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Pärnumaa

Maateaduslik ülevaade.
» A perçu géographique de l’arrond. Pärnu (Pernau).

Pärnumaa on lõunapoolsem Lääne-Eesti rannikumaakondadest, 
asudes Liivi lahe ja selle kirdesse ulatuva osa — Pärnu lahe ääres 
(randjoone pikkus 165 km) ja tungides mandril kaugele ulatuva kii
luna kirdes Harjumaa, Järvamaa ja Viljandimaa vahele ning samuti 
kagus Viljandi- ja Valgamaa ning Latvia territooriumi vahele. Pär
numaa keskosa Pärnu lahe ja Viljandimaa Kõpu kihelkonna vahel 
on sellevastu võrdlemisi kitsas (ainult 23 km), nii et Pärnumaa lan
geb selgesti kahte laiemasse ossa — Põhja- ja Lõuna-Pärnumaa, 
mida ühendab mainitud kitsam kael. Nende vaheliseks piiriks võiks 
pidada ühelt poolt Taali valla ja teiselt poolt Reiu ning Kilingi 
valla vahelist piiri, nii et maakonna põhjapoolsesse ossa jääksid pea
miselt Tõstamaa, Audru, Jaagupi, Vändra, Tori ja Pärnu kihelkond 
kokku 21 vallaga ja lõunaossa Häädemeeste, Saarde, Halliste ja 
Karksi kihelkond, samuti 21 vallaga. Maakonna suurim pikkus loo
dest kakku on 120 km ja suurim laius edelast kirdesse 88 km, kogu 
pindala ühes maakonna külge kuuluvate saartega (Kihnu j. t.) on 
5230 km2. Seega on Pärnumaa Viru-, Tartu- ja Harjumaa järel suu
ruse poolest Eesti neljas maakond (vt. kirj. nr. 1.).

Pärnumaa võtab oma alla Eesti läänemadaliku lõunapoolse osa 
ja on pinnamoodustuselt valdavamas osas rannikutasandik, mille 
idaraja on kohati kaunis selgesti märgitud Viljandi kõrgustikule 
tõusva astanguga. Selle astangu jalg asub umbes 50 m kõrgusel üle 
merepinna, kulgedes lõunast Lätimaalt tulles üle Voltveti kirdesihis 
Viljandimaale, kus ta Kõpu kihelkonna idaosas eriti järsk ja selge, 
käändub sealt loodesse ja kaob läbi Käru ja Lelle minnes Harju
maale, muutudes ühtlasi madalamaks ja ebaselgemaks. Sellest as
tangust kõrgemale jääb ainult väheldane osa Pärnumaad, nimelt 
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Halliste ja Karksi kihelkond, mis oma pinnaehituselt kuuluvad Vil
jandi kõrgustikku. Siin asuvad ka Pärnumaa kõrgemad kohad, kuni 
128-meetrilise kõrgusega üle merepinna. Suurem osa rannikumada- 
likust on aga alla 20 m kõrge. Ka kõrguste vaheldused sellel mada
lal alal on väga vähesed, nii et pinnamoodustuselt on see ala pea 
täieline tasandik. Tasandikuline ilme muutub ainult Pärnu jõe ja 
selle lisajõgede — V.-Vändra, Käru, Sauga j. t. — alamjooksul. 
Need jõed on uuristanud endale sügavad orud, moodustades kohati 
kõrgeid kaldaid. Viimased soodustavad hulga vähemate lisaorgude 
tekkimist ja need annavadki nimetatud jõgede läheduses maastiku
le pisut lainja ilme. Harvu kõrgendikke ja vahelduvamat reljeefi 
näeme ka maakonna äärealadel. Rannikut palistavad pea kogu ula
tusel liivaluited, moodustades iseloomulise luide-lausranniku. Ma
dalamad luited algavad kitsaste metsastunud seljakutena riigi piiri 
äärest Heinastest. Põhja poole suureneb luidete kõrgus ja laieneb 
ühtlasi nende vöö. Oma suurima kõrguse (34 m) saavutab see vöö 
Pikknurme küla kohal. Maastikus esineb see luidetevöö õige silma
paistvalt, sundides Pärnu jõge siirduma ta suudmega loodesse ja 
Reiu ning Uulu jõge voolama hulga maad rööbiti mererannaga ning 
paisutades oma taga laialdasi soid. Kerkides seljakuna keset soist 
ja madalat ümbrust on luited sageli liiklemisteina kasutatavad.

Pinnamoodustuselt kõige vahelduvam Pärnumaa osa on juba 
mainitud. Kõrgem ala Halliste ja Karksi kihelkonna piirides. Üld
joonis on see maakonna osa laialdane kühm, mida läbivad laiad ja 
sügavad orud, nagu Halliste, Karksi j. t. Kilingi-Nõmme ja Mõi
saküla ümbruses leidub peale selle põhja-lõuna sihilisi madalaid 
künniseid ning seljakuid ja Abja-Paluoja ning Karksi-Nuia ümb
ruses on vähemaid kõrgustikke. Kõik see annab maastikule kaunis 
vahelduva ja vormiküllase ilme.

V e e s t i к u poolest kuulub Pärnumaa pea tervelt Pärnu lahe 
vesikonda, ainult paar vähemat jõge Põhja-Pärnumaal juhivad oma 
vee Matsalu lahte või Suurde Väina. Maapinna nõrga kallakuse 
tõttu on Pärnumaa jõgede vool aeglane, jõed silmusklevad tuge
vasti madalate soiste kallaste vahel ega suuda lamedale maapinnale 
kogunenud sademete hulka kõiki ära juhtida; see asjaolu soodus- 
dab suurte soode ja rabade tekkimist. Sama pinna üldine tasasus 
ja vähe arenenud vertikaalne pinnaliigestus pole soodustanud Pär
numaal ka järvede kujunemist, pigemini küll aga olemasolevate vä
heste ummistumist.

Taimkate. Pärnumaa on suursoode, rabade ja soiste met
sade ala. Need katavad üle 4/5 maakonna pindalast. Üksi soode 
ja rabade all on ligi 22% maakonna pindalast. Eriti on sood levi
nud Põhja-Pärnumaal — Audru, Jaagupi, Mihkli ja Tori kihelkon- 
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nas. Metsarikkam on sellevastu Lõuna-Pärnumaa (Saarde kihel
konnas 48% metsa), kus valdavas enamuses segametsad. Puhtkuu- 
sikuid võime kohata paiguti Jaagupis, Saardes, ja Audrus, männis- 
tuid Häädemeeste luiterannikul. Audru metsades leidub ka väär
tuslikumaid puid, nagu saari ja tammi. Põhja-Pärnumaal on laialt 
levinud ka soised puisniidud. Metsad on, nagu harilikult, kasutus- 
metsad, kultuurmetsad on haruldased.

Iseloomuline on Pärnumaal kultuurmaa levimine. Vaevalt on 
Eestis teist ala, kus kultuurmaa esinemine oleks nii tihedalt seotud 
pinnareljeefi ja veestikuga. Kus soos kerkib kõrgendik, kus vee 
ärajuhtimine võimalik, seal esineb ka põllulappe, ümbritsetud laia
de soodega, pehmete lodude ja metsadega. Pikkade kitsaste riba
dena servavad põllud mereranda ja jõgesid, tungides mööda Pärnu- 
jÕe lisajõgesid kaugemale metsadesse, soisse või kattes Põhja-Pär- 
numaa madalaid kühmi ja künniseid. Pidevamalt ning ühtlasemalt 
on põllualasid Kagu-Pärnumaal. kus nad levivad rohkete kõrgen
dikkude lael või piki orge ja omandavad viirulisuse Mõisaküla ja 
Voltveti harvadel rööpkünnistel.

Sama tihedalt kui kultuurmaa levimine on seotud ka as u las
ti к ja t e e s t i к pinnavormidega ja eriti veestikuga. Kõik need 
laiad alad, kus põhjavesi kõrgel ja pinnavee ärajuhtimine raskenda
tud, — need kilomeetrite viisi ulatuvad soode ja rabade väljad on 
pea täiesti inimesest asustamata. Elamuid kohtame siin ainult erandi- 
viisiliselt. Pärnumaa pole üldsegi tihedalt asustatud, välja arvatud 
maakonna kaguosa, kus asulastik on tihedam ja valitsevaks õuevor- 
miks suurõued. Üldiselt on Pärnumaal kõige mõõduandvamad üksik- 
elamud ja väikeõued. Harvad tänav- ja ahelkülad on koondunud 
peamiselt mererannikule (Audrus, Häädemeestel) ; Põhja-Pärnu- 
maa kühmilisel alal leidub ka üksikuid vähemaid sumbkülasid 
(Maima, Hallinga, Needrema j. t.) ja hajakülasid. Maakonna kesku
sele on talude levimine piki jõgesid iseloomuline. Seal, kus jõestik 
on tihedam, on seda ka asulastik. Suuremad hajakülad, sumb- ja 
tänavkülad (Mõisaküla, Kilingi, Abja-Paluoja j. t.) esinevad Kagu- 
Pärnumaal. See maakonna osa on ühtlasi ka tihedama teestikuga. 
Peateede vahele, mis juhitud peamiselt Viljandi poole, põimub väi- 
kesilmuselisem kõrvalteede võrk. Põhja-Pärnumaaga ühineb see 
tihedama teestiku ala piki mereranda. Põhja-Pärnumaa teestik on 
ilmestatud harvade suurte teedega, mis kasutavad jõgede kaldaid 
(Pärnu-Vändra maantee) ja piklikke kõrgendikke (Pärnu-Tallinna ja 
Mihkli-Jaagupi tee). Kõrvalteede võrk on siin vähem arenenud ning 
hõre ja otseühenduse hoidmine asulate vahel on hõlpsam ainult tal
viti, mil külmuvad suvel läbipääsematud sood ja rabad (kirj. nr. 6).
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Geoloogiline ülevaade.
A perçu géologique.

Pärnumaa jaguneb sügavama aluspõhja ehituse suhtes kahte 
ossa, mille piirina esineb Pärnu ja Navesti jõe alamjooks. Põhja 
pool sellest moodustavad sügavama aluspõhja siluuri lubjakivid ja 
dolomiidid, kuna lõuna pool esineb keskdevooni punase liivakivi ala 
(kirj. nr. 3, 4 ja 29).

Maakonna kirdepoolsem nurk — Uue- ja Vana-Vändra, Vilu
vere, Lelle, Kaisma ja Änge vallaga jääb n. n. Adavere lademe piir
konda, mille kohati õige kõvu ja ränirikkaid dolomiite on tundma õpi
tud Rõusa, Viiratu, Mässu Rooja ja Kaisma juures.

Kärgu, Pööravere, Roode, Jädivere, Kõima juurest on tuntud 
n. n. Jaani lademe dolomiidid ja merglid, nii et suurem osa Koonga, 
Vee, Hallinga, Are, Suigu ja Tori vallast jääks selle lademe ava- 
muse piirkonda.

Mis puutub ülejäänud edelapoolsesse nurka põhja pool Pärnu 
jõge, siis puuduvad senini kindlad andmed selle paepõhja iseloomu 
kohta. Siin on tegemist niivõrt paksude jää-aegsete ja pärastjää
aegsete moodustistega, et pae-aluspõhjani võib jõuda ainult sügav- 
puurimise teel. (Vt. Pärnu linna aluspõhja kirjeldus.)

Samaladilisteks kui Pärnus endas tuleb pidada aluspõhja ehi
tuse peajooni. Ka temast põhja pool sügava pudekattega kaetud 
aladel, kus puuduvad andmed pae-aluspinna kohta. Eriti on viirsa
vide laial levimisel otsustav tähendus pinnamoodustiste jaoks: 
põhjavee pind üldiselt kõrge, suured sood ja rabad, mullapinna mõ
justamine koosseisu ja sügavuse poolest. Lõuna pool Pärnu-Na- 
vesti jõge moodustab aluspinna devooni punane liivakivi, mille pal
jandid on kuulsad Tori juures („Tori põrgu“) mõlemal pool Pärnu 
jõge ja sealt ülespoole Navesti jõel kuni Tamme külani. Siin on te
gemist devooni liivakivi alumiste kihtidega, mille kivimite hulgas 
leidub peale liivade ja liivakivide ka mergleid. Kohati on rohkesti 
püriidikivindeid. Kaugemal lõuna pool on see liivakivi väljakuju
nenud tüüpilise põimjaskihilise devooni liiva kujul, nagu Vaskrää- 
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mas, Surjul, Kilingil, Saardes, Vana-Karistes, Abjas, Karksis ja Ka
nakülas Halliste jõel.

Nähtavasti ongi see liiv ja liivakivi andnud merelaintele hi- 
lis- ja pärastjääajal materjali, mis on siis katnud suurema osa Pär
numaa sügavamast aluspinnast võrdlemisi õige tüseda liivkattega, 
nagu seda näitavad puurimised Pärnu linnas. Selle tõttu on ka pea 
tervel lõunapoolsel Pärnumaal tegemist liivmuldadega. Ainult 
kõige kagupoolsemas osas — Halliste, Karksi ja Saarde kihelkon
nas leiame raskemaid ja kergemaid Lõuna-Eesti mullaliike (A. 
Nõmmiku järele, vt. kirj. nr. 5).

Põhja-Pärnumaal, Jaagupi ja Audru kihelkonnas valitsevad 
keskmise sügavusega rühkmullad, Vändras ja Toris sügava põhjaga 
hilis-jääaja setteil tekkinud mullad, kuna Tõstamaa ranna-ala näi
tab madala põhjaga rühkmuldi.

Selle aluspinna ehituse mõju põhjavee oludele nägime juba üle
mal — põhjavee tasapind on üldiselt kõrge ja soostumine madala 
pinnareljeefi tõttu õige laialdane. Soostumine omakord mõjub pin- 
napeal voolavaisse ja pinnapoolseisse põhjavetesse teataval määral 
rikkuvalt, varustades neid tumedavärviliste orgaaniliste lisanditega. 
Muist kahjulikest lisandeist, mis võib-olla veeanalüüsides ei saagi 
avalduda, on väävelvesiniku-lisand veele neis köhis, kus on tegemist 
püriidirikaste kihtidega, nagu devooniala põhjapiiril, põhja pool sa
muti aga ka sügavamais kaevudes, mis ulatavad siluuri paesse : ka 
neis leidub märgataval hulgal püriiti, mis võib seal esineda õige pee
nelt jaotunud seisukorras ja värvida kivimi tumesinkjaks.

Kloori hulk paljudes Lõuna-Pärnumaa kaevudes on silmatorka
valt kõrge, iseäranis kui võrrelda mõne Põhja- ehk Loode-Pärnumaa 
vallaga. Selle nähtuse põhjust tuleb otsida eeskätt aluspinnast. De- 
vooni punane liivakivi ja ka selle all lamavad ülem-siluuri lademed 
on tekkinud tingimustes, milles harilikult sadestub keedusool. Kui 
siin nüüd põhjust ei ole eeldada märgatavamaid soolajademeid, siis 
ometi võib neis kergesti läbileotamisele alluvais kivimeis säilinud 
olla mõnesugune hulk soola, mis annab siis analüüsides võrdlemisi 
suure kloorihulga. ,
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Kliimaolud.
Climat.

' Kliima käsitlemise seisukohalt on soodus vähe muuta Pärnumaa 
geograafilisi piire; nimelt tuleks maakonna idapiir kujutada ida- 
kumera kaarena alates Lääne-Harjumaa piirilt kuni Mõisakülani. 
Sellega jääks Vändra kihelkond Järvamaa külge, Karksi ja Halliste 
kihelkond aga Viljandi- või Valgamaa külge. Viljandi maakonnast 
tuleks aga juurde võtta Kure- ja Ärdesoo alad S.-Jaani ja S,-Kõpu 
kihelkonnast.

Seesuguse jaotuse järgi moodustaks Pärnumaa kaunis ühtlase 
laiusega Pärnut ja Liivi lahe ranna piirkonna. Jaotuse põhjendu
seks võiks esitada kaks asjaolu, nimelt: 1) Pärnumaa kirdenurk ula
tub kaugemale sisemaale ja kuulub V. Kurriku (kirj. nr. 26) Eesti 
kliima-valdkondade jaotuse järele ühes Järvamaa, Põhja-Tartumaa 
ja Virumaaga jahedasse kontinentaalsesse valdkonda, 2) kagunurk 
aga kujutab enesest kõrgeimat maa-ala kogu maakonnas ja ühtib ise
loomult Lõuna-Viljandimaaga.

Kliima-valdkondade jaotuse järele kuuluvad maakonna lääne
poolsed alad (Tõstamaa, Audru ja Häädemeeste khk.) jaheda me
rekliima valdkonda, kuna Pärnu khk. ja kogu idapoolne osa ühes 
muu LÕuna-Eesti alaga kuulub paraskontinentaalsesse valdkonda. 
Need kaks piirkonda erinevad teineteisest temperatuuri ja sademete 
suhtes. Läänepoolset osa iseloomustavad jahe ja hiline kevad, hi
line sügis, pehmem talv ja vähem sademetehulk, kuna idapoolses 
osas on kevad ja sügis varasemad, talv külmem ja sademeid rohkem.

Ka maapinna iseloom ühtib ülalesitatud kliima-piirkondade jao
tusega. Läänepoolne osa ulatub 0—20 m üle merepinna, kuna ida
poolne osa tõuseb 20—50 m üle merepinna. Kõrgem on ainult maa
konna lõunaosa (50—100 m). Aluspõhja moodustavad põhjapoolses 
osas kuni Pärnu jõeni siluuri lubjakivid ja dolomiidid, lõunapoolses 
osas aga keskdevooni punane liivakivi. Vahe tundub põhja- ja lõuna
osade vahel ka maapinna kasutamiskõlvulisuse suhtes. Põhja-Pär- 
numaa on kehvem kui lõunapoolne osa põllumaa ja metsade poolest, 
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rikkam aga heinamaade ja soode poolest. Suur soomaade ala tingib 
Põhja-Pärnumaal jahe niiske kliima, kuna lõunapoolne osa on vähe 
soem ja kuivem. Üldiselt on Pärnumaa väga soorikas. Sood moo
dustavad ligi 22% kogu maapinnast, heina- ja karjamaad 35%.

Mõlemad kliima jaotused — lääne-ida ja põhja-lõuna suunas — 
on tehtud üldiste kaalutluste järele geograafilise asendi ja maapinna 
omaduste ning liigituste põhjal. Kinnitust selleks võib leida ka 
neist väheseist meteoroloogilisist andmeist, mis Pärnumaa kohta se
nini olemas. Ainukeseks II järgu ilmajaamaks sellel maa-alal on 
Pärnu 45 a. vaatluste reaga. Peale Pärnu on maakonnas ajavahemi
kus 1885.—1910. a. töötanud 18 vihmajaama, kuid need on kõik peale 
mõne üksiku teotsenud nii vähe aega, et vaatluseandmed osutuvad 
täiesti kasutuiks. Enam-vähem pikemat aega on teotsenud Põhja- 
Pärnumaal Audru (7 a.), Salu Jaagupi khk. (20 a.), Käru (10 a.), 
Lõuna-Pärnumaal Uulu (22 a.), Vana-Kariste (17 a.), Polli (11 a.) 
ja Karksi (20 a.). Neist iseloomustavad Käru, Polli ja Karksi roh
kem naabermaakondi kui Pärnumaad. Teatava ligikaudsusega võime 
aga nende andmeid siiski kasutada. Õige kasulikuks osutuvad ka 
Läti piirilt Heinaste 24 a. vaatluseandmed.

542179
Température.

Temperatuuri-ülevaate saamiseks vaatleme järgnevat tabelit, mil
les leiduvad k. 8 h. vaadeldud kuu ja aasta keskmised temperatuu
rid C° (vt. järgn. lk.).

Tabelist näeme, et kõige külmem talv valitseb Pärnumaa kirde- 
ja kaguosades, mis meil naabermaakondade külge arvati. Maakonna 
idapoolses vöös (Salu — Vana-Kariste) on talv juba pehmem kui 
kirde- ja kagunurgas. Mereäärsel Lääne-Pärnumaal on talv aga 
keskmiselt veel 1° võrra soem kui idapoolses vöös. Kevad on jahe
daim Pärnu lahe piirkonnas, sest et see laht püsib kaua jääkattes. 
Suvetemperatuurides valitsevad kaunis suured lahkuminekud ja eba
järjekindlus. Siin on mõõduandvad kohalikud olud, nagu mere ja 
soode lähedus, rohked sademed (Käru). Sügisetemperatuurides esi
neb jälle järjekindlus. Nii on Uulus ja Heinastes kui mereäärseis 
köhis sügis soem.

Selgituseks olgu öeldud, et hommikused temperatuurivaatlused 
ainult ligikaudu näitavad tõelisi kesktemperatuure, eriti suvel. Pa
rema ülevaate annavad kolmekordsed päeva vaatlused (k. 7 h., k. 13 1. 
ja k. 21 6.). Seesugused andmed on olemas ainult Pärnu kohta (50 a. 
keskmised). Pärnu temperatuuri andmeid võib väga hästi maks
vaks lugeda pea kogu Pärnumaa kohta. Pärnu laht ulatub kaugele 
sisemaale ja külmub kogu talveks kinni. Seega omab Pärnu umbes
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1. tab. Kuu ja aasta keskmised temperatuurid C°. 
Tempér. moyen, du mois et de l'année.

Koht 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Année

Käru —7,6 —8,9 —5,3 2,5 9,9 14,3 15,7 14,7 9,5 4,3 —0,7 —4,7 3,6

Salu —5,8 —7,6 ■—4.6 2,7 10,3 14,9 16,8 15,2 10,2 4,7 0,1 —4,1 4,4

Uulu —5,1 —6,3 —3,7 2,5 9,4 13,8 15,5 14,3 9,8 5,3 0,5 —3,6 4,4

Heinaste —5,0 —6,3 —3,9 3,2 10,1 14,6 16,9 15,7 11,1 5,9 1,0 —3,1 5,0

Vana-Kariste —6,0 —7,7 —4,5 2,9 10,5 14,9 17,0 15,3 9,8 4,6 —0.2 —4,4 4,3

Polli —6,4 —7,8 —4,6 3,3 10,7 14,7 16,6 15,1 9,8 4,5 —0.5 —4,3 4,2

Karksi —6,5 —7,6 —4,7 2,7 10,1 14,3 16,2 14,5 9,6 4,3 —0,5 —4,8 4,0

keskmine, moy. -6,1 —7,5 —4,5 2,8 10,1 14,5 16,5 15,0 10,0 4,8 0,0 —4,1 4,3

2. tab. Kuu ja aasta keskmised temperatuurid. 
Tempér. moyen, du mois et de l’année.

Koht 1 II III IV V VI VII Vill IX X XI XII Aasta
Année

Keskm.
Ampl.

Pärnu —5,2 —5,5 —2,9 2,9 9,6 14,8 17,4 15,8 11,5 5,9 0,7 —3,4 5,1 51,9

Sõrve —2,6 —3,2 —1,6 2,4 7,7 13,6 16,4 16,1 12,8 8,1 3,4 —0,6 6,0 38,2

Tallinna —4,5 —5,2 —2,5 2,8 8,3 13,7 16,7 15,5 11,6 6,1 1,0 —3,1 5,0 48,4

Tartu —6,6 —6,6 —3,2 3,4 9,9 15,0 17,0 15,2 10,6 4,9 —0,6 —4,9 4,5 53,2



sama temperatuuri, mis tagamaagi. Järgnevas tabelis (vt. eelm. lk.) 
on esitatud võrdluseks Pärnu, Sõrve, Tallinna ja Tartu 50 a. keskmised 
temperatuurid C°. Need neli jaama kuuluvad kõik eri-kliimatüübesse : 
Tartu — kontinentaaltüüpi, Tallinna — jaheda merekliima tüüpi, 
Sõrve — puht merekliima tüüpi ja Pärnu — üleminekutüüpi.

Sellest tabelist näeme, et Pärnu moodustab enesest ülemineku- 
tüübi merekliimast kontinentaalsesse. Kuna Sõrve Saaremaal ja 
Tallinna, eriti esimene, on lahtise mere ääres ja omavad seega peh
memat talve ja jahedamat suve, on Pärnus pikaks ajaks kinnikül- 
muva lahe tõttu talv külmem, jäädes aga siiski 1,2° soemaks kui Ida- 
Eestis. Kevade on Pärnus soem kui Saaremaal ja Soome lahe ran
nal, kuid omakord jahedam Ida-Eesti kevadest. Suvi on Pärnus soe. 
Sügisetemperatuur on koguni 1° võrra kõrgem kui Tartus. Ka tem
peratuuri kõikuvus (amplituud) on Pärnus kontinentaalse iseloo
muga.

11. Sademed, niiskus, pilvitus.
Eau tombée, humidité, nébulosité.

Sademete jaotuse ülevaateks toome alljärgneva tabeli:

3. tab. Sademete keskmine rohkus mm. 
Eau tombée moy. en mm.

Koht I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Лп née

Salu 28 22

1

24 34 37 47 72 80 53 49 40 35 521
Pärnu 23 19 22 35 37 52 70 85 52 47 36 34 512
Uulu 32 25 25 37 41 51 70 88 52 49 42 43 555
Heinaste 38 30 31 39 35 61 71 86 56 54 54 48 603
V.-Kariste 34 27 23 36 49 56 76 89 60 54 45 45 594
Polli 32 26 24 34 44 56 78 96 52 50 36 41 569
Audru — 563

keskm.
moy. 31 25 25 36 40 54 73 87 . 54 50 42 41 558

Tabelist näeme, et sademete jaotus on kaunis ühtlane. , Ka ei ole 
Pärnumaal naabermaakondadega võrreldes väga suuri lahkumine
kuid. Aastane sademete hulk on keskmiselt küll 10—15 mm. suu
rem kui Viljandi- ja Tartumaal, kuid suviseid sademeid on Pärnu
maal vähem. Järvamaaga võrreldes on Pärnumaal sademeid kesk
miselt 25 mm võrra vähem. Siinkohal olgu ühtlasi tähendatud, et 
Järvamaa on kogu Eestis sademeterikkaim maakond. Kõige rohkem 
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sajab Kärus, milline koht arvati meil Järvamaa külge kuuluvaks. 
Saaremaaga võrreldes on Pärnumaal sademeid umbes 50 mm rohkem. 
Moodustab ju meie saarestik sademetekehvema maa-ala kogu kodu
maal. Vaatame veel teisest tabelist sajupäevade arvu (kirj. nr. 8).

4. tab. Sajupäevade keskmine arv. 
Nombre moy. des jours avec eau tombée.

Koht
Lieu

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Masta
aime

Salu 16 12 11 11 11 11 14 16 15 16 16 16 165
Pärnu 16 12 11 12 12 12 13 16 12 13 16 14 159
Uulu 12 11 10 8 9 9 12 15 12 13 13 12 136
Heinaste 18 14 14 12 12 11 13 15 14 16 18 18 175
V.-Kariste 1 18 14 13 11 12 12 15 16 16 17 17 18 179
Polli 15 11 11 10 10 10 14 16 15 15 14 15 156

keskm. 
moy. 1 « 12 12 11 111 111 13 116 14 15 16 16 163

Sellest tabelist selgub, et kevadekuudel ja kesksuvel on umbes 
г/3 sajupäevi, suve lõpul, sügisel ja talvel aga /г. Sama nähtus esi
neb ka kodumaa teistes maakonnis peale Saaremaa.

5. tab. Suve ja talve sademete vahekord. 
Robationde l’eau tombée en été et en hiver.

suvel
en été

talvel
en hiver

vahekord T|S 
proportion

Salu 338 mm. 65% 182 mm. 35% 0,54
Pärnu 343 • « 67% 168 „ 33% 0,49
Uulu 351 .. 64% 205 „ 36% 0,58
Heinaste 362 • • 60% 241 „ 40% 0,66
V.-Kariste 384 .. 65% 210 „ 35% 0,55
Polli 376 » 66%

64%

193 „ 34%
36%'

0,51

Sademete protsentuaalse jaotuse järele aasta jooksul näib Pär
numaa muu sisemaaga ühtivat. Arvud 36% (talvel) ja 64% (suvel) 
on lähedad sisemaa vastavatele määradele 33% ja 67%, kuna saartel 
ja rannikul on sademeid harilikult 40% ja 60%. Nähtavasti mõjub 
siin tunduvalt kaasa Pärnu lahe pika-aegne kinnikülmumine. Näi
teks on Heinastes, kus Liivi laht on vähem aega jääkattes, sademete 
jaotus rannakliima iseloomuga juba täiesti kooskõlas.
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Relatiivne niiskus on Pärnumaal, arvesse võttes mere lähedust 
ja eriti suurt hulka soid, võrdlemisi suur, nimelt 82%. Talvel on 
niiskus sama, mis mujalgi Eestis, — 90%. Suvel on aga Pärnumaa 
niiskem kui sisemaa, 74%, kuna sisemaal on niiskust 68%. Saare
maal on üldiselt niiskem, — 76%.

Pilvituse aastane keskmine on 6 kümnendikku. Suvel on 5 
kümnendikku, seega pisut vähem kui Ida-Eestis (7 ja 6 kümn.).

Päikesepaiste kestust võiksime arvata Pärnumaal keskmiselt 
1800 tundi aastas võimalikust 4545 tunnist, s. o. 39 % ehk 2/5. Seega 
on Pärnumaal päikesepaistet natuke vähem kui Läänemaal (42%) 
ja Saaremaal (45%), kuid siiski rohkem kui Ida-Eestis (37%).

111. Tuul.
Vent.

Pärnus kui rannaäärses kohas peab võrreldes sisemaaga tuuline 
olema. Sagedamini puhuvad Pärnus tuuled edelast (22%) ja lõu
nast (14%), teistest ilmakaartest aga alla 10%, kõige vähem põhjast 
(7%). Seega on Pärnu piirkond tuulte suhtes paremais tingimusis 
kui Saaremaa, näiteks Vilsandi, kus tuul puhub põhjast 14%, ede
last 15% ja lõunast 12%.

Tuulte tugevuse võrdluseks toome tabeli Pärnu, Vilsandi, Tal
linna ja Tartu andmetega.

6. tab. Tuulte kiirus aasta-aegade järele. 
Vitesse du vent.

KUU Mois 1 IV VII X Aasta
AnnéeKoht Lieu

Tallinna 4,3 3,7 3,6 3,9 4,0
Pärnu 6,3 5,4 5,7 6,2 5,8
Vilsandi 7,0 5,9 5,2 7,1 6,4
Tartu 3,8 3,5 2,8 3,2 3,4

Sellest näeme, et Pärnus on tuuled nõrgemad kui Saaremaal, 
kuid tugevamad sisemaa omadest. Ka on tuuled Pärnus tugevamad 
kui Tallinnas. Põhjus seisab selles, et Tallinna laht on hästi väik
sem ja Naissaarest kaitstud, kuna Pärnu laht on kõige sagedamaile 
edelatuultele päris avatud (kirj. nr. 9).

Lõppkokkuvõttes võib öelda, et kogu Pärnumaa on kliimaele- 
mentide jaotuse suhtes õige ühtlase ilmega. Seda tingib maakonna 
ühetaoline asend mere suhtes ja ühtlane pinna kuju. Väikese eri
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nevuse moodustavad põhja- ja lõunaosad osalt oma geograafiliste 
laiuste, osalt kliimat mõjustavate soode ulatavuse tõttu. Põhja
poolses osas on kliima karedam, jahe niiske, kuna lõunaosas teda pa- 
ras-niiskeks võib nimetada. Lääne-ida suunas võib ka vähest erine
vust märgata, nimelt on Loode-Pärnumaal kuni Audru jõeni ja 
Edela-Pärnumaa kitsal rannaribal kliima rohkem merekliima iseloo
muga kui idapoolne osa ühes Pärnu linnaga, mis kuulub paraskon- 
tinentaalsesse valdkonda. Pärnu linn tuleb viimasesse valdkonda 
arvata, vaatamata tema mereäärse asendi peale. Põhjuseks on nagu 
varemalt tähendatud, asjaolu, et Pärnu laht ulatub sügavale maa 
sisse ja külmub pikemaks ajaks kinni, olles seega võimetu naabru
ses olevaid maa-alasid kuigi palju mõjustama. Pärnumaad tema pal
jude suurte soodega ei saa suvitamiseks mitte soodsaks lugeda, küll 
aga võib selleks väga kohaseks pidada Pärnu linna ja Pärnu lahest 
lõuna poole ulatuvat Liivi lahe randa, eriti Orajõe piirkonda, mis 
asub soodest kaugemal. Kuna Haapsalus ja Kuresaares puudub me
rel vaatepiiri avarus, võib vaatleja silm Pärnus ja Liivi rannikul, eriti 
viimasel, puhata piiritu veevälja avarusel.

Nagu eespool temperatuuride võrdlustabelist nägime, on suve- 
temperatuur kõigis kolmes meie tähtsamas kuurordis ühesugune, kui 
mitte arvesse võtta hilissuve, mis on Kuresaares soem. Seepärast 
võib ka kõiki kohti ühteviisi soovitada. Muidugi ei puudu igal ko
hal oma erilised head küljed, näit. Haapsalus tervismuda ja tuule- 
kaitse, Kuresaares tervismuda ja vältavam suvi, Pärnus aga tervi
sele ka väga kasulik päikese-energiat kiiretav rannaliiv ja vaatepiiri 
avarus. .
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7. tab. Pärnumaa. Elamud, saunad, väljakäigukohad. Arrond. de Pärnu (Pernau). Maisons d’habit., 
maisons de bain et lieux d’aisance.
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Lieux d’aisance
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pa
be

rd
at

ud
 

pa
pi

er
 p

ei
nt

.

nombre

korsten
cheminée
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Elamud, kus 
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kivi, pierre 
savi, argile 
kruus, gravier 
muld, terre
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° I
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ud
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sa
vi

s.

1. Are 164 46 46 45 1 S 23 8 5 26 11 15 41 39 7
2. Audru 401 51 — — — — — 47 4 43 48 46 5
3. Ange 322 70 70 61 9 S 55 12 3 19 6 13 48 47 23
4. Hallinga 187 57 57 46 4 к, 7 S 38 9 10 9 5 4 50 47 10
5. Häädemeeste 356 35 35 35 — 24 5 6 28 14 14 28 28 7
6. Jäärja 158 34 34 33 ■ 1 к 26 8 — 30 9 21 28 25 9
7. Kaelase 159 51 51 36 14 s,’ 1 m 38 10 3 10 2 8 35 34 17
8. Kaisma 234 21 21 12 2 к, 1 s, 4 kr, 2 m 14 6 1 1 — 1 11 9 12
9. Kariste-Vana 380 61 61 61 — 61 — — 30 16 14 47 44 17

10. Karksi 420 86 86 80 1 kr, 5 m 45 38 3 68 37 31 46 44 42
11. Kihnu 203 29 15 13 2 S 11 1 3 26 2 24 2 2 27
12. Kilingi 341 43 43 43 — 26 16 1 33 20 13 38 38 5
13. Koonga . 585 95 95 70 1 s, 23 kr, 1 m 84 7 4 4 2 2 35 35 60
14. Laiksaare 335 58 58 56 1 к, 1 m 42 7 9 44 25 19 59 52 6
15. Lelle ' 297 24 j 24 17 4 s, 2 kr, 1ml 19 5 — 7 3 4 15 15 9
16. Orajõe 456 49 49 49 — 36 7 6 34 12 22 35 33 16
17. Pati 336 55 55 54 1 m 46 8 1 35 15 20 43 39 16
18. Penuja 129 33 33 32 1 m 15 17 1 26 14 12 33 28 5
19. Polli 246 59 59 55 1 к, 3 m 28 30 1 42 25 17 35 33 26
20. Pornuse 209 43 43 41 2 m 17 21 5 33 16 17 37 33 10
21. Pöögle 91 20 20 20 — 5 11 4 15 5 10 9 8 12
22. Reiu 71 25 — — — — — — 23 2 21 22 21 4
23. Sauga 361 24 I 24 16 1 к, 3 s, 2 kr, 2 m 20 4 — 10 5 5 18 18 6
24. Seli 411 65 — — — — — — 64 1 63 51 50 15
25. Suigu 88 31 31 30 1 s 16 15 — 16 4 12 19 19 12
26. Taali 387 120 — — — — — — 69 36 33 105 104 16
27. Tahkuranna 333 44 29 29 — 23 5 1 38 15 23 37 37 7
28. Talli 231 53 53 53 — 26 25 2 43 30 13 60 45 8
29. Tammiste 152 28 1 28 28 — 19 6 3 17 10 7 23 21 7
30. Tori 716 211 — — — —' — — 163 122 41 167 152 59

31. Tõstamaa 428 69 54 42 . 6 s, 6 kr 33 21 — 32 16 16 47 44 25

32. Uulu-Surju 272 70 I — — — — — — 57 25 32 59 53 17
33. Vee 199 42 42 35 7 s 32 9 1 11 2 9 29 29 13
34. Viluvere 70 21 21 12 1 к, 2 s, 5 kr, 1 m 16 5 — 12 4 8 14 13 8
35. Voltveti 267 52 52 51 1 m 34 17 1 48 24 24 51 46 6
36. Vändra-Uue 494 40 40 39 1 kr 39 1 — 21 17 4 31 29 11
37. Vändra-Vana 587 64 64 51 8 s, 3 kr, 2 m 48 15 1 32 27 5 45 36 28

38. Võlla 321 57 57 55 2 s 51 6 — 29 20 9 33 32 25

Kokku Total 11397 2036 1450 1300 И к, 68 s, 47 kr, 24 m 1010 365 75 1252 603 649 1534 1428 608

4. %% 17,9 12,7 89,7 10,3 69,6 25,2 5,2 61,5 48,2 51,8 75,3 70,1 29,9



Elumajad, saunad jne.
Maisons d’habitation, maisons de bain etc.

Pärnumaa valdade 12 286 elumajast on seinte materjaliks suurel 
enamikul puu ja nimelt 93,0%-il, kivi 4,3%-il, segamaterjal 2,4%-il, 
muu materjal ja teadmata materjal 45 (0,3%) elumajal. Ainult Võ
rumaa (93,9%) ja Petserimaa (98,5%) valdades on puuseintega elu
maju rohkem.

Katuse materjaliks on enamasti puu, laastude, sindlite ja har
vemini laudade näol, ja nimelt 61,2%-il, õled 34,7%-il, papp 0,3%-il, 
kivi 1,9%-il, segamaterjal 1,4%-il, plekk 0,1%-iî, muu materjal ja 
teadmata aines 0,4%-il.

Kõige sagedamini esineb elumaja tüüp, kus ühel pool maja ot
sas, enamasti vastu lõunat, asuvad eluruumid — üks suur või jälle 
kaks, kolm, harvemini rohkem kambrit, teisel pool ühe ja sama ka
tuse all rehetuba ja rehealune; harva on rehealuse otsas hobustetall 
või laut. Eraldi-elumaju leidub rohkemal arvul neis valdades, kus 
üksikuil perekonnil on vähe maad (Tahkuranna, Häädemeeste, Ora
jõe V.) ; palju eraldi-elumaju leidub ka neis valdades, kus suurte talude 
maa peal asuvad popsnikud, kel on osalt omad majad, osalt jällegi 
peremeeste ehitatud majakesed, mille eest nad peremeestele teatud 
hulga päevi teevad (Kilingi, Jäärja, Talli, Karksi, Kariste). Eraldi 
elumajadena tuleb võtta veel niisuguseid, kus saunikud elavad vihu- 
saunas, pesemisruumi kõrval olevas toas.

Kui elamu on koos rehe ja rehealusega, siis hoitakse loomi ke
vadel ja osalt ka talvel reheall ; kevadel reostavad loomad elamu uk
seesist ja soodustavad kärbeste levimist elamu ümbruses.

Rehetubasid tarvitatakse sagedasti elamiseks ja elutubasid ai
nult magamisruumidena, samuti viibitakse pühapäeviti kambrites 
(Are, Suigu, Änge, Hallinga, Kaelase, Vee, Kaisma, Viluvere j. t. 
valdades).

Põrandate suhtes uuritud 1450 elamust saame järgmised arvud

materjal: laud kivi savi kruus muld
arv: 1300 11 68 47 24
% 89,7 0,8 4,7 3,2 1,6.
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Põrandad olid korras 1058 (73,0%), lagunenud 392 (27,0%) ela
mus.

Savi-, kruus- ja muldpõrandate arv oleks hoopis suurem kui 
oleks arvestatud ka eluruumina tarvitatavad rehetoad, mis väheste 
eranditega, pea kõik savist või kruusast. Savi-, kruus- ja muldpõ- 
randaid leidub peaasjalikult Pärnumaa põhjapoolsete valdade ela
mute kambrites (Koonga, Tõstamaa, Kaelase, Änge, Vee, Viluvere, 
Sauga V.).

Kivipõrandad on lõunapoolsetes valdades (Jäärja, Laiksaare, 
Polli V.) telliskividest, põhjapoolsetes aga paekivitahvlitest ; seal 
asub paas paiguti 10—50 cm sügavusel. Savi- ja kruuspõrandad vai 
mistatakse savist, vähema või suurema kruusa- või liivalisandiga. 
Savi-, kruus- kui ka muldpõrandad on ebatervislikud — neid ei saa 
pesta ja selle tõttu on nad väga mustad. Kiiresti kuluvad nad ka 
aukliseks, pealegi annavad nad pühkides palju tolmu.

Kivi-, savi-, kruus- ja muldpõrandaid tuleb halvaks pidada — 
neid oli Pärnumaal 10,3%; et aga osa laudpõrandaid oli lagunenud, 
siis tõuseb üldine mitterahuldavate põrandate protsent 27,2-ni.

Seinte materjal ja seesmise pinna kate oli järgmine: 
materjal: palk (laud) krohvitud paberdatud
arv: 1010 365 75
% 69,6 25,2 5,2

Seinad olid kuivad 1257 (86,7%), niisked 193 (13,3%) elamul.
Palkide vahed palkseinas on harilikult samblaga topitud, mõ

nikord on seinapraod saviga täidetud ja lubjatud, enamasti aga lup
jamata ja värvimata, — siis on nad valkjaskollased kuni mustad. 
Sääraseid seinu ei saa tervishoiuliselt headeks pidada esiteks juba 
värvi tõttu : tumedavärvilised seinad teevad valgust neelates niikui
nii vähese valgustuse all kannatava eluruumi veel pimedamaks. Pal
kide pragudes leiavad kergesti eluaset parasiidid — lutikad ja prus
sakad. Krohvitud ja paberdatud seintel on eelnimetatud puudusi 
vähem.

Palkseinu on Pärnumaal kõige rohkem, üle kahe kolmandiku, ka 
krohvitud seinu leidub kaunis sagedasti, üle ühe neljandiku uuritud 
elamuist, kuna paberdatud seinu leidub võrdlemisi vähe. Niiskete 
seinte võrdlemisi suur protsent on tingitud mitmest asjaolust: nii on 
alusmüür sagedasti liiga vilets ja madal, mõnikord on ainult iga 
maja nurga all üks kivi, siis katused ei kaitse sageli seinu vihmavee 
eest või elamud on ehitatud madalasse kohta, kus põhjavesi pinna 
lähedal.

Selles suhtes uuritud elumajadest (2036) oli rahuldavaid 1196 
(58,7%), mitterahuldavaid 840 (41,3%).

Mitterahuldavad elumajad jagunesid rahulolematuse põhjuste 
järele järgmiselt, kusjuures mõnel elamul ka mitu pahet võis olla:
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Rahulolematuse põhjus 
Lagunenud seisukord 
Halb ehitus
Kitsus
Suitsutare 
Mitu põhjust

Elumajade arv
385 (45,8%)
226 (26,9%)

35 (4,2%)
14 (1,7%)

180 (21,4%)

Nagu sellest näha, oli suurimaks rahulolematuse põhjuseks la
gunenud seisukord, teisel kohal halb ehitus; võrdlemisi suurel hul
gal elamuist — 180 (21,4%) esinesid mitu rahulolematuse põhjust.

Mitu põhjust on koostunud järgmiselt:
Kaks põhjust: lagunenud + halb ehitus 

lagunenud + kitsas 
halb ehitus + kitsas 
lagunenud + suitsutare 
kitsas + suitsutare

78
47
11
3
1

(43,3%) 
(26,1%) 
(6,1%) 
(1,6%) 
(0,6%)

Kolm põhjust: lagunenud + halb ehitus + kitsas 29 (16,1%)
lagunenud + kitsas + suitsutare 1 (0,6%)
lagunenud + halb ehitus + suitsutare 1 (0,6%)

Neli põhjust: lagun. + halb ehitus + kitsas + suitsutare 9 (5,0%)

Puhtust majas hindasid uurijad maja sisemuse üldvaatluse jä
rele, kusjuures tähelepanu pöörati eluruumide põranda, seinte, 
akende, toamööbli seisukorrale; samuti pandi tähele elanikkude 
riiete korralikkust ning puhtust ja ihupuhtust. Puhtust hinnati ei
tavalt, kui ühte või mitut tervisvastast nähtu tähele pandi, nagu: kui 
põrandal oli palju tolmu ja pori, mitmesugust prahti ja majapida
mise jätiseid, ka siis, kui põrandad olid pesemata jne., seinad määr- 
dinud või lagunenud, aknaruudud pesemata, kärbeste mustatud, voo
did üles tegemata, voodipesu must või puudub täiesti. Kui toidu
nõud ja toit vedelesid eelmisest söömaajast laual. Riietuse suhtes 
pandi tähele pererahva, eriti laste, lohakust ning mustust riietuses. 
Käterätikud puudusid või olid väga mustad.

Õue puhtust hinnates pandi tähele elamu lähemat ümbrust. Puh
tuse poolest mitterahuldavais õuedes vedelesid mitmesugused maja- 
pidamisriistad, majaesisel leidus loomade sõnnikut, õu oli pühki- 
mata, hoonete ümbrus oli väljakäigukohtade puudusel rüvetatud 
inimese väljaheidetega. *

Otsuse tegemisel võeti arvesse aastaaeg, mõnesuguse mustema 
töö hoo-aeg (sõnnikuvedu) ja päev (äri- või pühapäev).

Puhtus majas oli rahuldav 1152 (56,6%), mitterahuldav 884 
(43,4%) juhul. Õued olid puhtad 1334 (65,5%), mitterahuldavad 702 
(34,5%) juhul. Puhtuse poolest ei seisa Pärnumaa mitte esimeste 
seas. I
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Ihupuhtuse eest hoolitsemine on üks tähtsamaid tervishoiulisi 
nõudeid, eriti maatöö juures; selle tõttu on saunadel eriline tähtsus.

Saunade suhtes saame Pärnumaast ebaühtlase pildi, nagu muiski 
asjus. Pärnumaa lõunaosas (lõuna pool Pärnu jõge) peetakse sau
nasid muude hoonete kõrval tarvilikumaks ehitiseks, kuna maakonna 
põhjapoolses osas on saunu vähem ja seal ei olda nähtavasti teadli
kud saunade tähtsusest.

Eraldi ehitatud saunad on korstnaga või ilma, mõnes vallas on 
nad rehetoa ahju taha ehitatud (Hallinga, Vee, Kaelase v.). Korst
nata sauna kütmisel lastakse suits uksest, aknast, sauna seinasse jäe
tud „repneaugust“ või lakke tehtud augu kaudu välja. Vihtlemis ja 
pesemisruum on enamasti ühine ; mõnikord on selle ees väike rõivas- 
tumisruum. Reheahju taha ehitatud pesemisruumi köetakse rehe
ahju kaudu; need ruumid on harilikult väga väikesed ja tihti ilma 
aknata. Saunade puudumisel pestakse vannis; sel puhul köetakse 
rehetuba, mõnikord viheldaksegi reheahju peal või parsil. See pe- 
semisviis on puudulik, sest sagedasti pesevad kõik perekonnaliik
med ühes ja samas vees, mis võimaldab nahahaiguste levimist.

Uuritud 2036 elamust oli saun olemas 1252-el või 61,5%. Nende 
kohta käivad arvud on järgmised :

Protsent saunade üldarvust

Saunadest oli korstnaga 603 48,2
korstnata 649 51,8

Popsnikud, kel endil sauna ei ole, käivad talude saunades. Sau
nas käiakse suvel enamasti igal nädalal kord, harvemini üle nädala 
ja üle mitme nädala, talvel üldiselt üle kahe nädala ja vahest harve
mini. Ihupuhtuse eest hoolitsemise üle võib nuriseda ainult 7 — 8 
vallas, kus saunasid vähem leidus.

Väljakäigukohtade suhtes saame järgmise pildi:

1534Väljakäigukohtade üldarv
Protsent uuritud elu
majade arvust (2036)

Elamuid väljakäigukohtadega 1428 70,1
väljakäigukohtadeta 608 29,9

e

Protsent väljakäigukoh 
tade üldarvust (1534)

Puudulikke väljakäigukohti 562 36,6
Elamust lahus väljakäigukohti 1419 92,5
Elamuga ühe katuse all väljakäigukohti 115 7,5

Väljakäigukohtade puudumisel kannatab kõige pealt elamu lä
hema ümbruse ilu, kui väljakäimis-kohana tarvitatakse aeda, puu- 
pinu-, aida-, lauda- või elumajatagust ; peale selle läheb hulk väetus-
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8. tab. Pärnumaa. Eluruumid.
Arrondissement de Pärnu (Pernau). Logements.

Valla nimetus

Communes rurales
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1. Are 46 5 26 13 2 — 3 8 22 13 —. —. 8 26 12

2. . Änge 70 3 35 27 5 — 7 10 30 23 — 2 12 39 17

3. Hallinga 57 2 28 21 6 — 6 10 22 19 1 5 14 28 9

4. Häädemeeste 35 20 1 12 2 1 14 7 10 3 6 ■ 2 13 14 —

5. Jäär ja 34 5 4 20 5 2 14 9 7 2 5 1 14 12 2

6. Kaelaste 51 2 34 13 2 — 9 il 23 8 2 2 8 22 17

7. Kaisma 21 7 4 7 3 2 9 3 4 3 1 —' 6 8 6

8. Kariste-Vana 61 —- 23 38 — 2 4 7 20 28 5 3 26 21 6

9. Karksi 86 40 — 26 20 16 17 26 19 8 5 7 33 30 11

10. Kihnu 15 — 9 6 — 1 7 4 1 2 — — — 6 9

11. Kilingi 43 16 11 13 3 — 9 13 13 8 2 2 18 21 -- -

12. Koonga 95 33 53 7 2 8 40 26 17 4 23 10 38 22 2

13. Laiksaare 58 3 27 25 3 — 9 12 23 14 5 7 23 20 3
14. Lelle 24 5 11 7 1 4 8 3 5 4 2 — 5 13 4
15. Orajõe 49 24 7 17 1 8 17 12 5 7 6 2 25 14 2
16. Pati 55 2 34 17 2 — 12 12 23 8 5 — 20 23 7
17. Penuja 33 16 — 14 3 4 5 о 11 4 2 2 10 16 3
18. Polli • 59 24 — 23 12 14 12 15 11 7 3 1 17 33 5
19. Pornuse 43 22 — 13 8 8 12 7 9 7 4 1 13 18 7
20. Pöögli 20 14 — 2 4 4 5 6 3 2 4 1 6 6 3
21. Sauga 24 5 4 10 5 5 4 2 9 4 3 — 6 8 7
22. Suigu 31 3 22 5 1 3 4 7 10 7 — — 17 10 4
23. Tahkuranna 29 18 — 8 3 2 13 9 3 2 4 1 12 11 1
24. Talli 53 3 16 30 4 2 18 10 15 8 6 8 2 14 4
25. Tammiste 28 2 15 11 ■— — 2 5 15 . 6 — 1 1 14 12
26. Tõstamaa 54 5 31 17 1 2 16 12 19 5 4 10 17 22 1
27. Vee 42 4 21 16 1 — 5 5 25 7 — 8 27 7
28. Viluvere 21 6 11 3 1 3 5 6 3 4 — — 3 15 3
29. Voltveti 52 1 22 26 3 2 7 13 20 10 — 3 19 23 7
30. Vändra-Uue 40 2 17 19 2 2 11 11 9 7 5 2 16 16 1
31. Vändra-Vana 64 1 11 13 36 4 2 13 9 22 18 5 8 17 30 4
32. Võlla 57 11 34 11 1 11 29 11 6 — 19 10 23 5 —

Kokku: 1450 314 513 513 НО 108 346 310 434 252 127 91 469 587 176

% % 12,7 21,6 35,4 35,4 7,6 7,4 23,9 21,4 29,9 17,4 8,8 6,3 32,3 40,5 12,1



aineid asjata raisku. Hoopis suurem on väljakäigukohtade tervis
hoiuline tähtsus. Mitme nakkushaiguse, nagu kõhutõve, kõhu-soe- 
tõve, koolera tekitajaid leidub haiguse ajal ja ka lühemat või pike
mat aega peale tervenemist inimese väljaheidetes. Kui maapind on 
sääraste väljaheidetega reostatud, siis võivad väljaheited haiguse 
laialilaotajaks olla, näit, kärbeste vahetalitusel, kes neid toiduaine
tele kannavad; ka võib pisilasi jalgadega elamusse viia; samuti võib 
vihm neid veevõtmiskohta uhta.

Neid põhjusi võibki pidada ühtedeks tähtsateks teguriteks kõ
hutõve levimises 1917., 1918. ja osalt järgnevail aastail, mis möllas 
Läänemaal ja naabruses asuvais Pärnumaa valdades (Vee, Hallinga, 
Kaelase, Änge, Koonga v.).

Üle ühe kolmandiku väljakäigu kohtadest olid puudulikud, kas 
siis lahtised, usteta, katuseta või lagunenud.

Pärnumaal oli 1450-s mõõdetud elumajas:

madalamad kui nõuetav alammäär 2,5 m.

Eluruumide kõrgus Elumajade
meetrites arv %
1,5 —2,0 314 21,6
2,0 — 2,5 513 35,4
2,5 — 3,0 513 35,4
3,0 ja rohkem 110 7,6

Nagu eeltoodud andmetest näha, on üle poole (57%) elamuist

Soovitav õhuruumi hulk ühe elaniku kohta peaks olema vähe-
mait 10 — 15 kantmeetrit. Pärnumaal on selles suhtes saadud järg-
mised andmed :

Ühe elaniku kohta tulev 
õhuhulk m2 arv

kuni 10 108
10 — 20 346
20 — 30 310
30 — 50 434
50 ja rohkem 252

Elumajade
%

7,4
23,9
21,4
29,9
17,4

Nagu sellest näha, on eluruumid Pärnumaal kaunis avarad, ai
nult 7,4%-il on õhumahutus alla nõutavat. Selle peale vaatamata ei 
seisa Pärnumaa eluruumide suhtes esimeste seas.

Ruumide valgustus oleneb paljudest teguritest: akende klaasi- 
pinna suurusest, akende kõrgusest, põranda pinnast, katuse asendist 
ja kõrgusest, seinte, põranda, lae värvist, akende ees või akendel 
olevaist valguse sissepääsu takistavaist esemeist (puud, lilled, jne.). 
Kõige tähtsam on muidugi akende klaasipinna suurus. Hindamisel 
arvestatakse selle tõttu valgustuse kõlblikkust klaasipinna suhte jä
rele põranda pinnaga; rahuldav suhe oleks 1 : 10.
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Valgustus oli Pärnumaa uuritud elumajades järgmine:

1 ruutmeetri akna klaasipinna Elumajade
peale tuli põrandapinda m2 arv %

kuni 10 127 8,8
10 — 12 91 6,3
12 — 20 469 32,3
20 — 40 587 40,5
40 — 60 137 9,4
üle 60 39 2,7.

Nagu need arvud näitavad, oli eluruumide valgustus ainult 
8,8%-il rahuldav. Rohkem kui Д eluruumide valgustus oli 2—6 
korda vähem tervishoiuliselt soovitavast määrast. Kui arvesse 
võtta veel mitmesuguseid valguse sissepääsemist takistavaid asja
olusid, on valgustuse-seisukord hoopis halvem, mida üheks suure
maks tervishoiuliseks puuduseks tuleb pidada.

Joogivesi.
Pärnumaa valdades ühes alevikkudega on uuritud 429 joogivee- 

proovi; peale selle Kilingi-NÕmme ja Sindi alevis 26 ja Pärnu linnas 
106, kokku Pärnumaal 561. Pärnumaa valdade ja alevikkude 429 vee- 
võtmis-kohast uuritud veest osutus ainult 41 (9,5%) heaks, 231-s 
(53,9%) kahtlaseks ja 157-s (36,6%) halvaks. Eespool-nimetatud 
alevites (vt. alamal alevite kirjeldusi) on leitud 3 kohas hea, 14 ko
has kahtlane ja 9 kohas halb vesi olevat. Pärnu linnas (vt. alamal 
Pärnu linn) leiti uuritud kaevudest 1/3 hea, ТД kahtlane ja ülejääk 
halva veega olevat. Valdavas enamuses on Pärnumaa valdades rahe
tega kaevusid uuritud nimelt 320 (74,6%) ; neist oli hea veega 14 
(4,4%), kahtlase veega 171 (53,4%) ja halva veega 135 (42,2%); 45 
uuritud puurkaevu veest leiti 17 (37,8%) hea, 26 (57,8%) kahtlane 
ja 2 (4,4%) halb olevat. 41-st uuritud pumpkaevust oli 7-s hea, 15-s 
kahtlane ja 19-s halb vesi. 11-st allikast oli 3-s hea, 7-s kahtlane ja 
1-s halb vesi. 12 jõevee-proovi loeti kahtlaseks. Kuni 30 mg kloori 
1 liitris vees leidus enam kui 1/3-s uuritud proovidest, 31—100 mg 1 
liitris leidus üle ТД proovidest ja ülejäägis 100 ja rohkem mg.

Vähese karedusega veesid, s. o. kuni 10 saksa kraadi, oli selles 
suhtes uuritud 272 proovist 12-s (4,4%), 10—20° oli 89 (32,7%) kare
dusega, 20—40° 166 (61%) ja 5 proovi väga suure karedusega üle 40°. 
Kaevude sügavus kõigub suures enamuses 2 ja 5 m vahel. Orgaani
liste ainete lammutamisel tekkivat ammoniaaki ja salpeetrishapet, 
mida tuleb harilikult reostamise tunnusteks lugeda, leidus 0—0,2—0,9 
mg 1 liitris vees. Päriju linna kaevudes oli kloori hulk enamasti
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9. tab. Pärnumaa. Veevõtmise kohad ja vee omadus. 
Arrond. de Pärnu. Provenance et qualité des eaux potables.

Valla nimetus
Communes ravales

Veevõt. koht Proveven. Де l’eau Vee omadus Qualité de Veau
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V 1. Are 2 __ 3 2 ___ 3 1 3 7
2. Audru 24 1 — — — —- 15 10 25
3. Änge 2 — 2 — 1 3 1 1 5
4. Hallinga 4 — 4 — — 5 2 1 8 ■
5. Kaelase 1 — 3 — — 2 2 — 4
6. Kaisma 5 2 1 — — — 8 — 8
7. Kihnu 27 — — — —. 2 14 11 27
8. Kilingi 3 3 — — — — 2 4 6
9. Koonga — — 1 — — 1 - - 1

10. Laiksaare 18 — — — — — 5 13 18
11. Lelle- 12 5 1 — — 4 9 5 18
12. Pati 13 2 1 — 1 2 6 9 17
13. Reiu 4 — — 1 — — 4 1 5
14. Sauga 6 2 1 1 — 2 6 2 10
15. Seli 42 1 — — 1 23 19 43
16. Suigu 3 — 1 — — 2 1 1 4
17. Taali 25 4 1 1 4 1 17 17 35
18. Tahkuranna 11 1 — —• — — 12 — 12
19. Tammiste 9 — — —■ — — 3 6 9
20. Tori 30 — 5 1 1 1 22 14 37
21. Tõstamaa 1 12 — 1 - — 1 1 11 1 13
22. Uulu-Surju 27 i - — 1 3 — 1 28 3 31

23. Vee 2 1 - — 3 — — 3

24. Viluvere 1 7 — 1 — — 8 — 8

25. Voltveti 1 18 12 2 1 1 3 3 27 33

26. Vändra-Uue : r> 1 4 7 — 1 1 4 11 3 18

27. Vändra-Vana 1 7 1 5 9 2 — 1 1 16 6 23

28. Võlla 1 — 1 — — 1- 1 — 1

Kokku. Total 320 41 45 11 12 1 41 231 157 429
% 74,6 9,5 10,5 2,6 2,8 |9,5 53,9 36,6 100,0

Hea Bonne abs. 1 14 7 17 3
% 1 4,4 17,1 37,8

Kahtlane Suspecte abs. 1 171 15 26 ! 7 12
% 53,4 [36,6 57,8

Halb Mauvaise abs. 1 135 1 19 2 1 1
% j 42,2 46,3 ’ 4,4



märksa suurem (vt. Pärnu linn). Uurimise kui ka vaatlemise tule
mused näitavad, et salvkaevud ei anna enamikus mitte rahuldavat 
vett ega ole küllaldaselt kaitstud reostusvõimaluse eest: puurakete 
asemel tuleks betoonrakked võtta, kaevude ümbrust tuleks veekind
laks teha või sillutada ning kõrgemaks teha, et reostatud pinnavesi 
kaevu peale ei valguks.

Koolid, ühingud ja muud.
Ecoles, sociétés et autres.

Koolide ja klasside, veel enam aga õpilaste arv on viimaseil aas
tail kahanenud, mis on peamiselt tingitud laste sündimuse vähene
misest maailmasõja ajal. Algkoole oli Pärnumaal 1922/23. a. 111, 
klasse 458 ja õpilasi 8218 ehk 108,8 1000 elaniku kohta; Pärnus oli 
algkoole 9, klasse 54 ja õpilasi 1967 ehk 1000 elaniku kohta 106,3, kuna 
üleriiklik arv oli 104,9. Keskkoole oli Pärnumaal 7, neist 2 Pärnus; 
klasse oli 44 ja õpilasi 1117. 1927/28. õppeaastal oli Pärnumaal 104 
algkooli, 444 klassi — ühes arvatud keskkoolide algklassid — ja 
5945 õpilast. Pärnus oli 12 algkooli, 60 klassi ja 1666 õpilast. Alg
koolide õpetajaid oli 247, 1 algkooli klassi kohta tuli 13, 1 klassi
komplekti kohta 24 õpilast. Algkoolide ülalpidamiseks kulutati 
48 134 000 s., 1 õpilase peale 810 s. Keskkoole oli 1927/28. õppeaastal 
Pärnumaal 7, klasse 39 ja õpilasi 866; õpetajaid oli 96, 1 klassi kohta 
tuli õpilasi 22 (28) — sulgudes üleriiklikud arvud; keskkoolide ülal
pidamise kulud olid 14 787 000 s., kulud 1 õpilase kohta olid 1710 s. 
(1450). Tervishoiulistele nõuetele mittevastavate alg- kui ka kesk
koolide arv oli 1922/23. a. õige suur. (Kirj. nr. 18, A. Rammul.)

Seltse ja ühinguid ehk üldse organisatsioone oli Pärnumaal Riigi 
Statistika Keskbüroo andmeil 1. jaan. 1926. a. 555, see on 1 organisat
sioon 169 elaniku peale ehk 59 organisats. 10 000 elaniku kohta. Or
ganisatsioonide rohkuse suhtes oli Pärnumaa 4. kohal, kuna 1. kohal 
oli Viljandimaa (1 organ. 133 elan, kohta) ja viimasel kohal Petseri
maa (108 organis, ehk 1 organis. 563 elan, kohta).

Piimatalituste absoluutne arv Pärnumaal oli 1. jaan. 
1927. a. 58; neist ühispiimatalitusi 55 ja erapiimatalitusi 3. Aasta 
jooksul likvideerisid oma tegevuse, s. o. võivalmistuse kolm piimata- 
litust, nimelt Tori-Aesoo, Pumbioja ja Kalita, uusi aga asutati juurde 
kolm — nimelt Häädemeeste ja Laatre ühispiimatalitus ja Sindi erapii- 
matalitus. Seega oli aasta lõpul, s. o. 31. dets. 1927. a. Pärnumaal 54 
ühis- ja 4 erapiimatalitust. 54 ühispiimatalitust valmistasid kokku 23908 
tünni eksportvõid, 4 erapiimatalitust ainult 537 tünni, seega on Pär
numaal kokku eksportvõid valmistatud 24 445 tünni ehk 12% kogu 
võist, mis väljaveo kontrollile ette pandud. Piimatalituste abso
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luutse arvu järele tuleb iga 10 000 ha põllumajandusliku maa-ala kohta 
2 piimatalitust, nagu Viljandi- ja Tartumaalgi, kuna vastav üleriik
lik keskmine arv on 1,4, Saare- ja Petserimaal aga ainult 0,7. 54-st 
Pärnumaa ühispiimatalitusest olid 9 asutatud enne sõda, s. o. 1910. 
ja 1913. a. vahel. Liikmete arv mainitud 54 ühingus oli 31. dets. 1927. a. 
4036 ja lehmade arv liikmetel oli samal ajal 14 986. Keskmine piima 
vastuvõtte päevade arv oli 249, samasugune on ka üleriiklik kesk
mine vastuvõtte päevade arv

Vastuvõetud piima hulk 1927. a. oli 31 740 255 kg, sellest 12,8% 
ehk 3 213 510 kg mitteliikmeilt. Võivalmistamiseks tarvitati 98,7% 
kokkutoodud piimast ja saadi 1 280 287 kg võid, tarvitades keskmi
selt 24,5 kg piima 1 kg või valmistamiseks. Üleriiklik vastav kesk
mine arv on 24,2.

Ühispiimatalitustesse toodud piima eest maksti välja 298 977 316 
senti, keskmiselt 9,4 senti 1 kg eest, kuna üksikute piimatalituste 
keskmised kõikusid 7,7 ja 11,3 kendi vahel vastavalt rasvaprotsen- 
dile. Vastav üleriiklik keskmine oli 9,5 senti. Piima puhtuse ja 
värskuse järele ei makstud 1927. a. Pärnumaal hinda piima eest, kuigi 
väljaveo-kontrolli teostamise määruse järgi pidid ühingud vähemalt 
kaks korda kuus puhtuseproove tegema.

Võid müüdi 1 266 923 kg, saades 333 962 128 senti ehk keskmi
selt 263,3 senti kg eest; üksikuis ühinguis kõikusid või keskmised 
müügihinnad 240,2 (Laiksaare) ja 277,2 s. (Karksi-Sinialliku) vahel. 
Üleriiklik vastav keskmine oli 270,9 senti. (Andmed on võetud 
,,Eesti Põllumajandus“ 1927, lk. 161—171 ja ,,Piimasaaduste“ välja
veo kontrolljaama aastaraamat IV — 1927.)

Mitmesugused võihinnad ühes kui teises piimaühingus olene
vad suuresti või omadustest, kuid siiski mitte vähem võimüügi kor
raldusest, sest näiteks Sikana piimaühingul oli 462 tünni võid, mil
lest 97,2% esimest sorti ja aasta keskmine pall oli 12,07, sai keskmi
selt 1 kg või eest 264,5 senti, kuna eelpool mainitud Karksi-Siniallil^ 
ühingul oli 420 tünni võid, millest I sorti 68,6% ja mille aasta kesk
mine pall 11,74, sai keskmiselt 1 kg või eest 277,2 senti.

Pärnumaa ühispiimatalituste või omaduste keskmine 1927. a. pall 
oli väljaveo kontrolljaama hindamisel 11,75. Teistes maakondades 
olid need pallid kõrgemad, ainult Võru- (11,58), Saare- (11,38) ja 
Petserimaal (11,22) olid nad Pärnumaast alla, kuna kõrgem vastav 
arv oli Järvamaal, nimelt 11,92. Samuti näeme, et üleriiklikult on 
I sorti võid 78,12%, kuna Pärnumaal on see arv 74,12. Erapiimata- 
lituste võitoodang oli 39 298 kg ja juustutoodang 11 456 kg. Võist 
oli I sorti 62,6%, II sorti 33,8 ja III s. ehk siseturu võid 3,6%. Üldse 
aga on või omadused märksa paranenud võrreldes 1926. a. omaga. 
Riikliku fondi laenusid oli 1. jaan. 1929. a. Pärnumaale kõige roh
kem välja antud, kui kuhugi mujale maakonda. Nimelt oli Pärnu
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maal 336 080 kr. riiklikku fondilaenu kasutada, kuna samal ajal üle 
riigi kokku oli riiklikku laenu välja antud 1 822 180 krooni. Seega 
teeb Pärnumaale väljaantud laen üldsummast üle 18% välja. Pärnu
maa on üks maakondadest, kus mõneski kohas ühispiimatalituste 
võrk liiga tihedaks kipub minema, nii et väikese piimahulga tõttu 
ja omavahelise võistluse tagajärjel avaldavad mõned ühingud mitte 
küllaldaselt elujõulisuse tunnusmärke.

Keskmine piimatoodang ühe ühispiimatalituse kohta on Pärnu
maal 589 300 kg, kuna üleriiklik keskmine on 701 700 kg. 54 ühis- 
piimatalitusest töötas aurujõul 45, kuna 9 ühispiimatalituses ja 4 
erapiimatalituses töötati elektri-mootori jõul ja käsitsi. Kus auru- 
jõud olemas, seal enamasti kuumendati — (pastöriseeriti) ka välja
antav lahja piim, suurem osa koorejaamu töötab käsitsi või mootori- 
jõul ja sellepärast on sealt väljaantav lahja piim ka kuumendamata. 
Siiski peab tähendama, et lahja piima pastöriseerimise sundmääruste 
tõttu on mõnedki piimaühingud juba isegi seadised lahja piima kuu- 
mendamiseks üles seadnud.

Kontrollühinguid oli Pärnumaal 1927/28. kontrollaastal 
28, kus oli 677 majapidamist 5678 lehmaga ehk 13,7% lehmade üld
arvust. Üleriiklikult on viimane arv 9,2. Viljandimaal on see arv 
suurim, nimelt 17,1% ning Petserimaal pisim: 0,3%. Tähendab, kar
jakontrollile alluvate lehmade arvu poolest sammub Pärnumaa esi
meste hulgas. Ühes kontrollühingus on keskmiselt liikmeid 24,2 ja 
lehmi 203. Ühe liikme kohta tuleb keskmiselt 8,4 lehma. Samasu
gune on ka üleriiklik keskmine.

Kogu karja keskmine toodang oli Pärnumaal 1927/28. aastal — 
sulgudes üleriiklikud keskmised — 2254 kg (2316) piima, 82,71 kg 
(84,51) võirasva ja keskmine rasva % 3,67 (3,65). Seega on Pärnu
maa kogu karja keskmine toodang madalam üleriiklisest keskmisest 
toodangust.

Toome lõpuks lühidad andmed ehitus- ja maaparanduslaenude 
kohta. 1921. — 28. a. anti 31 371 laenusaajale asunikule 14 milj. kr. 
ehituslaenu, millest 1 968 Pärnumaa laenusaajast said 1 205 laenu 
621 000 kr. suuruses elumaja ehitamiseks ja 902 laenu 311 00 kr. suu
ruses lauda ehitamiseks, kokku 931 000 kr. ehk keskmiselt ühele lae
nusaajale 473 kr., see on 26 kr. võrra rohkem üleriiklikust keskmisest 
447 kr. (O. Laamann, kirj. nr. 33). Maaparanduslaenu fondist on, 
alates 1923. a., asunikkudele üldse antud 781 maaparanduslaenu 717 
tuhande krooni ulatuses ehk keskmiselt 918 kr. ühe laenusaaja kohta; 
sellest summast anti Pärnumaa asunikkudele 39 maaparanduslaenu 
42 000 kr. suuruses ehk keskmiselt 1 075 kr. ühe laenusaaja kohta. 
Peale selle on asunikud saanud alandatud hinnaga — umbes üks kol
mandik turuhinnast — ehitusmaterjali riigi metsadest üle riigi 3 678 000 
kr. eest (ligikaudne turuhind 10 945 000 kr.) ja inventurilaenu endis
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telt suurpõllupidajatelt üleantud loomade ning masin-riistade näol 
1 602 000 kr. suuruses 5 657 laenusaajale ehk keskmiselt 283 kr. 1 lae
nusaaja kohta.

Kilingi-Nõmme alev.
Bourg de Kilingi-Nõmme.

Kilingi-Nõmme alev asub umbes 50 km Pärnust kagu pool, Pär- 
nu-Tallinna kitsarööpalise raudtee samanimelise jaama juures. Ale
vit läbib ka Pärnu-Viljandi postmaantee, samuti ühendavad vähemad 
maanteed Kilingi-Nõmme alevit naabervaldadega. Asudes Saarde 
kihelkonna kiriku läheduses moodustab alev kaunis käidava kesk
koha Kilingi, Pati, Laiksaare, Talli, Jäärja ja Voltveti vallale. Mõni 
aasta tagasi oli alevi keskkoha ja raudteejaama vaheline maa-ala 
asustamata, ta ei kuulunud alevi allagi, nüüd aga on alevi piire laien
datud kuni raudteeni ja tühi maa-ala on suuremalt jaolt asustatud.

Alevialune maapind on nõlvakuline, keskelt läbivoolava ojaga, 
nii, et osa alevi maju asub oja kaldail osa kõrgemail kohtadel.

Kilingi-Nõmme alevis oli 1922. a. rahvalugemise andmete järele 
1093 elanikku, neist 490 meeste- ja 603 naisterahvast. Elumaju oli 
180, neis 345 elamut. Elumajadest olid 137 ühekordsed ja 43 kahe
kordsed; ehituseks on tarvitatud puumaterjali 171 juhul; kivimaju 
on ainult 4 ja segamaterjalist 5. Korteritest on 173 ühetoalist, 96 
kahetoalist ja 76 kolme- ja rohkematoalist. Keskmiselt tuleb iga kor
teri peale 3,2 ja iga elumaja peale 6 elanikku. Sellest näeme, et Ki
lingi-Nõmme korteriolud olid võrdlemisi lahedad. Mis puutub ela
nikkude kui ka elumajade arvusse, siis on need praegu märksa suure
mad. 1. I. 1929, oli elanikkude arv 1 542, neist 688 meeste- ja 854 
naisterahvast.

Tänavad on suuremalt jaolt sillutamata, ainult ligi 1% km on 
munakividega sillutatud, kuna ülejäänud osa, üle 4 km, on silluta
mata. Peatänavana esineb alevit umbes 2% km. pikkuselt läbiv post
maantee. Tänavate keskmine laius 12 m. Kõnniteed on viletsas sei
sukorras, tänavavalgustus puudub.

Alevis on sissesõidukoht ja võõrastemaja, seltsimaja, 2 kooli
maja, millest ühes asub alevi algkool, teises Kilingi valla algkool 
(end. kihelkonnakool). Siin asub ka jaoskonna-arst, peale selle veel 
üks era-arst, apteek ja rohupood. Enne-kooliealiste laste tarvis on 
lasteaed ja 2 mänguplatsi. Lasteaed on lastevanemate eneste ülal- 
pidada; seal käib keskmiselt 25 last. Tööstuslikke ettevõtteid on 
vähe : auru-värvimis- ja uhtmistööstus 2—3 töölisega, nööritööstus 
4—6 töölisega, nahaparkimistööstus 4—5 töölisega, lauasaagimistöös- 
tus ja mõned muud.
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Alevis peetakse kord nädalas turgu, kus toiduaineid müüakse 
lahtisel platsil. Loomi tapetakse 2 eratapamajas.

Kuivade jätiste, prügi ja väljeheidete kõrvaletoimetamiseks ei 
ole mingeid määrusi ega ole ka avalikke väljakäigukohti. Väljakäi- 
gukohad on elumajast enamasti eraldi — auk maa sees ja selle ümber 
laudkong. Üldsaunad puuduvad; erasaunad täidavad nõudeid kül
laldaselt. Joogivee võtmiseks on ligi 100 salv- ja pumpkaevu, ka 
allikaist võetakse vett. Uuritud kaevude vees (tab. nr. 430—446) lei
dus enamikus juhtudest ammoniaaki tunduval määral ja mitmes ka 
salpeetrishapet, mis vett kahtlaseks või ka kõlbmatuks paista laseb 
kaevu reostamise võimalusest tunnistust andes. Kloori hulk oli vees 
üle 100 mg 1 liitris.

Mõisaküla alev.
Bourg de Mõisaküla (Moiseküll).

Mõisaküla alev asub Pärnumaa lõunapoolses osas ja moodustab 
kitsarööpalise raudtee võrgu tähtsama sõlmpunkti; nimelt läheb siit 
läbi Pärnu-Tallinna kitsarööpaline raudteeliin, kuna teine liin, mis 
suurelt osalt läbib Läti maa-ala, alevit Eesti Valgaga ühendab. Mõ
lemal liinil liigub järjekindlalt kaks paari ronge päevas, peale selle 
kaubarongid. Vaatamata selle peale, et Eesti ja Läti iseseisvaks saa
misest saadik pool Mõisaküla tagamaist Lätile kuulub, on alev järje
kindlat edu näidanu.

Mõisaküla asub raudteeliini mööda Pärnust 54 ja Viljandist 45 
km kaugusel. Lähema ümbrusega on Mõisakülal ühendus Pärnu- 
Viljandi maantee kaudu. Nimetatud maantee möödub alevist 3 km 
kauguselt ja sellega seisab alev prügitatud harutee kaudu ühendu
ses. Ehitusel on Mõisaküla-Jäärja tee.

Elanikkude arvu poolest on alev suurim maakonnas. 1922. a. 
rahvalugemise andmete järele oli alevis 1909 elanikku, neist 926 
meeste- ja 983 naisterahvast; rahvuse järele 1643 eestlast, 31 vene
last, 7 sakslast ja 226 muud, rahvus teadmata 2-el ; perekonnaseisu 
järele oli vallalisi 1003, neist 0—14 a. v. 525, abielus 762, leski 140, 
lahutatuid 2. Viimasest rahvalugemisest kuni 1. jaan. 1928. a, oli 
elanikkude arv tõusnud; nimelt oli elanikkude üldarv 2406, neist 
1178 meeste- ja 1228 naisterahvast (G. Tomberg, kirj. nr. 23); 1. I, 
1929. a. oli elanikkude arv 2455.

Maju oli 1922. a. 195, neist 33 kahe ja 2 kolmekordset. Seinte 
ehitusmaterjali järele 185 puu-, 8 kivi-, 1 sega- ja 1 saviehitis; korte
rite üldarv oli 579. 1. jaan. 1928. a. oli 240 elumaja 650 korteriga. 
Alev võtab oma alla 446,30 ha suuruse maa-ala, millest on ehitiste all 
33,68 ha, tänavate ja kraavide all 43,3, raudtee all 17,76 ha, ülejäänud 
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maa on põllu, aedade, heinamaa, karjamaa, raiestiku, metsa jne. all. 
Tänavate üldpikkus on umbes 8 km, sellest 2 km munakividega sillu
tatud, % km kruusa ja kiviprügiga kaetud — šosseeritud ja ülejää
nud sillutamata. Tänavate keskmine laius 8 m. Pimedal ajal val
gustavad käidavamaid kohti 22 elektrilamp! kuni kella 11 õhtul.

Tänavail kanalisatsiooni ei ole; suuremailt tänavailt juhivad lah
tised kraavid reovee raudteekraavi ja heinamaale. Väiksemad täna
vad on igasuguse kanalisatsiooni puudusel vihmasel ajal läbipääse- 
matud; jalakäijatele liikumise võimaldamiseks asetatakse lauad 
maha. Tööstusettevõtetest oleksid nimetada: Mõisaküla raudteete- 
hased 260 töölisega ja aktsiaseltsi linaproduktide vabrik 130 tööli
sega; viimane juhib oma reovee alevist välja heinamaile. Äriette
võtteid on 27, neist 5 tarbeainete-kauplust, 4 pagariäri, 3 lihakaup
lust. Turgu peetakse 2 korda nädalas, laatasid 6 korda aastas; osa
võtt viimastest väike : 200—500 inimest.

Alevis asuvad 3 arsti, neist 2 raudteearsti, 1 vabalt têgelev; jas- 
konna-arst asub Hallistes; peale selle on 1 ämmaemand. Raudtee- 
lastele on veel prii ambulants, teistele sealt abi saamine maksuline. 
Apteeke on 1 era-apteek. Suvel töötab lasteaed.

Saunasid on 6, 3 neist on maksu eest teistele tarvitada. Pea iga 
maja juures on elumajast eraldi väljakäigukoht, laudadest kongi 
näol. Kaevud on suures enamuses raketega; avalikke kaeve ei ole.

Ainukeseks lõbustamiskohaks on tuletõrjeseltsi maja, mida pü
hapäeviti kirikuks tarvitatakse ja kus mitmesugused seltsid enamasti 
igal nädalal pidusid korraldavad. Pühapäeviti on kinoetendused 2-es 
kinos.

Sindi alev.
Bourg Sindi (Zintenhof).

Sindi alev asub Pärnu linnast 13 km ida pool (maantee pikkus), 
siin ka Sindi jõeks nimetatud Pärnu jõe pahemal kaldal. Sindi alev 
on üks neist vähestest alevitest, mille tekkimine on olenenud Sindi 
kalevivabriku asutamisest (1832. a.), kuna enamik Eesti alevitest ja 
alevikkudest on tekkinud kihelkonna keskeist, s. o. kirikute ümbru
ses või jälle maanteede sõlmpunktide juures. Kõige selle tõttu on 
Sindi alevi topograafiline ehitis erinev; tänavkülana asub ta mõle
mal pool maanteed, kusjuures alevi tuumaks osutub vabrikuhoonete 
rühm; teeriste siin pole.

Elanikke oli alevis 1922. a. rahvalugemise andmete järele 1607, 
neist 696 mesete- ja 911 naisterahvast, ehk protsentides 43,3% ja 56,7 
%. Naisterahvaste protsentuaalse ülekaalu suhtes asub Sindi alev 
Pärnumaa omavalitsuseliste ühikute seas esimesel kohal. Üheks 
selle nähtuse põhjuseks on, et vabrikutöölised peale rahalise palga 
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saavad mitmesuguseid naturaalsoodustusi, nagu korteri, kütte, aia
maa ja osaliselt riiete jne. näol. Need soodustused on kasulikud pea
miselt perekonna-inimestele, ja selle tõttu on vallaliste meeste juur
devool väike.

Sindi alevis on 68 maja 441 korteriga, s. o. 6,5 elamut ehk korterit 
maja kohta. Iga maja kohta tuleks 23,6 elanikku ja iga elamu kohta 
3,6 elanikku. Korterid on suures enamuses ühetoalised, ja nimelt 396 
ehk peaaegu 90%, kahetoalised 17, kolmetoalised 11 ja nelja- ja roh- 
kematoalised 17 juhul. Nagu sellest näha, on korteriolud Sindi ale
vis kehvad, ja pilt muutub veel halvemaks, kui arvesse võtame, et 
enamikul juhtudel elavad ühetoalises korteris 4,5 ja rohkem elanikke. 
Läänepoolses alevi osas asuvad kasarmud, igaüks 4 ühetoalise korte
riga, mille õhuruum 33 m3 ; need on kööktoad ja neid peetakse pare
maiks; idapoolses alevi osas asuvad kivikasarmud mille toad on vähe 
suuremad. Väga viletsad on pööningukorterid samades majades. 
Paremad on meistrite ja ametnikkude korterid — ka ühetoalised, 
kuid suurema õhuruumiga (keskmiselt 130 m3).

Väljakäigukohti on alevis kokku 20, neist 8 vabriku sees; vii
mased on võrdlemisi puhtad. 12 ülejäänut, mis on üldiseks tarvita
miseks, on enamasti puudulikud. Väljaheited veetakse уг km ale
vist eemal olevale maatükile ja maetakse prügiga segamini kraavi
desse. Solgivee jaoks on alevi idaosas 4 betoonresevuaari, kuna alevi 
lääneosa elanikud valavad solgivee lahtistesse kraavidesse tänavate 
äärtel. Kraavid on osaliselt laudadega vooderdatud, aga et nad pealt 
lahtised on, siis haisevad nad; pealegi on reovee äravool korralda
mata. Vabriku enese reovesi voolab umbes 1 m 3/sek. rohkuses ja 
10% mustusega turbiini kanalisse, milles jookseb 12 m 3/sek. puhast 
vett 2,25 m 1 sek. kiirusega. Turbiinikanali vesi läheb jõkke, kus 
kuival ajal 108 rn 3/sek. vett 1,5 m/sek kiirusega läbi voolab.

Sindi alevist on 8 kaevu vett uuritud: kloori sisalduvus oli väike 
6—20 mg 1 1., karedus oli 3-s keskmine (12—16 saksa kraadi), teistes 
20—24°; ammoniaaki leidus mõni detsimilligramm, salpeetrishapet 
3-s jäljetena (vt. 30 tab.).

Alevis on kolm sauna: üks töölistele, teine meistritele ning 
ametnikkudele, kolmas direktoritele. Saunad köetakse vabrikus ära
tarvitatud auruga iga nädal üks kord, tarbekorral sagedamini.

Alevis on peale vabrikuhoonete ja töölismajade ap.-õigeusu ki
rik, koolimaja, kus asuvad Sindi kõrgem algkool ja lastekodu, 2 hai
gemaja: üks üldise jaoskonnaga sisemiste, naiste ja kergemate haa- 
vahaiguste jaoks ja teine nakkushaiguste jaoks, kokku 45 voodiga; 
nõdramõistuslikkude ja kõrvalabitarvitajate varjupaik, mida Pärnu 
maavalitsus valdab ja ülevalpeab. Praegu on varjupaigas umbes 100 
hoolealust, kuna peale käimasolevate ehituste lõpetamist kuni 200 
hoolealust ruumi leidma saavad. Suurem osa hoolealustest on Ha
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ridus- ja Sotsiaalministeeriumi poolt ülevalpeetavad nõdramõistus- 
lised, idioodid ja rahulikud vaimuhaiged; iga ühe eest ministeerium 
maksab maavalitsusele 26 kr. kuus. Varjupaigas on ka veel valda
dest saadetud töövõimetuid rauke umbes 10—15%. Peale selle on 
veel apteek, postkontor, mis ühes majas asub alevivalitsuse ja Sindi 
Kaubatarvitajate Ühisuse kauplusega; „Sõpruse“ ja „Harmoonia“ 
seltsimaja, viimane ainult meistritele, jne.

Väljaspool alevi administratiivpiire Taali valla maa peal on 
terve rida eramaju, mis tegelikult aleviga ühte kuuluvad. Kui ar
vestada ka need, ei jääks Sindi oma suuruse' ja elanikkude arvu 
poolest sugugi maha noorlinnast; aga vabrik kui pea ainuke maja
omanik alevis ei taha linna nime ja ei suurenda alevi piire, arvesse 
võttes linna nimega seotud kohustusi.

Sindi Kalevivabrikul on kalevi- ja puuvilla-, kudumis, puuvilla- 
riide trükkimis- ja pleegitamis-osakond. Vabrikul on oma saeveski 
ja turbatööstus. Keskmiselt leiavad vabriku ettevõtetes tööd üle 
1000 töölise. Vabrik töötab vee- ja aurujõuga.

Vabrikul on oma arst, haigemaja 20 voodiga ja nakkushaigete 
jaoks barakk 10 voodiga ja oma apteek. Töölistel ja nende pere
konna liikmetel on prii arstiabi ja samuti priid rohud.

Hiie kõu uu alevik.
Petit bourg Hiiekõnnu.

Hiiekõnnu alevik asub Pärnu-Tallinna kitsarööpalise raudtee 
ääres. Enne käis siit haruraudtee (eraraudtee) Eidapere ja Järva
kandi klaasivabrikusse, 1927. a. peale on aga Lelle jaam otseteed 
ühendatud Pärnuga. Hiiekõnnu alevikus oli 1922. a. rahvalugemise 
andmete järele 19 elumaja 47 korteriga; elanikke oli 153: 75 meeste- 
ja 78 naisterahvast. Ameti poolest on siin palju raudtee-, vabriku- 
ja käsitöölisi. Alevikus asub „Virkuse“ villa-, metsa- ja jahutöös- 
tus, mis on ainuke sellesarnane tööstus kogu ümbruskonnas. Peale 
selle on alevikus 6-kl. algkool, apteek, gr.-õigeusu kirik, leerimaja, 
postkontor, pagariäri ja 4—5 toidu- ning tarbeainete kauplust. Ale
vikus asub ka tegelev arst. Piimatalituse puurkaevu vesi oli rahul
davate omadustega: kloori 12 mg, karedus 13,5 saksa kraadi (vt. 30 
tab. Lelle v.).

Alevikus peetakse aastas 2 laata, kuhu inimesi kaugelt kokku 
sõidab.
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Jaagupi alevik.
Petit bourg Jaagupi.

Jaagupi alevik, 29 km Pärnust põhja pool, Pärnu-Tallinna posti
tee ääres, moodustab enesest Pärnu-Jaagupi kihelkonna keskkoha.

, Elanikke oli Jaagupi alevikus 1922. a. 70, neist 32 meeste- ja 38 
naisterahvast. Elumajasid oli 16, neis 26 korterit. Alevikus asuvad 
sissesõidukoht tee- ja öömajaga, apteek, postkontor, Jaagupi 6-kl. 
algkool, Jaagupi ev.-luteri usu kirik ja ühispiimatalitus ; viimase ja 
kiriku vahel on surnuaed, nägusa sambaga vabadussõjalaste mäles
tuseks; peale selle on alevikus Hallinga vallamaja ja mitu toidu- ja 
tarbeainete kauplust. Jaoskonna-arst, jaoskonna loomaarst ja äm
maemand asuvad 1% km alevikust eemal, Hallinga mõisas. Ühen
dust Pärnuga peab autobus igapäev, samuti peatuvad Jaagupis Tal- 
linna-Pärnu autoliini autod. Aleviku apteegi, luteri usu kiriku, 
ühispiimatalituse ja vallamaja kaevude veed (vt. 30. tab. Hallinga 
vald) leiti hea olevat, kuna algkooli kaevu vesi mitte rahuldavaks 
osutus (sisaldas ammoniaaki 0,3 ja salpeetrishapet 0,1 mg 1 1), kõrtsi 
kaevu vesi leiti kahtlane olevat.

Kulla alevik.
Petit bourg Kulla.

Kulla alevik asetseb Halliste jaamast mitte kaugel, Halliste ki
riku juures, Pornuse valla keskkohas. Ajlevikus oli 1922. a. 19 elu
maja 40 korteriga, elanikke oli 130, neist 55 meeste- ja 75 naiste
rahvast. Alevikus asub 6-klassiline algkool, apteek ja mõni pood.

Nuia alevik.
Petit bourg Nuia. ♦

Nuia alevik asub Pärnumaa kagupoolses sopis, Karksi valla lää
neosas. Tema ühendusteedeks on ainult maanteed, mis hargnevad 
mitmes sihis — Viljandisse, Halliste jaama, Paluoja alevikku, Ruhja, 
Tõrva, Pikasillale jne. Liikumine on võrdlemisi elav.

Alevikus oli 1922. a. rahvalugemise andmete järele 87 elumaja 
184 korteriga. Elanikke oli 542, neist 240 meeste- ja 302 naisterah
vast; seega tuleks iga elumaja peale 6,2 elanikku.

Nuia alevik on elavaks keskkohaks Karksi kui ka. naabervalda
dele; siin peetakse igal neljapäeval turgu ja suvel Karksi laata, kuhu 
sõidab kaupmehi Pärnust, Viljandist ja mujalt, samuti suurel hul
gal taluinimesi. Poode on 10, peale selle õlleladu. Alevikus on ka 
gr.-apostliku usu kirik, kuna Karksi ev.-luteri usu kirik asub lähe
dal asetsevate Karksi lossi varemete juures; ka jaoskonna-arst elab 
seal — Karksi mõisas. Alevikus on veel apteek ja hambaarst.
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Tori alevik.
Petit bourg Tori (T or gel).

Tori alevik asub 30 km Pärnust ida pool. Pärnu jõgi jaotab ta 
kaheks osaks. Neid osi ühendab „nahksild“. Alevikus oli 1922. a. 
19 elumaja 40 korteriga. Elanikke oli 148: 66 meeste- ja 82 naiste
rahvast.

Alevikus asuvad б-kl. algkool, apteek, postkontor ja luteri usu 
kirik. Siin elavad jaoskonna-arst ja ämmaemand. Endine magasi
ait on seltsimajaks ümber ehitatud; endise kõrtsi hoones asub tee- 
ning öömaja

Tori alevik on alevikus asuva hobusekasvatuse kaudu üle-eesti- 
maalise kuulsuse omandanud; siit on palju kõrgelt hinnatud sugu- 
loomi laiali saadetud (roadsteri tõug). Vähem kuulus pole Tori ka 
oma devooni liivakivi uuristustega, „Tori põrguga“, mis avanevad 
järsul Pärnu jõe pahemal liivakivi-kaldal ja millega on palju rahva
jutte seotud.

Tõstamaa alevik.
• Petit bourg Tõstamaa.

Tõstamaa alevik asub Pärnumaa läänepoolseimas osas, mõni ki
lomeeter mererannast. Alevikus on 31 elumaja 39 korteriga; ela
nikke 151, neist 67 meeste- ja 84 naisterahvast. Alevikus on post
kontor, luteri usu kirik, algkool, apteek; siin asub jaoskonna-arst.

Suvel peab Tõstamaa alevik ühendust Pärnuga autoliini kaudu.

Vändra alevik.
Petit bourg Vändra (Fennern).

Vändra alevik on Pärnumaa osa tähtsaim kultuuriline, tööstus
lik ja kaubanduslik keskkoht. Vaatamata selle peale, et ta linnadest 
kaunis kaugel asub, on alevik jõudsasti arenenud; arvatavasti on see 
arenemine tingitud suurel määral jõukast ümbrusest ja rahva kul
tuurilisest arenemisest; on ju siin teotsenud J. W. Jannsen, C. R. 
Jakobson, kirikuõpetajad K. Körber ning E. Sokolovski j. t.

Vändra alevikus oli 1922. a. 76 elumaja 113 korteriga, elanikke 
557, neist 275 meeste- ja 282 naisterahvast. Elanikkude arvu poolest 
on ta esimesel kohal alevikkude seas. Siia on koondunud ümbrus
konna kultuurilised ettevõtted, nagu Vändra põllumajanduslik güm
naasium, Vändra Punase Risti osakonna haigemaja, Vändra Nais- 
seltsi lasteaed (gümnaasiumi ruumes), ja б-kl. algkool. Teistest 
asutistest oleks nimetada tuletõrjujateseltsi maja, koolisõprade- 
ringi seltsimaja, milles asuvad põllumeeste keskkool ja lasteaed, siis 
veel postkontor, apteek ja kihelkonna kirik. Siin asuvad 2 arsti: 
jaoskonna ja klaasivabriku-arst, loomaarst ja ämmaemand. Peale 
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selle on siin asumas terve rida seltse, kel mõnel kaunis suur raama
tukogu. Endine Vändra kurttummade kool tegutseb nüüd Porkumis.

Tööstuslikest ettevõtteist oleksid nimetada: klaasivabrik, tärk- 
lisetööstus, kanga- ja villa- ning linatööstus, jahuveski, metsatööstus 
ja mõned vähema tähtsusega tööstused. Aleviku 9 uuritud kaevust 
oli enamusel kahtlaste omadustega vesi, sisaldades ammoniaaki ja 
osalt ka salpeetrishapet (vt. 30. tab.).

Alevikus on terve rida poode. Peetakse ka turgu ja aastas 2 
laata. Autoomnibuse-ühendus on tal Pärnuga.

Kihnu saar.
L’île de Kihnu.

Kihnu saar asub Riia lahe kirdeosas, 41° 40‘ idapikkusel ja 58° 5‘ 
põhjalaiusel. Suurus 18 km2. Saar on väljavenitatud muna kuju
line, teravikuga lõunasse. Pikkus 7 km, laius 3,5 km. Lähem man
driosa, Pootsi, on Kihnust 12 km põhja pool. Lähem linn, Pärnu, 
asub Kihnust 40 km kaugusel kirdesihis. Suvel kui talvel on läbi
käimine saare ja mandri vahel üsna elav. Suvel on korralik posti
ühendus selistega mootorpaadi abil. Suvel võib Pärnu sadamast 
leida peaaegu igapäev Kihnu paate ja laevu. Ainult kaks korda 
aastas — jää tekkimise ja lagunemise ajal — on ühendus mandriga 
katkestatud.

Pikuti keset saart kasvab männimets. Rannaääri mööda asuvad 
külade ühiskarjamaad, kus kasvab kadakaid. Ranna ja männimetsa 
vahet katavad külad, põllud ning lehtmetsaga heinamaad. Lääne ja 
kaguranniku lähedal asub rida laide: Sangete, Humalaid, Himut- 
laid jne. Saare põhjatipust ulatab kitsas leetseljak, Kakra säär, kuni 
6 km kaugusele vastu mandrit ja 4 km pikkust Manija saart, jättes 
kitsa avause laevadele läbisõiduks. Mõõna aegu on Kakra säär kuiv.

Kihnus on 6 küla: Sääre, Lemsi, Rootsi, Lina ja Mõisa ning 
Turu küla. Neil esimest asuvad rannaääri mööda, kaks viimast roh
kem keset saart. Külad on tänavkülad, majad ehitatud reastikku 
üksteise lähedale. Igal külal on vastavad paatide maandumiskohad, 
,, sadamad“.

Elanikke oli 1928, a. 1181: 542 meste- ja 639 naisterahvast. Tä
helepandav on suur lesknaiste arv; nimelt on neid 86, leski mehi 
aga kõigest 9. Osal on see seletatav meeste enneaegse surmaga — 
uppumistega merel, kuna aga lesed naised nii hõlpsasti enam mehele 
ei saa. Iga km2 kohta tuleb 65,6 inimest, seega on rahvast saarel 
tihedalt. Elumaju on 206. Nende hulgas vallamaja, vaestemaja, 
koolimaja, preestrimaja, tuletorni-vahi maja ja metsavahi-maja. 
Leibkond! on 250, abielupaare 221.
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Et saarel on liiga palju elanikke, siis ei suuda nad kõik sealt 
tarvilisel määral ülalpidamist leida ja on sunnitud kas välja rän
dama või otsima ajutist teenistust väljaspool. Poisid lähevad välis
maale, laevadele. Hulk tüdrukuid käib suvel mandril teenimas, 
kuna nad talvel elatavad end kodus oma suvisest teenistusest.

Talusid on olnud 60, üksiku talu maade üldsuurusega 10—20 
hektaari. Kuid need on enamasti kõik jagatud pooleks, kolmeks ja 
veel väiksemateks osadeks. Täistalusid on ainult veel 6. Jagatud 
taludes on mõnelpool alles üks ühine peahoone, eraldatud kambri
tega ja ühise rehetoaga. Aga on ka juba talu osadele eraldi ehita
tud elumaju. Mõisamehed, 30 kohta, tekkisid kroonu mõisa jaga
misel umbes 40 aasta eest (Mõisa küla). Nende kohtade suurus on 
2,5 hektaari, sellest üks hektaar ühiskarjamaad. Sõdurikohad anti 
15 isikule, samuti 40 aasta eest, kuna enne seda antud veel 8 kohta 
25 aasta teenijatele. Sõdurikohtade suurus ulatub 4 hektaarini. Osa 
neist on juba jällegi jagatud. Vabadikke, kellel enamasti siiski vähe 
aia- ning kartulimaad, kuna vähesed on hoopis maata, on 50 pere
konna ümber

Talu peahoone on kuni 25 m pikk ja 8 m lai. Elumaja ühes ot
sas asuvad kambrid, harilikult üks suurem ja paar vähemat, mis 
laud-vaheseinaga üksteisest eraldatud. Kambritele järgneb rehe
tuba, mis suvel elanikkudest tühi, kuna talvel osa perekonda sinna 
kolib. Põrandad on kambritel ja tubadel laudadest; harva leidub 
veel savipõrandaid.

Igal elumajal on omaette saun, mis asub suveköögiga ühise ka
tuse all. Saun on ühe ruumiga, mis võrdlemisi väike, suitsunud ning 
tillukese aknaga. Sageli puudub eeskoda riietumiseks; selle aset 
täidab siis köök. Saunas käiakse üle nädala. Suveköögis keedetakse 
suvel toit ja pestakse pesu. Saunal ja köögil puudub korsten.

Kaevud on kas puu-, tsement- või kivisalvedega, sügavus 2—6 m. 
Igal elumajal on kaev.

Väljakäigukohti pole veel kõigil. Olemasolevad asetsevad vil- 
japuu-aias.

Eluruumidest on suvel kõige tähtsam suur kamber, keskmise 
suurusega 5,5 X 4,5 m, kõrgus 2,3 m. Ses kambris süüakse, elatakse 
ja magavad üksikud pereliikmed. Väikestes, nn. tagakambrites, ma
gavad abielulised. Need kambrid on võrdlemisi väikesed: 2,8 X 2,2 
m. Sageli on teine tagakamber sahvriks. Kambri seinu kaetakse 
tapetiga, kuna toad lubjatakse valgeks. Kambrid on puhtad ja 
enam-vähem korras.

Tüdrukud magavad suvel lautades, mida talvel lammaste jaoks 
või mõneks muuks otstarbeks kasutatakse. Kevadel, kui ilmad soo- 
jenevad, lubjatakse laudad valgeks ja tüdrukud viivad voodid sinna 
ning magavad seal hilissügiseni.
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Saarel on neli tuule- ja kaks mootorveskit. Magasiait, kivi- 
hoone, ei leia sellisena enam tarvitamist; seal peetakse nüüd vaid 
paar-kolm korda aastas piduõhtuid. Vaestemajas, mis on vana ning 
viletsas seisukorras, elab üks naisterahvas.

Kalapüügiriistade jaoks on Laobal ja Vanakirikul väikesed on
nikesed üksikutele paadiseltsidele.

Igal talul on oma märk, mis tehakse asjadele.
Saarel valitseb ap. õigeusk 1848. a. saadik. Väike valge kivist 

kirik asub keset saart männimetsa-ribas. Kohe vastu kirikut on 
koolimaja, mis kipub jääma kitsaks: õpilaste arv ulatub nelja klassi 
komplektis juba üle saja.

Kihnus püsib rahvariie kindlasti naissoo juures. Meessoo noor- 
põli on pea täielikult omandanud üldriided, kuna vanemad mehed 
kannavad veel halle villaseid riideid, kirjude omakoetud kampsuni
tega — „troidega“. Naistel on kehakatteks villased omakoetud rii
ded nii suvel kui talvel. Kirjud triibulised kördid, hallid jakid ja 
vammused, punasekirjud puuvillased pearätid, kirjusäärelised sukad 
ja punapaelalised pastlad on üldvormiks neiudele. Abielunaistel on 
eririidena tarvitusel põlled ja tanud. Leina puhul kantakse musti 
körte, põlli ning pearätte, muidu valitseb punane värv teiste üle. 
Alusriided on linased, oma kootud. Pulmade ajal, teise pulmamaija 
võõrusele minnes kantakse tikitud käiseid õlarättidega.

Labakindad on kirjud, sõrmkindad aga mustad ja ka kirjadega.
Jalakatteiks on meestel enamasti saapad, naistel pastlad, harili

kult pargitud loomanahast. Tarvitatakse ka hülgenahkseid pastlaid. 
Talvel kantakse reisudel nahksukki, topikaid, mis hoiavad jalad kui
vad.

Pea-toiduaineiks on rukkileib, kartul ja räim. Kalu saab teatud 
püügiaegadel ja niivõrt vähe, et pikemaks ajaks ei jätku. Elukutse
lisi kalamehi on vähe. Ainult sügisest räimepüügist võetakse suu
remal arvul osa ja püütakse neid rohkem, nii et talvel käiakse kaugel 
sisemaal räimi müümas ja vilja vastu vahetamas. Liha süüakse 
vähe; sedagi saab rohkem talvel, kuna suvel lihajärg majas sageli 
puudub, — see hoitakse ja antakse siis laevameestele. Hulk toidu
aineid ostetakse väljast. Rukkijahu tuuakse aastas 5—6000 puuda 
saarele. Väljapoole müüakse ainult kartuleid ning vähesel määral 
võid, mune ja liha.

Viina juuakse rohkesti. Laevamehed joovad suvel kui ka sügi
sel koju tulles suurel määral. Õlut tehakse talgudeks, mis korral
datakse heinaajal, katuste tegemisel ja muu sarnase töö puhul. Suit
setamine on üldiselt levinud.

Tantsitakse palju. Sügisel, kui poisid kodus, on igas, külas paa- 
ril-kolmel korral tantsuõhtu. Suvel on harilikult igal pühapäeval 
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tants. Tantsivad enamasti tüdrukud, kuna poisid esinevad rohkem 
pealtvaatajatena.

Põllutöö ja majapidamine on naiste tööala, kuna mehed suvel 
sõidavad laevadel. Kihnulastel oli enne ilmasõda umbes 60 laeva. 
Teenistust leiti maakivide veoga Riiga, Pärnu ja mujale. Maailma
sõda hävitas laevad, peale mõne üksiku; aga viimasel ajal kasvab 
laevade arv jälle kiirelt ostude ja ehituse teel, nii et üldarv ulatub 
juba üle neljakümne. Laevasõit algab mais ja lõpeb novembris. Tal
vel püütakse hülgeid. Sügisel püütakse neid noore jää tekkimise 
ajal Pärnu lahes võrkudega. Talvel tabatakse neid jää pealt. Ke- 
vadepoole veetakse hülgepüüupaadid kaugele Riia lahte ja ollakse 
nädalatekaupa lahtisel merel, elades paadis telgi all. Sageli tullakse 
tagasi alles sulavee ajal.

Jaoskonna-arst on Tõstamaal, ent see vaatab läbi peaasjalikult 
koolilapsi, sõites kaks-kolm korda aastas saarele. Rahvas kasutab 
suuremate hädade puhul Pärnu arste, sest ühendus linnaga on hõlp
sam. Saarel on kooliapteek, kust hädakorral saab mõnesuguseid 
arstirohte. Rahva seas püsib ka koduste abinõudega arstimine 
kupu- ja aadrilaskmine, masseerimine jne.

Kihnu saare kaevudes leiti 3-s kahtlane ja 2-s mitterahuldav vesi 
olevat, sisaldades tunduvalt ammoniaaki ja salpeetrishapet.

Nagu järgnevaist mag. pharm. A. Jürvetsoni andmeist näha, on 
orgaaniliste ainete hulk, mis hapendumuseks tarvitatud hapnikus
väljendatud, Kihnu kaevude vees õige suu (7,3—49,6 mg O)

Kaevu nr.: 1 2 3 4 5
mg 1 liitris

Hapendumus (O.,) 24,3 49,6 7,3 11,7 12,6
Salpeetri hape (N2O5) 25,0 8,0 15,0 0,8 0,8

Elanikul!.
Habitants.

Viimase, s. o. 1922. a. rahvalugemise andmete järele oli Pärnu
maal 94 014 elanikku, neist 43 587 meeste- ja 50 427 naisterahvast; 
sellest arvust elas Pärnu linnas 1/5, nimelt 18 499 elanikku, 8 156 m. 
ja 10 343 n.

Võrdlustel eelmiste rahvalugemistega on 1922. a. Pärnumaa ar
vudele juurde lisatud enne Pärnu-, 1922. a. aga Järvamaale kuuluva 
Käru valla arvud. 1881. a. rahvalugemisel oli Pärnumaal elanikke 
93 745, 1897. a. rahvalugemisel 98 123 ja 1922. a. 95 944. Nii oli rahva 
arv tõusnud esimesest rahvalugemisest kuni teiseni 4 378 inimese 
võrra, teisest kuni viimase rahvalugemiseni ilmneb aga rahva-arvu 
langus ja nimelt 2 179 inimese võrra.
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Nende kolme rahvalugemise andmeid võrreldes saame protsen
tuaalselt järgmised vahekorrad, võttes 1881. a. rahva-arvu 100% : 
100% : 104,7% : 102,3%.

Neist vahekordadest on näha, et Pärnumaa elanikkude arv oli 16 
aasta jooksul (1881. a. kuni 1897. a.) kasvanud võrra, viimase 
ja eelviimase rahvalugemise vaheajal, s. o. 25 aasta jooksul, aga 2,4% 
võrra kahanenud. Sama nähtust, rahva-arvu suuremat või vähemat 
kahanemist, on ka teistes maakondades ette tulnud. Selle põhjuseks 
võiks pidada ilmasõda, kus nii paljud surma said või kodukohast 
kaugele paisati; samuti langes abiellujate ja sündimiste arv ilma
sõja ajal.

Olulise tähtsusega oli Pärnumaa rahva-arvu kahanemisel ka 
Waldhofi puupapivabriku hävitamine, mille tõttu mitu tuhat töölist 
mujalt leivateenimisvõimalusi pidid otsima.

Sugude vahekord Pärnumaal ei erine suurt üleriiklikust. Pär
numaal tuleb iga 1000 meesterahva kohta keskmiselt 1157 naisterah
vast ehk iga 1000 naisterahva kohta 864 meesterahvast. Igast 100 
elanikust oli mehi 46,4% ja naisi 53,6%, s. o. üleriiklikest andmeist 
mehi 0,6% vähem ja naisi 0,6% võrra rohkem. Linnas ja alevites on 
naiste ülekaal tunduvam kui valdades. Kahes vallas (Laiksaare ja 
Reiu V.) on mehi isegi rohkem kui naisi.

Rahvastikutiheduse suhtes seisab Pärnumaa eelviimasel kohal, 
hõredam on rahvastik ainult veel Läänemaal, kus iga ruutkilomeetri 
peale tuleb 15,9 elanikku. Pärnumaal tuleb iga ruutkilomeetri peale 
ilma sisemise veepinnata 18,1 elanikku, üldpinna järele 18,0 elanikku 
km2 peale, millised arvud üleriiklikust kaugele maha jäävad, kus 
vastavad arvud on 24,5 ja 23,3 elanikku km2 peale.

Perekonnaseisu suhtes saame Pärnumaa rahvastikust järgmise 
pildi: yallalisi oli 52,9% ehk 1,9% võrra vähem üleriiklikust; valla
listest meesterahvastest oli 0—14 a. vanuses 26,7% (11 628) ja 15- 
aastaseid ja vanemaid 29,2% (12 701), kokku 55,9% (24 329) ; naistest 
oi vallalisi 0—14 a. 22,9% (11 484) ja 15-aastaseid ja vanemaid 27,4% 
(13 782), kokku 50,3% (25 266), s. o. vallaliste naiste ülekaal oli 
937 ja 1081. Abielus oli üldse 38,0% ehk 1,4% rohkem üleriiklikust; 
meestest 40,6% ja naistest 35,7%; leski oli üldse 9,0%, meestest 
3,4%, naistest 13,9%. Nagu näha, on leskede naiste protsent rohkem 
kui neli korda suurem meeste omast, selle nähtuse põhjuseks võib 
olla asjaolu, et lesed mehed sagedamini abielluvad ja et ilmasõjas 
pälju abielumehi surma sai. Lahutatuid oli 0,1% (122); meestest 
0,1% (53) ja naistest 0,1% (69).

Rahvastiku rahvuslik koosseis on Pärnumaal järg
mine: eestlasi 92 293 (96,3%), sakslasi 1 377 (1,4%), venelasi 1038 
(1,1%), juute 238 (0,2%), rootslasi 44 0,1%) ja muid 868 (0,9%).
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Pärnu linna elanikkude rahvuslikus koosseisus on: eestlasi 89,0%, 
sakslasi 5,5%, venelasi 2,7%, juute 1,3%, rootslasi 0,2%, muid 1,3%’

Luteriusulisi on Pärnumaal 67,5%, s. o. 11,1% alla üleriikliku 
arvu 78,6%; ap.-õigeusulisi 31,5%, rooma-katoliku usulisi 0,1%, 
baptiste 0,2%, muid ristiusulisi ja ristiusu-lahkudesse kuuluvaid 
0,1%, juudiusulisi 0,2%, väljaspool uske 0,4%.

Võrreldes Pärnumaa valdade elanikkude rühmitust tööharude 
järele sellekohaste üleriiklikkude rahva omadega — viimased ar
vud sulgudes — saame järgmise pildi: põllumajanduse alal laiemas 
mõttes tegevuses 78,0% (80,6%), tööstuses 8,7% (7,7%), kauban
duses 0,9% (0,8%), transpordi ja sideme alal 1,0% (1,1%), ühiskond
likus tegevuses 2,3% (2,0%) ; majateenijaid, vahelduva töö-alaga ja 
mitmes tööharus töötavaid isikuid 5,6% (4,6%), neist majateenijaid 
0,5% (0,6%), väljaspool eespool-mainitud tööharusid seisvaid isi
kuid 2,0% (1,9%). Nagu neist andmeist näeme, vastavad Pärnumaa 
arvud üleriiklikele, väikeste kõikumistega.

Põllumajandust laiemas mõttes üksikuisse aladesse jaotades 
leiame, et põllumajapidamises, mis piirdunud vilja kasvatamise ja 
loomade pidamisega, on registreeritud 53 728 (94,7%), aianduses ja 
mesinduses 164 (0,3%), kalanduses 697 (1,2%) ja metsanduses 2 129 
(3,8%). Metsandusliku teotsemisega on Pärnumaa kolmandal ko
hal (esimesel Virumaa, teisel Tartumaa). Pärnumaal asub 9,7% kõi
gist riigi põllumaist ja põllutulundusega tegelevat rahvast on seal 
8,7% põllumajapidamisse kuuluvast rahvast. Iga 100 hektaari põllu
maa kohta tuleb põllumajapidamises tegevaid isikuid Pärnumaal 
54,1.

Pärnumaa ühiskondlikkude kihtide vahekorrad on järgmised: 
peremehi alaliselt palgatud töölistega (= A-kiht) on 23,5%, pere
mehi ilma alaliselt palgatud töölisteta (— B-kiht) on 59,7% (pere- 
konna-majapidamised, kuhu kuuluvad suuremas osas asunikud, väi- 
kerentnikud, pooleterakesed ja kõik väikekohapidajad) ; töölisi ja 
teenijaid, kes palgalistena ülalpidamist teenivad (= C-kiht), on 
16,8%. Üldse riigis on eespool-nimetatud kihtide % järgmine: 19,1, 
66,5 ja 14,4%. Perekonna kui leibkonna, s. o. kus peale vanemate ja 
laste on ka sugulasi ja muid, — suurus on A-kihis keskmiselt pisut 
vähem (4,4) kui üleriiklik (4,6). B-kiht, s. o. ilma alaliste palgalis- 
teta peremeesrahvas, on Pärnumaal, nagu teisteski maakondades, 
perekond-leibkonna suuruse poolest (4,9) teistest ühiskondlikest 
kihtidest ees. Perekonna kui leibkonna suurus oleneb peale juurde
kasvu jõudsuse perekondliku kooselamise võimalustest. Sugulus- 
perekonna (s. o. vanemad ühes lastega) suurus on keskmiselt: A-ki
his 3,6-, B-kihis 4,1- ja C-kihis 3,2-liikmeline, üldse 3,9-liikmeline. 
Nagu näha, ei ole sugulusperekonna suuruse kõikuvus kuigi suur, 
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olgugi et ka siin on B-kiht — ilma alaliste palgalisteta peremeesrah- 
vas — ülekaalus.

Tööalade suhtes uuritud 1 638 elamu majapidamises olid pea- 
tööalaks põllutöö 1 366 (83,4%) ; see arv suureneks, kui siia juurde 
arvata veel päevatöölised, kes ka enamasti põllutööga teotsevad, — 
nende arv oli 97 (5,9%)' käsitöö 76 (4,6%), muud tööalad 99 (6,1%).

Kõrval-tööharudest oli esimesel kohal kalandus 73 (32,4%), tei
sel metsandus 47 (20,9%), käsitöö 33 (14,7%) ja muud tööharud 72 
(32,0%) elamus.

Kalandusega elatavad endid vähesed mereäärsete valdade elani
kud, kuna kalandus enamasti kõrvaltööna esineb.

Metsarikkamates valdades esineb sagedasti metsandus kõrval
tööna, kuid viimaseil aastail on see alalist vähenemist näidanud (Ki
lingi, Laiksaare, Pati jne. v.).

Riided ja jalanõud. Pealisriided on maal peaaegu alati 
omakootud riidest, kusjuures suurt vahet ei ole suvise ja talvise riie
tuse vahel. Meesterahvad kannavad pea aasta läbi villaseid riideid, 
ainult juuni- ja juulikuul, kõige kuumemal ajal, kantakse linaseid 
või takuseid pükse („kesapüksid“) ilma aluspüksteta; talvel tuleb 
sellele alalisele riietusele juurde poolkasukas, täiskasukas või har
vemini palitu. Naisterahvad kannavad kergemast riidest kehakat
teid, milleks riie ostetakse, vanemad naisterahvad aga kannavad ena
masti villaseid omakootud undrukuid. Haritumais valdades ja linna 
ligidal on ostetud riide tarvitamine laialdasem.

Jalanõudeks on töö juures peaasjalikult pastlad, kas parkimata 
või ostetud pargitud pastlanahast. Metsarikkamates valdades kan
takse suvel, eriti heinaajal, pärna- või pajukoorest valmistatud 
viiske. Pühapäeviti on jalanõuks saapad, samuti võõrus- ja asjatali- 
tuskäikudel.

Välimuse suhtes, niisama kui üldiseltki, võib pärnumaalasi ja
gada kahte ossa. Maakonna lõunapoolne osa, lõuna pool Pärnu jõge, 
sarnaneb üldjoontes Viljandimaa rahvaga, kuna põhjapoolsel osal 
palju ühiseid jooni on Lääne- ja Harjumaa omaga. Ka murdepiir 
pooldab samalaadiliselt Pärnumaad. Juba toitumuse suhtes võib va
het teha näit. Abja nurga mehe ja Koonga või Vee valla mehe vahel; 
viimased on toitumuselt enamasti alla keskmist, kidurad. Juuksed 
on üle maakonna lühikesed, meestel kui ka osal naistest; paljut ei 
kanta ka habet, ainult vanematel meestel on pikem habe. Pärnumaa 
põhjaosas on levinud pÕskhabe, lõunaosas aga „mulgihabe“ (ainult 
lõua all on ajamata) ; paralleelselt nende kahe põhjapaneva habeme- 
kandmis-viisiga leidub pikki habemeid ilma erilise ilmeta. Mere- 
äärseil elanikel võib väga sagedasti leida tatuaaže (tätoveeritud 
kohti) käsivarrel ja rinnal.

39



Ihupuhtuse eest hoolitsemine. Kus saunad olemas, 
seal käiakse suvel enamasti iga laupäev saunas; maakonna põhjapool
ses osas, kus saunu väga vähe, pestakse vannides iga üle nädala ja 
kuidas juhtub, suvel kümmeldakse tihti ka jõgedes ja meres. Sau
nades enne pesema hakkamist viheldakse tublisti, vihtlemisarmastus 
on levinud ka seal, kus puuduvad saunad; seal viheldakse kuumaks 
köetud rehetoa-ahju peal või koguni parsil. Saunades kus riietu- 
mistuba eraldi olemas, ei riputata pesu kerise kohta kuuma kätte, 
nagu seda tehakse ilma riietumisruumita saunades. Hammaste eest 
hoolitsemine on veel väga vähe maad võtnud; üksikud arenenumad 
puhastavad suud harja ning pulbriga ja sedagi mitte igapäev, ainult 
pühapäeviti või kuhugi minnes. Selle tõttu on vigaseid hambaid 
palju. Viimasel ajal on ka maainimesed oma vigaseid hambaid 
plombeerima hakanud.

Ihupesu on vanematel, võiks ütelda ka vaesematel, omakootud 
linasest riidest, noorematel on omakootud ihupesu kõrval ka ostetud 
riidest pesu. Pesu vahetatakse saunaskäigu kordadel. Käterätikuid 
on harilikult kaks, millest ühte näo ja käte kuivatamiseks tarvita
takse, teine on köögi-käterätik sööginõude kuivatamiseks, kuid 
sinna pühitakse mitmel pool ka käsi. Harvemini on mõnel pere
tütrel või teenijatüdrukul käterätik omaette. Parasiitidest tuleb 
ette pea igal pool kirpe, lutikaid, prussakaid; kilke leidub harve
mini; peatäisid on lastel ja ka Kihnu naisterahvastel, kes peaaegu 
alaliselt paksu rätikut peas kannavad.

Eluviis raseduse ajal. Rasedad töötavad sagedasti kuni 
sünnitusvalude alguseni; kuid leidub ka niisuguseid, kes hoiduvad 
tervel raseduse-ajal midagi raskemat tegemast. Lapsevoodi kestus 
on enamasti lühike : 3—10 päeva.

Rinnalapsed saavad lühemat või kauemat aega emarinda. Et 
emad harilikult varsti peale sünnitamist tööle asuvad, last mõne va
nema inimese või suurema lapse hoole jättes, siis ei saa nad lapsele 
korralikult rinda anda, — ainult söögitundidel ja õhtul-hommikul. 
Selle tõttu hakatakse rinnalastele harilikult õige vara lisatoitu 
andma esiti lehmapiima, ja kolme-, neljakuusele hakatakse igasugust 
toitu pakkuma. Piima antakse pudelist kumminisa kaudu, väga harva 
antakse lastele „nutsu“ imeda. Mõnel pool (Lelle, Kaisma, Suigu, 
Hallinga jne.) on säilinud halb komme lastele „nämmu“ — lapse
hoidja suus nätsitatud toitu — anda. Kiikusid ja hällisid leidub 
väga mitmesuguse ehitusega, sagedamini on tarvitusel lakke kinni
tatud ridva (lati) otsas rippuv kiik. Leidub ka lastevanemaid, kes 
lapsed ilma igasuguse hällita üles kasvatavad.

Ebausk on levinud rohkem maakonna põhjapoolses osas, eriti 
Lelle, Kaisma, Suigu, Vee, Koonga ja teistes valdades, lõunapoolses 
osas leidub ebausku rohkem Tahkuranna, Uulu, Häädemeeste, Ora-
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10. tab. Pärnumaal ühes Pärnuga müüdud piiritus ja viin 
1920—1928. a.

Alcool (95°) et eau-de-vie vendus en 1920—28 en Parr. Pärnu (Pernau).
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1920. a. tshekid 784 794,29
restoraan 107 154,43 891 948,72 115 061,38 1,199

1921. a. tshekid 2 398 887,97
restoraan 137 612,00 2 535 899,97 327 131,096 3,409

1922. a. tshekid 2 406 435,254
restoraan 146 775,87 2 553 211,115 329 364,23 3,433

1923. a. tshekid 2 661 179,02
restoraan 165 164,00 2 826 343,02 364 598,25 3,8

1924. a. tshekid 1 962 924,693
restoraan 169 024,00 2 131 948,693 275 021,38 2,886

1925.. a. tshekid 2 006 034,8
restoraan 166 880,5 2 172 915,3 280 306,07 2,921

1926. a. vabamüük 2 421 961,18 2 421 961,18 312 432,99 3,256
1927. a. vabamüük 2 470 155,00 2 470 155,00 318 649,99 3,389
1928. a. vabamüük 2 439 316,00 2 439 316,00 314 671,76 3,47

1 liiter piiritust = 7,7235° (kraadi) 0,308 liir, eau de-vie 40°
1 kraad piiritust — 0,129 liitrit piiritust 1 liiter viina (40°) = 3,252° (kraadi)
1 toop piiritust = 9,4999° (kraadi) 1 toop viina = 3,99996° (kraadi)
1 liiter = 0,813 toopi 1 kraad = 0,308 liitrit viina
1 degré alcool — 0,129 litr. alcool, abs. ou 1 toop — 1,23 liitrit.

jõe, Laiksaare, Pati ja Kilingi vallas. Käiakse külatarkade juures, 
ustakse nõiasõnu, kurja silma jne., peale selle lastakse kuppu, kuid 
kupulaskmine, ja eriti aadrilaskmine on peaaegu kadumas. Külatar- 
kadeks on ikka kõige räpasemad ning rumalamad vanamoorid, kelle 
juurde inimesi sageli väga kaugelt kokku voolab.

Viinapoodidest ja restoraanidest ostetud piirituse ja viina hulga 
kohta saame ülevaate 10. tabelist, millest näeme, et „ametlik“ alko
holi tarvitamine kasvas 1920.—23. a:ni: iga elaniku kohta tuli abso
luut piiritust 1,199, 3,409, 3,433 ja 3,8 liitrit. 1924. ja 25. a. oli ta 
2,886 ja 2,921 liitrit; kolmel vabamüügi aastal 1926.—28. a. 3,256, 
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3,389 ja 3,47. Saaremaa (kirj. nr. 30, 1k. 43) vastavad arvud olid ligi 
30% suuremad.

Joovastavaist jookidest tuleb piirituse ja viina kõrval nimetada 
koduõlut ja aedvilja-veine. Koduõlle valmistamine on peaaegu üle 
maakonna ühtlane ;, teda valmistatakse suuremaiks pühiks, pidude ja 
talgude puhuks. Paiguti, (näit. Jaagupi ümbruses) valmistatakse 
koduõlut ka suuremate tööde, nagu sõnnikuveo jne. puhuks. Siin
seal leidub aga talusid, kus koduõlut aasta läbi olemas. Õlut val
mistatakse korraga sageli terved vaadid. Marjaveine valmistatakse 
Tori, Taali, Uue- ja Vana-Vändra vallas, osalt ka Karksi, Abja j. t. 
valdades. Marja- ja õunaveinide alkoholiprotsent on võrdlemisi ma
dal: 7—12°

Joovastavate jookide kõrval võtab maad ka suitsetamine; üldi
selt võiks ütelda, et х/г—2/3 täiskasvanud meesterahvaid alaliselt 
suitsetab. Rohkem levinud on suitsetamine kui ka joomine Pärnu 
linna ümbruses. Suitsetatakse peaasjalikult paberosse; ainult mõ
ned vanemad mehed suitsetavad piipu, tarvitades enamasti omakas
vatatud tubakat.

Pidudest tuleks eeskätt nimetada mitmesuguste organisatsioo
nide poolt korraldatavaid peo-õhtuid, mille eeskavades enamail juh
tudel mõni näidend ja naljapalakesed ; kus laulu- ja muusikakoorid 
olemas, seal mitmekesistavad need peo-õhtuid. Ettekannete lõpul 
algab tants, mis kestab kuni hommiku kella kahe või neljani. Neil 
peo-õhtuil tarvitatakse vähesel määral ka alkoholi, kuid mitte nii 
palju, et suuremaid korrarikkumisi ette tuleks. Need peo-õhtud on 
pea täiesti välja suretanud kiigepeod ja simmanid, kus väga sage
dasti juhtus kaklemisi ja pussitamisi. Simmaneid peetakse veel are- 
nematumais valdades, kus ei ole seltse. Perekonna-peod ei lähe 
suurt lahku üldisest vormist.

Laatasid peetakse Karksi, Kilingi, Sindi, Tammiste, Audru j. t. 
valdades ; mainitud laadad on aga rahvarikkamad ; sinna koguneb 
oma 1000 inimest ja vahest kaugelt üle selle, nii naaber- kui ka kau
gemal olevaist valdadest. Lähemaist linnadest sõidavad pudukaup- 
mehed, hobuseparisnikud j. t. laadale; mustlasigi liigub neil alati. 
Laatadel võtab joomine paiguti laiaulatusliselt maad, nii et arretee
rituid on mõnikord mitukümmend. Ka taskuvargused on sagedad. 
Laatade aegu valitseb öömajade puudus.

Ajutisi elukoha muutmisi ei tule palju ette; ranna-äärsed noo
remad, nii meeste- kui naisterahvad, lähevad suvel sisemaa valda
desse põllutööle, Abja ümbrusse sõidab suveks hulk Petserl vene
lasi põllutööle.

Toiduained saadakse pea viimaseni omalt põllult. Kaup
lustest ostetakse peaasjalikult suhkrut, saiajahu, riisi ning mannat, 
vähemal hulgal muid aineid. ■
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Rannaelanikud ja kihnlased saavad tähtsa osa toiduaineist ka
lapüügist. Kalasaadustest on esimesel kohal räim, mida kevadel 
räimepüügi ajal iga pere 5—30 pange muretseb. Räimed tuuakse 
soolamatult otseteed Pärnust või jälle rannast. Ka Viljandi- ja 
Valgamaale veetakse suurel hulgal räimi. Neid tarvitatakse värs
kelt soolatult ja vähesel hulgal suitsetatult. Teistest kaladest olek
sid nimetada meritint, mida tarvitatakse ainult kas värskelt või kui
vatatult, ja särg; teisi kalu, nagu haugi, ahvenat, lutsu, vimma, 
turska, angerjat jne., tarvitatakse vähem. Viimasel ajal, kus piim 
mõnikord viimase tilgani, sõna otsemas mõttes, piimatalitusse viiakse, 
on suuremal hulgal heeringaid tarvitama hakatud, sest pärnumaa- 
lane ei söö soolasilku heameelega.

Toitudest, mida valmistab perenaine, on laual kõige sagedamini 
lõunaks: keedetud koorimata kartulid, kaste lihast, räimest, piimast 
jne., leib, läbiaetud piim; õhtuks tehakse harilikult suppi: kartuli-, 
tangu-, jahu-, oa-, herne-, juurvilja-, kapsasuppi piimaga või lihaga 
(rokem talvel) ; hommikusöögiks soojendatakse õhtust ülejäänud 
suppi. Ka kohvi tarvitamine on järjest rohkem maad võtmas, eriti 
talvel. Kohvi valmistatakse viljast ja sigureist, teed keedetakse 
pärna-õitest, köömneist, kummelist, rabateest ja muist rohtudest; 
hiina tee leiab vähest tarvitamist. Kindlate päevadega ühenduses 
oleks nimetada, et iga kesknädala ja laupäeva õhtul keedetakse tangu-, 
jahu- või kartuliputru; putru keedetakse erakordselt ka mõne ras
kema töö lõpetamisel, samuti leivapuudusel. Vanemaist kombeist 
on jäänud vaid vastlapäevane seajalgade keetmine, kuna muud täht
päevad on ilma lemmiktoitudeta.

Söögilaud on peaaegu igal pool ühine, ainult lõunapoolseis maa
konna valdades sööb pere iselauas, pererahvast eraldi, olgugi pea 
sama toitu, mis pererahvaski. Sööjatel on enamasti omaette nuga, 
lusikas, supitaldrik või -kauss, tee- või kohvitass või -klaas. Pai
guti on ühisest anumast söömine täitsa kadunud. (Säärja, Pati, 
Karksi, Abja, Tori, Vändra jne.) Söögiruumiks on kas söögituba 
või suur elutuba. Taga-Pärnu pool (põhjaosa) asub söögilaud rehe
toas; seal süüakse enamasti ka ühiseist anumaist; igaühel ei ole 
nuga ega taldrikut. Suuremalt jaolt tarvitatakse kahvlit pühapäe
viti ja pidustuste puhul, kuid eriti viimasel ajal võib leida ka töö
päevadel söögilauas igal sööjal kahvlit. Väga paljud perenaised 
kui ka teised naisterahvad on keedukursustel käinud, nii et toitlus
tamises kordkorralist mitmekesistumist võib tähele panna. Pan
nakse rõhku juur- ja aedvilja kasvatamisele.

Joogiks tarvitatakse harilikult vett; kalja ehk taari valmista
takse ka siin-seal peale õlletegemist. Kevadel kogutakse vahel kase
mahla; ka läbiaetud-kooritud piima juuakse.
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Rahvatervishoid.
Hygiène publique.

1922. a. rahvalugemise andmetel oli Pärnumaal üldse 94 014 ela
nikku, neist 43 587 meest ja 50 427 naist; sellest elanikkude arvust 
elas Pärnu linnas 18 499 — 8 156 m. ja 10 343 n.

1923.—1927. a. andmetel oli keskmine sündimus Pärnumaal 17,2; 
Pärnu linnas 14,7; maakonnas 17,8. Alates 1923. a. ja lõpetades 
1926. a. on sündimus Pärnumaal järjekindlalt langenud: 18,6 pealt 
15,6 peale; 1927. a. aga näitab tõusu tendentsi, mis end täiesti maa
konna arvel väljendab, kus 1927. a. sündimus pea 1923. a. tasapinnani 
tõusnud on, kuna see Pärnu linnas samal aastal veel madalamale on 
langenud, kui seda kunagi enne tähele võis panna.

Ema perekonnaseisu järele oli keskmine a. sündimus abielulis- 
tel Pärnumaal 122,1 (iga 1000 abielus olija naise kohta 15—50 a. va
nuses), Pärnus 92,5, maakonnas 130,6; väljaspool abielu: Pärnumaal 
8,4, Pärnus 6,7, maakonnas 8,8. Vaatlusele võetud esimese 4 a. jook
sul on sündimus vähenenud nii abielulistel kui mitteabielulistel nais
tel, väljaarvatud Pärnu linn, kus sündimus väljaspool abielu üksikuil 
aastail väikest tõusu näitab. Viiendal ehk 1927. a. kestab sündimuse 
langus väljaspool abielu ikka edasi, kuna abieluliste juures üllatav 
tõus ilmsiks tuleb.

Surnult sündinutest annab ülevaadet alljärgnev tabel, milles on 
toodud arvude väiksuse tõttu vaid absoluut-arvud.

13. tab. Surnult sündimus Pärnumaal 1923.—1927. a.
Les morts-nés en Farr. Pärnu (Pernau) en 1923—1927.

1923 1924 1925 1926 ’ 1927

Pärnumaa1 42 56 22 37 26
Pärnu linn 25 13 5 9 4

Maakond 17 43 17 28 22
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11. tab. Sündimus Pärnumaal 1923.—1927. a.
Naissances en arrond. de Per паи en 1923—27.

Sündinute üldarv Naissances, chiHres absolus.
Sündimus 1000 ei. kohta

Naissances par 1000 habit.
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Pärnumaa Arrond. 890 856 1746 822 802 1624 809 769 1578 720 746 1466 860 805 1665 18,6 17,3 16,8 15,6 17,7 17,2

Pärnu linn 153 156 309 134 151 285 131 120 251 125 154 279 121 117 238 16,7 15,4 13,6 15,1 12,9 14,7

Ville de P er паи

Maakond 737 700 1437 688 651 1339 678 649 1327 595 592 1187 739 688 1427 19,0 17,7 17,6 15,7 18,9 17,8
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12. tab. Sündimus Pärnumaal ema perekonnaseisu järele 
1923.—1926. a.

Naissances selon d’état matrimoniel de la mère en arr. de Pernau.
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Pärnumaa 12289 13716 1619 127 1509 115 1467 111 1349 117 131,7 9,3 122,8 j8,4 119,4 8,1 109,8 8,5 120,9 8,6

Arrond

Pärnu 1. Ville 2742 2814 292 17 263 22 232 19 256 23 106,5 6,0 95,9 7,8 84,6 6,8 93,4 8,2 95,1 7,2

de Pernau 

Maakond Arr. 

sans Pernau

9547 10902 1327 НО 1246 93 1235 92 1093 94 139,0 10,1 130,5 8,5 129,4 8,4 114,5 8,6 128,3 8,9

* } Rahvalugemise Pärnu maakonna väljaandes puuduvad eritletud vanus- 
rühmad 15—45 a.



Keskmine suremus oli 1923.—1927. a. Pärnumaal 15,0; linnas 17,4; 
maakonnas 14,4. Kuna harilikult vähenevale sündimusele seltsib ka 
vähenev suremus ja ümberpöördult, ei leia meie Pärnumaa suhtes 
seda mitte: siin puudub täiesti paralleelsus sündimuse ja suremuse 
vahel kõne all oleva aja jooksul. Eriti silmapaistev on, et 1923.— 
1925. a., kus sündimus Pärnu linnas 16,7 pealt 13,6 peale langes, su
remus sealsamas 15,7 pealt 17,8 peale tõusis. 1927. a. ületab sure
mus Pärnumaal isegi sündimuse tasapinna, mis sellest tingitud, et 
mainitud aastal suremusel Pärnu linnas suur ülekaal on, võrreldes 
sündimusega (20,5 : 12,9).

Rahva loomulik juurdekasv on Pärnumaal, nagu sündimuse ja 
suremuse koeffitsientide vaatlusel juba ettenäha võis, mitte kõrge — 
keskmiselt 2,2 iga 1000 elaniku kohta. Selle juurdekasvu annab maa
kond, sest Pärnu linnas, kus rahva juurdekasv juba 1923. ja 1924. a. 
minimaalne oli, on viimase 3 a. kestel aset leidnud koguni rahvaarvu 
kahanemine ja seda eriti silmapaistvalt 1927. a. mis tingitud suurest 
surnute ülekaalust, võrreldes sündinutega. Kuigi maakonnas 5 a. 
keskmine rahva juurekasv veel 3,3 ulatab, on see viimasel vaatlusele 
võetud aastal siiski minimaalseks kujunenud (1,7).

15. tab. Rahva loomulik juurdekasv Pärnumaal 1923.—1926. a.
A ccroissement natur, de la population de l’arr. de Pernau en 

1923.—1926.

Rahva loomulik juur

dekasv. Absoluut
arvud

Chittr. absol.

Rahva loomulik juur

dekasv 1000 ei. kohta

Acer, par 1000 habit.
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1923 1924 1925 1926 1923 1924 1925 1926 1923-26

Pärnumaa Arrond. 374 317 173 161 4,0 3,4 1,8 1,7 2,7
Pärnu 1. Vii. de Pernau 
Maakond Arr. sans

19 8 —78 —51 1,0 0,4 —4,2 —2,8 —1,4

Pernau 355 309 251 212 4,7 4,1 3,3 2,8 3,7

Rinnalaste suremus ei ole Pärnumaal mitte kõrge, keskmiselt 
8,5 iga 100 sündinud kohta; linnas 9,3; maakonnas 8,4. Tähelepanu 
väärib, et 1923.—1927. a. on rinnalaste suremus vähenenud maakon
nas järjekindlalt (9,3 pealt 7,8 peale), kuna Pärnu linnas selle vastu 
üksikuil aastail kõrgeid suremuskoeffitsiente leida võib (1927. a. 
11,8).
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14. tab. Suremus Pärnumaal 1923.—1926. a.
Mortalité en arr. de P er паи en 1923—26.

Surnute üldarv Décès; chiffr. absol. Surem. 1000 ei. kohta
Niort, pour 1000 hab.

Keskmine 
suremus 
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1923 1924 1925 1926 1923—1926

Pärnumaa

Arrond

707 665 1372 646 661 1307 724 681 1405 680 625 1305 14,6 13,9 14,9 13,9 14,3

Pärnu 1. Ville 

de Perпаи

135 155 290 141 136 277 175 154 329 156 174 330 15,7 15,0 17,8 17,8 16,6

Maakond Arr. 

sans Pernau

572 510 1082 505 525 1030 549 527 1076 524 451 975 14,3 13,6 14,2 12,9 13,8



16. tab. Rinnalaste suremus Pärnumaal 1923—1926. a.
Décès d’enfants de moins d’un an en arr. de Pernau en 1923—26.

Rinnalaste suremus. Absoluut arvud 
Décès de moins d’un an. Chiffr. absol. Rinnalaste suremus

100 sündinu kohta
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Pärnumaa Arrond. 95 59 154 ' 75 75 150 77 64 141 52 54 106 8,8 9,2 8,9 7,2 8,5
Pärnu linn 16 5 21 13 17 30 14 12 26 7 12 19 6,8 10,5 10,4 6,8 8,6

Ville de Pernau

Maakond 79 54 133 62 58 120 63 52 115 45 42 87 9,3 9,0 8,7 7,3 8,6
Arr. sans Pernau



Tähtasamate surmapõhjuste seas, välja arvatud vanadusnõrkus 
ja raskesti määratavad surmapõhjused, (kuna maal surmapõhjus har
va arsti poolt kindlaks tehakse, on surmapõhjused sageli ebatäpsed, 
mille tõttu vanadusnõrkust ja raskesti määratavaid surmapõhjus! 
rohkesti ette tuleb; kõne all oleval juhul esimest kuni 31,3, teist kuni 
18,4 10000 elaniku kohta), on Pärnumaal esikohal vereringvoolu orga
nite haigused, tuberkuloos, hingamisorganite ja närvisüsteemi ning 
meelteorganite haigused. Samasugune on tähtsamate surmapõhjuste 
järjekord ka Pärnu linnas, kuid maakonnas osutub see hoopis erine
vaks. Siin on esimesel kohal suremus tuberkuloosi, teisel — hin
gamisorganite haigustesse ja kolmandal kohal suremus verering
voolu organite haiguste läbi.

Üksikasjalisemalt selgitab surmapõhjusi Pärnumaal 17. tab.
Rinnalaste surmapõhjustena osutuvad Pärnumaal kõige tähtsa

mateks: kaasasündinud nõrkus ja kehavead, krambid ning seedimis- 
organite- ja nakkushaigused (18. tab.).

Nakkushaigustest olid Pärnumaal 1923—1927. kõige laialdase
malt levimas : leetrid, sarlakid ja kõhutüüfus, missugustest leetrid 
1926. a. ning sarlakid 1927. a. taudi kuju omasid. Järgmisel kohal 
olid : difteeria, trachoma ja läkaköha, kuna muid sunduslikult re
gistreeritavaid haigusi palju vähemas ulatuses ette tuli (19. tab.).

Kõhutõve juhte registreeriti 1919—1922. a. Pärnumaal 488, 101, 
46 ja 5, Pärnu linnas 148, 23, 2 ja 1 (kirj. nr. 34 ja 35). 1921. a. surid 
46 haigest Pärnumaal 5 (kirj. nr. 21).

Peale tabelis toodud nakkushaiguste registreeriti veel tuberku
loosi: Pärnus 1923. a. 27; 1924. a. 57; 1925. a. 129; 1926. a. 105; 1927.a, 
73; maakonnas 1923. a. 70; 1924. a. 87; 1925. a. 167; 1926. a. 178 ja 
1927. a. 212 juhtu ning suguhaigusi järgmiselt:

20. tab. Suguhaigused.
Maladies vénériennes.

Pärnu linnas.
La ville de Pärnu.

Pärnu maakonnas.
L’arr. Pärnu.

1923 1924 1925 1926 1927 \ 1923 1924 1925 1926'1927

Siifilis Lues 28 20 9 10 13
Tripper Gonorrhoea 56 68 61 47 70
Pehme shanker Ulcus molle — 2 1 — —

j 14 17 17 13 17
1 70 88 50 57 103

1 —23— —
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17. tab. Surma põhjused Pärnumaal 1923—1927. a.
Causes des décès en arr. de Pernau en 1923—27.

Surma põhjused

Causes des décès

Surnute absoluutarvud. Décès; chiffres absol. Keskmine aastane sure
mus 10.000 elan, kohta 

1923—1927. a.
Mort. ann. moy. par 

10.000 habit.Pärnu 1. Ville de Pernau Maakonnas Arr. sans ville Pärnumaal Arrond.

1923 1924 1925 1 1926 1927 1923 1924 1925 1926 1927 1923 1924 1925 1926 1927

Pä
rn

us
 

Vi
lle

 (le
 Pe

r-

M
aa

ko
nn

as
 

Ar
r. 

, s
an

s.

EpideemiL, endeem. ja nakkushaigused. Mal. epi- 
dém., endém. et infect............................................ 53 43 55 49 66 143 140 149 156 240 196 183 204 205 306 28,8 21,9 23,3

Neist tuberkuloos. Dont tuberculose . . . . 48 34 42 31 37 103 112 111 94 113 151 146 153 125 150 20,8 14,1 15,4
Organismi üldised haigused. Mal. gén. non ment.

ci-dessus..................................................................... 29 22 15 33 34 . 46 52 58 39 71 75 74 73 72 105 14,4 6,4 8,5
Neist vähk. Dont cancer............................................. 23 15 12 22 20 32 35 40 19 43 55 50 52 41 63 9,9 4,5 5,5
Närvisüsteemi ja meelteorg. haig. Affections du 

système nerv. et des organes des sens . . 30 . 20 39 39 36 103 82 89 82 87 133 102 128 121 123 17,7 11,7 12,9

Vereringvoolu-organite haigused. Aff. de l’appa
reil circulatoire........................................................ 59 66 49 63 57 97 102 91 56 106 156 168 140 119 163 31,8 11,4 15,9

Hingamisorg. haig. Aff. de l’appareil respirât. . 30 20 39 46 54 127 96 90 90 126 157 116 129 131 180 20,4 14,0 15,2
Seedimisorg. haig. Aff. de l’appareil digestif. . 24 14 20 17 16 37 47 43 49 60 51 61 63 66 76 9,8 6,2 6,7
Mitteveneerilised kuse-suguorgan. ja nende ma

nuste haigused. Aff. non vénér. de l’appareil 
génito-urin. et de ses annex................................. 12 7 7 9 7 34 22 21 21 31 46 29 28 30 38 4,5 3,4 3,6

Sünnituspuh. seisund. État puerpéral . . . 1 2 2 — 2 8 5 7 5 2 9 7 9 5 4 0,8 0,7 0,7

Naha- ja nahaaluskoe haig. Aff. de la peau et du 
tissu cell........... — 2 3 — — 3 1 - — — 3 3 3 0,5 0,1 0,2

Luu- ja liigestehaigused. Aff. de os et des org.
de la loc........................................................................... 2 — — 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 0,3 0,2 0,2

Kehaehituse vead. Vices de conformation . . — 1 — — — — — — 1 — 1 — — 1 0,1 0,03 0,04

Vastsündinute haigused. Premier âge . . . 7 14 4 3 7 37 31 35 18 22 44 45 39 21 29 3,8 3,8 4,0

Vanadusnõrkus. Vieillesse...................................... 21 21 27 35 49 275 268 255 274 329 296 289 282 309 378 16,5 37,1 33,1

Välised põhj. tekk, surmajuhud. Aff. prod, par 
de causes extér......................................................... 9 23 19 15 23 52 37 54 46 60 61 60 73 61 83 9,6 6,6 7,2

Raskesti määrat. surmapõhjused. Maladies mal.

définies............................................................................ 12 24 53 118
' 26 121 146 179 137 158 133 170 232 155 184 14,4 19,6 17,7



18. tab. Rinnalaste surma põhjused Pärnumaal 1923—1926. a. 
Décès d’enfants de moins d’un an par causes en 1923—1926.

Surma põhjused

Causes des décès

Pärnus

Ville de

Pernau

Maakonnas
Arrow! sans 

ville de Pernau

Pärnumaal
Arrow!. avec 

ville de Pernau

1000 sündinu kohta 
Pärnumaal

Pour 1000 naiss. en Varrond. 
de Pernau

19
23

19
24

19
25

19
26

19
23

19
24

19
25

19
26

19
23

19
24

19
25

11
92

6

1923 1924 1 1925 1 1926

Kaassüüd, nõrkus ja kehavead. Débilité 

cong. et vices de conf. . . . . 7 17 4 3 37 30 35 18 44 47 39 21 25,2 28,9 24,7 14,3

Nakkushaigused. Mal. contag. . . 3 1 2 3 14 6 5 17 17 7 7 20 9,7 4,3 4,4 13,6

Hingamisorganite haigused. Affect, 

l’appareil respiratoire . . . .

de
1 3 3 4 23 6 9 3 24 9 12 7 13,7 5,5 7,6 4,8

Seedimisorganite haigused. Affect.

l’appareil digestif...............................
de

4 5 3 1 13 13 8 10 17 18 11 11 9,7 11,1 7,0 7,5

Krambid. Convuls................................ 4 1 6 4 29 15 16 8 33 16 22 12 18,9 9,9 13,9 8,2

Muud haigused. Autres mal. . . • 2 3 8 4 17 50 42 31 19 53 50 35 10,9 32,6 31,7 23,9



19. tab. Registreeritud nakkushaigused Pärnumaal 1923—1927. a. 
Maladies contagieuses enregistrées en 1923—27.

) Need haigused olid sunduslikult registreeritavad kuni 28. V. 1926.

Haiguse nimetus

Maladies _

Pärnu linnas
Ville de Per паи

Pärnu maakonnas

Arrond. sans ville

1923 1924 1925 1926 1927 1923 1924 1925 1926 1927

Difteeria Diphtheria..................................................................... 8 1 4 16 16 24 18 7 19 21
Pidalitõbi Lepra.............................................................................. — — 2 — 1 7 2 5 3 2
Taud, pea- ja seljaaju kehnepõletik Mening. cer.-spin. ep. — — — — 1 1 1 1 2 1
Leetrid Morbilli............................................................................... 32 8 7 235 20 49 6 4 344 178
Läkaköha Pertussis*)............................................................... 3 9 — 21 — 49 — 16 2 —

Sarlakid Scarlatina...................................................................... 27 24 28 76 129 31 42 25 48 228
Silmamarjad Trachoma.............................................................. — — 6 15 17 46 31 29 33 35
Kõhusoetõbi Typhus abdomin...................................................... 9 23 30 21 13 25 50 27 34 19
Paratüüfus Paratyphus.............................................................. —■ 1 — — — 2 — 10 — 7

Rõuged Variola.............................................................................. — — — — — — 1 — — —

Kõhutõbi Dysenteria...................................................................... — 2 — — — 1 2 3 —■ —
Lapsevoodi palavik Febris puerperalis *) . . . • — — — — — 3 2 2 2 —

Siberi katk Anthrax *)..............................................................

Marutõbi Lyssa..............................................................................

— — — — — 1 — — — —

Kokku Total 79 68 77 384 197 239 155 129 487 491



21. tab. Tervishoiu arsti jaoskonnad Pärnumaal 1929. a. 
Districts des médecins en l’arr. de Pärnu (Pernau).
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1. Tõstamaa Tõstamaa, Seliste ja Kihnu Tõstamaa kirikumõis 5599 25 ja 1/2 7 455
2. Audru Audru, Võlla ja Jõõpre Audru-Liival 4943 15 ja 4 7 318
3. Koonga Koonga Koonga-Tammikul 2842 18 ja3 4 156
4. Jaagupi Vee, Hallinga, Änge, Kaelaste ja 

Suigu
Hallinga asunduses 6228 20 ja 8 9 387

5. Kergu Kaisma, Viluvere ja Lelle Kergu asunduses 3825 30 ja 8 4 312
6. Vändra Vana-Vändra ja Uue-Vändra Vana-Vändra alevikus 5945 15 ja 10 9 572
7. Tori Tori ja Taali, viimasest välja ar

vatud Kiisa ja Pikanõmme külad
Tori alevikus 6686 22 ja 7 14 450

8. Pärnu Sauga, Reiu, Uulu ja Taali valla 
Kiisa ja Pikanõmme külad

Pärnu linnas (Maa-arst) 4797 35 9 313

9. Saarde Voltveti, Pati, suurem osa Kilingi 
valda ja väike osa Jäärja vallast

Kilingi-Nõmmes 7649 20 ja 8 9 550

10. Häädemeeste Tahkuranna, Häädemeeste, Ora
jõe ja suurem osa Laiksaare 
valda

Häädemeeste-Jakobi külas 7021 26 10 740

11. Halliste Vana-Kariste, Uue-Kariste, Abja, 
Laatre, Pornuse ja Penuja

Pornuse vallas, Kaubi-Kuremäel 9627 25 ja 5 11 906

12. Karksi Karksi, Polli ja Pöögli Karksi-Nuias 4933 18 ja 4 7 357

13. Talli Talli, suurem osa Jäärja valda ja 
väike osa Kilingi ning Laiksaare 
valdadest

Talli asunduse juures 3250 18 ja 10 2 145



Leeprahaigeid oli 1.1.1928. a. Eestis registreeritud 235 
(E. Lasberg, kirj. nr. 11); neist oli 213 4 leprosooriumis ja 22 kodus 
arstlise järelvalve all. Pärnust oli 5 ja Pärnumaalt oli pärit 33 leep- 
rahaiget, — V.-Karistest 7, Mõisakülast, Patist, Häädemeestest, Ah
jast, Voltvetist, Tõstamaalt ja Audrust iga ühest 2, ja 12 teisest val
last iga ühest 1 haige (A. Paldrock, kirj. nr. 12). Harjumaalt oli 
pärit sama palju — 33 — Tallinnast 22 leeprahaiget, kuna Saare
maalt 57, Tartumaalt 21, Tartust 3, Viljandimaalt 20, Viljandist 1, 
Läänemaalt 16, Järvamaalt 9, Paidest 1, Virumaalt 3, Narvast 4, Võ
rumaalt 2 ja Valgamaalt 1 pärit oli.

Pärnumaal on 13 arstijaoskonda, millede kohta lähemaid and
meid leidub 21-es tabelis.

Üksikutes jaoskondades kõiguvad: elanikkude arv 2 842 (Koonga) 
— 9 627 (Halliste), koolide arv 2 (Talli) — 14 (Tori), õpilaste arv 
145 (Talli) — 740 (Häädemeeste). Kõige lähemad jaoskonna piiri
punktid jaoskonna arsti asukohast kõiguvad 0,5—10 km ja kõige 
kaugemad 15—35 km.

Pärnumaa jaoskonna-arstide maavalitsuselt maksetav palk on 
kuus 35 kr. 50 s. — 50 kr., peale selle kütteraha 12 kr. 50 s. kuus ja 
prii korter ehk selle puudumisel 20 kr. kuus korteriraha. Ämma
emandate palk kuus 25 kr., kütteraha 6 kr. 25 s. ja prii korter ehk 
5 kr. kuus korteriraha. Maa-arsti palk on 140 kr. kuus. Jaoskonna 
arstidel ja ämmaemandatel taksisid ei ole, abiandmine sünnib vaba 
kokkuleppe alusel.

Vabalt praktiseerivaid arste on Pärnu maakonnas 14, neist Hal
liste jaoskonnas 6, Kergu 2, Tori 1, Vändra 2, Saarde 2, ning Karksi 
1. Ämmaemandaid on peale jaoskonna ämmaemandate ainult 1 — 
Mõisaküla alevis — Mõisaküla raudtee ämmaemand. Hambaarste on 
maakonnas 4, neist Halliste jaoskonnas 2 ning Saarde ja Vändra 
jaoskondades kumbagis 1.

Haigemaju on Pärnu maakonnas kolm: Sindi kalevivabriku hai
gemaja — üldise ja nakkushaiguste jaoskonnaga, kokku 30 voodiga; 
Vändra Punase Risti haigemaja 10 voodiga ja Halliste haigemaja 
8 voodiga. Peale loetletud haigemajade töötavad maakonnas veel: 
Mõisaküla raudtee ambulatoorium ja Sindi kalevivabriku ambula
toorium. Apteeke on maakonnas 12, sellest 3 Halliste jaoskonnas.

Suurtööstusettevõtteid oli Pärnu maakonnas 1928. a. 7, kesktöös- 
tusi 11. Maakonna arsti aruande järele mainitud tööstusettevõtted 
kahjulikku mõju õhu, vee ja maapinna puhtuse peale ei avalda.

Lastekaitse asutustest oli Pärnu maakonnas 1928. a. 7 lasteaeda 
ja maakonnavalitsuse lastekodu „Liivia“, kus 1928. a. 50 hoolealust 
oli ning Maavalitsuse suvelastekolonii, kus 90 hoolealust oli.

Vanadekaitse asutustest oli Pärnumaal samal aastal 37 vaeste
maja, kus 260 vaest ulualust leidsid. Maakonna-arsti aruande järele 
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on vaestemajade seisukord väga vilets, kuna nad suuremalt jaolt 
elamiseks täiesti kõlbmata ja neil hädatarvilikud kõrvalhooned puu
duvad. Väga puudulik olla ka hoolealuste toitmine, kuid viimasel 
ajal on siiski paranemist märgata.

Peale vaestemajade on Pärnu maakonnas veel Sindi nõrgamõis
tuslikkude ja kõrvalabi tarvitajate varjupaik 200 hoolealusele.

Toome siinkohal jaoskonnaarstide kohused.

Jaoskonna arstide kohused.
Jaoskonna arst on jaoskonna tervishoiu-, kooli- ja vaeste arst ja teostab 

oma ülesandeid vastavalt sellekohastele seadustele, määrustele ja instruktsiooni
dele.

Oma ülesannete täitmiseks on jaoskonna arst kohustatud:
1. Oma jaoskonna tervishoidlisi olusid igakülgselt tundma õppima ja tervis- 

hoidliste küsimuste selgitamiseks ja lahendamiseks kaasa aitama.
2. Tervishoidlist järelvalvet pidama tööstusettevõtete, toiduainete kaupluste ja 

kõigi avalikkude ehituste ja asutuste üle, nagu: võõrastemajad, joogikohad, 
öömajad, tee- ja söögimajad, seltsimajad, kirikud, vallamajad, varjupaigad, 
saunad, ühiselumajad, tapamajad, vangimajad jne. Kõiki neid asutusi peab 
arst vähemalt 2 korda aastas ülevaatama ja leitud puudustest asutuse val
dajale, kui ka Tervishoiu osakonnale teatama nende puuduste kõrvaldami
seks.
Märkus: Asutustes ja ettevõtetes, mille kohta maksmas sundmää- 

r u s e d , teeb ülevaatusele kaasa kutsutud politsei ametnik puuduste 
kohta protokolli, mille põhjal asutuse valdaja Tervishoiu osakonna poolt 
seaduslikule vastutusele võetakse.

3. Äkilise külgehakkava haiguse juhtumisest teada saades viibimata kõik tema 
võimuses seisvad abinõud haiguse põhjuse kindlaks tegemiseks ja haiguse 
laialilagunemise ärahoidmiseks tarvitusele võtma.

4. Taudide puhul oma jaoskonna haigetele, kes taudina ilmuvat haigust põevad, 
tasuta arstiabi andma.

5. Sundusliku kaitserõugete panemise alla kuuluvatele jaoskonna elanikkudele 
iga aasta tasuta kaitserõugeid panema.
Märkus: Rõugelima ja rõugepanemiseks tarvilikud rohud jne. antakse 

või tasutakse maakonna valitsuse poolt
6. Kogukonna asutuste poolt saadetud isikud tasuta arstliselt läbivaatama ja 

nõutavat tunnistust haiguse või töövõime kohta väljaandma.
Märkus: Selles §-is tähendatud isikute hulka kuuluvad ainult niisugu

sed, kelle tervislisest seisukorrast omavalitsuse asutus ise otsekohe hu
vitatud on, kus juures omavalitsuse saatekirjas arstlise järelvaatuse põh
jus peab ülestähendatud olema.

7. Oma jaoskonna koolijuhatajatele ja -hoolekogudele kooli tervishoidliste kü
simuste lahendamisel abiks olema vastavalt kooliarsti tegevuse kohta maks
vate määrustele.
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8. Jaoskonnas koolisid vähemalt 2 korda aastas tervishoidliselt järelvaatama, 
puuduliku tervishoidlise korra peale koolijuhataja tähelepanu juhtima, sellest 
ühtlasi teatades maakonna koolivalitsusele ja sellekohase aruande esitama 
iga aasta 1 juuniks Tervishoiu osakonnale.

9. Koolide järelvaatusel ilmsiks tulnud koolimajade ja kooli sisseseade puudu
likkuse peale kooli ülevalpidaja tähelpanu juhtima ja sellekohased aruanded 
iga aasta 1 juuniks Tervishoiu osakonnale esitama.

10. Oma jaoskonna kooliõpilasi vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arstliselt 
järelvaatama, saadud andmed vastavasse tervislehte ülestähendama ja kok
kuvõtte kogu jaoskonna kohta iga aasta 1 juuniks Tervishoiu osakonnale 
esitama.

11. Kõik vaestemajad jaoskonnas vähemalt 2 korda aastas tervishoidliselt järel
vaatama, leitud puudustest vaestemaja ülalpidajale ja maakonnavalitsuse 
hoolekande osakonnale teatama ja iga aasta 15 jaanuariks esitama aruande 
Tervishoiu osakonnale.

12. Jaoskonna piirides elavatele vaestele tasuta arstiabi andma.
Märkus: Vaesteks loetakse neid, keda omavalitsuse asutus selleks on 

tunnistanud ja kellel kogukonna poolt alalist abi antakse.

13. Pikaldaste külgehakkavate haiguste (pidalitõbi, tiisikus, siifilis, silmamarja 
haigus jne.) üle omas jaoskonnas täielikka teateid muretsema ja need teated, 
nõndasamuti kui ka teated äkiliste külgehakkavate haiguste üle edasi saatma 
Tervishoiu osakonnale.

14. Jaoskonrtas tervishoiu alal töötavate isikute, nagu ämmaemanda, hamba
arsti, velskeri, halastaja õe jne. kutsetegevuse järele valvama.

Kaitserõugeid on Pärnumaal pandud 1928. a. järgmiselt:
1) Lastele, kes sündinud 1927. a. — 1080, neist tagajärjega 

1000, tagajärjeta 22 ja tagajärg teadmata 58 lapsel.
2) Lastele, kes sündinud 1916. a. — 679, neist tagajärjega 435, 

tagajärjeta 167 ja tagajärg teadmata 77 lapsel.
3) Eelmisel aastal mitteilmujatele, kordamisele ilmujaid ja va

batahtlikult imujaid oli 834, neist tagajärjega 705, tagajärjeta 63 ja 
tagajärg teadmata 66 lapsel.

Sünnitusabi anti Pärnumaal ühes Pärnu linnaga arstlise perso
naali poolt keskmiselt pisut üle x/3 kõigist sünnitustest, 1926. a.
1927. a. 46%-ile. Haigemajades anti abi 3,5—8,6%, keskm. 7%, äm
maemandatelt 16,6—23,5%, keskm. 20% (kirj. nr. 22, dr. L. Volmer).

Tervishoiu ja hoolekande peale kulutas Pärnu Maavalitsus järg
mised summad kroonides, — sulgudes nimetatud kulude %-arvud 
maavalitsuse üldväljaminekutes-t : 1919. a. 2 198 kr., 1920. a. 5 626 
(8,5%), 1921. a. 15 519 (8,7%), 1922. a. 16 948 (6,9%), 1923. a. 19 256 
(7,2%), 1924. a. 22 632 (6,9%), 1925. a. 25 339 (6,1%), 1926. a. 25 443 
(4,9%), 1927/28. a. 31 448 kr. (5,8%).
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Toome täiseasse astuvate noormeeste tervislise seisukorra ise
loomustamiseks meie kaitseväeringkonna komisjonide 1921.—1927. a. 
andmeid kutsealuste kohta Pärnumaal ja sulgudes vastavad üleriik
likud arvud. Kõlblikuks tunnistatud on nimetatud 7 aastal keskmi
selt kutsealustest Pärnumaal ühes Pärnuga 82,7% (74,1), rivituks 
5,1% (3,3) (väiksemate tervisliste veadega noormehed), vabastatud 
haiguste ja vigasuste pärast 5,1% (6,7), ajapikendust antud haiguse 
pärast 2,1% (3,0) ja muil põhjustel 4,7% (12,1), kohtu poolt karistatud 
õiguste kaotamisega 0,06% (0,2) ja ei ilmunud 0,3% (0,6).

874 Pärnumaalt pärit oleva sõduri-eestlase kehapikkuse aritmee
tiline keskmine 172,32 sm oli 1,068 sm võrra suurem üldkeskmisest 
171,252 sm, mis 1924. a. sõjaväest lahkunud 8 628 sõduri-eestlase ke
hapikkuse mõõtudest saadud (N. Köstner, kirj. nr. 17), kuna teiste 
maakondade vastavad arvud kõikusid 173,29 (Läänemaa 774 sõduri 
mõõdust) ja 168,94 sm vahel (Valgamaa 290 sõduri mõõdust).

Rivisse ja rivituks 1921.—1927. a. ehk 7-el aastal vastuvõetute 
arv oli Pärnumaal 87,8% kuna üleriiklik vastav arv oli 77,4%; nende 
arvude suur vahe on suuremalt jaolt tingitud sellest, et Pärnumaal 
,,muil põhjustel“, see on, mitte haiguse ja vigasuste pärast ajapiken
dust saanute arv palju väiksem üleriiklikust oli, nim. 4,7% 12,1% 
vastu. Järgnevast tabelist nr. 22 näeme, et haiguse ja vigasuse pä
rast vabastamise põhjusteks oli Pärnumaal — sulgudes üleriiklikud 
arvud — käte ja jalgade vead 16,9% (12,6), suurte liigendite vead 
12,9% (13,3), hingamiselundite haigused ja tiisikus 12,8% (15,6), 
vaimu- ja erguhaigused 12,8% (15,0).

22. tab. Vabastatavus haigusliikide järgi üldvabastatute arvust 
Pärnumaal.

Exemption de vervice d’après les groupes de maladies au total de 
l’exemption en l’arrond. de Pernau.

Keskmised % arvud 7 aastast (1921—27) — % moyen des 7 années 
(1921—27).

1. Vaimu- ja erguhaigused — Aliénation et affections du
système nerveux ........... 12,8

2. Nahahaigused — Maladies de la peau......................................3,1
3. Lihaste, kontide, liigendite ja kõlede haig. — Maladies 

des os et de la musculat.................................................................. 7,8
4. Silmahaigused — Maladies des yeux..............................................8,4
5. Suu-, keele- ja hambahaigused — Maladies de la cavité 

orale et des dents ........... 4,1
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6. Hingamiselundite haigused, tiisikus — Affections de Гар- 
apareil respiratoire, Tuberculose.............................................12,8

7. Vereringvoolu elundite rikked — Affections de l’appa
reil circulatoire............................................................................. 6,4

8. Kõhu elundite ja uruaugu vead — Affections du ventre 
et de l’urêtre.................................................................................. 0,5

9. Selgroo, niuete ja teiste liigendite vead ja arenemisrik- 
ked — Affections et déformations de l’épine dorsale et 
des articulations ........... 10,4

10. Suurte liigendite vead — Affections et déformations des 
os et des organes de la locomation.................................. 12,9

11. Käte ja jalgade vead — Déformations des mains et des
pieds .............. 16,9

12. Kõrva haigused — Maladies des oreilles....................................... 2,1
13. Suguelundite vead ja haigused — Affections des organes 

génitaux..................................................................... . . 1,9

Täieline või osaline käte või jalgade puudu
mine registreeriti 1922. a. rahvalugemisel 149 isikul, ehk 15,8-1 iga 
10 000 elaniku kohta, see on 0,4 alla üleriiklist arvu 16,2. Prof. A. 
Lüüsi tööst (kirj. nr. 16) leiame, et 1922. a. ametlikud arstid regist
reerisid Pärnumaal ilma Pärnuta 73 ja Pärnus 34 vigast last 0—19 a. 
vanuseni, kellede vigasuse sagedamad põhjused olid luu- ja liigese- 
tiisikus ja halvatused.

Pimedaid, kurte, tummi ja kurttummi oli 1922.a. 
rahvalugemise andmeil 548 inimest ehk 58,3 iga 10 000 Pärnumaa 
elaniku kohta, see on 9,2 võrra üle vastava üleriiklise arvu 46,9; seega 
on Pärnumaa 2-1 kohal teiste maakondade hulgas. Pimedaid oli 
eelnimetatud arvust 206 inim., ehk 21,9 iga 10 000 elaniku kohta, see 
on 2,3 võrra üle riiklise arvu 19,6.

Vaimuhaigeid registreeriti 266 ehk 28,3 iga 10 000 elaniku 
kohta, see on 2,9 võrra vähem vastavast üleriiklisest arvust 31,2; mis 
suhtes Pärnumaa on 9-1 kohal teiste maakondade hulgas. 1881. a. 
rahvalugemisel registreeriti 478 ja 1897. a. 203 vaimuhaiget. 1881. a-ga 
võrreldes on vaimuhaigete arv pea poole võrra vähenenud; kuna ta 
1897. a. arvust 1/3 võrra suurem on, mis seletatav on, arvatavasti täie
likuma registreerimisega, aga kahtlemata ka tingitud on põrutus- 
rikka ajajärkude üleelamistest, mida tõendab ka suurimat vaimu
haigete juurdekasvu 30—49 a. vanusrühmas (Pärnu maak., Üldrahva- 
lug. andmed, 1923. a. lk. 30).
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Loomatervishoiu olud Pärnumaal.
Hygiène vétérinaire en l’arr. Pärnu (Pernau).

Lomatervishoiuliselt on Pärnumaa jaotatud 8 loomaarsti jaos
konda :
1. Pärnu jaoskond — loomaarsti asukohaga Pärnus;
2. Vändra „ „ „ Vändra alevikus;
3. Mihkli „ „ „ Koonja Pikaveres;
4. Saarde „ „ „ Voltveti asunduses;
5. P.-Jaagupi „ „ „ Jaagupi alevis;
6. Halliste „ „ „ Abja asunduses;
7. Tõstamaa —
8. Häädemeeste — loomaarstide puudusel vabad.

Pärnu linn moodustab peale selle iseseisva jaoskonna — linna- 
loomaarstiga eesotsas, kes on ühtlasi ka linna tapamaja juhatajaks. 
Vabad jaoskonnad on jaotatud esiotsa teiste jaoskondade vahel.

Loomaravilaid on Pärnumaal 3: Pärnu linnas, Vändras ja Hal- 
liste-Abjas. Kavatsusel on ehitada Saarde jaoskonna loomaravila 
Kilingi Nõmme alevisse, kuhu sel juhul asuks praegu Voltvetis asuv 
Saarde jaoskonna arst.

Veneajal oli Pärnumaal ainult kaks loomaarsti: maakonna loo
maarst ja linnaloomaarst, kes oli ühtlasi ka linna tapamaja juhatajaks.

23. tab. Koduloomade arv viimaste aastate andmetel oli Pärnumaal 
(ilma linnata) järgmine:

Effectif du bétail en l’arr. de Pärnu (Pernau) sans la ville de Pärnu.

1927 1926 1925 1924 1923 1922

Hobuseid Chevaux 21850 22 ПО 21517 20 507 20 770 19 239
Veiseid Espèce bovine 92 940 60 290 55 770 50 332 50 765 51 058
Lambaid Moutons 61 120 61430 75 486 61228 68 710 71380
Sigu Porcs 36 090 33 ПО 32 768 26 570 34 134 24 505
Sulgloomi Volailles 68 390 66 140 62 273
Mesiperesid Ruches d’abeilles 4 570 4 088 4 779 2 995

Kokku tuli 1926. a. 243 080 ja 1927. a. 284 960 looma, mis ühe loo- 
marsti kohta teeb välja ligi 50.000 looma. Nagu sellest näha, on Pär
numaal loomaarsti jaoskonnad liig suured. Eriti suured on nad maa
alalt. Kaugemad jaoskonna osad on loomaarsti asukohast üle 60 ki
lomeetri kaugel. Praegusesse Pärnu jaoskonda kuulub 4% kihel
konda. Liig suured jaoskonnad teevad loomaarstlise abisaamise rah
vale vähe kättesaadavaks ja loomaarsti töö vähe produktiivseks, sest 
palju aega kulub loomaarstil väljasõitudeks, Tihti-peale kulub jaos
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konna loomaarstil üheks ametlikuks sõiduks kaks-kolm päeva. Kõi
gele nendele raskustele vaatamata suureneb iga aastaga loomaarstide 
tegevus niihästi loomataudide vastu võitlemisel kui ka loomaarstli- 
sel abiandmisel. 1926. aastal registreerisid jaoskonna loomaarstid 
Pärnumaal 790 taudi juhtumist, kuna 1925. a. oli see arv 462. Täht
samaid taude olid : põrnataud, marutaud, sigade punataud, kärnataud, 
tiisikus, kangestus, kumisev muhutaud ja hobuste verepleki haigus.

Põrnataud ehk siberikatk — Anthrax.
Pärnumaa on suuremalt osalt madala pinnaga, paljude soode, ra

bade ja metsadega, mis on omalt iseloomult väga soodne pÕrnataudi 
levimiseks. Seepärast tulebki põrnataudi Pärnumaal iga aasta üksi
kute juhtudena ette.

Põrnataud on harilikult nii ägeda iseloomuga taud, et ta surmab 
looma mõnikord 15—30 minutiga. Seepärast on harva võimalik teha 
taudi kindlaks elusloomal, vaid pärast surma surnud looma laiba lah
kamisel või bakterioloogilise uurimuse teel. 1926. aastal on Pärnu
maa loomaarstid kasutanud niisuguste uurimuste tegemiseks Pärnu 
linna bakterioloogilise laboratooriumi kaasabi. Põrnataudi surnud 
loomade korjused põletati ära ühes sõnniku ja saastunud vähema 
väärtusega asjadega; saastunud ruumides tehti põhjalik desinfekt
sioon. Surnud loomade eest maksti riigisummadest looma omanikule 
pool looma turuhinnast, loomataudide vastu võitlemise seaduse alu
sel. 

Marutaud — Lyssa.
1927. aastal registreerisid Pärnumaa loomaarstid 1 marutaudi 

juhu, 1926. a. 10 juhtu; 1925. a. oli neid 34. Võrreldes eelmiste aas
tatega on vähenenud marutaudi juhtude arv. 1926. a. 10 marutaudi 
juhust oli 9 koera ja 1 siga, 1927. a. 1 koer marutõves.

Tiisikus — T uberculosis.
Veistetiisikus on levinud meie karjades kaunis laialt. 1926. aastal 

tuberkuliniseeriti Pärnumaal 572 veist, kellest reageerisid jaatavalt 
219 (38,3%) veist, kahtlaselt 19 (3,3%) ja eitavalt 334 (58,4%) veist. 
Lahtises tiisikuses oli neist 16 looma, kes tapeti lihaks loomaarstide 
korraldusel.

Tuberkuliseerimist tehti suuremates mõisa ja talu karjades. 
Väiksemates talukarjades on tiisikus palju vähem levinud kui mõisa 
karjades. Pidades silmas asjaolu, et tuberkuliinile reageerivad ka 
loomad kõige väiksema infektsiooni korral ja et üksikutes, muidu 
heades karjades, reageerivate % on sagedasti palju kõrgem, kui väik
semates talukarjades, ei saa lugeda seda arvu teiste maadega võrrel
des just suureks, eriti ei saa pidada suureks lahtises tiisikuses hai
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gete loomade arvu ja keskmine ülemaaline reageerivate % on kind
lasti väiksem.

Tapamajades tapetud loomadel on konstateeritud tiisikust veis
tel keskmiselt 7,5%, sigadel aga 2%.

N õ 1 g — Adenitis equorum.
Hobuste nõlg ehk peataud võttis 1926. aastal õige laialdase ula

tuse. Teda registreeriti 261 juhtu, kuna see arv oli aasta varemalt 
kõigest 15. Nõletaud hakkas levima juba 1925. aastal. Eelmistel 
aastatel oli teda meil õige vähe ja seejuures hea kerge iseloomuga. 
1926. aastal oli see taud raske iseloomuga ja sünnitas hobuste hulgas 
suurt kahju. Kahtlemata oli Pärnumaal haigusjuhtude arv veelgi 
suurem kui loomaarstid on registreerinud teda, sest loomaomanikud 
ei armasta pöörata selle haiguse korral loomaarstide poole abisaa
miseks pidades seda haigust kergeks, mis paraneb ilma arstiabita. 
1927. a. oli ainult 5 juhtu registreeritud.

Selle taudi vastu võitlemisel on meil viimastel aastatel võetud 
tarvitusele Tartu seerumi laboratooriumis valmistatud nõlevastane 
vaktsiin, mis annab häid tagajärgi.

Veiste punataud — Piroplasmosis bovum.
Piroplasmosis on iga aasta korduv loomataud Pärnumaal, mis 

tingitud karja- ja heinamaade iseloomust, mis madalad, niisked ja 
kaetud lehtpuu võsastikuga, kus elutseb palju puutäie — Ixodes re- 
duvius — Ixodes ricinus. Need täiad või lestad imedes haigete loo
made verd kannavad edasi nende punastes verekehades olevaid pisi
kuid — Pirosoma bigeminum — tervete loomade kehasse, mil teel 
levibki see loomataud.

Veiste punataud sünnitab meil õige suurt kahju, sest surevuse 
% on õige suur selle haiguse korral. Kindla mõjuga rohte nagu trü- 
paansinine, mida haige looma vere tõmbsoontesse süstides võib saa
vutada kindlaid tagajärgi, kasutatakse veel vähe, sest see nõuab loo
maarsti haige looma juurde viimist. - .

Selle taudi vastu võitlemine laiemas ulatuses nõuab karja- ja 
heinamaade kultiveerimist ja võsastiku hävitamist, millega ühes hä
vinevad ka puutäiad ja kaob ühtlasi ka veiste punataud.

1927. aastal registreeriti Pärnumaal 77 juhtu veiste punataudi, 
1926. a. 90 ja 1925. a. 97.

Sigade punataud — Erysipelas suis.
See taud on meil levinud üle kogu riigi. 1927. aastal registree

riti teda Pärnumaal 49 juhtu, 1926. a. 55 ja 1925. a. 51. Et harilikud 
arstimise vahendid ei anna selle taudi vastu võitlemisel kindlaid ta
gajärgi, seepärast tarvitasid seakasvatajad ennemalt võrdlemisi harva
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loomaarsti abi selle haiguse korral. Viimastel aastatel on meil tar
vitusele võetud Tartu seerumi laboratooriumi valmistatud puna
taudi seerum, mis annab kindlaid tagajärgi. Süstides punataudi 
vastast seerumi raskelt haigetele loomadele naha alla, paranevad nad 
juba mõne tunni jooksul. Viimase arstimise viisi tarvitusele võtmi
sega on hakatud tarvitama sigade punataudi korral loomaarsti abi 
märksa suuremal mõõdul kui varemalt.

Kärnataud ehk sügelised — Scabies.
Kärnataud oli levinud ilmasõja järele kohutavalt. Viimastel 

aastatel on ta meil muutunud võrdlemisi õige haruldaseks nähtuseks. 
1927. aastal registreeriti teda 6 juhtu, 1926. a. 35 ja 1925. a. 9.

Teistest loomataudi juhtudest nimetame järgmisi:
a. 1926 1927

Sigade katk — Pestis suum.......................................... 2 —
Kangestus —- Tetanus..........................................................1 2
Pügaja sammaspool — Herpes tonsurans . . . 10 —
Pahaloomuline ohatis — Dermatitis gangraenosa . . 3 —
Veiste pahaloomuline peataud — Coryza gangraenosa

bovum ............ 16 б
Nakkav väärsünnitus ehk pojaäraheitmine — Abor

tus enzooticus...................................................................4 3
Kiirseene haigus — Actinomycosis...................................... 2 16
Kumisev muhutaud — Gangraena emphysematosa . 2 —
Hobuste veriplekihaigus — Morbus maculosus . . 21 2
Rõuged — Variolae....................................................................3 —
Vastsündinute kõhutaud — Dysenteria neonatorum 19 —
Lammaste sooltetaud — Coccidiosis ovium . . . 1 —
Pahaloomuline sõrapõletik — Panaritium infectiosa 9 12
Koerte katk — Febris catarrhalis infectiosa et nervosa 12 9

Loomaarstline abiandmine mitte nakkavate haiguste puhul on 
korraldatud Pärnumaal võrdlemisi hästi. Kõigil jaoskonna looma
arstidel peale Pärnu-Jaagupi jaoskonna on olemas ilusad elumajad 
ja selle juures väike loomakliinik. Kliinikusse on võimalik mahu
tada haigeid loomi ravitsemiseks võrdlemisi odava maksuga: 50—75 
senti öö-päevast kui loomaomanik toob oma loomatoidu.

Mittenakkavate haiguste puhul on Pärnumaal jaoskonna looma
arstid 1926. aastal abi annud 3 989 loomale. Nendest oli 2 204 hobust, 
1 435 veist, 46 lammast ja 304 siga.

Pärnu jaoskonnas on abi antud 1 203 loomale ja nimelt 
651 hobusele, 406 veisele, 6 lambale;

Vana Vändra jaoskonnas 934 loomale ja nimelt 395 ho
busele, 436 veisele, 92 seale, 5 koerale, 3 lambale, 1 kassile ja 2 kanale;
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Abja jaoskonnas 520 loomale;
Jaagupi jaoskonnas 219 loomale.
Surnud loomalaipade lahastamisi tehti 45 korral haiguse ise

loomu kindlaks tegemiseks. Üldtervishoiu alal on jaoskonna looma
arstid teostanud järelvalvet piimatalituste, nahaparkimise tööko
dade, lihakaupluste kui ka loomatooressaaduste veo järele.

Pärnu linna tapamaja tegevusest 1924.—1927. a. toome järgmisi 
andmeid (vt. ka kirj. nr. 31): tapamajas tapeti veiseid nimetatud 
4 aastal 2 637, 2 274, 2 189, 2 423; toodi tapetult järelvaatusele veise 
veerandeid 464, 546, 398, 325; vasikaid tapeti 4 306, 4 751, 5 129, 5 712; 
toodi tapetult järelvaatusele 310, 323, 246, 194; lambaid tapeti 2 181, 
2 521, 2 101, 2 143; toodi tapetult järelvaatusele 430, 496, 433, 293; sigu 
tapeti 1 234, 1 322, 1 556, 1 742; toodi tapetult järelvaatusele 3 179, 
2 806, 4 125, 3 277. Tapamajas 1926. a. tapetud loomadel registreeriti 
järgmisi tähtsamaid haigusi: veistel tiisikust 92, kiirseene haigust 
(actinomycosis) 8, maksalutika haigust (distomatosis) 1131; lam
mastel maksalutika haigust 860, ussihaigus (strongylosis) 174, tan
gud (cysticercosis) 53; sigadel rakkussi haigust (echinococcosis) 121, 
ussihaigus 32, tangud 93.
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Pärnu linn.
Ville de Pärnu.

Pärnumaa uurim asula ja administratiivne keskus Pärnu linn 
asub maakonna kitsamas keskosas Pärnu lahe ääres, Pärnu jõe suus 
(58° 23‘ p. 1. ja 24° 30‘ i. p. Greenwich’ist). Linna asend on igapidi 
soodus ja on kaasaaidanud linna kujunemisele maakonna tulundus
likuks ja liiklemiskeskuseks. Linn asub tasasel liivase koosseisuga 
rannamadalikul mõlemil pool jõesuud, kus ainsaina ebatasasusina on 
kohati tuulest kuhjatud madalad luited. Pinnal oleva liiva all asub 
mõne meetri sügavuses suure tüsedusega hilisjääaegne viirsavi. 
Maapinna madaluse ja tasasuse tõttu omab vaheldust toojana suure 
tähtsuse taimkate, mis ka Pärnu maastikupildis rikkalikult ja mõõ
duandvalt esineb. Peamiselt taimkatte määravuse järele võime linna 
jagada kolme erinevasse ossa, mis kujutavad ühtlasi linna arenemise 
eri astmeid. Linna südame moodustab lõuna poole jõe kaldale sa
dama ümber koondunud vana kesklinn sadama, vanade kiviaitade, 
kitsaste tänavate, tihedasti rühmitunud kõrgeviiluliste kiviehitis- 
tega ja kirikutega. See linnaosa omab korrapärase malelaua-täna- 
vastiku, väikesevõitu püstkülikuliste sargadega. Peatänavaks on 
üldjoondtes jõega rööbiti kulgev Rüütli tänav, mis on ühtlasi linna 
pea-äritänavaks. Sellele vanale linnasüdamele liituvad põhjas (üle 
jõe) ja idas madala puuehitustikuga laialdased agulid, lõunas ja ede
las jääb aga vana linna ja mere vahele puiestikuküllane suvituslinna- 
osa rohkete rohelisse uppuvate suvilate, varjurikaste puiesteede ja 
ilusa liivase supelrannaga, mis meelitab suvel Pärnu rohkel arvul su- 
pelvõõraid kogu Eestist ja isegi välismailt. Selles kahes välimuselt 
erinevas linnaosas — vana linn sadamaga ja suvituslinnaosa — pee
geldub ka linna tulunduslik kaksikolemus : Pärnu on sadam ja kau
banduslik keskus ja ühtlasi supellinu, kuurort.

Pärnu linna aluspõhja ehitus
Aperçu géologique.

on tuttav rea sügavpuurimiste kaudu, mis on ette võetud veemuret- 
semise otstarbel suurel arvul Pärnu linnas ja Waldhofis. Sügava
mad neist puuraukest, mille kohta on geoloogilisi andmeid, on Karja 
tänaval Maavalitsuse kohal puurauk 99,33 m sügav, teine kaev Aisa 
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ja Aia tän. nurgal, ja üks puurauk Waldhofis, mis ulatab 138,07 m-ni. 
Peale selle on mõnikümmend puurauku 20—50 m sügavusega. Puur
augud, mille sügavus ületab 24—25 m tungivad dolomiitesse, mis 
kuuluvad kas Jaani või Saaremaa lademesse ja oma urbsuse tõttu 
kannavad vett, kohati tugevasti soolakat.

Neil dolomiitel lasub keskmiselt 10 m paksuses kruusasid ja 
liivu ühes nende vahel asuva põhimoreeniga — jääaegsed jäävee ja 
jää moodustused, mis omakord kaetud haruldaselt paksude viirsavi- 
dega — kohati kuni 18 m, enamasti aga 8—12 m paksuses. Viirsavid 
on kaetud liivadega, mis osalt rannaliivade, osalt luiteliivade ise
loomu kannavad ja mille paksus kõigub 2—7 m-ni.

Arteesilist põhivett leidub neis kihtes, nagu oodata võib, kruu- 
sakihtides viirsavide all.

Pärnu kliima.
Climat de la ville de Pärnu (Решай).

Ehk küll Pärnu mere ääres asub, ei või tema kliimat siiski mitte 
puht merekliimaks nimetada. Kuna Pärnu laht kaugele mandrisse 
ulatub ja kogu talveks kinni külmub, siis omab ka koha kliima enam
vähem kontinentaalse ilme. Talve temperatuur Pärnus näitab üle
mineku tüüpi, olles 1° madalam kui Tallinnas ja 1° kõrgem kui Tar
tus. Saaremaaga võrreldes on Pärnu talv hästi külmem. Kevade 
temperatuur on Pärnus 1° kõrgem kui mujal rannikul, kuna sügis- 
temperatuur aga ranniku temperatuuriga ühtib. Suve temperatuur 
on kontinentaal iseloomuga, olles isegi 1° kõrgem kui saarestikus ja 
sama kõrge kui mujalgi lõuna-Eestis merest kaugemais köhis.

Sademete suhtes ei kuulu Pärnu mitte sajurikaste kohtade hulka. 
Aastane sademete hulk 512 mm on vähe suurem kui Läänemaa ran
nikul. Pärnust lõunapoole minnes on rannik veel sajurikkam. Ka 
Pärnu tagamaal on sademeid rohkem (560 mm). Suurem sademete 
hulk langeb augusti kuu peale. Sellel kuul sajab Pärnus umbes 10 
mm rohkem kui Haapsalus ja 10 mm vähem kui Kuresaares. Aastane 
hulk on üldiselt väiksem kui neis kahes teises kuurordis.

Pärnu kohta on olemas kaunis kindlad meteoroloogilised and
med. Varemal ajal on seal vaatlusi toimetatud 1842.—1849. a. Selle 
perioodi andmed ei ole kahjuks kättesaadavad. On olemas andmed 
perioodist 1878.—1915. a. Kätkedes a. 1915, uuendusid korralikud 
vaatlused jälle 1919. a.

Ülevaate Pärnu tähtsamaist kliima elementest saame 24. tabelist.
Sademete hulga vahekord talvel ja suvel omab kindla kontinen

taal ilme, nimelt sajab suvel 2 korda rohkem kui talvel ja see on 
omane kogu Eesti sisemaale. Rannikul ja saarestikus, kus mere
kliima valitseb, on talvel sademeid 40%, suvel 60%. Sajupäevad jao-
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24. tab. Temperatuur, sademed ja tuul Pärnus.
Température, eau tombée et vent en Pärnu (Perпаи).

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta,

Keskmine Moy. temper. С" —5,2 —5,5 —2,9 2,9 9,6 14,8 17,4 15,8 11,5 5,9 0,7 —3,5 5,1

Sademete hulk eau t. mim. 22,8 19,2 21,5 34,8 36,7 52,5 70,4 84,6 52,2 47,0 35,7 33,5 510,9

Sadem. % aasta summast 4,3 3,8 4,2 6,8 7,2 10,3 13,8 16,6 10,2 9,2 7,0 6,6 —

Sajupäevade arv 16,2 12,2 10,8 12,3 11,8 12,2 12,6 15,8 12,5 13,4 15,8 13,9 159,5
Tuule kiirus mt/sek. 6,3 5,4 5,7 6,2 5,8

06

Talipoolaastal Suvipoolaastal

Sademeid 167,5 mm ehk 33% 343,4 mm ehk 67%

Vahekord 
T/S 0,49

25. Keskmine temperatuur C°. Tempér. moyen.

1 11 Iil IV V ! Vl VII VIII IX X Xl XII **• Aasta

Pärnu —5,3 —5,6 —3,0 2,8 9,4 14,8 17,3 15,6 11,5 5,9 0,8 —3,4 5,1
Haapsalu —5,4 —6,5 —2,7 1,9 7,8 13,9 17,4 16,2 11,5 6,1 0,1 —4,2 4,7

Kuresaare —4,5 —5,6 —2,7 2,4 9,4 14,1 17,2 16,7 12,1 7,2 2,3 —0,4 5,7



Vaade Pärnu linnale.

Panorama de la ville de Pärnu (Pernau).



tuvad Pärnus aasta jooksul kaunis ühtlaselt, kevadest talve ja suve 
esimesel poolel 12 päeva kuus, sügisel ja talve esimesel poolel 15 
päeva. Sellega ühenduses on ka pilvituse rohkus, suvel 5 kümnen
dikku, talvel 7 kümnendikku, aasta keskmises 6. Päiksepaistet tuleb 
aasta peale keskmiselt 1800 tundi, mis 39% kõigest võimalikust päi
kese paistest välja teeb. Pärnu kliima on võrdlemisi niiske. Rela
tiivne niiskus on suvel 74%, talvel 90%, aasta keskmine 82%. Suurt 
niiskust põhjustavad ühelt poolt mere, teiselt poolt suurte soode lä
hedus. Tuul on Pärnus hästi tugevam, kui kaugemal sisemaal, näit. 
Tartus. Ka on Pärnu üldiselt tuulisem kui Tallinna, kuid Pärnus 
puhuvad tuuled on üldiselt pehmemad kui Soome lahe rannal, sest 
sagedamad tuuled on edelast ja lõunast, kuna jahedate loode tuulte 
eest saarestik hääd kaitset pakub. Ilmakaarte järele esineb Pärnus 
lõunast 17% tuuli, edelast 22%, läänest 9%, loodest 8%, põhjast 7%, 
kirdest 8%, idast 8%, kagust 9%. Saaremaaga võrreldes on Pärnus 
tuuled nõrgemad.

Võrdleme viimaks veel Pärnut teiste meie tähtsamate kuurorti
dega, Kuresaare ja Haapsaluga (vt. 25. tab., lk. 66).

Nagu sellest tabelist näha, on kevade ja varasuvi Pärnus soemad 
kui Haapsalus ja ühesugused Kuresaarega. Kesksuvi on kõigis köhis 
ühesugune. Suve lõpp ja sügis on Pärnus ühesugused Haapsaluga, 
kuna Kuresaares aga soem on.

Pärnul on ühendusteedeks raudteed, veeteed ja maanteed. Raud
teedega on Pärnul järgmiste liinide kaudu ühendus: Pärnu-Tallinn, 
Lelle kaudu, sellel liinil (148 km) algas regulaarne ühendus 1928. a. 
algul Pärnu-Lelle raudtee valmissaamisel; vanem raudteeliin on 
Pärnu-Mõisaküla (54 km), -Viljandi (99 km), -Tallinn (249 km) ja 
Pärnu-Mõisaküla-Eesti Valga (141 km) ja lõpuks Pärnu-Riisselja 
(28 km), -Orajõe (72 km) liin; kõik need raudteed on kitsaroopali- 
sed. Laevaühendus reisijate veoks on ainult suvel ja nimelt Pärnu- 
Kuresaare-Tallinna liinil, vahete-vahel Pärnu-Riia liinil, pääle selle 
käivad kaubalaevad, peaasjalikult eksporteeritakse metsamaterjali ja 
linu, kuna sissevedu piirdub põllurammu ja muude toite- ja tarbeai
nete sisseveoga. Peale selle on tegevuses 1928. a. suvest mootorpaadi 
liin Doberaani (12 km), Pärnu jõe kaudu on ühendus kuni Sindi- 
Lodjani (6 km) tarviduse järele.

Maanteedest on tähtsaimad Pärnu-Tallinna, Pärnu-Lihula ja 
Pärnu-Viljandi ; neist hargnevad teised harud. Autoomnibussi lii
nid on tegevuses kõikidel tähtsamatel teeharudel.

Pärnu linn võtab enese alla 2380,77 ha, kusjuures linna admi- 
nistratiiv piirkonda kuuluvad järgmised agulid: Riia ja Raeküla lõu
napool linna otsas, Rääma, Vingiküla ja Vana-Pärnu põhjapool. Oma 
asukoha tõttu mererannal on omanud linn pikaksvenitatud kuju, olles
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Pärnu linna üldvaade jõe poolt.

Vue générale de la ville de Pärnu prise de la rivière.



üle 6 km pikk, kuna laiuti vaevalt üle 3 km on. Linna all olev maa
ala jaguneb järgmiselt: ehitusplatside all 807 ha, põldu 540, karja
maad 206, tänavate, avalikkude platside jne. all 266 ha. Ülejäänud 
osa, linna lähemas ümbruses, on heinamaade, metsa, raba all, siin
juures ka 185 ha talumaad.

Pärnu linna omavalitsus omab väljaspool linna piire suuri maa
alasid, kokku ligi 20 000 ha suuruses. Linna enese valdamisel on 2 
mõisat, Sauga ja Jänesselja, millised linna piimaga varus
tavad. Peale Sauga ja Jänesselja mõisa piima saadakse linnale 
„lastepiim“ eraettevõtjalt „Luha“ talust, kus kari ja piimasaaduste 
toiming on arstlise ja eriteadlaste kontrolli all. Piim jahutatakse 
kohe peale lüpsmist, täidetakse automaatselt pudelitesse ja saade
takse erilises veovankris Pärnu. Lastepiima rasvaprotsent 4,2%— 
4,8%. Harilik turupiim 3,0%—3,5%. Piim, milles rasva alla 2,9% 
ei ole lubatud müügiks. 9 karjamõisat: Reiu, Niidu, Sauga, Üllaste, 
Räägu, Parlé, Kastna, Viluvere ja Tootsi on rendil, kuna ülejäänud 
põllu tulunduslikud maad taludeks on planeeritud, kokku 704,60 ha 
suuruses; pääle selle on nelja mõisa, Reiu, Sauga, Niidu ja Viluvere, 
juures linna metsa 7596,71 ha suurusel maaalal.

Viimaste rahvalugemise andmete järele oli Pärnus 2633 elumaja, 
5612 korteriga, kuid see arv näitab kiiret tõusu, nii on iga aasta 
1922. a. kuni 1927. a. keskmiselt 70 uut elumaja keskmiselt 200 toaga 
juurdeehitatud ja 1927. a. tõusis juurdeehitatavate elumajade arv 
112 peale 287 toaga ja ehitus jäi pooleli 121 elumajal. Nii, et viie aasta 
jooksul umbes 20% uusi elumaju juurde on tulnud ja peale selle veel 
mõned muud ehitised.

1922. a. rahvalugemise andmete järele tuli Pärnu linnas iga elu
maja peale 2,1 korterit, iga elumaja kohta 7,0, iga korteri peale 3,3 ela
nikku. Elumajadest olid 2 390 ehk 90,8% puu-, 178 ehk 6,8% kivi- 
seintega, 62 ehk 2,3% segamaterjalist ja 2 ehk 0,1% savist sein
tega. Elumajade katusematerjaliks oli puu — 1 116 ehk 42,4%, 
kivi — 569 ehk 21,6%, papp — 529 ehk 20,1%, plekk — 175 
ehk 6,7%, segamaterjal — 195 ehk 7,4%, õlg — 46 ehk 1,7% 
ja ja teadmata materjalist — 3 ehk 0,1% elumajadest. Pärnu 
2 633 elumajast olid 2 191 ehk 83,2% ühekordsed, 428 ehk 16,3% 
kahe- ja 14 ehk 0,5% kolmekordsed. Pärnu linnas kui suvi
tuskohas on ühetoaliste korterite arv võrdlemisi väike, nimelt 
49,2%, kahetoalisi kortereid oli 26,8%, ülejäänud protsent langeb 3 
ja enam toalistele korteritele. Üldse tuleb iga ühekordse maja 
peale 1,8, kahekordsetes 3,5 ja kolmkordsetes 5,7 korterit. Elanik
kude tiheduse suhtes jagunevad korterid järgmiselt: 1 elanik kor
teris — 15,1%, 2 elanikku — 24,2%, 3 elanikku — 22,0%, 4 elanikku 
— 17,7%, 5 elanikku — 10,5%, 6 elanikku — 5,6%, 7 ja rohkem ela
nikku — 4,9%. ,
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Pärnu villa Ammende.

Avenue du parc de la plage.



Pööningu korral oli 618 korterit, neist 321 ühetoalist, 128 ühe
toalist korterit köögiga, 106 kahetoalist, kolme ja rohkem toalisi 
kortereid oli pööningu korral vähe. Keldri ja poolkeldri korral asus 
ainult 34 korterit. Mitmel majakorral asus 49 korterit.

Kortereid, kus köök olemas — 70,0%, kuna 30% see puudub ja 
seda peamiselt ühe ja kahetoaliste korterite arvel.

Üle poole, nimelt 56,4%, kortereist oli petrooleumi valgustu
sega, 43,5% elektrivalgustusega ja 0,1% kortereist oli valgustus 
teadmata.

Omaette väljakäigukoht oli ainult 22,4% kortereist, kuna üle
jäänud 77,6% kortereist oli väljakäigukoht ühine tervele majale. 
Väljakäigukohad on pea kõik lihtväljakäigukohad. Avalikke välja- 
käigukohte on linnas üldiseks tarvitamiseks kuus, neist tarvitata
vamad: turuplatsil,) laadaplatsil ja rannasalongi juures. Avalikud 
väljakäigukohad vastavad enam-vähem tervishoiulistele nõuetele, 
kuna eraväljakäigukohad ainult kesklinnas veekindla voodriga on, 
suurel osal aga on mitteveekindel vooder, mis maapinna roojasta- 
mist võimaldab.

Mustus väljakäigukohtadest veetakse kindlates kastides, mida 
käsitsi täis pumbatakse, Rääma mõisa maa peaje, mis südalinnast 3 
km eemal ; seal segatakse, vastavates aukudes, mustus turbamullaga 
ja valmistatakse komposti. Komposti tarvitab linn linnamaade ja 
laialiste puiestikkude väetamiseks, kuna ülejääk äramüüakse põllu
rammuks. Kuivad jätised ja prügi kasutatakse maapinna tasanda
miseks ja kaetakse pärast mulla ja liiva korraga.

Pärnu linna tänavate üldpikkus on üle 35 km, puiesteede üld- 
pikkus 16,5 km. Tänavate pindala on umbes 1 miljon m2, sellest 
850 000 m2 sõiduteede ja ülejäänud osa kõnniteede all; munakividega 
kaetud on üle 50 000 m2, prügitatud üle 20 000 m2 ja sillutamata 
350 000 m2. Sillutamata on peaaegu kõik tänavad V.-Pärnus, Rää
mal ja Raekülas. Tänavaid valgustatakse ainult elektriga, valgus
tatud tänavate pikkus on ligikaudu 20 km; valgustatud on enam-vä
hem kõik linnajaod. Suvel valgustatakse ainult pimedamail öil, kuna 
talvel harilik valgustamise aeg on õhtul kella 5 kuni 7 hommikul, 
lühemail päevi kauemini.

Tööstusettevõtetest seisavad esimesel kohal tööliste arvu poolest 
10 metallitööstust (rauavalamise vabrikud, masina ja mehaanika töö
kojad), millistes tööd leiavad ligi 2 000 töölist. Metallitööstuste arv 
on 1925. a., kus neid oli 27, ktfni 1928. a. kümne peale kahanenud, 
tööliste arv on aga peaaegu endine. Puutööstus on pealesõjaaasta- 
test peale tugevasti arenenud, nende arv 27 ; edasi tuleks nimetada 
9 tekstiiltööstust, 26 toidu- ja maitseainete, 4 keemia-, 4 naha-, 2 pa
beri-, 1 elektri-, 6 mineraalvete-, 22 kehakatte- ja 2 ehitustööstust, 4 
trükikoda ja peale selle veel mõned muud tööstused. Suurim Pärnu
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Kaskede puiestee Pärnu mererannas. — Avenue du parc de ta plage.

Pärnu suvituskohana (sportlased mererannas). — La plage de Pärnu (Pernau).
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tööstusettevõte, Waldhofi puupapi vabrik, mille roiskveed Pärnu 
jõge ja osalt ka merd reostasid, suurel määral kalu hävitasid ja nende 
merest jõkke tulemist ja kudemist takistasid, põletati ja hävitati 
ilmasõja aegu.

Tööstused tervishoiu vastast mõju ümbruskonnale ei avalda, sest 
et suuremad vabrikud asuvad linna äärel ja paljud Pärnu jõe kaldal, 
millisesse nad oma roiskvee juhivad. Jõevesi sellest tunduvalt riku
tud ei saa. Uuesti juurdeasutatavad tööstused peavad vastama ter
vishoiu nõuetele.

Linnavalitsus on üks suurimaid majaomanikke Pärnus, ta omab 
umbes 100 mitmesugust hoonet — milledest suur osa kasutatakse ela
mute, koolimajade, kasarmutena jne. Linna ettevõtteist oleks täht
samad elektrijaam, tapamaja, saun, haigemaja, mudaraviga, bakter, 
laboratoorium ja vaestemaja.

Tapamaja (vt. Loomatervishoiu kirjeid.) asub Räämal, s. o. 1 km 
südalinnast eemal, seal toimub loomaarstline järelvaatus tapetud loo
made liha üle. Väljastpoolt turule toodav liha peab olema tapamaja 
loomaarsti poolt kõlblikuks tunnistatud ja vastava templiga varusta
tud.

Linnasaun, ehitatud 1910. a., on ainukene sellesarnane Eestis, 
vastab täielikult tervishoiu nõuetele ja omab läbilaske võime, mis 
terve linna nõudeid rahuldada võiks.

Linnasaun on suur kolmekordne kiviehitus ja asub peaaegu keset 
linna, Vingi tänaval, olles seega võrdlemisi hästi kättesaadav pea 
kogu linnale. Esimesel ja teisel korral asuvad sauna ruumid, keld
ris on kütteruum, pesuköök, desinfektsiooni kammer jne. Saunas on 
üldised osakonnad meesterahvastele ja naisterahvastele eraldi, mõ- 
lemis esimese ja teise klassi saun, peale selle kambrisaunad 1—4 
vanniga. Esimese klassi saunas on riietumiseks eest lahtised, kuid 
kõrvalt vaheriidega eraldatud üksikud lahtrid, põrand tsemendine. 
II klassi saunas on riiete panipaigaks pink-kastid, — põrandad tse- 
mendised ja käimiseks on puu restid. Pesemisruumide põrandad on 
kõik tsemendist, seinad valgeist kahvlitest. On olemas dushid ja 
vihtlemisruumid. Pesunõudeks puust kapad ja tsinkplekist väike
sed vannid. Vesi tuleb pesemisruumi vastava torustiku kaudu — 
külma ja soojavee kraanid kõrvuti. Vesi pesemiseks pumbatakse 
elektriga arteesia kaevust 2 veetoru kaudu. Saun töötab reedel ja 
laupäeval, sõduritele ja vangidele teistel päevadel tarviduse järele. 
Korraga mahub sauna pesema 200 inimest, arvestades iga saunaskäija 
pesemisaega 1 tunniga ja sauna tegevust 8 tunniga, võiks päevas 
saunas käia 1 600 inimest, sellega nädalas (6 p.) 9 600 inimest. Hin
nad on kõigile kättesaadavad : I kl. reedel 25 s., laupäeval 30 s., II 
kl. 10s., kambrisaun 110 s., vann reedel 55 s., laupäeval 60 s. Kesk
mine saunaskäijate arv nädalas kõigub 1800 ümber. 15 kuu jooksul
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Pilt Pärnu mererannast.

La plage de Pärnu (Pernau).



(1. I. 1927—31. III. 1928) oli saunaskäijaid 151 769 in., sõjaväelased 
ligiarvamata. Ainult agulitel on kauguse tõttu raskem linnasauna 
tarvitada. Üle-jõe ja Vana-Pärnu elanikkel on kättesaadavam Seel- 
manni erasaun, Jannseni tänaval nr. 11, mahutusega kuni 200 ini
mest; Riia alevis asub Tohveri erasaun, mahutusega kuni 140 ini
mest. Neis viimaseis saunades on riietumisruumid, osalt ka pese
misruumid, puudulikud.

Linna vaesed asuvad korralikus vaestemajas. Vaestemaja on 
kolmekordne ruumikas kivimaja, seal asub alaliselt keskmiselt 120 
hoolealust. Peale teenijate personaali on üks tervishoiu õde seal 
ametis. Arsti poolt vaadatakse vaesed 1 kord kuus järele. Vaeste
maja korra ja puhtuse eest hoolitsevad osalt hoolealused ise. Et 
hoolealuste toitmise ja muud elamistingimised rahuldavalt korral
datud on, siis on kerjamine Pärnus kaunis haruldane nähtus. Vaes
temajas on ka jõukamatele vanainimestele võimaldatud vastava tasu 
eest vaestemajas elamine. Vaestemaja peahoone kõrval on 2 üksil
dast maja hulga üksikkorteritega (1 tuba ja köök), mis maksuta tar
vitada vaesematel perekondadel (enamasti lesenaistel lastega), kes 
siiski veel teataval määral töövõimulised. Peale selle on vaestemaja 
õuel eraldi ühekordne maja, kus elanikel maksuta ühiskorter (oma 
voodi), ülespidamist aga väljaspool teenima peavad.

Toiduainete müük toimub peamiselt kinniseis ruumes; toiduai
nete kauplused asetsevad suuremalt jaolt Rüütli, Riia ja Jänesselja 
tänavate piirkonnas. Turul müüakse liha kinnistes hoonetes (halle- 
des), muid toiduaineid lahtiselt laudadelt, ja maainimesed müüvad 
otse vankritelt. See näht on üldine igas linnas, küll tervishoidliselt 
soovimatu, sest toiduained kattuvad tolmuga. Kord korralt võetakse 
piima ja piimasaaduste, kui ka teiste toiduainete proove analüseeri- 
miseks — piimasaadused tapamaja juures asuvasse piima laboratoo
riumi ja teised toiduained linna bakterioloogia laboratooriumi. Ala- 
väärtüsliste saaduste müüjad võetakse vastutusele. Turu planeeri
mise ja toiduainete müügi jaoks sellekohase turumaja (halle) ehita
mise on linnavalitsus tõsiselt päevakorda võtnud ning on loota lähe
mas tulevikus selle teostamist.

Pärnu linna viimaseil aastail uuritud 106 kaevust (49 on uuritud 
Tartu Ülikooli Tervishoiu instituudis, 57 Dr. O. Tombergilt Pärnu 
linna Bakterioloogilises laboratooriumis) on vaevalt г/3 kõlbuliku 
veega, — füüsikaliste ja keemiliste omaduste poolest — kuna teised 
kaevud kahtlaste ja osalt kõlbmatute hulka kuuluvad, sisaldades, näit, 
tunduvalt ammoniaaki ja salpeetrishapet. Ka kloori sisaldus on ena
mikus kaevudest õige suur: alla 100 mg 1 liitris on ainult 13 kaevus; 
10-nes on iseg üle 400 mg, ulatudes mõnes kuni 800 mg. Kloori sisal
dus (alates umbes 300 või 400 mg-st peale) annab ennast vee soolakas 
maitses tunda.
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Pärnu rannasalong muusika ajal.

Salon de la plage de Pärnu (Pernau).



Kui tulevikus veevärgi küsimusele asutakse, tuleks kindlaks 
teha veesoonte asetus, vee omadused ja hulk. Tuleks, näit., nime
tatud uurimusi ettevõtta Rääma jõe suu kohal, tapamaja juures, kus 
14 meetri sügavuses veesoon olemas on, mis paest kindla savikor- 
raga eraldatud on. Riia politehnikumi endine prof. Doss avaldanud 
omal ajal arvamist, et otstarbekohasem oleks Pärnu veevarustami- 
seks vett võtta veesoontest, mis üle siluurikihi asuvad ja viimasest 
veekindla kihiga eraldatud.

Üksikutel majadel ja kvartalidel olemas olevat, ilma üldkavata 
ja linna loodimisplaanita ehitatud kanalisatsiooni võrku, mis 
nõuetele ei vasta, võiks tulevikus ainult vihmavee eemaldamiseks 
tarvitada. Majavete kanalisatsiooni ehitamiseks võiks dr. ins. E. 
Leppiku arvamisel, esialgselt järgmine üldkava aluseks võtta, sest 
täpsamaks projekteerimiseks puuduvad tarvilikud andmed, milleks 
linna mõõtmine ja loodimine on tarvis läbiviia.

Kanalisatsiooni peakanalid tuleb asetada jõe mõlemal kaldal ja 
linna merepoolsel serval; kõik majaveed tuleks koguda ühte koguja- 
kaevu — selleks neid pahemalt kaldalt düükeri kaudu paremale kal
dale juhtides. Koguja-kaevust tõstetakse veed settimisbasseini 
(Klärbecken — setteruhja), ja sealt võiks selgitatud veed toru kaudu 
merde lasta, kui vastavad uurimised ja katsed näitavad, et supelrand 
selle all ei kannata. Settinud muda võiks mereranna karjamaal ka
sutada, mis elamispiirkonnast eraldatud on. Kui arvestada sellega, 
et peakanalite pikkus kuni 2,5 km ulatab, peab torude läbimõõdul 30 
sentimeetr. absoluutne kukkumine vähemalt 6 meetrit olema mini
maalse kiiruse 0,6 metr./sek. saavutamiseks.

Et peakanalite alguse ja lõpu-punktide maapinna ordinaatide 
vahe vaevalt üle 1,5 m olema saab, tuleks peakanalid omas lõpp-osas 
kuni 6 m sügavasse asetada. On aga võimalik, et kanalisatsiooni vete 
kogumiseks pumpamist tarvitada tuleb.

Linna ja maakonna arstide asukoht mõlemal Pärnus. Linnahai- 
gemaja asub Sillutus tänaval. Haigemaja peahoone on ruumikas kol
mekordne kivimaja, ehit. 1910. a., keskküttega. Suguhaiguste osa
kond on eraldi ehitatud puumajas, see ühes juurdekuuluva aiaga on 
planguga eraldatud üldisest hoovist ja aiast, samuti tänavaist. On 
olemas veel puust kahekordne maja nakkushaigete jaoks, kivist sur
nukamber ja surnute lahastamiskamber ja peale selle muud kõrval
hooned. Haigemaja võtab oma vee arteesia kaevust, roiskvesi las
takse läbi filtri üldisse kanalisatsiooni võrku, ka nakkushaiguste 
osakonna roiskvesi. Haigemaja juures elab kõik personaal ja üks arst. 
Haigemajas on röntgeni kabinet ja moodsad elektriga arstimise apa
raadid (diathermie, sollux jne.). Haigemajas on oma apteek. Lä- 
heim eraapteek asub umbes г/3 km kaugusel, linnaapteeki ei ole. 
Haigemajas ravitakse linna kui ka maakonna haigeid. Haigemaja

78



Pärnu linna Supelus tänav.

Avenue.



ülalpidaja on Pärnu linn. Haiged maakonnast maksavad enam linna 
elanikkudest. Voodite arv haigemajas on 116 kuue osakonna peale: 
üldine meesosakond — 26, üldine naisosakond — 22, sünnitusosakond 
— 8, nakkushaiguste osakond — 34, suguhaiguste osak. — 16 ja aresti 
osak. 10 voodiga. Üldine personaali arv on keskmiselt 25 inimest, 
neist 4 arsti, 2 õde, 1 ämmaemand, 1 velsker, 6—8 põetajat jne. Hai
gemajas toimub maksuta ambulatoorne ravi kõikidele haigetele ja 
sellest eraldi suguhaigetele. Peale selle töötavad Pärnus veel: Pärnu 
Naisseltsi ,,Linda“ maksuta emade ja laste nõuandepunkt (1926 aast, 
peale) Uuel tänaval nr. 10, linna koolide ambulants (1923 a. peale), 
maksuta nõuande punkt tiisikushaigetele (1926. a. peale) ja sõjaväe 
haigemaja (1921. a. peale) 25 voodiga, ühes ambulantsiga.

Desinfektsiooni toimetab linna desinfektor. Linna haigemajas, 
kus vastav auru desinfektsiooni kammer (seinasse müüritud Heliose 
aparaat), desinfitseeritakse esemeid, mis toimetatakse kohale linna 
töövankritega, või juhuslikkude sõidukitega. Eluruume ja asju des
infitseeritakse nakkushaiguste puhul formaliini, väävli, sublimaadi, 
karbooliga jne., tarvitades vastavaid aparaate. Desinfektsiooni jaoks 
on linnasaunas kuuma õhuga töötav ruum (täitape).

Linnal on ametis peale linnaarsti komblusvalve arst, kes ühtlasi 
suguhaiguste arstiks haigemajas ja hoolekande-õde, 2 kooliarsti, 1 
koolide hambaarst, 1 bakterioloog ja 3 haigemaja arsti (peale sugu
haiguste arsti). 1928. a. algul oli Pärnus 30 arsti, neist 9 riigi ja oma
valitsuse teenistuses, 21 vabalt praktiseerimas. Suvel, supelushoo- 
ajal on arstide arv suurem, mujalt sissesõitnute tõttu. Alaliselt Pär
nus teotsevad on kõik ühtlasi ka supelarstid. Hambaarste on 6, äm- 
emandaid 11. Linnas on 4 eraapteeki. Surnuaedasid on 4: luteri- 
usulistele Riia alevil, samas väike juudisurnuaed, ap.-õigeusuliste 
oma ja teine luteriusuliste surnuaed Vanas Pärnus — kõik, peale 
juudisurnuaia, asuvad elamutest mitte üle 30 m kaugusel.

Elanikkude arvu poolest seisab Pärnu Eesti linnade hulgas 
neljandamal kohal, näidates sellejuures kiiret elanikkude arvu tõusu: 
1922. a. oli Pärnus üldse 18 499 elanikku, neist 8 156 meeste- ja 10 343 
naisterahvast, sellega naisterahvaid 2 187 võrra rohkem. Protsentu
aalselt oli mehi 44,1% ja naisi 55,9%; iga 1 000 mehe kohta tuli 1268 
naist ja iga 1000 naise kohta 789 meest. Vastavad arvud kogu riigis 
olid 1 128 ja 887. Rahvaarv on 1897. a. kuni 1922. aastani õige tundu
valt suurenenud ja nimelt 5 533 elaniku või 42,7% võrra. Pärnus oli 
elanikke 1881. a. — 12 966 või 100%, 1897. a. — 12 898 või 99,5% ja 
1922. a. — 18 499 või 142,7%.

Meestest oli vallalisi 52,3%, abielus 44,3%, leski 3,2%, lahutatuid 
0,2%; naistest — vallalisi 46,3%, abielus 36,5%, leski 16,9% ja lahu
tatuid 0,3%. Pärnu elanikest üldse oli vallalisi 48,9%, abielus 39,9%, 
leski 10,9% ja lahutatuid 0,3%.
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Pärnu linna supeluspark.

Parc de la plage.

Eestlasi oli 1922. a. Pärnus 88,9% (65,6%, 70,7%) — sulgudes vas
tavad 1881. ja 1897. a. arvud — sakslasi 5,6% (26,0%, 19,3%), vene
lasi 2,7% (4,3%, 5,3%), juute 1,3% (3,5%, 3,0%) ja muid 1,5% (0,6%, 
1,7%). Nagu neist arvudest näha on eestlaste arv tunduvalt tõus
nud absoluutselt kui ka suhteliselt, sakslaste arv on aga tublisti vä
henenud, niisama juutide ja venelaste arv. See näht on osalt sele
tatav sellega, et varemini paljud eestlased end muulasiks tunnus
tasid.

Pärnu elanikest 10 aasta vanusest alates ei osanud lugeda ega 
kirjutada: 2,7% (mehi — 2,3%, naisi — 2,9%). Ainult lugeda oska
jaid oli 5,1% (mehi — 2,0%, naisi — 7,5%); täielikult kirjaoskajaid 
oli 92,2% (mehi — 95,7%, naisi — 89,6%).

Usu järele jagunesid Pärnu elanikud järgmiselt: luteriusulisi 
68,4%, ap.-õigeusulisi 28,5%, r.-katoliku 0,3%, baptiste 0,7%, juudi- 
usulisi 1,3% ja muu usulisi ning väljaspool uske olevaid 0,8%.

Peale 1922. a. on Pärnu linna rahvaarv järjekindlalt suurene
nud (Pärnu prefektuuri andmed), toome siinjuures igaaastased üld-
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arvud kuni 1. jaanuarini 1928. a., sulgudes meesterahvaste ja naiste
rahvaste arvud: 1923 — 20 693 (9 660 m., 11 033 n.), 1924 — 20 787 
(9 647 m., 11 140 n.), 1925 — 21 231 (9 723 m., 11 508 n.), 1926 — 21 596 
(9 842 m., 11 754 n.), 1927 (1. jaan. 1928. a.) — 21 900 (10 030 m., 
11 870 n.).

Suveks, supelhooajal, tõuseb see arv veelgi mõne tuhande elaniku 
võrra.

Pärnu kuurordina ja suvituskohana.
Pärnu (Pernau) — Station de villégiature et de cure.

Vabariigi Valitsuse otsuse põhjal 21. aprillist 1926. a. tunnus
tati Pärnu linn tervishoiu kaitse alla võetuks järgmistes piirides:

Alates Pärnu lahe äärest ida-muulist üle linna heinamaa kuni 
kapten Martinson'i majani, sealt Brakmann’i tänava ja Merepuies
tee kaudu Tallinna väravale, Tallinna väravalt Õhtu, Lõuna ja Ku
ninga tänavaid mööda poisslaste gümnaasiumi eest läbi Aia täna
vale, Aia tän. kuni Erne tänava keskpaigas asuva projekteeritud 
Aasa tänavani, Aasa tänavat mööda kuni Kanaali tänavani ja Ka- 
naali tänavat mööda kuni mereni ühes ühe kilomeetri laiuse mere
vee koguga, arvates kuivamaa piirist suvitus-ravitsuskoha piiride 
pikkuselt.

Tervismuda leidub Pärnu lahes mitmel pool leetete vahel ja au
kudes, kuid seda ei saa kättesaamatuse tõttu tarvitada. Pärnu kümb- 
lusasutisele tuuakse tervismuda Saulepa metsa kohalt me
rest, Pärnu lahe põhjapoolsest osast.
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Pärnu mudaravila.

L’établiss. des bains de bone en Pärnu.



Seal asuvad endised saue augud, igaüks keskmiselt 216 m5 suu
ruses. Aukudesse kogub ajajooksul ikka jälle uut tervismuda ära- 
tarvitatu asemele. Iga-aastase tarviduse, maksimaalselt 50 000 ämb
rit, täidavad küllaldaselt olemasolevad augud, nii, et tervismuda kü
simus olemasolevale ühele kümblusasutisele muret ei tee. Mudaau
kude kohal on 0,5—1 m paksune veekiht. Muda transporteeritakse 
sellekohastes praamides Pärnu sadamasse ja sealt veetakse kinnistes 
aamides kümblusasutise mudareservuaari, milles ta ühtlaseks sega
takse ja tarviduse järele kas mudavannide või mudamähiste valmista
miseks vastavatesse ruumesse transporteeritakse.

Pärnu lahe tervismuda on ümberkaudne rahvas juba ammu 
röimaatiliste haiguste, närvipõletikkude ja teiste haiguste pu
hul hea eduga tarvitanud. Pärnu tervismuda ei jää oma tervendavate 
omaduste suhtes Kuresaare ja Haapsalu tervismudast taha. Pärnu 
muda on nõrgalt väävelvesiniku lõhnaga mustjashall, roheka värvin
guga ja lehelisreaktsiooniga, gallertne pudrutaoline mass. Muda 
koosneb peamiselt anorgaanilisist aineist: silikaatest (ränihape), sü- 
sihapu lubjast, raua- ja alumiiniumoksüüdidest ; orgaanilisi aineid on 
8—16%. Riiklise katsekoja analüüsi andmetel 17. III. 27. a. on muda 
koosseis järgmine: vett 72,5% ja kuiva ainet 27,5%. Kuiv aine si
saldab :

26. tab. Pärnu kuiv tervismuda. Boue (seche) de Pernau.

100,01 %

SiOo............................ 45,07 %
РсД....................... 4,22 %
A12O3...................... 17,75 %
CaÖ........................... 6,10 %
MgO........................... 1,42 %
KoO 4- Na.,О . . 1.17 %
sõ3................... 1,17 %
P.,Ö5........................... 0,34 %
S.................................. 0,20 %
Cl.................................. 0,48 %
co2................... 5,81 %
Orgaanilisi aineid . 16,28 %

Riia polytechnikumi analüüsid 1894. a. näitavad mõnesuguseid 
kõrvalekalduvusi, nii oli sealsete analüüside järele:

SiO , — 67,46%, CaO — 8,64%, Fe2O3 + A1„O3 — 7,4%, KC1 — 
3,63%, MgCl2 — 1,8%, NaCl — 1,23%, MgO — 0,96%, Fe2S3 — 
0,50%, orgaanilisi aineid 8,04% ja vähesel hulgal vosvori ja väävli 
ühendeid. Mikroskoobilisel vaatlusel leidub mudas taimeosakesi, 
räni ja savi terakesi ja suurel hulgal diatomeesid.
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Pärnu Endla teater tänavpool küljest.

Theatre „Endla" prise de la rae Rüütli (de Chevalier).



.. F. Dreyer’i ja M. Kand’i uurimused (vt. kirjand. Nr. 2 Ihk 13) 
Pärnu tervismuda kohta andsid järgmisi andmeid : Pärnu muda on 
musta värvi, temas leidub lammutatud pilliroo värsi ja tundub liiva
teri, näitab lehelist reaktsiooni ja lõhnab väävelvesiniku järele. Pärnu 
muda on Haapsalu lahes „Roograhu“ juures leiduva muda sarnane. 
Õhk oli mudaleiukoha lähedal kaldal radioaktiivsem, kui kusagil mu
jal, „loomulik“ hajutus oli 6,2 mo sek., kuna teistes leiukohtades see 
arv 2 ja 4 vahel kõikus. Radioaktiivsus kõikus koha peal uurides 0,2 
— 0,4 M. E. (Mache üksus) vahel, ühes liitris loomulikus mudas ühe 
kuu seismise järele laboratooriumis andis mudaproov 0,6—0,8 M. E. 
Sellega oleks Pärnu tervismuda radioaktiivsus teiste leiukohtade 
omast väiksem. Haapsalu Väikses Viigis on see 33,6 M. E. (seismise 
järele 35,5 M. E.). Hiiumaa Suur-Sadamas 14,0 (1,9), Kassaris 6,9 
(2,1), Kuresaares 3,2 (5,4), Vormsis 2,8 (1,8), Haapsalu Voosi 2,5 
(3,2), Haapsalu lahes 1,9 (2,3), Kihelkonnas, Saaremaal 1,3 (0,6) ja 
ainult Matsalu lahes Pärnu omast väiksem, nim. 0,1 (2,2) M. E.

Enne ilmasõda külastasid Pärnut keskmiselt 3000 supelvõõrast, 
nii kodu- kui ka väljamaalt, kes kogu suve Pärnus veetsid. Ilmasõja 
aeg ja peale ilmasõda, kuni 1927. aastani oli Pärnus suvitajaid, supel- 
võõraid vähe — vana mudaravila oli maha põlenud ja selletõttu ei saa
nud Pärnu kuurordina teotseda. 1927. a. ehitati vana mudaravila 
asemele uus ja hoolitseti ka supelvõõraste meelelahutuse ja lõbus
tuse eest ja juba samal suvel tõusis supelvõõraste arv ligi 3000, nende 
hulgas mõni sada välismaalast, peamiselt Läti-, Soome- ja Saksa
maalt. Järgmisel 1928. aastal oli vihmaste ilmade tõttu supelvõõ
raste arv väiksem, selle-eest aga tehti paljugi ära kuurordi täienda
miseks: nii suurendati rannapaviljoni ja rannarestoraani ; suvespordi 
selts ehitas veeremängu hoone, liivast mereranda suurendati ; peale 
hooaja lõppu omandati end. Ammende villa kuurkasiino jaoks. Ka
vatsusel on 50 toalise suvehotelli ehitamine.

Supelvõõraste kasutamiseks on 5 hotelli, 6 pansiooni, terve rida 
suvilaid supelrajoonis ja hulk eramaju linnas eneses. Tuba pansi- 
ooniga maksab 60—100 krooni kuus. Supelrajooni korraldamist, in
formatsiooni ja korterite vahetalitust korraldab vastav ametnik — 
supelinspektor.

Pärnus on üksainus, moodsa aja nõuetele vastav, linna supelasu- 
tis, kus võib saada vee-, muda-, kuusekasvude-, soola-, süsihapu-, hap
niku- ja turbavanne. Vannide hinnad on vara- ja hilishooajal oda
vamad ja kella 2—4 p. 1. ka alandatud. Vannihinnad on järg
mised: puhas soe vann 1 kr. (varahooajal 75, hilishooajal 90 s.), 
lastele alla 12 a. 50 s.) (40, 45), istevann 75 (55, 65), 8 kg. muda 30 (22 
27), kuusekasvuekstrakt 15 (12, 13), nael soola 5 (4, 4), mudamähise 
põhihind 60 (50, 55), süsihappe- ja hapnikuvann 3 kr. (2,25; 2,70), 
käteräti eest 10, lina eest 25 senti.
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Pärnu Endla teater.

Theatre „Endla".



Pärnus ravitakse mudaga, nagu meie teistegi linnade mudaravi
lates, järgmisi tähtsamaid haigusi: lihaste- ja liigestejooksjat (reu- 
matism), podagrat, lihaste ja liigeste kangestusi, närvihaigusi (ishias 
ja t.), luu- ja liigesehaigusi (luutiisikus, liigesepõletik ja t.), ainete 
vahetuse haigusi (näit, rahiit ehk inglise haigus, kloroos ja verevae
sus kergel kujul, skrofuloos (näärme tiisikus), ebaloomulik rasvu
mine, sapikivihaigus ja t.), mitmesugu naistehaigusi, mitmeid sugu
haiguste järelhaigusi, mitmeid südame- ja veresoontehaigusi, paljuid 
nahahaigusi ja t. Keelatud on mudavannid järgmiste tähtsamate hai
guste puhul, nagu näit., kõik palavikulisel haigused, puudulikult 
kompenseeritud, südamevead, edenev halvatus, langetõbi, aordilaiend, 
mõned raskemad kopsuhaigused, nagu edenev kopsutiisikus, emfü- 
seem.

Pärnu omab ühe parimaist merirannaist Eestis, ta on kaitstud 
rikkalikest puiestikest põhjatuulte eest ja rannas olevad põõsad või
maldavad igasuguse tuule juures varjulist lamamist meriliival, su
pelranna ulatus küünib kuni 2 km, sellest umbes 700 m liivast randa.

Pärnu lahe vesi oma vähese soolasisaldavuse (Goebeli järele 
0,6%) ja lainte löögi mõõdukuse tõttu on eriti hea õrnadele isiku
tele. Veetemperatuuri võib soojaks lugeda; neljateistaastane (1891 
—1904) keskmine merevee temperatuur on:

juunis . 
juulis . 
augustis . 
keskmiselt.

14,7 ° R ehk 18,4° C
16,0 ° „ „ 20,0° „
13,3 ° „ „ 16,6° „
14,7 ° „ „ 18,3° „

Veesoojus on ligikaudu Kuresaare omaga võrdne, hulk kõrgem 
aga kui Tallinnas (kirj. nr. 27, 28).

Merisupelus on võimaldatud ranna ühel pool ainult meestele ja 
teisel pool ainult naistele, kuna vahepeal on suplemine ühine mõle
male soole kostüümides. Riietumisruumidena saab tarvitada supel- 
onne ja rannapaviljoni-kohviku vastavaid ruume. Läheduses asuvad 
parved ja paadi- ning süstajaam.

Supelrannas laialiste puiestikkude ja puiesteede keskel asuvad: 
ruumikas kontsertsaal ühes esimese järgu restoraaniga, kus igapäev 
muusika ja kabaree-ettekannetega esinetakse, 2 staadioni, laste män
guplatsid jne. Iga päev mängib rannas sümfoonia orkester 
rannasaloni ja rannapaviljoni juures. Teater ,,Endla“s korral
datakse teatriettekandeid ja kontserte kohaliste ja sissesõitnud 
näitlejate ja kunstnike poolt. Ilusate ilmadega korraldatakse välja
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sõite autode, mootorpaatide ja laevadega Doberaani (12 km) ja Audru 
mõisa (11 km) parkesse, omapäraseile Kihnu (40 km) ja Ruhnu (80 
km) saartele, Niidu metsa ja mujale.

Pärnu laialdased puiestikud ja puiesteed pakuvad laialdasi jalu
tus ja jalgrattasõidu võimalusi. Supelraiooni tänavaid ja kõnniteid 
niisutatakse tarbekorral. Veespordi harrastajaile on terve rida paadi 
ja süstajaame sadamas ja vallikraavis.

Pärnul on raudteeühendused Tallinnaga, Valga kaudu Riiaga, 
peale selle autobuse otseühendused Tallinnaga, laevaühendus Tal
linna ja Riiaga. Raudteejaam ja sadam asuvad keset linna.

Pärnu raekoda.
Hôtel de ville.
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Résumé français*
L’arrondissement de Pärnu (Pernau) est situé au bord de la mer 

Baltique à l’ouest de l’Estonie au fond du golfe de Pärnu.
L’étendue territoriale de l’arrondissement est de 5230 km2; le 

nombre des habitants était en 1922 94 014 et le nombre des habitants 
par 1 km» 19,6.

Le soussol de l’arr. au nord de la rivière de Pärnu est composé 
de calcaires siluriques et de dolomites, au sud de grès rouge dévo- 
nique.

Le climat dans la partie ouest de l’arr. est tempéré-maritime et 
dans la partie est tempéré-continental.

Le tabi. 1 montre les températures moyennes mensuelles 
et annuelles des 7 stations météorologiques de l’arr. de Pärnu, et 
le tabl. 2 les mêmes températures des 3 villes — Pärnu (Per
nau), Tallinn (Reval), Tartu (Dorpat), et de la station météorol. de 
Sõrve (Zerel) dans l’arrond. de Saare (Oesel). Dans la ville de Pärnu 
la température moyenne des 50 années, pendant lesquelles on a 
fait des observations, a été en mai de 9°,6, en juin de 14°,8, en juillet 
de 17°,4, en août de 15°,8 et en septembre de 11°,5, la moyenne an
nuelle de 5°,1 C, et l'amplitude de 51°,9.

La quantité de l’eau tombée (tabl. 3) est de 558 mm et le 
nombre moyen des jours avec eau tombée (tabl. 4) est de 163 par an. 
Le tabl. 5 montre la proportion entre l’eau tombée en été et de celle 
tombée en hiver et le tabl. 6 la vitesse du vent.

Le nombre des maisons d’habitation des 38 communes rurales de 
l’arr. de Pärnu était en 1922 a. d’après les résultats du recensement 
11 397, dont 2 036 (17,9%) ont été inspectées. Le matériel des mai
sons était bois 93,0%, maçonnerie 4,3%, matériel mixte 2,4%, autre 
matériel et inconnu 0,3%. Le matériel des planchers des maisons 
d’habitation (tabl. 7) était planches 89,7%, et autre matériel — pierre, 
argile, gravier ou terre — 10,3%. 61,5% des maisons avaient des 
maisons des étuves de vapeur.
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La hauteur la plus fréquente des logements était de 2 à 2,5 m 
(35,4%), et de 2,5 à 3,0 m (35,4%), au dessous de 2 m il y avait 21,6% 
et depuis de 3,0 m 7,6% (tabl. 8).

Le cube d’air de logement par homme était de moins de 10 m3 
dans 7,4%, de 10 à 20 m3 dans 23,9%, de 20 à 30 m3 dans 21,4%, de 
30 à 50 m3 dans 29,9% et depuis 50 m3 dans 17,4%. La proportion 
entre la superficie du plancher et l’étendue des fenêtres était de 
moins de 10 seulement dans 8,8% des logements, de 10 à 12 dans 6,3%, 
de 12 à 20 dans 32,3%, da 20 à 40 et plus dans 52,6%.

La qualité et la provenance des eaux de boisson sont données dans 
le tableau 9, et les résults des analyses et les données de- 
taillées sur chaque puits en particulier se trouvent dans le tabl. 
à la fin de ce livre. On a analysé 429 échantillons d’eau dans les com
munes rurales, 26 échantillons dans les bourgs Kilingi-Nõmme et 
Sindi (Zintenhof) et 130 échantillons d’eau de boisson dans la ville 
de Pärnu (Pernau), en total 585 échantillons dans l’arrondissement 
de Pärnu. La plupart 320 (74,6%) des 429 puits, examinés dans les 
communes rurales, sont des puits à margelle, dont 14 (4,3%) avaient 
l’eau bonne, 135 (42,1%) l’eau mauvaise et 171 (56,6%) l’eau suspecte 
ou médiocre. Le chiffre des puits tubulaires examinés dans les com
munes rurales était de 45, dont 17 (37,8%) avaient l’eau bonne, 26 
(57,8%) l’eau médiocre ou suspecte et 2 (4,4%) l’eau mauvaise. 7 
(17,1%) fontaines à pompe avaient l’eau bonne, 15 (36,6%) l’eau sus
pecte ou médiocre et 19 (46,3%) l’eau mauvaise. Les 12 échantillons 
de l’eau de rivière avaient l’eau médiocre ou suspecte.

La quantité de chlorures dans l’eau des puits des communes ru
rales atteint moins de 30 mg (Cl par litre) dans l’eau d’un tiers des 
puits, de 30 à 100 mg dans la moitié des puits et de 100 à 500 mg dans 
les autres. >

Le degré hydrométrique ou degré de dureté en degrés allemands 
(1° degré allem. = 1°,79 français = 1°,25 anglais) était de moins de 
10° dans 12 puits, de 10 à 20° dans 89 (32,7%), de 20 à 40° dans 166 
(61%), plus de 40° dans 5 puits. ■

Le nombre des écoles primaires dans les communes rurales de 
l’arr. de Pärnu (Pernau), était en 1927 28 de 104 avec 5 945 écoliers, 
au lieu de 111 écoles primaires avec 8 218 écoliers (108,8 écoliers par 
1 000 habitants) en 1922/23 en suite de la guerre au cours de laquelle 
le chiffre des naissances a diminué. Dans la ville Pärnu (Pernau) 
il y avait en 1927/28 12 écoles primaires avec 1 666 écoliers au lieu 
de 9 écoles primaires avec 1 967 écoliers en 1922/23. Le nombre des 
écoles secondaires était en 1927/28 de 7 avec 866 écoliers, au lieu de 
7 écol. sec. avec 1 117 écoliers en 1922/23.

En 1926 il y avait dans l’arr. de Pärnu y compris la ville de 
Pärnu 556 organisations (sociétés, unions) ou 1 organ, sur 169 habi- 
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tants et 59 organisations sur 10 000 habitants. 1. I. 1928 a. le nombre 
des laiteries coopératives était de 54 et le nombre des laiteries parti
culiers de 3.

D’après les résultats du recensement en 1922 la population de 
l’arr. de Pärnu (Pernau) était de 94 014 habitants: 43 587 hommes et 
50 427 femmes, dont 96,28% Estoniens, 1,46% Allemands, 1,05% Rus
ses, 0,25% Juifs, 0,05% Suédois et 0,91% autres. Les données sur le 
mouvement de la population se trouvent dans les tabl. 11—20. Les 
coefficients de natalité dans l’arr. de Pärnu y compris la ville de 
Pärnu étaient en 1923—1927 19,0, 17,7, 17,5, 15,7, 18,9 en moyenne 
17,8 par 1 000 habitants. Les coefficients de mortalité étaient en 
1923—1926 14,3, 13,6, 14,2, 12,9 par 1 000 habitants. La mortalité des 
enfants de moins d’un an était en moyenne 8,6 par 100 naissances, 
non compris les mort.-nés. Le tabl. 17 montre les causes des 
décès en l’arr. de Pärnu et le tabl. 19 les maladies contagieuses en
registrées en 1923—1927.

L’arrond. de Pärnu est divisé en 13 districts médicaux (tabl. 
21), dans chacun desquel il y a un médecin de district et une 
sage-femme, salariés par l’administration de l’arrondissement. Le 
médicin de district reçoit de l’administration de l’arrond. tous les 
mois des honoraires fixes 35 kroon. 50 sent (236 francs ou 9 dollars; 
1 franc = 15 sent), le domicile gratuit ou l’indemnité de résidence 
20 kroon (133 fr. = 5,3 doll.) et 12 kroon (80 francs = 3,4 doll.) pour 
le chauffage. La sage-femme reçoit tous les mois 40 kroon (266 
francs) des honoraires fixes. Le médicin de district est tenue pour 
ces honoraires fixes d’exercer des fonctions de médecin sanitaire, de 
médecin scolaire et de médecin pour les pauvres. En outre le mé
decin de district a le droit d’avoir une clientèle privée. Le nombre 
des habitants dans les districts varie entre 2 842 et 9 627. Les lieux 
de la limite du district les plus proches des domiciles des médecins 
de district varient entre 0,5 et 10 km, et les lieux les plus éloignés 
varient entre 15 et 35 km.

Il y a dans l’arr. 3 hospitaux, 12 pharmacies, 12 médecins prati
ciens privés, 5 médecins vétérinaires dans 8 districts médicaux-vété- 
rinaires, et 4 dentistes.

La taille des 874 jeunes gens estoniens à l’âge de 23—24 ans de 
l’arr. de Pärnu terminant leur service militaire en 1924 était en moy. 
de 172,32 cm et la moyenne de 8 628 Estoniens de tous les 11 arrondis
sements était de 171,252 cm. La proportion des hommes aptes au 
service militaire était pendants 7 années (1921—1927) pour les dis
tricts de l’arr. de Pärnu de 87,8% (82,7% au service arme et 5,1% au 
service dit auxiliaire), tandis que la moyenne pour l’Estonie entière 
était de 77,4%, dont 74,1% au service armé et 3,3% au service dit 
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auxiliaire. La proportion des exemptés pour causes physiques dans 
l’arr. de Pärnu était de 7,2%, dans toute Estonie de 9,7%.

Les quantités d’alcool vendu (tabl. 10) dans les années 
1920—1928 étaient les suivantes: 1,999, 3,409, 3,433, 3,8, 2,886, 2,886, 
2,921, 3,256, 3,389, 3,47 d’alcool absolu par habitant de l’arr.

Il y a en l’arr. de Pärnu 8 districts vétérinaires. L’effectif du 
bétail en l’arr, de Pärnu — était en 1927 : le nombre de chevaux était 
de 21 850, le nombre d’espèces bovine de 92 940, le nombre de mou
tons de 61 120 et de porcs était de 36 090.

Le chef-lieu de l’arr. de Pärnu, la ville de Pärnu située au bord 
de la mer Baltique (58° 23* latitude nord, 24° 30* longit. est de 
Greenwich) au fond du golfe de Pärnu est connue comme station de 
villégiature et bains de mer; elle est située à 148 km de la capitale 
Tallinn (Reval). Le climat de la ville de Pärnu est tempéré mari
time; la température moy. est en juin 14°,8, en juillet 17°,4, en août 
15°,8; l’eau tombée dans les mêmes mois est en moy. de 52,5, 70,4, et 
de 84,6 mm, et par année de 560 mm. Le nombre des habitants était 
21 900, 1. I. 1928. L’étendue territoriale de la ville de Pärnu est de 
2380,77 ha, dont 807 ha sont utilisés pour construction des maisons. 
L’étendue des plages est 2 km environ.

La ville de Pärnu a un établissement des bains de boue et des 
bains de mer. La composition de la boue radioactive est donnée dans 
le tabl. 26. On traite dans l’établissement des bains de boue 
de Pärnu, de même qu’a Kuresaare (Arensburg) et de Haapsalu 
(Hapsal), le rhumatisme musculaire et articulaire, podagre, l’immo
bilité des muscles et des articulations, maladies des nerfs, des arti
culations et des os (tuberculose des os et autres), maladies de la 
nutrition et du métabolisme (rachitisme, anémie, scrofulose, obésité, 
goutte), diverses maladies génito-urinaires, maladies de la peau, du 
coeur et cardiovasculaires. Contre-indications sont par. ex. états in
fectieux aigus, insuffisances cardiaques mal compensées, l’épilepsie, 
tuberculose pulmonaire évolutive, et emphysème. Le nombre des 
baigneurs et villégiaturants est 3 000 environ. Parmi les personnes, 
qui ont pris des bains de boue, il y a aussi des étrangers.
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Pärnumaa joogivee uurimuse tulemused.
Résultats de l’analyse des eaux potables de Гатг. de Pernau (Pärnu).

t talu, la terme, jä järv, lae,
tn tänav, rue, j jäljed, traces,
r raket. salvkaev, puits à margelle, + vesi on kõlbulik
P pumpkaev, fontaine à ehk hea, l’eau est bonne,

pompe, — vesi on mittekõl- l’eau est mau
pk puurkaev, puits tubulaire, bulik ehk halb, vaise,
art arteesia kaev, puits artésien, ? vesi on kahtlane, l’eau est suspecte
a allik, source, ou médiocre.
jô jõgi, rivière,

Vee kareduse 1° saksa kraad =1,79° prantsuse = 1,25° inglise kraa
dile. Lahtreis 2—4 tähendavad arvud meetreid; lahtreis 5—7 milligramme 
1 liitr. vees; lahtr. 8 vee üldkaredust saksa kraadides.

Les nombres en les colonnes 2—4 expriment des mètres; les nombres 
en les colonnes 5—7 expriment des milligrammes par litre d’eau et en co
lonne 8 des degrés hydrometriques totals allemands. Degré hydrometrique 
/" allemand = 1,79" français = 1,25° anglais.
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Are vald, 
(mai 1926. a.)

1 1 3 4 5 6 7 8 9

1. Are algkool a — — — 10 j 0 21,6 ?
2. Are algkool pk — — — 9 0 0 17,8 T

3. Are ühispiimat. pk 8,8 — — 32 0 0 25,2 +

4. Jaani t. a 1,5 1 - 1,5 26 0 0,3 21.1 —

б. Mõisamäe t. 1 r 3,5 1 1,0 2,5 29 0,5 0,9 25,8 ■—

7. Pärivere talu ja vabrik Pk 9,0 — 1 12 0 0 18,4 T
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1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9
Audru vald.
(juuli 1922. a.)

8. Aadu t. r 5,0 3,0 2,0 36 0,2 j 25 ?

9. Anni t. (Kõhna küla) r 5,5 3,5 2,0 34 од 0 — ?

10. Anni t. (Lindi küla) r 6,0 4,0 2,0 54 j 0 36 ?

11. Ansomardi t. r 3,0 2,0 1,0 28 0,3 0 36 ?

12. Jaopi t. r 5,0 3,0 2,0 18 i 0 40 ?

13. Jäneva t. r 6,0 4,0 2,0 54 i 0,2 50 —
14. Kosna I. talu r 5,0 3,0 2,0 56 0,2 0,2 40 —
15. Kosna 11. talu r 2,0 1,0 1,0 1 60 0,2 0 18 ?

16. Kubja t. r 5,5 4,0 1,5 30 0,2 0,1 40 —
17. Künnapa t. r 6,0 4,0 2,0 30 0,1 0 16 ?

18. Lindi mõis p 6,0 3,5 2,5 56 0,3 0 30 ?

19. Mangu t. r 6,0 3,5 2,5 54 0,1 0,4 26 —
20. Matsitoa t. r 5,0 3,5 1,5 56 0,2 0 38 ?

21. Nõmme t. r 7,0 4,0 3,0 30 0,3 0,2 30 —
22. Persu t. r 6,0 4,0 2,0 36 0,2 0,1 24 —

23. Reenu t. r 4,5 2,5 2,0 72 j 0 20 ?
24. Reihatso t. r 6,5 4,5 2,0 26 0,2 0,1 25 ——
25. Ruuna t. r 3,5 2,0 1,5 22 0,2 0,1 22 —

26. Saue t. r 4,5 3,0 1,5 22 j 0 20 ?

27. Siimo t. r 4,8 3,0 1,8 18 j 0 24 ?

28. Sülivälja t. r 5,0 3,0 2,0 72 0,1 j 25 ?

29. Tõndu t. r 4,5 2,5 2,0 18 j 0,3 22 —

30. Ülejõe t. r 6,5 4,0 2,5 18 j 0 20 ?

31. Uuejaani t. r 5,0 3,0 2,0 36 0,2 0,1 24 —

32. Vanamardi t. r 7,0 4,0 3,0 26 j 0 25 ?

Änge vald.
(juuni 1926. a.)

33. Änge algkool pk 9,0 - 1 30 0 0 23,8 +

34. Änge 1 jõ — — — 4 0,3 0 13,2 ?

35. Änge vallamaja 1 r 6,0 3,5 2,5 20 0,1 0,7 19,2 —

36. Pööravere algkool I ja II I pk 4,0 — — 36 0 0 26,1 +

37. Pööravere algkool III ja IV I r 5,0 2,0 3,0 22 0 0 24,1 +
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Communes rurales et fermes.

Veeuurimise aeg
Le temps de l’analyse
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1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8
H a 11 i n g a vald.

(juuni 1926. a.)

38/ j Aru t. (Valistre k.) r 6,0 1 1,0 5,0 0,3 j
1

26,8
39. Arsti maja Hall, asund. 

Jaagupi alevik:
pk j 8,0 j

1
— 14 • 0 .22,5

40. apteek r j 6,0 1 2,0 4,0 j 60 1 0 0> 25,8
4L 1 algkool pk 13,5 1 — — 661 0,3 1 0,1 26,9
42. lut. kirik r 1 — j — — 161 0 1 0 24,6
43. kõrts pk 8,5 j — —• 42 i I 0 22,9 j
44. j ühispiimatalit. pk 24,7 — — 32 j 0 1 0 1 19,9
45. vallamaja ! r 1 6,0 j 1,5 4,5 30 0 0 1 25,0

I

K a e 1 a s e vald.
i 1

(1926. a.) 1
46. Kaelase algkool r 5,0 1.5 3,5 72 0,3 0 25,1 \
47. Kaelase ühispiimatal. pk 42,0 j - — 30 0 0 20,5
48. Libatse mõis pk 5,5 - j 47 0 j 23,9
49. Vallamaja pk 12,0 j 35 0 0 24,6

Kaisma vald.
(juuni 1924. a.)

1 *

50. Kaisma mõis r 3>2 0,7 2,5 30
I 0,1

i —
51. Kaisma rahvakool P 3,5 1 0,6 2,9 140 0,1 ■ i ■— j
52. Kiriku kaev r 3,5 2,3 1,2 1 20 j 0

53. Kõrtsi t. . r 1 4,5 1.5 3,0 40 0,1 0

54. Selja Jaani t. p 1 2,8 1 1,3 1,5 110 j 0

55. Vallamaja 1 r 1 5,8 1,8 4,0 30 i 0

56. Vanade kodu r I 2,0 0,6 1,4 20 i 0

57. Kaisma küla (1926. a.) pk 42,7 46 0,1 0 12,7

Kihnu vald.
(juuli ja august 1922. a.)

1 '

58. Arvi t. r 5,0 ■ 3,0 ! 2,o . 18 0,2 j 28

59. Häärbäri t. r 5,0 3,0 2,0 12 0,1 j 40

9
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X О
Le temps de l’analyse -X Cl metr. и X X

1 2 1 3 I 4 1 5 6
1

7

60. Juhani t. Г 1 4,0 2,5 1,5 34 0,2 0,1
61. Kooli t. Г 1 5,0 1 3,0 2,0 18 0,3 0,2 .
62. Koksi t. Г 1 5,0 3,0 2,0 18 j 0,2
63. j Kulum t. r 4,0 2,0 2,0 26 0,2 0
64. Kuraga t. r 3,5 2,0 1,5 50 j 0
65. I Lauka t. r 3,5 1,5 2,0 35 j 0
66. Loigu t. r 3,5 2,0 1,5 20 0,1 0
67. Lõõba t. r 4,5 2,5 2,0 36 j 0
68. Malla t. r 3,5 1,5 2,0 18 0,2 j
69. Matu t. r 3,5 2,0 1,5 18 0,1 j
70. Merasse t. r 4,5 2,5 2,0 25 0,1 0,2

71. Mäe t. 1 r 3,8 1,8 2,0 12 и.1 0
72. Oga t. r 3,5 2,0 1,5 48 0,1 0,2

73. Paju t. r 4,5 2.5 2,0 18 0,2 0,1
74. Saaru t. i r 3,5 2,0 1,5 1 26 0,2 °
75. Suigu t. r 5,0 3,0 2,0 34 011 0,2

76. Taaveti t. 1 r 2,0 1,0 1,0 54 0,3 0,2

77. Tiidu t. r 6,0 3,0 3,0 24 , 0 0

78. Turu t. i r 3,0 2,0 1,0 40 0,2 0,1

79. ( Umba t. r 4,0
1

2,5 1.5 36 0- 0

Kihnu saar:
1

80. 1. r 16 0,2
1 0,1

81. 2. r 176 0,2 0,1

82. 3. r 60 0 0,04

83. 4. r 74 0 0

84. 5. r 1 76 0,1 j

Kilingi vald
(juuli 1923. a.)

85. Allikaniidu t. r 1 3,1 2.11 1,1 ' 74 0,5 j

86. Lodja metsaülem p 3,9 2,3 1,6 24 0,2 0

87. Mõimisaare t. p X’9 1,0 0,9 20 0,1 1 0,1

88. Münniku t. r 1 !■» 1,3 0,6 74 j 0,3

го
8

40
24
20
20
56
40
20
28
28
28
35
40
36
28
28
24
26
30
24
40

21
28
23,5
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Valla ja elamu nimetus. 
Communes rurales et fermes.

Veeuurimise aeg
Le temps de l’analyse kö

lb
 qua

!.

89. Uue-Surtsi t.
90.

1
Vana-Surtsi t.

1 Koonga vald. (1926. a.

91. ■ Lõpe küla, piimatal.

1 Laiksaare vald, 
(juuni ja juuli 1923. a.)

92. Aruja Kingu t.
93. Kaubaoru t.
94. Lombi t.
95. Mulgu t.
96. Nepste (Tints) t.
971. Põssa t.
98. Põndi koolimaja
99. Rõngu t.

100. Saviaugu t.
101. Sillukse kooli t.
102. Soobiku t.
103. Tammekännu t.
104. Tauste t.
105. Uuetoa t.
106. Uue-Kama t.
107. Vaestemaja
108. Vallamaja
109. Välgu t.

Lelle vald.
(juunil 1924. a.)

ПО.
111.
112.
113.

Ado t.
Bachmanni t.
Eidapere klaasiv. k. nr. 1
Eidapere klaasiv. k. nr. 2

1 !
1 1 2 1 3 1

1
4 5 1 6 1 

1
7 8 1 9

1
r 1 4,4 I 2,8 1 1,6 50 1

1
i 1 0,3

1
—

1 p 3,6 1,9 1,7 90 1

1
i 0 ?

pk 13,0 20 0 0 15,5 +

1
r 1 2,4 0,8 1,6 36 0,4 0,1 __

r 3,6 1,1 2,5 112 j 0,1 —

r 1 2,6 1,5 1,1 j 112 0,4 0,9 —

r 5,8 1,5 4,3 150 0,3 0 ?

1 r 1,9 1,2 0,7 20 0,4 j ?

r 2,5 1,2 1,3 46 0,1 o,l —

1 r 1 3,9 2,6 1,3 68 0,1 0,5 —

1 r 3,9 1,0 2,9 60 0,2 0 ?

r 3,0 2,1 0,9 216 0,3 0,9 —
r 2,4 0,9 1,5 96 0,5 0,5 —

1 r 2,8 1,1 1,7 160 j 0,9 —

I r 3,6 1,5 2,1 22 0,3 0,3 —

1 r 1,8 0,9 0,9 64 0,4 0,7 —
r 4,9 1,8 3,1 0,3 i ?

r 21,8 0,6 21,2 168 0,3 0,9 ■—

r 2,3 1,5 0,8 70 0,1 0,3 —

r 2,7 1,6 1,1 76 0,1 0 ?

r 3,3 1,5 1,8 76 0,4 0,3
•

■--

1 r I 90 0,1 0 - ?

1 r 2,6 1,4 1,2 40 0,2 0 ?

p 6,0 3,0 3,0 358 1,5 2,4 30,9 —

r 5,0 2,0 3,0 174 1,0 0,9 48,0 —
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T. 6
Le temps de l’analyse metr. ü z: Z_ "O

i 2 1 3 1
1

4 5 6 7 8

114. Eidapere ^laasiv. к. nr. 3 r 5,0 3,0 2,0 26 0 0 23,7
115. 1 Eidapere rahvakool r 4,0 3,0 1,0 8 0,1 j 22,0 1
116. Jalaka t. p 3,5 2,0 1,5 18 0 0
117. 1 Jüriantsu t. r 3,5 1,0 2,5 160 0,1 0,7
118. Kaskema t. r 2,5 0,5 2,0 70 0,1 0
119. Mareti t. p 6,5 2,5 4,0 10 j 0
120. Mõisa asunikkude kaev r ♦ 2,0 0,7 1,3 55 0 0
121. Peetre Hansu t. p 6,5 5,0 j 1,5 50 j j
122. Pori küla asunikkude kaev r 2,5 LO 1,5 90 0,1 0,7
123. Sepa Uuetoa t. r 2,5 1,0 1,5 90 0,1 j
124. Vanasauna t. p 6,0 2,0 4,0 35 j 0
125. Vallamaja ja vanadekodu r 3,5 1,0 2,5 60 0,1 0,7

(1926. a.)

126. Hiiekõnnu alevik pk 14,9 12 j 0 13,5
127. Lokuta küla r 3,0 26 (1,05 0 13,5

Pati vald.
(juuli ja august 1923. a.) ;

128. Kalita t. P 2,7 1,8 0,9 186 j 0,9
129. Koht nr. 11 r 2,8 i 1,0 1,8 26 0,5 0
130. Koolimaja r 1,9 1,0 0,9 140 0,2 0,9
131. Koolimaja (Mõisa küla) r 9,4 1 2,4 7,0 60 o j
132. Kõrsi t. r 4,4 2,5 L9 152 j j
133. Kulu-veski t. art 31Д 0,0 ! 31,1 12 0 0
134. Kuvini t. r 21,4 1 0,9 1 20,5 42 j 0
135. Matsu t. 1 r 2,6 1 1,8 1 0,8 158 j 0,9

136. Mõisa asunik nr. 2 ! r 2,7 1,8 0,9 10 j 0,1
137. Nugise t. p -5,8 ! 4,3 1,5 90 0 0

138. Peedi 15 t. r 6,3 1 2,1 4,2 200 0,3 0,1
139. Pikasöödi t. r 2,7 117 1,0 20 j 1
140. Risti küla jõ 10 0,4 0

141. Töitoja popsi koht r 0,7 1 0,4 0,3 10 0,4 0,9

142. UIH t. r 6,2 1 2,5 3,7 390 0,5 0
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Valla ja elamu nimetus. 
Communes rurales et fermes.

Veeuurimise aeg t 2 sü
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na Le temps de l’analyse л: Cl metr. и 2Z z: -o

1 2 1 3 1 4 5 1 6 7 8

143. Uue Saunametsa t. r 5,6 1,6 4,0 94 0,2 0,5
144. Vaestemaja r 3,7 1,9 1,8 340 0,5 0,9

Reiu vald, 
(juuni 1922. a.)

145. Königsbergi t. а 4 0,1 26,0
146. Käära t. r 2,1 0,9 1,2 18 0,3 j 18,0
147. Remmelgi t. r 2,7 1,8 0,9 56 0,1 13,0
148. Tindi t. r 3,6 2,1 1,5 92 0,1 0,4 16,0
149. Veske t. r 3,1 1,1 2,0 42 0,3 j

Sauga vald, 
(juuli 1924. a.)

150., Aasa t. а 15 0 0

151. Eametsa küla kool r 5,5 2,5 3,0 80 0,2 j
152. Laugi t. P 5,7 1,5 4,2 30 0,3 j
153. Nurme kool r 3,5 3,0 0,5 40 0,2 0,3

154. Papsaare küla kool r 4,7 1,5 3,2 120 j 0

155. Pika t. r 5,0 1,5 3,5 30 i 0

156. Popsi sauna ühiskaev r 2,0 0,5 1,5 U2 j 0,5

157. Ridalepa koolimaja art 16,0 0,0 16,0 20 0 0

158. Rägo küla kool P 4,0 1,5 2,5 80 0,1 j
159. Sauga mõisa tööliste kaev r 6,0 2,0 4,0 60 i 0

S e 1 i vald, 
(juuli 1922. a.) ■

160. Aabrami t. r 4,0 2,5 1,5 28 0,3 0,1 20

161. Enni t. r 5,5 4,0 1,5 40 0,3 0 25

162. Jõe t. r 3,5 2,0 1,5 36 0,2 0,1 40

163. Kaasiku t. r 6,0 3,0 3,0 12 j j 18

164. Kamaru II t. r 4,5 3,0 1,5 50 o,l 0,2 36

165. Karba t, r 5,0 3,0 2,0 25 0,4 0,4 18

166. Kilgi t. r 3,5 2,0 1,5 26 0,1 0,1 26
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Le temps de l’analyse metr. U T. £ ГО D ■O
JC

167. Korksu t. r 5,0 3,0 2,0 8 0,1 0 36 ?
168. Kärni t. r 5,5 3,5 2,0 40 0,3 0,2 24 —
169. Küüni t. r 6,0 4,0 2,0 18 j 0,2 25 —
170. Künnimaa t. r 3,5 2,5 1,0 36 j 0 40 ?
171. Lallu t. r 6,0 4,0 2,0 16 j 0,1 30 .—
172. Luiskma t. r 5,5 4,0 1,5 19 j 0 16 ?
173. Männiku I t. r 6,0 4,0 2,0 11 0,3 0 22 ?
174. Männiku II t. r 6,0 3,0 3,0 24 0,4 0 30 ?
175. Mõõrimaa t. r 4,5 3,0 1,5 36 0,2 0 40 ?
176. Nina t. r 5,0 3,5 1,5 16 0,1 0 54 ?
177. Niinepõlma II t. r 4,8 2,8 2,0 40 0,3 J 18 ?
178. Nuki I t. r 4,8 2,8 2,0 48 0,3 0,1 22 —
179. Nuki II t. r 5,0 3,5 1,5 36 0,2 0,2 25 .—
180. Ranna t. r 6,0 4,0 2,0 18 0,2 j 30 ?
181. Pootsi mõisa moonak. m. r 7,0 5,0 2,0 40 j 0 40 ?
182. Püti II t. r 4,5 2,5 2,0 25 0,1 j 22 ?
183. Saksametsa t. r 5,5 3,5 2,0 18 0,4 0,1 36 —
184. Sillametsa t. r 4,0 2,5 1,5 22 0,2 0 40 ?
185. Suureennu t. r 3,5 2,5 1,0 40 0,2 0 30 ?
186. Suurekivi t. r 4,0 3,0 1,0 40 0,2 0 26 ?
187. Sääre t. r 5,0 3,0 2,0 70 0,1 0 25 ?
188. Tani t. r 4,0 3,0 1,0 38 0,1 0 34 ?
189. Tiidu t. r 4,0 2,5 1,5 17 0,1 0,1 18 —
190. Tohvre t. r 4,5 2,5 2,0 26 0,3 0,2 18 —
191. Tooma t. r 4,0 2,0 2,0 27 0,3 j 32 ?
192. Tõrnumadise I t. r 5,0 3,0 2,0 18 0,2 j 24 ?
193. Tõrnumadise II t. r 4,0 2,5 1,5 26 i 0,1 30 —
194. Urga t. r 4,5 2,5 2,0 18 i 0,2 30 —
195. Uustalu t. r 4,5 3,0 1,5 42 0,2 0 12 ?
196. Vahemetsa t. r 5,5 3,5 2,0 8 j 0,2 18 —
197. Vainu t. r 4,0 3,0 1,0 36 0,3 0,1 18 —
198. Vansi t. r 3,5 2,0 1,5 50 j 0 26 ?
199. Vallamaja r 5,0 3,0 2,0 20 0,3 0,2 36 —
200. Viina t. r 5,5 4,0 1,5 50 0,1 j 24 ?
201. Värandi t. r 5,0 3,0 2,0 40 j 0,2 28 — —
202. Vihakse küla (1926. a.) pk 63,0 10 0 0 9,7 +.
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Le temps de l’analyse X CL metr. u T. Z

Suigu vald, 
(mai 1926. a.)

203. Kõrissoo algkool r 6,0 j 1,5 4,5 21 0 0 21,0

204. Suigu mõisa r 5,0 2,0 ! 3,0 1 52 1 0,3 1 0.1 1 25,2

205. 1 Vaiamaja r I 4,5 1 0,5 1 4,0 1 15 0,3 j 21,3

206.
1

Suigu mõis pk 12,0 16 0 0 12,7

Taali vald. 1
(juuni ja juuli 1922. a.)

207. Aasa t. r 3,6 164 0,1 j 32,4

208. Edemanni t. r 6,3 3,3 3,0 352 0,1 0,4 18,6

209. Juntsi t. r 0,5 0 24,0

210. Kartohvli t. r 3,6 1,0 2,6 42 0,2 j 14,0

211. Kirbu t. r 9,0 0,6 8,4 164 0,4 0,1 14,0

212. Kodara t. r 2,6 1,4 1,2 18 0,1 6,0

213. Koka t. r 2,7 1,5 1,2 250 0,3 0,5

214. Kukke t. r 7,2 6,0 1,2 80 j j 14,0

215. Kulipesa t. popsniku r 1,5 0,3 1,2 366 0,5 o,l 27,2

216. Käärassoo t. r 3,2 1,8 2,4 90 0,5 0 22,0

217. Küünoja t. p 12,0 6,0 6,0 24 0,2 j

218. Läätsa t. pops p 27,0 21,6 5,4 40 0,2 0 20,0

219. Mangu popsi t. r 4,5 2,1 2,4 440 j 0,7 20,4

220. Masso t. a 1 8 0 0 7,0

221. Männiku t. r 3,6 I 0,9 2,7 130 0,2 0,1 16,0

222. Mätta koht r 9,0 2,0 7,0 42 j 0

223. Nimme t. r 4,2 1,8 2,4 56 0,4 0,2 20,0

224. Oidu t. r 4,2 2,1 2,1 74 0,4 0,2 18,0

225. Oja nr. 3 talu r 2,5 1,2 1,3 82 0,3 0,2 24,0

226. Palu koht r 2,0 1,0 1,0 20 0,1 0,1 14,0

227. Pulli-Uuetoa t. r 2,7 1,2 1,5 226 0,2 0,1 12,0

Taali vald, 
(juuli 1923. a.)

Pärnu jõgi
11,5228. Sindi lodja juurest 1 jõ 36 0,2 0

229. 8 versta Pärnust iõ 16 0,2 0 13,7
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metr.

230. Sindi vabriku alt, 10 
versta Pärnust jõ

j
10 0,2 0 12,0

231. Sindi vabrik, 1,5 versta 
Tori poolt jõ 14 0,2 0 11,9

232. Saara t. P 12,9 8,1 1 4,8 50 0 0 16,2
233. 1 Sootsa t. r 3,9 1,2 2,7 50 0,1 0,3 15,2
234. Tamsaare t. r 4,2 1,5 1 2,7 110 0,1 0 18,8
235. Tombergi t. r 4,2 1,2 1 3,0 14 0,1 0,2 12,0
236. Umba t. r 6,6 0,6 6,0 54 0,2 0,2 16,0
237. Urge t. r 3,0 0,0 3,0 14 j 0 23,6 1
238. Uue-Paali t. r 4,5 1,8 2,7 48 0,2 0,8 16,0 j
239. Uuetoa t. r 3,6 1,2 2,4 226 0,1 0,1 28,4 1
240. Väljaotsa t. p 16,2 15,0 1,2 86 0,1 0,1
241. Niidaste küla (1926. a.)

1
pk 12,0 36 0,25 0 12,7 1

Tahkuranna vald.
1

(juuni ja juuli 1922. a.)

242. Aleksi t. r 7,0 4,0 3,0 32 0,5 j
243. Alliku t. r 1 4,0 1,0 3,0 34 0,4 0 13,0 1
244. Antsi-Kuusiku t. r 7,0 4,0 3,0 18 0,4 0 7,5
245. Luusi t. r 1 7,0 4,0 3,0 26 0,3 0 18,0
246. Madise t. r 10,0 4,0 6,0 38 0,3 0 12,0
247. Madise nr. 2 t. r 7,0 1 4,0 3,0 40 0,3 0 18,0
248. Metsa t. p 1 9,0 2,0 7,0 10 0,4 0 16,0
249. Sepaküla sepp (Metsa k.) r 7,0 1 4,0 3,0 44 0,5 j 12,5
250. Vahtra t. r 6,0 1 3,0 3,0 120 0 0 11,0
251. Võtsi nr. 1 t. r 0,7 0,2 0,5 10 0,3 0 10,0

252. Võtsi nr. 2 t. r 0,7 0,2 0,5 140 0,4 0 30,0

253. Võtsi nr. 3 t. r 0,7 0,2 0,5 200 0,3 0 20,0

Tammiste vald.
(juuli 1923. a.)

254. Eeriku t.. r 3,1 2,0 1,1 104 0 0,1 24,7

255. Holtseni popsi k. r 1,9 0,9 1,0 24 j 1 0,6
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256.
257.

Karu t.
Kuiaru-Prangi t.

1 r

1 r
12,8
3,1

258. Mannaru kool r 3,3
259. Raidla t. r 2,8
260. Tollmatsi t. r 3,2
261. Valteri popsi koht r 1,9 1
262. Võlla IX talu r 2,5

263.

Tori vald.
(juuli 1922. a.)

1
Aaviku t. (Nuut) 1 Г 2,0

264. Aaviku t. (Aapikson) 1 r 2,3

265.
(1926. a.) 

Aesoo küla pk 17
266.

267.

» »

(Juuli 1922. a.) 
Andrese t.

pk

r 6,0
268. Bitterkopfi maja 1 r 4,7
269. Heinamaja t. r 2,4
270. Jõe t. r 2,6

271.
(1926. a.)

Jõesuu küla pk 36
272. Kase küla r 6,4

273.
(1922. a.)

Kimmeli maja r 2,5
274. Kiviaru t. r 3,6
275. Kivissaare t. r 5,4
276. Kolme t. r 7,2
277. Kõvera t. r 1,8
278. Küüne t. r 2,1
279. Mirka t. r 1,9
280. Mädaoja t. r 4,5

0,6 
2,1 
0,8 
1,6
0,2 
1,2 
1,0

0,0
0,3

3,0
2,5
1,2
2,0

1,5
1,0
3,6
6,0 
0,4
0,9

3,0

I 12,2
I 1,0 

2,5
I 1,2 

3,0 
0,7 
1,5

2,0
2,0

3,0
2,2
1,2
0,6

1,0
2,6
1,8
1,2
1,4
1,2
0,8
1,5

128
86
10
48

4
6

42

10
46

24
16

274
76
38
72

60
20

56
48
10
14
86
52

120
52

0
0

О 
0,3 
0,5 
0,1

ОД 
0,3

0,4
0,2

0,5
0,4
0,2
0,2

0,1
0,1

0,2 
0,3 
0,3 
0,1
0,2 

j
0,3 
0,3

О 
0,2 
0,3 
0,6

О

0,1

о
0,2

О
О

0,8

0,1
0,4

0
0

0,1
О 
j 
j

0,2
0,1
0,1

16,8

12,0
18,3

19,8

20
22

?

10,2
13,7

37,5
24
26
25

13,2
13,8

18
20
16
23
22
20
18
36

?
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Valla ja elamu nimetus. 
Communes rurales et fermes.

Le temps de l’analyse 
Veeuurimise aeg ko

ht
 

pr
ov

.

281. Mülbergi t. r
282. Müüri-Siimo t. r
283. Nuudi t. r

(1926. a.)
284. Ore küla pk

(1922. a.)
285. Peedi talu pops r
286. Puista t. r

(1926. a.)
287. Rüsa küla pk
288. Riisoja t. r
289. Riismani t. r
290. Saaresoo 169 t. r
291. Sillaotsa t. r
292. Tooma popsi koht r
293. Ummaja t. r
294. Uru t. a
295. Uuetoa t. r
296. Uuetoa t. (Murru) r
297. Vanksi nr. 122 kt. r
298. V.-Viidiku t. r
299. Viinoja t. jõ

Tõstamaa vald.
(august 1922. a.) ,

300. Kanesta t. r
301. Kintu t. r
302. Kuru t. r

(1926. a.)
303. Mõnikuste küla r

kõ
lb

. q
ua

i.

3,8 1,1 2,7 32 0 0 24 +
5,5 3,5 2,0 22 0,1 0 14 ?

6,3 5,4 0,9 34 0,2 0 28 ?

22,8 10 0 14,5 ?

2,5 1,2 1,3 156 0,2 j 24 ?

6,0 3,0 3,0 54 0,3 0,4 25 —

33,5 10 0,3 0 12,3 ?

4,0 2,5 1,5 80 0,1 j 22 ?
7,6 4,0 3,6 40 0,5 0 20 ?

7,2 6,0 1,2 36 0,1 0 20 ?

2,5 1,5 1,0 120 0,5 0,1 28 —
4,2 2,1 2,1 26 0 0,1 25 —
2,7 1,5 1,2 48 j 0,1 22 —

12 j 0 17,5 ?

3,0 1,5 1,5 76 0,2 0,2 25 —
4,0 1,6 2,4 130 0,3 0 40 ?

6,0 3,0 3,0 34 0,3 0,1 18 —
3,0 1,5 1,5 18 0,1 j 16 ?

8 0,2 0 92 ?

4,0 2,5 1,5 18 0 0 22 v +
4,5 2,5 2,0 18 0,1 0 50 ?
6,5 3,5 3,0 34 j 0,1 25 —

4,8 1 25 0,1 0 15,3 ?
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Valla ja elamu nimetus. 

Communes rurales et fermes.

Veeuurimise aeg ^2- su
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r Õ <0 D
Le temps de l’analyse JC Q. metr. u z: z: -O

1 2 1 3 1 4 ! 5 6 1 7 8
(1922. a.) 1

304. 1 Nautsi t. r 4,5 2,5 I 2,0 36 j 0 24
305. 1 Nõmme-Jüri t. r 4,5 3,0 I 1,5 54 0,2 0 27
306. Tônike t. r 1 5,5 3,0 2,5 54 0,3 0 50

(1926. a.)
307. j Tõstamaa küla pk 47,8 14 0,05 0 9,3

(1922. a.)
308. 1 Tõstamaa küla kõrts r 5,5 3,0 2,5 26 j 0 22

309. Tõstamaa к. pood r 6,0 3,0 3,0 36 j 0 18

310. Uueda t. r 5,0 3,0 2,0 26 0,1 0 40

311. Vallamaja r 6,0 3,0 3,0 54 0,2 0 40

312. Vanadu t. r 4,3 2,8 1,5 36 0,2 0 34

Uulu-Surju vald.
(juuni 1922. a.)

313. Anklõmmi t. r 4,5 3,9 0,6 ' 48 0,2 0 18,0

314.. Anni t. r 2,4 1,5 0,9 48 0,3 0 17,8

315. Bonni t. r 4,5 3,3 1,2 260 0,2 0 17,5

316. Granaada t. а 30 0,1 0 15,0

317. Emdeni t. r 3,9 3,3 0,6 50 0,2 0 14,4

318. Hundi t. r 1,8 0,9 0,9 36 0,3 0 16,0

319. Hunt’i pood r 1,8 1,2 0,6 50 0,3 i 0 12,5

320. Juhkami t. ! iõ 8 0,5 0 10,0

321. Juhkami t. r 2,7 2,1 0,6 120 0,1 0 22,5

322. Kuusiku t. r 6,3 4,5 1,8 52 0,3 0 24,0

323. Laadi I t. r 5,4 3,6 1,8 180 0,4 0 22,5

324. Laadi II t. jõ 8 0,2 0 10,0

325. Lausi t. r 3,0 2,1 0,9 28 0 0,1 8,4

326. Marburgi t. r 3,0 2,1 0,9 46 0,1 0 16,0

327. Manni t. r 2,7 2,1 0,6 56 0,2 0 11,5

328. Metsavaht r 4,8 4,2 0,6 150 0,2 0 7,0

329. Moosi t. r 3,0 2,1 0,9 70 0,2 0 22,0

330. Mõtuse t. r 1,8 1,2 0,6 120 0,5 0 20,0

331. Nõmmküla t. r 4,2 1 3,0 1 1,2 104 1 ? ? 20,0

332. Rappu t. 1 jõ 8 I 0,2 0 10,0

333. Raudsepa t. 1 r 2,1 1 1,5 1 o,6 22 1 0,2 0 6,0
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Le temps de l’analyse л: Q- metr. u 2: 22 -0

1 2 3 4II 5 6 7 8 9

334. Reesu t. r j 6,3 4,5 1,8 76 0,4 0 22,0 ?
335. Sarapiku t. r 2Д 1,2 0,9 40 0,1 0,1 9,0 —
336. 1 Puuraiujate maja r 2,7 1,8 0,9 32 0,2 0 7,4 ?
337. j Siimu t. r 3,6 2,7 0,9 42 0,3 0 19,4 ?
338. 1 Sommeri t. r 3,0 2,1 0,9 94 0,3 0 ?
339. Spandau t. r 4,2 3,6 0,6 52 0,3 0 25,0 ?
340. Surju kool r 3,0 1,8 1,2 16 0,3 0 12,0 ?
341. Takkoja t. r 6,3 5,4 0,9 500 0,3 0 25,0 —
342 Uulu veski r 1,1 0,3 0,8 26 0,2 0 15,0 ?
343. Veltmanni t. r 6,0 5,1 0,9 48 0,2 0 20,0 ?

Vee vald, 
(juuni 1926. a.)

344. Maima küla algkool 1 r 5 2 •3 78 0 0 23,9 +
345. Vakkalepa küla algkool 1 pk 8 144 0 0 21,1 +
346. Vallamaja r 6 2,5 3,5 102 0 0 22,7 +

Viluvere vald.
(juuni 1924. a.)

347. Kruusaaugu popside ühisk. r 3,0 2,5 0,5 22 0,1 0 1?
348. Miku t. Pk 6,0 4,0 2,0 50 0,1 0 1 ?
349. Paisu t. r 2,5 0,8 117 II 28 1 0,1 0 1 ?
350. Toa t. r 2,5 1,2 1 1,3 II 40 1 0,1 0 ?

351. Vallamaja r 2,5 1,3 11,2 30 j 0 ?

352. Viluvere algkool r 5,5 4,0 1,5 18 j 0 ?

353. Viluvere m. tööliste ühisk. r 3,8 2,5 1 1,3 40 j 0 ?

354. Viluvere m. tööliste ü.-k. 2. r 3,2 0,7 2,5 25 0,1 ' 0 ?

V о 11 V e t i vald. 1
j (august ja septemb. 1923. a.)

1 1 1 1
355. j Aruoja t. 1 r 1 5,1 3,9 1 1-2 10° 1 0

j 0,7

1 —
356. Allikukivi 1 a 1 1 II w 1 0 1 0 1 +
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Le temps de l’analyse CL metr. и = 1 z: 5 -o

1 2 3 4 5 6 1 7 8

357. Hundi t. r 2,9 1,8 1,1 j 66 0 0,1
358. Juttuse t. (Saul) r 6,4 4,6 1,8 1 64 j 0,5
359. Kanaküla jõ 1 10 0,5 j
360. Kanaküla koolimaja p 1 2,6 I 1,3 1,3 II 12 0,4 0,3
361. Kinganurme t. r 1 5,1 1 2,7 I 2,4 161 0 0,7
362. 1 Krahvi t. p 6,5 1 5,3 1 1,2 200 1 0,3 0,9
363. 1 Küpsi-Holmi t. r 4,6 I 2,6 2,0 220 0,1 0,1
364. Küpsi-Kristal t. r 4,3 1 3,0 1,3 40 0,1 0,1
365. Küti t. r 3,6 j 2,1 1,5 92 0,1 0,5
366. Laudanômme t. r 2,0 0,5 1,5 40 0,1 0,5
367. Lauri (Looper) t. p 6,2 1 1,9 4,3 80 0 0,3
368. Lepikson’i t. r 5,9 4,4 1,5 52 0,1 0,3
369. Leissaare t. p 2,7 1,2 1,5 16 0 j
370. Lilli t. a 8 0 0

371. Lülle (Nugis) t. P 4,1 3,2 0,9 20 0 0

372. Lülle popsikoht r 4,6 1,8 2,8 12 0,1 0

373. Lülle rendi-t. r 4,7 1,8 2,9 40 0,5 0,9

374. Läti t. p 6,0 4,8 1,2 94 0,3 0,3

375. Pireti t. r 3,2 0,9 2,3 144 0,1 0,7

376. Rehe t. r 3,4 2,3 1,1 32 0 0,7

377. Reieli t. r 2,6 1,3 1,3 180 0,2 0,3

378. Riitsaare t. p 4,9 3,5 1,4 54 0,3 0,1

379. Räägu kõrts p 4,6 2,3 2,3 104 0,1 0,7

380. Saare t. r 3,7 1,6 2,1 154 0,3 0,9

381. Soeme t. p 4,2 2,1 2,1 66 0,1 0,7

382. Sonk’i t. r 4,2 2,9 1,3 60 0,1 0,3

383. Suitsu-Matsi t. p 2,2 1,7 0,5 108 0,1 0,9

384. Uibo t. r 4,4 "3,6 0,8 40 0 0,9

385. Vasu t. r 3,2 2,3 0,9 108 0 0,3

386. Volli t. p 4,8 2,7 2,1 124 0,5 0,3

387. Voltveti mõisa p 34 0 0,9

Uue Vändra vald.
(juulil 1924. a.)

388. Jõeäärtse küla kaev r 1 4,9 2,1 2,8 0 0

389. Jürgensi popsi k. r 4,5 1,8 2,7 7C 0,5 0,2

?

?
+ 
+ 
?
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390. Karsjatemäe t. P 6,0 1 2,0 4,0 1 50 0 0
391. Keerasmäe mõis P 20,0 2,0 18,0 I 35 0 0
392. Kivimuru t. jõ 1 35 j
393. Kivisaare t. r 1 4,0 1,5 2,5 j 85 0,2 j j
394. Mastaru t. p 1 6,2 1,2 5,0 I 75 ° 1 0,1
395. Mädara meierei pk 9,0 1 4,0 1 5,0 60 j 0
396. Papivabriku ü.-k. töölistele r 1 5,0 j

1
4,0 1,0 120 0,3 j

(1926. a.) j
1 1

397. Rôusa as. pk 19 20 0,3 0
(1924. a.)

398. Rôusa küla kaev , r 4,5 1,5 3,0 85 0,2 0
399. Salema külakool 1 r 4,6 1,1 3,5 100 0,2 j

(1926. a.)
400. Suure-Jõe küla Pk 13 80 0,1 0

(1924. a.)
401. Särghaua t. pk 14,0 4,0 10,0 110 i 0
402. Säästla küla kaev P 3,0 1,0 2,0 35 i 0,7

(1926. a.)
403. I Vihtra küla pk 32 171 1 0 0
404. pk 1 11,2 1 12 1 0,2 0

1 (1924. a.) 1 1
405. 1 Võera küla algkool pk 10,0 1 40 1 i 

1
0

1

Vana Vändra v.
1

1
1

(juuli 1924. a.)
1

II 1

406.
1

Aleviku ühiskaev
1
1 p 4 ' 65 0,1 0,9

407. j Andresaru algkool pk 4,5 1,8 2,7 110 0,1 0,7

408. Vändra apteek 1 Pk 14,5 4,2 10,3 30 j 0

409. Handsbergi t. r 3,5 1,0 2,5 110 0,2 j

410. Jürisson’i t. II p 6,0 3,0 3,0 130 j 0,7

411. Kessi t. II PR 6,0 2,0 4,0 23 j 0

412. Klaasivabriku ühisk. nr. 1 II r 1 2.1 1,0 1,1 60 0,2 0

413. Klaasivabriku ühisk. nr. 2 II r 1 3,0 1,0 2,0 80 0,2 0

414. Lepiko t. II pk 1 6,0 1,5 4,5 33 0,1 0

11,0

10,7

; kô
lb

. q
ua
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9

?

I 8,0
I И.7 I

?
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Communes rurales et fermes.

Veeuurimise aeg
Le temps de l’analyse ko
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z.metr.

415.

416. j

417. 1

418. j
1

419.

420.
421.
422.

423.

424.
425.

426.
427.
428.

429.

430.
431.
432.
433.

(1926. a.)
Mässu küla

(1924. a.) 
Männiksaare t.

(1926. a.)
Püsta küla

(1924. a.) 
Riepulga t.

(1926. a.)
Sidana küla

(1924. a.) 
Tihasilla t.
Vaki küla kool
Vallamaja kaev

(1926. a.)
V. Vändra küla

(1924. a.) 
V.Vändra mõisa as. ühisk. 
Vana Vändra mõisa asu

nikkude ühisallikas jões 
Vändra algkool 
Vändra P. M. Gümnaas. 
Vändra öömaja

Võlla vald.
(1926. a.)

IKihlepa küla

Kilingi-Nõmme alev, 
(september 1923. a.)

Allik surnuaia juures
1 Alevi järv

1 Järve tn., Jaakson
Järve tn. 9

1

pk 

r

pk

P 

pk

r
a
P

pk 
1 r

II a 
1 r 
p

II 
1 Pk

a
1 iä 
1 r
1 r

2 j 3 j 4

10 j j

4,0 1 2,0 j 2,0
1 1

33 1 1

2,5 1 1,0 J 1.5

1»,4 1
1 1

2,0 j 0,6 1 1,4
1 1

8,0 j 2,0 1 6,0

15 1
2,4 1 1,4 j 1,0

6,0 j 3,3 1 2,7

15,0 ' 0,8 1 14,2

4,5 2,0 2,5

40,0

2,5 1,1 1,4
j 1,8 0,9 0,9

5

12

70

40 1
1

50

12

58
18
60

20

25

1 ‘8
100
30

1 80

30,0

8
10
46

308

6

0,1

o,l

0,2

0

0,2

0,1

0,1

0,05

i

1 i
1 i

1 i 
j

0,05

0 
0,5 
0,5 
0,3

7

0

0,1

0

0

o

0
0
0

0

0

0
0,3 

j
0,9

I

0
0
i

0,9

8

11,0

10,3

17,7

15,5

15,5

9

?

?

+

?

?
?
?

?

?

?

?

?

4

?
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434. Järve tn. 13 r 4,9 3,5 1,4 36 0,1 j ?
435. Kooli tn., Toodu r 3,7 3,0 0,7 100 0,5 0,9 —
436. Koolimaja r 6,9 5,9 1,0 38 j 0 +
437. Kiriku tn. r 3,7 3,1 0,6 58 0 0,1 —
438. Kiriku tn. 17 r 3,6 3,1 0,5 66 0 0 +
439. Pärnu tn., Engelbrecht r 4,4 3,2 1,2 44 0,2 0 ?
440. Pärnu tn., Läägus r 4,5 3,5 1,0 84 0,1 j ?

441. Pärnu tn., Rägul r 3,6 2,8 0,8 130 0,5 0,1 —
442. Pärnu tn., Raud p 24 0,1 0,1 —
443. Pärnu tn. 12 1 p 260 0,3 0,9 —.
444. Pärnu tn. 43 r 6,9 6,6 0,3 ! 34 0,2 0,3 —
445. Pärnu tn. 51 1 r 3,4 2,3 1,1 j 56 0,1 0 ?

446. Rüüsialliku tn., Liiv’i i r 2,3 1,5 0,8 228 0,2 0,9 —

Sindi alev.
1

(1922. a.)

447. Sindi alev pk 6 0,1 0 12 ?

448. Sindi alev 1 P 10 0,2 0 16 ?

449. Sindi alev 1 pk 20 0,5 j 20 ?

450. Sindi (Pärnu) iõ 8 0,3' 0 16 ?

451. Sindi alev 6 0,2 0 20 ?

452. Sindi alev pk 10 0,2 j 21,8 ?

453. Sindi alev pk 12 0,1 0 20 ?

454. Sindi alev pk 8 0,6 j 24 ?

455. "Sindi alev pk 8 0,1 0 12 ?

Pärnu linn.
La ville de Pärnu (Pernau). 

(juuli 1923. a.)

456. Aisa tn. Pk
457. Aia tn. 3 p
458. Aida tn. pk
459. Aisa tn. 28 pk

218 0 0 12,6 +
80 0,1 j ?

21 ' 164 0,2 i 13,9 ?

54 4,5 49,8 212 0 0 15,9 +
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460. Annenhof’i mõis pk 24,0 0,2 0 16,6 ?

461. Brackmani tn. 16 p 3,0 1,0 2,0 0,3 0,3 22,2 —
462. Brackmani tn. p 100 0,1 j ?

463. Esplanaadi tn. 19 Pk 30 1,5 28,4 260 ОД j 15,8 ?

464. Esplanaadi tn. p 100 0,1 0 ?

465. Esplanaadi tn. (Liuvälja
vastu) 1 p 140 0,1 j ?

466. Henno tn. 8 Pk 25,0 0,3 0 10,6 ?

467. Herne tn. 2 pk 48 214 0 j 12,4 +

468. Hommiku tn. 17 P 90 0,3 0,1 —

469. Hospitali tn. P 100 0,4 0,9 —

470. Jänesselja tn. pk 32,0 4,5 27,5 0 0,3 14,5 ?

471. Jänesselja tn. 49 art 28 j 0 14,0 +

472. Kaarli tn. 6 P 3 1,2 1,5 0,2 0 24,0 ?

473. Kaarli tn. 10 pk 26 1,2 25,0 j 0 14,8 +

474. Kalda tn. 6 pk 31 3,6 27,8 0 0 18,0 +

475. Kapteni tn. 2 pk 52 0,9 51,0 688 j 0 11,1 +

476. Karja tn. 2 pk 113 4,0 109,5 210 0 0 13,4 +

477. Karusselli tn. 60 r 3,0 0,7 2,3 0,2 0 27,2 ?

478. Kuninga tn. 2 art 290 0,1 j 16,3 ?

479. Kuninga tn. 16 P 160 0,3 0,9 —

480. Malmi tn. 15 — 60 0,3 j ?

481. Malmi tn. 16 r 200 0,1 0,9 —*

482. Malmi tn. 17 r 53 0,1 0,1 —

483. Malmi / Akadeemia pk 22 0 0 18,7 +

484. Munga tn. P 96 0,1 0,1 —

485. Piiri tn. 2 Pk 19,3 4,5 14,8 0 0 18,0 +

486. Promenaadi tn. 24 r 2,5 0,8 1,7 1 814 0,5 0,5 13,9 —

487. Puškini tn. art 59 0 0 15,2 +

488. Pühavaimu tn. 26 P 80 0,1 0,1

489. Ranna kõrts pk 23 1,5 21,8 j 0 17,3 +

490. Riia ja Liiva tn. Pk 25 3,8 21,0 356 0 j 16,1 +

491. Ringi tn. 2 p 90 0,1 0
16,0

?

492. Ringi tn. pk 25,0 310 j 0 +

493. Roosi tn. 11 1 Pk 22 1,5 20,9 0,2 0 16,0 ?

494. Roosi tn. 1 p 100 0,1 j ?
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495. Räämaoja kaldal a 90 0 0 16,0 +
496. Sillutis tn. 2 pk 0 0 17,6 +
497. Supelus tn. 23 Pk 91 j 0 18,3 +
498. Suur-Jõe tn. 12 pk 73 2,7 70,5 0' j 15,1 +
499. Suure silla juures jõ 694 0,5 j 22,2
500. Suur-Jõe ja Kalamehe tn. pk 49 0 0 15,7 +
501. Tsentraal hotell pk 21,0 0,2 0 16,6 ?
502. Uus tn. 12 p 74 0,1 j 9
503. Valdhofi vabriku alt jõ 218 0,5 0 14,2
504. Vingi tn., Linnasaun 1 Pk 52 3,3 48,6 0 j 16,0 +

[Pärnu avalikud kaevud,
1926. a. suvel uurinud dr.

O. Tomberg.J

505. Aia t, „Endla“ juures 44 0,2 0 13,0 ?
506. Aisa tn., Ussi tn. lähed. 40 290 0 0,2 16,4 ?
507. Aisa tn J Aia tn. nurgal 54 200 j j 13,3 ?
508. Allika tn. 1 Roheline tn. 19 170 0 0,1 14,0 ?
509. Erne tn. 2 49 210 j 0 H,9 +
510. Hobuse tn. j Voorimehe tn. 1 210 0,1 0 11,2 ?
511. Jaani tn./Janseni tn. 326 j 0,1 15,1 ?
512. Jänesselja tn. / Konna tn. 28 204 0 0,1 10,8 ?
513. Jänesselja tn. /Voorim. tn. 366 0 j 10,7 +
514. Kaarli tn. nr. 10 24 284 0,3 0 16,4 ?
515. Kanali tn. 100 0 0 10,5 +
516. Karja tn./Kasarmu tn. 25 392 i 0 18,0 +
517. Karja tn., Koppe puurk. 113 4 109 242 0 j 11,5 +
518. Kivi tn. / S. Kuke tn. 228 0,1 0 16,1 ?
519. Kuninga tn. / Tallinna tn. 24 280 j 0 14,3 +
520. Laadapl. äär., Jäness. tn. 19 324 0,25 0 13,6 ?
521. Lootsi tn. 616 0 j 16,1 ?
522. Malmi tn. 22 680 0,05 j 17,5 +
523. Mere tn./Lai tn. 420 0,3 0 20,3 ?
524. Mere tn./Suvitus tn. 246 0,3 j 15,8 ?
525. Pardi tn. / Ussi tn. 102 1,6 1,2 21,4 —
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526. j
Posjeti tu. 1 210 0,15 j 16,7 ?

527. Poska tn. / Viimsi tn. 1 22 1 192 0,6 1 0 13,3 ?
528. j Poska tn. / Vahtra tn. 29 j 218 0,5 0 15,5 1 ?

529. j Posti tn. 1 1 104 j 1 0 16,4 1 +
530. 1 Promenadi tn., Vaestem. j. j 268 0,1 j 0 15,4 j 7

531. 1 Põhja tn. j Hommiku tn. 54 1 1 144 0,25 1 0,2 15,3 —
532. j Põhja tn. j Munga tn. 1 840 i 1 i 1 19,9 j 7

533. Riia tn. nr. 2 1 194 0 i 1 11,5 1 +
534. 1 Riia tn., Kasarmu juures 446 0,25 0 19,6 j ?

535. 1 Riia tn. j Liiva tn. 25 4 21 330 0,15 0 16,2 ?

536. 1 Riia tn. / Laatsareti tn. 25 346 J 0,25 j 17,3 j 7

537. Riia tn. / Valdhofi kohal j 164 0,4 0,1 11,6 1 —

538. Ringi tn. 1 280 0 0 12,3 7

539. Ringi tn. / tütarl. gümn. 222 0 j 9,9 +
540. Ringi tn./Rüütli tn. 24 48 0,2 0 12,9 7

541. Roosi tn. / Supelus tn. läh. ' 22 2 20 224 0,5 0 14,3 7

542. Sadama tn. 754 0 ° 17,2 7

543. Sadamasild, idap. nahks. 19 216 0,25 : » 12,8 7

544. Sadamasild, läänep. nahks. 1 650 0 0 1 14,9 +

545. Sauga tn. /Jaani tn. 296 j 0 1 13,4 +

546. Sauga tn./Kooli tn. 330 j 1 j I 14,4 +

547. Sillutus tn., haigemaja j. ; 24 1 1 66 0 1 0 1 9,7 +

548. Suure jõe tn. /Kalam. tn. 1 48 1 252 0,1 0 1 15,5 ?
549. Suur Kuke tn. / Kanali tn. 1 1 1 332 1 0,1 i 17,7 1 ?

550. S. Ohvitseri tn. 1 1 II 300 0,15 0 15,3 7

551. Tallinna tn. / Malmi tn. 1 260 j 0 13,5 +

552. Tapamaja nr. 1 152 II 50 0,15 0 18,8 7

553. Tapamaja nr. 2 1 1 164 j 0,1 14,5 7

554. Turu uus kaev 1 210 1,5 0 44

555. Uus Elisabeti tn. 1 1 344 j 0,1 17,5 7

556. Vee tn. aitade lähedal 1 21 248 0,1 j 12,3 7

557. Vee tn. Puuturg 264 0,5 0 13,4 7

558. j Vee tn. Ringi tn. lähed. 1 250 0,25 1 0,1 14,9 1 _

559. 1 Vee tn. turukaupl. vahel 266 0,3 0 13,1 7

560. J Vingi tn. 90 0 1 0 8,7 T

561. Väike Jõe tn. 1 280 0,1 1 0 15,0 7
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1 1 1
562. Aru tn. / Ilvese tn. 1 Pk 36,1 230 0,3 j 14,0 ?
563. Janseni tn. pk 47,6 320 0,4 i 14,6 ?
564. Kalda tn., elektri jaam II pk 29,56 49 0,25 j 15,4 ?
565. Karja tn. 15 P 3,0 1,25 1,75 67 0,1 0,2 40,5 1-
566. Karuselli tn. 60 r 2,0 1,45 1 0,55 342 0,2 0,16 26,0 —
567. Kirikuaia tn. pk 27,12 200 0,2 0 13,4 ?
568. Kuninga tn. 16 pk 34,4 277 0,2 0 14,3 ?
569. Malmi tn., „Zentral Hotel“ pk 21,0 186 0,3 0 15,1 ?
570Î. Papiniidu jaam pk 120 0,65 0 10,6 7
571. Papiniidu tn. pk 85 0,5 0 7,8 7
572. Piiri tn. 6 pk 45 1,5 0,02 17,6 7
573. Piiskopi tn. 1 Kesk tn. pk 324 0,2 i 14,6 7
574. Poska tn. 7 pk 33,5 252 0,2 j 13,2 ?
575. Rannasalongi hoovis pk 23,3 |254 0,35 0 16,0 7
576. Ringi tn. 16 r 1 3,0 1,0 1 2,0 93 0,25 0,03 25,5 ?
577. Ringi tn. 17 pk 24,761 0,61 24,15 1 280 0,5 0 14,8 ?
578. Ringi tn. 21 P 117 0,25 0,15 36,4 —
579. Ringi tn. 36 P 2,75 1,25 1,5 244 1,1 j 42,0 —
580. Roosi <tn. 23 pk 23,13 246 0,4 0 16,0 7
581. Rääma oja suus, par. kaid. 1 Pk 68 0,3 0,02 14,8 ?
582. Rääma oja suus, v. kaid. 1 Pk 66 0,2 0,01 16,5 7
583. Rääma tn., tapamaja , Pk 18,84 0,76 18,08 44 0,3 0,04 16,2 7
584. Tallinna Posti tn. 6 pk 312 0 0 ! 14,6 +
585. Vabadusväli 8 1 p

1
3 42 0,3 0,05 19,3 7
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