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EV innuni

Wabadikkude küsimus.
Wabadiknkohtade tekkimine.

Juba seitsmeteistkümneudal aasta-sajal, Rootsi walitsuse ajast 
ivõime nuie Eestis 3 tiiki talurahwast leidu: talupidajad, wabadi- 
kud ehk popsnikud ja maata inimesed (talu- ja mõisasulased), — 
kirjutab Th. Pool raaniatukeses „Wabadikkude (popside) küsimuse 
lahendamisest." Need 3 liiki on senini püsinud."

Wabadikkude tekkimine langeb Leatawal mõõdul ühte Päris
orjuse tekkimisega; selle järele, kui kohalikud elanikud wõõraste 
sissetungijate poolt olid wallatud, muutus nende olukord alatasa 
raskemaks. Et talupojad mitte oma kohustustest kõrwale ei puik- 
leks, said nemad maa külge seotud.

Käsikäes sellega sündis ka maata rahwa kinnitamine maa 
külge. Nii leiame 1632. aasta uuendatud kalur ahma seaduses 
määruse, et sarnaseid wabadikka, ehk Saksa keeles „Lostrei'ber", 
kes ainult Palja Päewapalga eest teeniwad, >ei tohi olla; nemad 
peawad kas aastasulaseks hakkama ehk maad wõtma.

Selle eesmärk oli rahwa liikumist ära hoida, talupoegadele 
sulaseid, mõisatele aga selle kaudu teoorjuse kindlustada.

Hiljem rahwaarwu kaevamisega on ka wabadikkude arw kas 
ivanud: nemad said lisa osalt endistest wäljatõstetud talupere
meestest, osalt talupidajate sugulastest, kes talu- ja mõisamaade 
serwadele asusid, osalt ka allergilisematest Maatõölistest, kel tungi 
oli oma iseseiswa majapidamise rajamiseks.

Paljud wabadikkude kohad on ivaga manad. Balti-Saksa aja
loolane dr. Paul Johanson näitab, et manades- kirjades juba a. 
1328 tõendusi on saunikute (wabadikkude) olemasolust.

Wnbadikukoytade tekkimise põhjused uuemal ajal.
Eesti- ja Liiwimaa talurahwa' seadustes kui ka reeglites 

Saaremaa talurahwa maakorralduse kohta oli keelatud talumaade 
tükeldamine alla kindlasmääratud norme, niis Eesti- ja Saare
maa kohta oli 3 tiime Põllumaad- ühes wastawa osa karja- ja 
heinamaaga, ja Liiwimaa kohta Vs adra. Peale selle oli Lisivi- 
maal weel koha ostjal ostulepingu sõlmimise, juures- wöimalik 
ostetawa koha tükeldamise õigusest igawese aja Peale lahti ütelda.

Degelikus elus kujunes aga nii, et wäga mitmesugustel Põh
justel' talupidajad oma taludest wäiksemaid maatükke wälja and- 
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sid eluasemete ja isesei-swate wäikemajapidamiste loomiseks, kas 
oma suMlaste-le, abiellunud sulastele, käsitöölistele jne. Waba- 
diKudele man andmine sündis- enamjagu juhtumistel Põlluääre 
ja suuremalt osalt karjamaa ja heinamaa arwel. Uus maakasu
taja soetas oma maa-alale, kas omal kulul ehk ka talupidaja 
toetusel tarwilised- hooned ja juuris- sagedasti endale, kui tema 
majandusline jõud ja töökust seda lubasid, seni kasutamata seis
nud maast põldu juurde. Nõnda tekkis aja jooksul hulk wäikseid 
iscseiswaid majapidamisi — wabadikukohti, missuguseid aga maks
mata seaduste põhjal wöimalik et olnud iseseiswate üksustena pea- 
kohtadest eraldada ja müüa. Wa-badikud kasutasid oma kohti kas 
peremeestega sõlmitud omawaheliste lepingute põhjal, ehk enam
jagu juhtumistel, suusõnaliste kokkulepete alusel.

Nõnda tekkisid ühede isikute maa-aladele teiste isikute era
omandused hoonete ja maaparanduste näol, kusjuures tihtipeale 
wabadiku hooned ja tema poolt tehtud maaparanduse tööde wäär- 
tus Palju suurem oksi kui selle maa-ala wäartus, uus wabadik 
peremehelt kasutamiseks sai.

Wabadikntvlstade -arw.
Niisuguseid wäikemajapidamisi (kogu maa-älaga iga iiksik 

mitte üle 6 tiinu põllumaad) on Eestis 9560, kusjuures kogu 
nende wäikemajapidamiste külwipind kõigest 6801,2 tiinu suur 
on. Wabadikkudel on neil kohtadel 12.9-57 majapidamise hoonet 
ja need kohad on eluasemeks 36.254 inimesele.

Wabadiknkohtade korraldamine, nende olemasolu seadusli- 
scle alusele rajamirie oli hädatarwilik.

Linnamaade rentnikud.
Ühes wabadikukohtade korraldamisega tuliwad- korraldamise 

alla wötta ka linnade, niaakondade, tvaldade ja kõiksugu asutuste 
päralt olewad rendikohad, kuiwõrd -need kohad nende omanikkude 
poolt otsekoheselt ei kasutata. Maid wälja renditakse. Sarnane 
maamajandamise wiis ei ole praegustes oludes küllalt otstarbe
kohane, sest rentnikkude seisukord- ei ole lühikeseajaliste, suuremalt 
jaolt aastaste rendilepingutega tavwilisel määral kindlustatud. 
Pealegi oli Asutaw Kogu maaseaduse wastuwõtmisega seisukohale- 
asunud, et Eestis tuleb suurmajapidaniisest üle minna wäikema- 
japidainisele ja et maa peab tema harija otsekohesesse kasutami
sesse minema ja maaharija, tema eluase ja töötegemise, iv oim alus 
kindlustatud olema.

Kauaaegsetele rendikohapidajatele pidi wõimäildama oma 
koha otsekoheseks Maldajaks saada õiglastel ja majandusliselt 
wastuwõetawatel tingimistel.
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Kokku 668 kohta 12.562 t. maa-alaga.

Linnadel on rendikohte:
Tällinna linnal 327 kohta 5969 t. nma-aiaalaga.
Pärnu linnal 142 3920 „
Narma linnal 145 /, 1331 „
Tartu linnal 49 1470 „
Wiljändi linnal 5 ,/ 172 „

Küsimust waja lahendada õigel ajal.
' Wähe on sotsiaalseid- aluseid- rahw-äste elus, mis nõnda ot- 

sustawalt on nmäranud edaspidise arenemise ja käekäigu, kui 
maaolude korraldamine. On siin õige mees õigel kohal osanud 
ja suutnud- lahendust leidu, on ka kogu elu sootü teistsuguse 
pöörde saanud.

Kuid- alati ei suudeta hinnata õieti rahMa elu maja duši. Oige 
silmapilk lastakse mööda minna ja kui ükskord aru saadakse, et 
muudatused tarmilised, on tihti juba hilja.

Ajalugu, teab kümned lood kõneleda sellest, kuidas maaolude 
õige lahenduse tõttu rahMa sotsiaalsele elule ja waimlisele arusaa
misele sootu teistsugune pööre anti. Kuid samuti teab ajalugu 
ka palju jutustada, kuidas maaolUde korraldamatus rasked- mur
rangud, termed pöörded rohmaste- elus mägiwaldse jõuga esikor- 
rale on kutsunud.

Tuntakse aega, kus Hispaanias, Andaluusias nimelt, kogu 
maapind ainult 5 inimese käes oli, kusjuures- ühelainsal maaoma
nikul terwelt 30.000 rentnikku ja maatöölist. Ajalugu leidis siin 
paranduse. Prantsusmaal, Louis ü.6. ajal, walitsesid samuti -ras
ked. maaolud. Laialdaselt tuntud rahaminister Turgot tundis 
puudust, nägi hädaõhtu. Kuid tema nõuanded olid kurtide kar
made jaoks ja 12. mail 1776. a. wabastati ta koguni ametist. 
Lähemad Meel mõned aastad, alguses wühemad rahutused ja siis 
1789. a. reMolutsioon, mis hoolimata ja kaalumata ümber pais
kab senised wahekorrad maaoludes. Ja kui reMolutsioon Napo
leoni kätesse läheb ning tema murdumisel 1815. a. Bourbonid 
uuesti Prantsusmaa troonile- istutati, ci julgenud need muuta 
maaoludes seda, mida reMolutsioon ümber paigutanud.

-Sada aastat hiljem, detsembris 1920. a. arukamad Prant
suse sotsialistid- oma wahekorra küsimust Moskwaga. Soe söpru- 
se tunne kõlab sel ajal Mastuwöetud otsustes Mõskma w-astu, kuid 
miks? Waatlejad- könelemad, et otsused just maatööliste ja meie 
popside taoliste häältega läbi wiidüd.

Sama iseloomustawat nähtust pakub meile ka Wenemaa ise. 
Esimese katse seal maaolusid lahendada tegi Stolöpin, püüdes hin- 
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gemaa, „üüri" juurest Wene talupoega wim eraomanduse juure, 
et sellega murda sotsialistide-reMolutsionääride ideoloogilist alust. 
See töö jäi. poole peale seisma, kuid sakslane W. Preyer, kes ilma
sõja algul põhjaliku ülewaate Wene maareformi kohta atvaldas, 
peab kinnitama, et see oli suur laine, mis Wenemaa. põhjalikult 
teistele teedele oleks wiinud.

Lenin käsutab seda õpetust. 7. nowembril saamad kommu
nistid Möimu Peeterburis enda kätte, juba järgmisel, 8. nowemb- 
ril hommikul kuulutatakse dekreet maa kohta wälja. Kommu
nistide enda allikad könelewad, kuidas see sundis: Weel öök enne 
mässu istus Lenin ühes kaaslastega põranda all koos ja luges 
sõsisewa häälega neile maa kohta käimat dekreeti: „Kui meie ka 
mõned kuud walitseda saame, on sellest siiski küllalt. Ei ole ke
dagi, kes selle dekreedi tagasi mõlaks." Ja wõib olla, on ta 
õigus, et Wenemaa selles asjas Baurbonide. rada on sunnitud 
käima. Seda kinnitab ka Wene trooni Kandidaadi Kirilli oma
aegne manifest, kus maa talupoegadele lubatakse jätta.

Meil on sarnaseks põhjalikult murdwaks sammuks meie maa- 
uuendus, mille sihtjooned nüüd kindlalt rajatud. Tema karmal on 
aga elanud kogu aja teine lahendamata põlew sotsiaalne küsimus 
ja see on wabadikkude olukord. Wäikesed inimesed, mõni tiin 
renditud maad, kuhu eluhoone püstitatud, et ennast kõiksugu kõr- 
w alt öödega toita, — need on meie wabadikud Mõi popsnikud.

Aastast aastasse oli nende elukorra -lahendamise küsimus 
edasi lükatud, katsutud nagu morfiumiga neid sundusliku rendi
lepingute Pikendamise kaudu elus hoida. Wahekorrad maaoma
niku ja popsniku wahel läksid aga päew-püewalt terawamaks ning 
riik ei saanud enam külmaks ja ükskõikseks pealtpaatajäks jääda.

Wabadikn ja maaomaniku wahekord.
Meie maaomanik on wäbastanud end sõjaolude õnnelikkude 

wahckordade tõttu koormamast mõlast, mis mäa peal lasus. Ta 
saab kergemini hingata. Kuid- ta tahab Meel rohkem wabaneda, 
wabadik, kellele omal ajal maatükk antud, ei ole talle igalpool 
kõige Parem sõber.

On kohti, kus aru saadakse wabadiku -olukorrast, kus maa
omanik temaga rahulikult ja korralikult läbi saab. Kuid- nii ei 
ole see igalpool. Eks ole mitmelgi pool teada,, et maaomanik 
wabadiku eluasemele tulega lõpu on teinud, et sel teel teda 
«eemale suitsetada." Jä, kas ei tarvutatud isegi seda, et wabadiku 
koht olgu pojale wöi tütrele, katsuti müüa, 'kui seadus seda aga 
lubas, et siis rendilepingut sellega murda saaks.

Kui wa-lus- see küsimus on, näitawad kirjad, mis tema, kohta 
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saadakse. Ei üheski küsimuses ei ole neid nõnda- palju saadud, 
kui just wabadikkude asjus, nende endi hoolt.

Põllutööministtzeriunü seletuskirja järele on wabadiku koh
tadel 12.957 hoonet ja need kohad nn eluasemeks 36.254 inimesele.

See on kohutaw suur arw. Meil on kohti, kus terwed kü
lad -wabadikke on, kes oma koha kaotamisel mingit Peawarju ei 
leia. Nad on aastaMmneid seal elanud, niis õigusega saab nende 
küla samasugusteks aherwarteks muuta, nagu wanasti mõni 
mõisnik oma rentnikkude kiilaga on teinud?

Kõige pareMa Pildi sellest wabadWude -armust saab teda 
wõrreldes meie linnade elanikkude arwuga wiiniase rahwaluge- 
mise andnute Põhjal. Wabadikke on perekonnaliigetega kokku 
36.254 hinge, -— Rakvere, Petseri-, Wõru, Kuresaar, Haapsalu, 
Wiljandi ja Baltiski elanikke aga kokku ainult 35.800 hinge. Kui 
meil ka ühe nende- linnade elanikkude peawarju küsimus üles 
tõuseks, missugune sündmus see oleks, kuid kui Mähe on aru 
saadud meie wabadikkude sotsiaalsest olukorrast! Ometi on see ju 
nende saatus, millest kõneldakse.

Wäikerentniku olukord on olnud üks raskematest kogu ilma 
maaoludes teiste maaküsimuste kõrwal. Maauuendusp weteraan- 
apostel A. Damaschke- on kokku arwanu-d, et Inglismaal, ülates 
Georg 2. malitsemisest (1727), Briti Parlament üle 4000 otsuse 
maaküsimuse kohta on teinud, kusjuures wäikerentnikkude -olukord 
eesrinnas on sammunud.

Ja seda on see- küsimus ka Praegu. Pros. M. Sering kõne 
leb oma ülewaates wäiVemaapiÄgmise korraldamise kohta, et 
maauueüdüsed Iirimaal, Britis, Skandinaawias ja Soomes rent
niku kaitse ja saatuse esimesele kohale -on tõstnud-.

Ka M. Seringi enda kodumaal -on see nõnda, sest Saksamaa 
annab warsti peale ilmasõda kaks põhjalikku korraldust meie wa- 
badikku taoliste kohta: 31. juulil 1919. ja 9. juunil 4922. a.

//Popsiseadnse" saamifelugu.
WabadiKujde maaküsimuse kiire laheNdanlise wajaduse tõstis 

2. Riigikogu nwli^nüstel terawalt päew-äkarrale Tööerakond. Oma 
walimisüleskutseteA rõhutas ta, et tarwis .on wabadikukoht-ade 
wälsao-stu seadust -maksma pauna. Kui siis Pärast 2. Riigikogu 
walimisi tööerakonna rühmale 1923. aastal ettepanek tehti wa- 
litsüsest õsa wõtta, siis seadis rühm üheks walitsusest osawõtu tin
gimiseks selle, et wabadMudele õigus ja wõimalus antagu oma 
krunte wälja osta. RLihm nõudis, et Lii wabadik ja,Peremees 
ise wabatahtlikült ei saa kokku leppida, siis riik -oma snnüimäärus- 
tega asja lahenduseks wahele astugu. Sellest ei tahtnud põllu
meestekogud teadagi. WiimcEs olid nad siiski sunnitud- järele 
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andma, ning leiti mingisugune kokkulepe.. «Popsiseaduse" wäHa,- 
röötainine jäi põllutöö ministeerirrmi ülesandeks, kes loastawa eel
nõu walitsus-ele alles 1925. aasta algul esitas. Walitsusest Ms 
eelnõu Riigikogusse, kus teda maakomisjonis nelja kuu- kestel aru
tati, niis juures seaduse läbiwaatamisele 39 koosolekut pühendati 
peale selle töötas meel alamkomisjon. Riigikogu üldkoosoleku ette 
jõudis eelnõu 1925. aasta sügisel, pärast seda, kui ta suwe läbi 
aruandja J. Waini (sots.) taskus seisnud, niüg w-öeti pärast piWi 
waie-lusi, kus põllumeestekogude mehed eelnõu oma kõnede rohku
sesse püüdsid uputada, kolmanda lugemise lõpuhüäletusel wastu, 
29. jaanuaril 1926. aastal. Seaduse-eelnöu ivastuwõtmise pu
hul pidid isegi Poliitilised wastased tunnistama tööerakonna tee
neid selle seaduse lübiwiimisel. «Tööerakond toimis rahulikult ja 
järjekindlalt," kirjutab näit, rahwaerakonna häälekandja („Post. 
nr. 33 — 3. weebr. 1926).

Seaduse siht.
Nagu walitsuse poolt seaduse eelnõule juure lisatud seletus

kiri ütleb, on selle seaduse siht: ,1) kindlustada emamaadel ts. o. 
eraisikute, kogukondade ja kõiksugu asutuste päralt olewatel maa
del, kui M kõigil muudel maa-aladel, mis maaseaduse alusel riik
liku maätagawarasse ei ole ar-watud) — asuwatele wäikomaja- 
pidajatele wabadMudele eluaseme kohad, ja 2) wõimaldada nende 
kohtade põlist tarwitamist. Loomulik, et see seadus ainult neid 
rend-ikohti puudutab, mis juba oma iseloomu poolest rendikohad 
on, s. o. kus kohomanikul wõimalused puuduwad koha otsekohe
seks -majandamiseks. Niisugused' on kogukondade ja asutuste pä
ralt olewad iseseiswad tväikemajapidamised. Siia ei kuulu aga 
lnitte eraisikute päralt olew-ad üksikud iseseiswad talil kohad, mis 
teinekord- küll lühema chk pikema aja peale wälja wõiwad rendi
tud olla, kuid küs alati wõimaluA ette on näha, et -maaomanik oma 
kohta ise nlajandania wõib hakata. Üksikutest, iseseiswatest eraisi
kute päralt õlewatest taludest wõib selle seaduse alusel eraldada 
ainult wäljakujundatud iseseisw-at wäiVeinajapidamist, kus koha 
kasutajal wabadikul oma eluh>oone .olemas ja see -koht wähemalt 
1920. a. saadik juba asutatud. Talu ^omaniku hoonetes asuwäd 
ajutised maakasutajad' onrawad eluaseme õiguse -ainult neil juh
tumistel, tui nad endi käes kasutada -olemast maast wähemalt poole 
uudismaana üles on harinud.

"Popsiseahnse" wastased,
Põllurneestekogud-e Riigikogu rühm, kes- kõige jõuga „poplsi- 

seadüse" wastu w-õitles, Põhjendas' RiigUogus- oma wastuhäMe- 
tust järgmiselt:
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„ Popside seaduse wastuwõtmine käesoleM-al kujul tähendab: 
1) Eesti- taluma!apidamise- eramnanduse tunde ja selle ptlMu.se 
halMamist. 2) Eesti talupidajates kindluse tunde häwitamist, et 
nende maa- ning majapidamine, mis põliselt nende käes peaks 
olema Eesti maamajandune kapitaalt arendamiseks ning maa- 
elanikküdele tööwöim aluste 'Muretsemiseks, wõidakse Eesti sea- 
dusandlise wõimu polt kergel käel käest ära Mätta. 3) Eralepin- 
gute murdmist seadusandlisel teesl ja sellega meie eraõiguse aluste 
ning põhimõtete kõigutamist. 4) Talupidajates meeleolu tekita
mist, et edaspidi oma maadele ei> juleta enam eluasemeid ühelegi 
wallalisele isikule anda ja sellega inimeste Proletapiseerimist niüg 
maalt ära peletamist alewitesse ja linnadesse, <kus isegi tööpuudus 
Malitsemas." >

Nii siis- .wastuhääletus ja wastuseismine pichtpõhitnötete 
pärast. Neidsamu mõtteid oli 1923. aastast alates sagedasti 
korrutanud põllumeestekogude häälekandja „Kaja".

Kas on omandusõigus puutumata pühadus?
Selles- asjas wastas „Kajale" juba 1923. Mstail jtrüli kuus 

„Päewalehe" toimetaja G. E. Luiga:
„Ilmaaegu Püüab põllumeeste häälekandja kohutaMaid- tonte 

selles asjas seinale maalida.
„Põ!llumeeste häälekandja koputab onranduse õiguse püha

duse ja puutumatuse peale, millest põhimõtteliselt tahetakse kinni 
pidada, kuigi see tegelikult riigile jä ühiskonnale hälvi tust äh-war- 
daw on. Selle juures^ mõistetakse seda omandusõi-gust wägä ühe
külgselt: nõutakse kaitset ainult ühele poolele, kuna teine pool kõige 
oma omanduse ja õigusega täiesti kaitseta teise Poole meelewalla 
ja tujude alla Peab jääma,

„See on aga seisukoht, ,mida uue aja öigusline riik iialgi 
omaks ei wõi- Mätta. Kõik tsiwiliseeritud- riikide seadusandlus ei 
ole muud, küi riiklik wahelesegamine riigikodanikkude- isekeskis
tesse wahekord-adesse. Need põllumeeste esitajad, kes ei taha lu
bada. popside 'küsimuse lahendamist riiNise seadusandluse teel, Maid 
jonnakalt nõuawad „wab'a kokkulepet", nais sel juh-tuntisel ainult 
sisuta sõnakõlks on, tahaMad Miia Eesti maakorraldust 400—500 
aastat tagasi ennerootsiae.gsetesse oludesse. Sest juba Rootsi Ma- 
litsus kitsendas^ seda nmäomanduse õigust -õlge tubliM ja — 
meie rahMas nimetas sellepärast Rootsi -aega „heaks ajaks."

„Nüüd- aga tuleb põllumeeste häälekandja ja ei ole kokku
hoidlik Märnndega, et sellestsamast põhitnõttest -hirimr ja õndsuse 
tonti- Eesti riikluse seinale maalida ja sellega küsimuse lahenda
mist raskendada, selle asemel, et arusaamatutele' asja kohta mõist
likku seletust anda.
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„Meie ei taha kaugenrglt näisid tuula, tuletame ainult 
ineele, et tarme Wene talumaade wäljaost samasugusest wiisil sün 
dis, ja et selle mastu Pärisorjuse p.ooldajad' karwapealt neidsamu 
wäiteid ette tõid, uus „Kaja" nüüd, üle 60 aastat Hiljem, katsub 
uuesti üles soendada. Aga see reform ei toonud Wene riigile ei 
sees ega mäljaspidi mingisugust lahju, Maid ainult Latsu.

„Samuti on pieie ligemas naabruses, jSoomeA torpabite 
korraldus samadel aluste! läbi wiidud, ning see ei ole wälispidi 
usaldust riigi Mastu kõigutamld' >ega riiki^ seespidi nõrgestanud. 
Ümberpöördult: kõik tunnistawad, et seõ resorM oli tairwilik ja 
et ainult selle mõjul on sotsi aklistline enamus nende riigikogus 
wähemuseks muutunud.

„Nii ei kinnita .ajalugu ja teiste riikide kogemused „Kaja" 
bi rmsaid ettiektrulutu si."

Mis rääkisid põllumeeste Logude jütsid ise mõne austa vest»
„Aga maatame meel eneste lähemas minewikus ringi," kir

jutab G. E. L. edasi. „Umbes 17 aastat tagasi -kirjutas K. Päts 
— põgenejana wäljaspook kodumaa Piiri asudes — tunde ridade 
kirjutaja wgstutawal toimetusel ilmumas -lehes i„Koit") esimese 
Pikema eeskalvalise töö maaküsimusest Eestis', n.õudes riiklist wa- 
helesegamist talumaa nsiiügi kiirendamise otstarbel. Pärast esi
tasid Eesti talurahwa! asemikud Wene riigiwolikogus paaril kor
ral maakorralduse .seaduseelnõusid, kus kõigis oli saMa põhimõte 
maksew ja mille mastu sakste poolt waieldi põhimõtteliselt, dmaM 
duse õiguse Puutumatust kaitstes, kuigi KsiMusel nende tõenduse 
järele suuremat tegelikku- tähtsust ei olnud. Karwapealt, nagu 
nüüd „Kaja" Popside küsimuses.

Tuletame Meel meele suurt Punast aula koosolekut li 905. 
aasta nowembri lõpul Tartus, kus Praeguse põllumeeste liideri 
F. Teemanti juhatusel otsuseks tehti sunniwiisNne talumaade 
müümine hinna eest, mis kohtu ehk erikomisjonide poolt' kindlaks 
määratakse. ;

Meie mäletame, niis saatus selle eest J. Teemanti tabas ja 
mäletame, kui Mihaselt sakste Poolt jälle selle põhiimõtte. Dastu 
wälja astuti. Põhimõtte pärast, millel ei üteldud' süurt tegelikku 
tähtsust olewat, kuna „kokkulepe" pidi kerge saawutada olema: 
Peksmiste, Põletamiste, mahalaskmiste abil taheti see mõte äpa 
hämitada, taheti inimesi hirmutada nii „kuriteolisi" plaane weel 
kaMatsemast, aga mis saadi sellega kätte? 1919. aasta maa
teadus. ,

Ja nüüd, ei olnud enam ühtki mõisnikku, kes ei aleks' soolwi- 
nud, et need' huKamõistetud plaanid ei olnud teostatrld, siis kui 
seks Meel aeg oli.
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.Aas tah arvad pöüumched tõesti! popside küsimuses sedüsiama 
teed Ma, mis rüütlikogud on käinud' sineie nraaküsimuses? Kuid 
argu nad püüdku endid selle juures kes teab missuguste kõrgete 
põhimõtete kaitsjateks! teha. On üks kõrgem ja ülem õigus, kui 
üksikute isikute ja kihtide õigus, see on ü h i s kondline õi- 
g u s ja sellest seisukohalt peab riik asja otsustama."

Ka põllumejestekognde juhid ise on praeguses Riigikogus 
talumaid wõõrandauud.

Täienduseks G. E. L. mõtetele wöiks w-eel tähendada, et ka 
praeguses Riigikogus mitmel kgrral talumaid on wõõvandatud, 
ilma et see Põllumeestekogude meelest Eesti talumaa pidamise, 
eraomanduse Püüde ja selle püsiwuse halwamist oleks täheudainud 
ja ilma et nad nendele oleks wastu waielnud. Palju rohkem 
on nad ise neid sundvõõrandamist Riigikogus kaitsenud ja toe
tanud. Nii wõõrandati seadusega 26. märtsist 1925. a. Wiru 
niaakonnas Sõmeru wallas Wanamõisa ja Kukruse Põlewkiwi- 
taewanduste jaoks maad 11 talu küljest, misjuures ühelt, Paali 
talult, maa täiesti wõõrandati, nii et temal enam jalatäitki maad 
järele ei jäänud. Selle seaduse kaitsjaks ja aruandjaks oli esi
mesel lugemisel põllumeestekogude liige J. Hoilbe-rg, teisel luge
misel ka põllumeestekogude liige, üldkomisjoni abiesimees K. 
Tamm.

Samuti wõõrandati 17. juuni i1925. a. seadusega Petseri 
inaakonnas Irboska wallas, Dubniki ja Kräkowa Vilas, talu
meeste maa kipsilademete kasutamiseks. Aruandjaks oli jälle 
Ii Holberg, kes näitas, et maaomanikud nii Kangekaelsed" Md 
ja aktsiaseltsiga kuidagi wiisi kokku leppida ei tahtnud", sellepärast 
tulnud sundvõõrandamise Poole pöörata.

3701 hektari talumajad põllumeestekogudesse kuuluma ministri 
ettepanekul ühe ropsuga Mõõrandatud.

Edasi wõõrandati 26. jaanuari 1926. a. seadusega Petseri
maal, Iärwesuu, SatseriUa ja Petseri waldades, sõjaministee
riumile laske- ja laagriplatside asutamiseks 3-701.M hektari maad. 
Kogu „po!psiseaduse" alla kuulu iva 9560 wäikemaapidamise külwi- 
Pind on aga kõigest 6801,2 tiinu suur. See talumaade wööran- 
damise seadus oli esitatud Põllumeestekogudesse kuuluma sõja 
ministri J. Sootsi poolt ja kaitses teda Riigikogus aruandjana 
iälle põllumeestekogude mees J. Holberg.

Peale selle wõõrandati maid praeguses Riigikogus mere
kindluste jaoks Wiimsi rannas, sõjaministeeriumi laskemoona
ladude ehitamiseks ja Tallinna garnisoni laske-, laagri- ja õppe-



Platsi asutamiseks Tabria tee õiendamiseks, Sonda-Mustwes raud
tee liiwaaukude juure pääsemiseks jne.

Kuidas on seletataw, et kõigil neil jultumistel maawöõrau 
damine ei rikkunud talumaapidamise era on w uduse tunnet ja 
Võõrandamine põllumeestekogude meelest oli' lubatum, et murda 
maaomaniku kangekaelsust, kuna see wabadikkude maalapikese 
juures nende meelest koguni Vastupidi on? Ometi wõeti kõigil 
tähendatud juhtumistel taluniku käest ära maa, unda talunik 
seni ise tegelikult kasutanud, taluniku oma maa, Luna „popsi- 
seadus" wabadiku õigused kindlustab ainult selle Maa peale, 
mida wabadik soni kasutanud ja sagedasti isaisade käest pärinud.

,,popsiseaduse" Väljaandmine on riigikaitse mõttes märksa 
tähtsam, kui mõne laagriplatsi asutamine.

Soe on põllumeestekogude kahesugune mõõdupuu.

MiI maamehed arwawad.
Et selles küsimuses tegelikud põllumehed palju leplikumad 

on, kui linnapõllumehed, seda näitab muuseas üks kiri „Kajas" 
(4. juulil 1923. a. nr. 432), mis „Wändralase" allkirja kannab 
ja kus muuseas öeldakse:

„Kui kõneldakse popsnikkude Varustamisest maaga, siis on 
küsimuse tegeliku lübiwiimise mõttes otsustama tähendusega, kui 
suurt maa-ala siin mõeldakse. Kui on jutt sellest maalapist, mis 
popsi maa ja aia all senini olnud», siis on küsimus Võrdle
misi lihtne, s e st et see praegu makswat seisu
korda tegelikult ei muuda. Tahetakse neile aga anda 
rohkeni maad, siis läheb küsimus õige keeruliseks."

Wastuwõetud „popsiseadus" jätab oga just ainult selle maa 
wabadiku kätte, mis seni tema kasutada olnud, sellepärast ei tac 
witseks kogumeeste! seda lihtsat küsimust igasuguste ähwardus 
tega asjata keeruliseks ajaga.
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Kogukonna-, asutuste- ja erarendi- 
maade korraldusseadus.

(Riigikogu poo-lt 11. Veebruaril 1926. a. lvastu Võetud.)

Korraldamisele krmrlnwad maad.
1. Käesolema seaduse alusel OuuluVad korraldamisele 

Väljaspool linnade ja alewite administratiiVpiire ning maakon- 
nawalitsuste ettepanekul stsemmistri Poolt kinnitatud alewikkude. 
ehituspiirkonde asuwad kogu,konna-, asutuste ja eramaad, mÄ- 
lele asutatud: a) renditalud; b) rendilepingu põhjal kasutatawad 
iseseiswad wäikemaapidamised; c) wäikemajapidamised, nns niaa- 
omanikir nõusolekul asutatud enne 1920. a. ja mida ei kasutata 
töölepingu alusel.

Märkus 1. Käesolewa seaduse alla ei kuul need kogu
konna päralt olewad maa-alad Väljaspool linnade administra- 
tiiwpiire, mis Vabariigi Valitsus aasta jooksul, arwates käes
oleVa seaduse jõusseastumisest, ivnstama linna omawalitsuse ette
panekul määrab maatagawaraks linna administratiiwpiiri laien
damiseks, suVituskohtade ja aialinna asutamiseks wõi muude hea
korra ülesannete täitmiseks.

Märkus 2. Peale käesolewas paragrahwis nimetatud 
nw.a- ja majapidamiste kuuluwad korraldamisele Saare maa
konnas ka omanduse õiguse alusel kasutatawad Vüikemaapida- 
mised, kui nad asuwad inaakorralduse seadusega korraldatawate 
maade piirides ja kui üksiku maapidamise suurus ei ulata iile 
5 ha. Nende wüikeinaapidamiste korralda unne sünnib ühel ajal 
maak-orralduspiirkonna lapi- ja ühismaade kruntimisega.

Kes wõiwad nõnda maakorraldust.
A 2. Paragrahw esimeses minetatud maade korraldamist 

käesolewa seaduse alusel Võib nõuda:
a) maaomanik;
b) kogukonna- wõi asutuste maade kasutaja;
c) eramaade kasutaja, kui ta kasutuses olem põllu-, õue- ja 

aiamaa kägu su urus ei ulata üle 5 ha: 1) kui tal korraldatama 
Maa peal on oma eluhoone Või 2) kui tema Või ta eelkäijad, 
kellelt ta maa kasutamise õiguse kas- omandanud wõi pärinud, on 
üles harinud uudismaana Vähemalt Poole kasutada olemast 
põllumaast;
12



d) punkt c. ettenähtud^ maakasutaja, tui ta wastu aina taht 
mist lahtun 1a oti sunnitud kasutada olnud luaakohalt kasutanrise 
lepingu lõppemisel 1925. -a. keivadel, olgugi et ta oti täitnud 
kohustused maaomaniku wastu.

Nandmise õiguse kaota misest.
4 3. Seda korraldujse nöudinise õigust ei ole eramaadal 

asul oal maakasutajal, kui:
a) tal endal nn wõi riik wõi maaoamuik talle kindlustab 

mujal maad, mis oma põllumajandusliku wäärtuse ja otstarwe 
poolest üldiselt mastab tema käes praegu kasutada olew-ale nimn 
kohate wõi kui tema käes käsutada olewa maakoha eraldamine 
rikub Peakoha maa-ata iihttust sehawõrd> et selle edaspidine käsu
tamine põllumajanduslikult tuntawalt raskeneb ja kui sealjuu
res peakoht, millest eraldamine sünnib, on wähem kui 20 ha: 
on peakoht alla 20 ha, on maakasutajal õigus nõuda peakohast 
eluasemeks hoonealuse ja õuemaa eraldamist, kuid mitte üle 
Vs hektari;

b) kui maakasutaja kohtuotsuse ulüsel on kaotanud kasuta
misõiguse lepingutingimuste täitmata jätmise pärast;

c) kui maakasutaja kohtu Poolt süüdi mõistetud ja karis
tatud: 1) kas kõigi õiguste wõi 2) kõigi iseäraliste õiguste kaota
misega, kui nende karistuste kandmine ei ole lõppenud enne 
1920. a. tl. jaanuari; 3) Marguses R. Tr. S. 169, 170, 17(0 
ja 180 põhjal, kui nende süütegude eest karistuse kandmine ei ole 
lõppenud enne 1926. a. 0. jaanuari.

Märkus. Käesolewa paragrähwi punkt a. uinutatud 
uue maa kättesacuniseni on käsutajal õigus senist maakohta edasi 
kasutada käesolewa seaduse § 31 kindlustatud alustel, kusjuures 
§ 2 p. 4 ettenähtud kasutaja astub nendesse õigustesse järgmise 
majandusaasta algusest, kus uue maa saamise kindlustus antud.

Maa andmine riiklikust tagawarast.
4 4. Käesolewa seaduse Põhjal ettewõetud korralduse tõttu 

maata ja eluasemeta jäänud isikutele (võib anda põllutõöminis- 
teerium eluasemeks maad riiklikust maatagawurast wäiljaspool 
maaseaduse H 20 ettenähtud korda. Lähemad määrused sarnase 
maa-andmise kohta annab Pöllutõöministri ettepanekul wabariigi 
walitsus.

Maa asemeleandmine peremehele.
5 5. PõllutööministLeriuM wõib anda orumaade omanik

kudele wiimaste soowil käesolewa seaduse alusel eraldatud maade 
asemel § 4. korras riigi maad wõi muid soodustusi riigi taga- 
waramaade tarwitamise suhtes.
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KvrraLLuskowisjorlld.
H 6. Käesolewa seaduse teostamiseks asutatakse kohalikud 

korralduskomisjonid, kes koosnewad pöllutöö nnniste eriumi esi
tajast esiniehena ja kahest liikmest, kellest üks usaldusmehena maa
omanikkude, teine usaldusmehena maakasutajate Poolt Mukitakse 
wastawalt selle kogukonna maaomanikkude ja maakasutajate kes
kelt, kelle maad korraldamisele tulewad. Asja otsustamisel, kus 
maaomanikuks kogukond wõi asutus, esineb usaldusmehena kui 
komisjoni liige maaomanikkude usaldusmehe asemel wastawa 
kogukonna wõi asutuse esitaja kogukonna walistuse wõi asutuse 
wolitusel.

6 7. Kohalikud korralduskomisjonid astuwad kokku 6 kuu 
jooksul arwates käesolewa seaduse jõusseastumise püewast, wälja 
arwatud käesolewa seaduse § 1. märkuses ettenähtud juhtumised, 
kus korralduskomisjon kokku -astub wiibimata pärast lapi- ja 
ühismaade korralduspiirkonna kawa kinnitamist.

7 8. Kuu aja jooksul pärast käesolewa seaduse jõusseastu- 
misl kutsuwad wallawalitsused awalikkude kuulutustega kõiki isi
kuid, kel käesolewa seaduse põhjal õigus oma wahekordi lahen
dada, registreeruma kolme kuu joksul wallaw alistuses usaldus
meeste walimiseks.

Ühe poole registreerimisel registreeritakse ka ta wastaspool, 
millest winnasele kirjalikult teatatakse.

8 9. Kuu aja jooksul pärast registreerimise tähtaja lõppu 
kutsub wallawanem § 8. korras registreeritud isikud koosolekule 
usaldus meeste walimiseks, maaomanikud eraldi ja maakasutajad 
eraldi. On maaomanikke wõi maakasutajaid koosolekule tulnud 
alla paole registreeritute arwust, on koosolek otsuswõimetu ja 
wallawanem kutsub awaliku kuulutuse wäljapanemisega ja kutsete 
saatmisega uue koosoleku kokku waremalt 7 päewa ja hiljemalt 
14 Päewa pärast. See koosolek on ostüswõimne kokkutulnute 
a >ru peale waatamata. Koosolekri ostused tehakse liht häälte- 
e unus ega.

Koosolekut juhatab wallawanem, protokolleerib walla- 
sekretär sellekohasesse pvotokolliraamatusse, kuhu ta sisse kannab 
ka kohaliku korralduskomisjoni edaspidised protokollid. Walla
wanem ja -sekretär, kui nad ei ole asjaosalised, ei wõta osa hääle
tamisest. Maaomanikud kui ka maakasutajad waliwad § 9 korras 
walitud usaldusmehele (§ 6) asemiku, kes wõtab li istu ena osa 
komisjoni töödest usaldusmehe püudumisel.

9 11. Ei toimu usaldusmehe wõi ta asemiku walimised, 
määrab walimata jäänud usaldusmehe wõi ta asemiku walla- 
14



nõukogu. Maaomanikkude usaldusmeheks määratakse maa
omanik, maakasutajate usaldusmeheks maakasutaja.

Kogukonna wõi asutuse esitaja komisjoni koosolekult puu
dumisel asendub teda § 6. ettenähtud korras walitud wõi mää
ratuid usaldusmees.

Asjaajamise kord korralduskomisjonis.
§ 12. Kohaliku korralduskomisjoni istungid kutsub kokku 

komisjoni esimees tarbe järgi, kuid iga esitatud palme waäda- 
takse Mk ja otsustatakse hiljemalt 6 kuu jooksul, arwates esita
mise päewaft. Komisjoni istungitest teatab komisjoni esimees 
allkirja wastu liikmetele, netide asemikkudele ja asjaosalistele. 
Komisjoni asjaajajaks on. wallasekretär.

Komisjoni istungid on awalikud.
Märkus. Ei tule komisjon kahekordse kutse peale kokku, 

saadab komisjoni esimees selleks istungiks määratud materjali 
maakorralduse komisjoni otsustamiseks.

§ 13. Kohalik korralduskomisjon on kohustatud ära kuu « 
lama asjaosaliste ja nende poolt kutsutud tunnistajate ja eksper
tide seletusi ja tarbekorral asjaolude selgitamiseks ka koha peale 
ilmuma.

Edasikaebamise kord korralduskomisjoni otsuste peale.
§ M. Kõik kohaliku korralduskomisjoni otsused Pannakse 

wälja awaliku kuulutusena wallawalitsuses ja nende Peale wõib 
maakorralduse komisjoni edasi kaewata ühe kuu jooksul, arwates 
kuulutuse wäljapanemise päewaft.

§ 16. Maakorralduse komisjon waatab läbi awalikul is
tungil kõik temale otsustamiseks saadetud asjad ühes juurekuu- 
luwa materjaliga ja sissetulnud kaebustega, kuulab ära ilmunud 
asjaosaliste ja tunnistajate seletused ja tarbekorral asjatundjate 
arwamised ning teeb otsuse, mille peale wõib kaewata ühe kuu 
jooksul maakorralduse peakomisjonile.

Märkus. Maakorralduse komisjoni istungist teatab all
kirja wastu maakorralduse komisjoni alaline liige komisjoni liik
metele, asjaosalistele ja tunnistajatele.

§ 16. Maakorralduse komisjonile sissetulnud materjal waa- 
datakse läbi ja otsustatakse komisjoni poolt hiljemalt ühe. aasta 
jooksul, arwates sissetuleku päewaft.

Kuidas esitada palwe koha eraldamiseks.
§ 17. Isikud, kes käesolewa seaduse alusel maade korral

damist soowiwad ja kel seda õigus nõuda (K 2), annawad selle
kohase palwe kohaliku korralduskoMisjoni esimehele ühe aasta 
jooksul, arwates käesolewa seaduse jõusseastumise Päewaft.
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F 18. Leiab- kohalik korralduskornisjon palwe põhjendatud-, 
teeb ta Pooltele ettepaneku!, kakku leppida koha, er aidana ise ja selle 
edaspidise' kasutamise üle.

Saawutawad maaomanik ja maakasutaja kokkulepp-e, mis 
korralduskamiSsoni Paalt protokollecritakse, siis sünnib kaha- eral
damine ja edaspidine kasutaniine kokkuleppe -alusel. Ei lepi- kokku 
maaomanik ja m-aakasutaja koha eraldamise iile, otsustab- eral
dan! ise kohati k korrälduskomisjan.

On koha käftitamise iile kokkulepe endisest ajast, siis jääb see 
maakasutaja -nõudel maksmaks.

Kmdas sünnib koha eraldamine.
4 19. Käesolewa' seaduse alla luutumate maade korralda

mine wõi eraldamine sünnib maakorralduse seaduses ettenähtud 
korras.

Maa korraldamise kui kä maa eraldamise kulud-, mis maa
korralduse seaduses ette -nähtud, kannab korraldamise wõi eral
damise nõudja. On käesollewa seaduse § 1. p. p. b ja c ja mär
kus 2. ettenähtud maade korraldamisega seotud ka Peakoha kor
raldamine, kannawad mõlemad- pooled kulud wastawalt nende 
koha juures tehtud tööle.

Eraldatama koha suurus.
5 20. Korraldamisele määratud maad eraldatakse senise 

kasutamise suuruses, tuid rendikohad mitte üle 50 ha, wõima- 
likütt ühes tarwilikkude majapidamise hoonetega ning käesolewa 
seaduse § >1. p. p. b- ja c ettenähtud- maad mitte iile 5 ha põllu-, 
õue- ja aiamaaga.

Need ülemmäärad ei ole makswad käesollewa seaduse § l. 
P. p. b ja c ettenähtud päranduse alusel kasutatawate maade kohta.

Wäik-emaapidamistele Saare m-akonnas, mille oinanikud- wõi 
kasutajad (§ 1. P. p. b, c ja nmrkus 2) „Maaseaduse" Põhjal ei 
ole maad saanud, wai> kellel nrujal ei ole üle 5- ha- kõlbulikku maad 
omanduseiks wõi Põliseks tarwitamiseLs, planeeritakse maad juure 
oManiku' wõi käsutaja soowil Wlakonnw wõi läheduses- dlewatest 
era-, kogukonna-, asutuste- wõi riigimaadest maakorralduse sea
duses ettenähtud korras järgmisel määras: kui korralduspiir- 
konna talud-e suurus 26-—50 ha — kuni 5 ha, seal hulgas! wä- 
hemalt 2 ha kõl-bulMu heinamaad, k.ui aga talude: suurus iile 
50 ha — kuni 8 ha, seal hulgas wähemalt 3 ha kõlbulikku 
heinamaad.

Koha wäljaost ja rent.
6 2j1i. Käesolewa seaduse alusel korraldatud koht läheb selle 

kasutaja' soowil talle omanduseks wäljaostu teel, kui selle koha 
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edaspidise kaisutamise musi kohta poolte iv ahel teisiti ei ole kokku 
lepitud (§ 18).

Ei ,õle eraldatud koha Pidajal Pärijaid esimeses ega teises 
sugulus- wõi hõiMlusastmes, wõib rendimaade korralduskomis
jon maaomaniku nõudel kohta wäljaostu. asemel ka rendi alusel 
kasutamisele määrata kuni pidaja, surmani wõi köhalt lahkumiseni.

Koha rendiks a omataks e 4 pr ots. koha käesolewa seaduse § 22. 
alusel määratud hinnast, kuna teised nenditingimused määrab 
rendimaade korralduse komisjon wastawalt riigimaade kohta 
makswatele renditingimustele.

Samadel alustel jäetakse senistele kasutajatele rendile wül- 
jaspaol linnade administratiiwpiire asuw!ad kogukonna! päralt ole- 
wad maa-alad, mis wabariigi walitsus kolme kuu jooksul, arwa- 
tes käesolewa seaduse jõusseastunrisest, wastawa linna omama - 
kitsuse ettepanekul määrab maatatzawaraks linna administratiiw- 
piiri laiendamiseks, suwituskohtäde ja,äialinnade asutamiseks- wõi 
muude heakorra ülesannete täitmiseks.

Wäljaostu hind.
4 22. Kui maaomanik ja, eraldatama Maakoha kasutaja 

omawahel kokku ei lepi maakoha, hoonete ja Päralduste hinna 
kohta, määrab selle korralduskomisjon riigimaade põlise tarwitam. 
seaduses („Riigi Teataja" nr. 109/110 — 1925) wastawa wäär- 
tirsega maa kõhta ettenähtud- alustel ja suuruses!, maha arw-ates 
sealjuures seda wäärtust, mis koha kasutaja wõi ta eelkäija wii- 
nrase 20 aasta jooksul maä iilesha-rimise, maapa-r andus e wõi mõnel 
muul teel ta käes- kasutada olnud maad esialgsele Väärtusele juure 
lisanud ja mis Praegugi koha wäärtust endisega Võrreldes tõstab, 
kui maakasutaja sarnaste tööde eest ei' ole. tasu saanud, .olgu 
rahas, materjalides, rendiwaba oleku näol, rendikergendüse wõi 
mõnel muul teel.

Ostuhinda tasutakse kas korraga wõi osade kaupa poolaasta- 
maksudena.

Riiklik toetus koha wäljaostul.
5 23. Ei ole wabadikukoha omanik kogukond ega asutus, 

siis tasub- korralduskomisjoni poolt määratud ostuhinna omani
kule riik kolme aasta jooksul, seejuures ükskolmandik esimese aasta 
wältusel. Wõlgujäänud ostusumma Pealt maksab riik maaomani
kule seadusliku protsendi. Wabadik maksab- ostuhinnana riigile 
kaks-kolmandikku wiimase Poolt maaomanikule makstud ostuhin
nast. Nimetatud summa pealt maksab wabadik riigile seaduslikku 
intressi ühes kustutusprotsendiga 1 protsent aastas. Wabadikul 
on õigus- ka kiiremas korras tasuda oma ostuwõlga wõi maksta 
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seda korraga sellekohaste wabariigi walitsuse Poolt wäljaantawate 
^nääruste alusel.

Ostuhinna tasumine.
6 24. Maakoha hind sa selle tasumiseks määratud poolaasta 

maksud ühes Mõla pealt wõetawate protsentidega kantakse kroo
nides wastawalt wöörandamise- wõi rendilepingusse.

K 25. Kohaostmisel wõlgujäänud summa kindlustatakse kin
nistusraamatus esimese obligatsiooniga. Kogukonna- ja asutu ste - 
maadest eraldatud^ maade wõlg tasutakse ühesuurustes osades hil
jemalt 36 aasta jooksul poolaastamaksudena. Wõlgnikul on õi
gus tasuda terwelt wõi osalt wõlga enne kindlaksmääratud täht
aega. Wõlguolewa osa pealt maksab wõlgnik 5 protsenti intresse 
ja kustutusprotsendi wastawalt kustutusaja wältusele.

7 26. Käesolewa seaduse § 1. P. p. b. ja c. ning märkus 2. 
ettenähtud Vinniswarade müümisel l vabastatakse need kõigist pea- 
koha peale ingrosseeritud wõlgadest. Leiab wõlausaldaja, et pea- 
kohale ülejäänud maa ta wõlga ei kindlusta, on tal õigus' kuue 
kuu jooksul arwates teadaande ilmumisest „Riigi Teatajas", nõu
da wõla tasumist wastawalt eraldatud kinniswara hinnale, mida 
maakasutaja kohustatud maksma peakoha omanikule. Peakoha 
omanikrrl on õigus Nwla tasuks anda eraldatud koha ostjalt saadud 
(§ 25) selle koha obligatsioone.

Peakoha omaniku ostueesõigus.
8 27. Eraldatud maakoha wõõrandamise korral kolman

datele isikutele, wälja arwatud sugulus esimeses ja teises wõi hõim
lus esimeses astmes, on peakoha omanikul, kelle maast koht eral
datud, ostueesõigus kahe kuu kestel.

Edaspidise tarwitamise leping.
9 28. Kui käesolewa seaduse Par. 22. korras eraldatama 

maakoha, hoonete ja päralduste hinna ning teiste ühel kui teisel 
poolel kanda tulewate kestwate kohustuste kohta, kas kokku on le
Pitud, wõi need korralduskomisjoni poolt kindlaks määratud, wal- 
mistab korralduskomisjon rendile wastawalt eraldatama maako
ha, hoonete* ja päralduste edaspidise tarwitamise lepingu katva. 
Asjaosalised on kohustatud kolme kuu jooksul selle kawa järgi le
pingu sõlmima. Ei tee seda selle aja jooksul maakoha kasutaja, 
kutsub teda wastaspoole soowil seda tegema korralduskomisjon. 
Kui ka selle kutse Peale waatamata kasutaja 2 nädala jooksul le
pingut alla ei kirjuta, kaotab ta õigused, mis käesolew seadus 
ta!e kindlustab, ja ta käes kasutada olewa maaga ning päral- 
dustega talitatakse Pärast rendilepingu lõppu, wõi rendilepingu 
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puudumisel järgmise põllumajandusaasta algusest arwates kües- 
olewa seaduse paragrahro 32 karras.

Tõrgub aga maaomanik ülaltähendatud tähtaja jooksul lepin
gule alla kirjutamast, kutsutakse teda seda tegema samas karras- ja 
samal ajal, nagu käsutajatki.

Ei tee seda maaomanik 2 nädala jooksul, siis tunnustab kor
ralduskomisjon lepingu kinnitatuks ilma maaomaniku allkirjata, 
tehes sellest lepingule wastawa märkuse.

Ei kasuta aga ei maakoha kasutaja ega maaomanik eelmistes 
lõigetes ettenähtud õigusi, ei tule wähekorrad nende wahel lahen
damisele käesolewa seaduse korras.

§ 29. Lepingud kantakse kinnistusraamatutesse maakorral
duse seaduses ettenähtud korras.

Kinnistusmaksnd.
§ 30. Kinnistusega seotud maksud, mis ette nähtud not. sead, 

par. 369, wõetakse eraldatud maa ja Päralduste lepingus kind
laksmääratud koguhinnast. Maksud tasub ostja.

Maade kasutamine lõpuliku korralduseni.
K 3ll. Kuni nuiade lõpuliku korraldamiseni käesolewa sea

duse alusel on rentnikul õigus oma senist kohta kasutada rendi 
eest, mille suuruse iile ta maaomanikuga kokkulepib wõi mille 
Vastasel korral kohalik korralduskomisjon aastarendina rahas 
kindlaks määrab, aluseks Võttes samawäärtusliku maa eest mäk- 
setawat riigirenti.

Eraldamisele luutumate wabadiku- ja eluasemekohtade pida
jate karjatümise-õiguse edaspidise korraldamise kohta kogukonna 
wõi ühisel kasutamisel olnud karjamaal, mis mitme talu ühine 
wäljaeraldamata omandus, annab põllutööministri ettepanekul wa
bariigi Valitsus tarwilikud määrused seniks, kuni see wastawate 
eriseadustega lahendatakse. Nende määruste kohaselt määrab kor
ralduskomisjon iga üksiku juhtumise kohta karjatamise-õiguse ula
tuse ja alused.

Tasu koha Väärtuse tõstmise eest.
§ 32. Juhtumisel, kui maakasutajale maad ei eraldata ja 

selle tagajärjel ta sunnitud on kohalt lahkuma, tasub maaomanik 
maakasutajale Viimse poolt ehitatud hoonete, kui maakasutaja 
neid ära Miia ei taha, ja päralduste Väärtuse, kui ka maaomaniku 
hoonete juures tehtud amortiseerimata kapitaalremondid ning 
maakasutaja Poolt wiimase 20 aasta jooksul tehtud maaparan
duse kalud, kuiwõrd need maaparanduse tööd koha wäärtust tõst
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nud ja kui warene maakasutajale selle eest tasu ei ole makstud ra
has, rendiwäbade aastate wõi rendikergenduse näol.

§ 33. Ei lesti kokku maaomanik ja maakasutaja tasu suuruse 
kohta, määrab tasu kohalik korralduskomisjon.

Maaomanik on kohustatud komisjoni stoolt määratud summa 
maakasutajale wälja maksma kolme aasta jooksul, stäraft maaka
sutaja kohalt lahkumist. Üks-kolmandik tuleb esimese aasta jooksul 
wälja maksta. Wõlgujäänud wäkjamaksusumma Pealt maksab maa
omanik maakasutajale 6 strots. aastas intressi.

Täiendawnd määrused.
§ 34. Wabariigi walitsusel on õigus käesolewa seaduse pii

rides ta elluwiimiseks anda tarwilikke määrusi.

MM MMeV Wuse Mmilktt.
Mis penwad wabadik ja linnamaade rentnik tegema selle seaduse 

maksmahakka misel.
„Postsiseadus" on Riigikogu poolt wastu- wõetud. Kuid Pa

rempoolsete kostu erakonda, põllumeestekogud, krMik-rahwaera- 
kond ja rahwaerakond tahtsid tema iväljakuulutamist edasi lüka
ta ja eelnõu rahwahääletusele panna. See lükkaks nii wabadik- 
kudel, kui ka linnarentnikkudel õiguste kindlustamise nende käes 
olema maa kohta määramata aja peale edasi. Selle juures oli 
tähtsamaks kihutustöö tegemise abinõuks iseäranis põllumeeste
kogude meestel maal waleteadete laialilaotamine, nagu tahetakse 
suur osa Praegu taluniku enese käes olewaid maid wabadikkudele 
wälja jagada, igale wabadikule talu maast nii Palju maad juurde 
lõigates, et tal wiis tiinu maad täis saaks. See teki
tas asjata ärewust ja arusaamatust. Iga wabadik ja 
linnamaade rentnik lugegu sellepärast hoolega juuresolew 
popsiseadus läbi ja andku teda lugeda kõigile oma.tuttawa- 
tele ja naabritele, ning juhtigu iseäranis tähelepanu seaduse par. 
20 peale, kus selge sõnaga on öeldud, et korraldamisele määratud 
kohad eraldatakse nende senise kasutamise suuruses, s. o. ainult 
nendes piirides, mis praegu wabadiku wõi linnamaade rentniku 
käes kasutada on. Kui see maak selgeks saab, siis pole enam põh
just ärewuseks ning kohapidaja wõib kiiremini asuda oma õiguste 
maksmapanemisele tema käes olewa koha peale.
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„Popsiseaduse" Wäljakuulutamise järele Pannakse lvarsti 
wallamajade juures kuulutused iiles, kus kutsutakse kõiki 
isikuid, kelle maade korraldus selle seaduse alla käib, 
ennast wallalvalitsuses registreerima. Iga wabadik ja iga 
linnamaade rentnik olgu, siis Ho õlas wallawalitsusele ennast ülesse 
andma. Registreerimine wõib sündida kolme kuu jooksul. Kui 
registreerimine lõppenud!, — millal ta lõpeb, seda kuulutatakse 
muidugi awalikult, — kutsub wallawalitsus kuu aja jooksul kokku 
kõik registreeritud wabadikud ja linnamaade rentnikud ning need 
peawad eneste seast matima ühe esitaja korralduskomisjoni ja ühe 
asetäitja temale. Tuleb walida wõimalikült õiglane, tubli, laiema 
silmaringiga mees, sest see komisjoni liige on üks nendest kolmest 
kohtunikust, kes õigust Peab mõistma wabadiku ja taluniku wahel 
ning linnamaade rentniku ja linna wahel. Teise wahekohtunikü 
walimiseks kutsutakse kokku kõik need taluomaniküd, kelle maade 
peal wabadikud asuwad ja ka nemad peawad eneste seast walima 
tihe esitaja komisjoni. Kolmanda esitaja, kes ühtlasi on selle kor
ralduskomisjoni esimeheks, määrab- põllutööministeerium. Sel
lega on korralduskomisjon wõi wahekohus koos.

Peale registreerimise wallawalitsu-ses tuleb ühe aasta jooksul 
seaduse wäljakuulutamise päewaft arwates, anda Meel eriline tea
daanne kohaliku korralduskomisjoni esimehe nime Peale selle üle, 
et rentniku käes olewad maad korraldamisele saaks wõetud. Selle 
palwe esitagu wabadik ehk linnamaade rentnik korralduskomisjoni 
esimehele, kas otsekohe ehk wallawalitsuse kaardu. Palwe wõetakse 
siis komisjoni Poolt arutusele ja otsustamisele.

Kõige parem lahenduse wiis on, kui koha peal pooled, s. o. 
wabadik ja peremees oma wahel suudawad kokku -leppiwad. Mõle
mad pooled- peawad teadma, et nad ka tülewikus üksteisele naabriks 
jäÜwad, sellepärast mõtelgu nad aegsasti selle Peale, et nad wõik- 
sid head naabrid üksteisele olla. Mõtelgu mõlemad pooled, et kor
ralduskomisjon wõib asja nende kahjuks otsustada ja otsigu selle
pärast aegsasti, kas ei leiduks kokkuleppe wõimalusi. Kui pooled 
kokku lepiwad, oli see kokkulepe missugune tahes, siis oiu küsimus 
lahendatud. Kui aga kokkulepet ei tule, otsustab komisjon.

Aegsasti peab wabadik selle peale wõtlema, et ta korraldus
komisjoni ees, kui- tema asi läbiwaa-tamisele tuleb, oma õiguseid 
tõendada suudaks. Mõistlik taluperemees räägib muidugi mõista 
komisjoni ees ise seda, missugustes- Piirides maa wabadiku kasu
tada olnud, kelle päralt wabadiku kasutada olewad hooned on ja kas 
w-äbadik maa peal maaparanduse täid teinud- on ja uudismaad 
üles -harinud, wõi mitte. Kuid igalpool leidub halbu inimesi ja 
sellepärast tuleb Kill karta, et mõnel Pool Paremees- wabadikkude 
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õigusi maha salgama hakkab. Seal peab siis ivabadik tunnistused 
ette Panema, olgu see suusõnaliste tõenduste wõi kirjalikkude doku 
mentide näol. Et wabadik maade korraldamist ainult siis wõib 
nõuda, kui temal kasutada olewa maalapi peal oma eluhoone on 
wõi kui tema ise wõi tema eelkäijad kasutamiseks olewast maast wä- 
hemalt poole on uudismaana üles harinud, siis on just nende asja
olude kindlakstegemine eriti tähtis. Mõtelgu sellep. iga wabadik 
aegsasti järele, kuidas seda komisjonile selgeks teha. Kui temal ei 
ole kirjalikka tunnistusi selle kohta, siis wõib ta kutsuda komisjoni 
ette tunnistajatena isikuid, kes mäletawad, et ta maa peal olewad 
hooned ise ehitanud wõi omanduseks ostnud ning et ta nii-nii palju 
maad uudismaana iiles harinud, wõi et seda tema isa, isaisa wõi 
mõni teine eelkäija teinud.

Wõitlus elamise õiguse eest.
Meie parempoolsed ringkonnad on alustanud wöitlust popsi- 

seaduse wastu. See ei tähenda aga üksi wöitlust popsi ja waba
diku saatuse ja ulualuse wastu, tema perekonna ja. laste wastu. 
WõW.usega popsiseaduse wastu on täimas laiem wõitlus. See 
on wõitlus põhimõtte Pärast, w ö i t l u s e l a m i s e õ i g u s e 
Põhimõtte pärast. See on otsustamine selle rike, las 
wäbemal weuual, wwchmrail ini-mosel vrr õigus elada, tööd leida 

,ja ouM igapäevast leiba teenida.
Kuhu lähemad need M.Ml) irriinest, Les Praegu popsitohta- 

del on? dlastast-uastasse on piksudatnd rreude saatuse otsusta- 
mift, neile on ajutiselt kaitset autud rerrdilrpnrgute pikendamise 
ieadn.sega, mille arutamine iga aasta Riigikogus suurt hormi 
sünnitas, llksrord pidid ometi selged -vahekorrad tõmmatud 
saarna ja krisinrus tuleb lõpulikult otsustada. Kana pidi tead
matuses ootama nii wabadik kui ka kohaomanik, mis neist lõpuks 
saab?

Ori need kümned tuhanded inimesed sunnitud' õrna senise 
peawarju jätma, peawad irad omale otsima te-enistüst nr üsalt, 
ale-wist ja linnast, kus aga. raskused praegugi suured', karteritest 
puudus ja tööd raske leida-. Linnades surutakse seega tööliste 
Palgad- meelgi alla, äraelamine muutub meelgi raskemaks. Mil
lega toidetakse- siis perekonda, ja- taswatatakse last?

Riik ei saa. sarnase suure küsimuse juures, nagu seda on. 
elamise õiguse Põhimõte, külmaks pealtmaatasaks jääda. Koda- 
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mk kannab riigi wastu kohustusi, teenib kaitsewäes, maksab 
maksu. Riik nõuab tema käest. Selleparast on riik ka ko
hustanud. Need- üsad, kus riik ükskõikselt pealt waukas, on 
rnöödas. Migi kohus-on hoolitseda, et inimesed tööd ja iga- 
päkwast leibu suuks.

Ja mitte üksi seda, hädaoht on ka mujal. Mida raskem on 
inimese elu, seda rahutum ja wastuwõtlikum on ta kõiksugu 
wälistele mõjudele ja meelitustele. Jänu ajab ka härja kaewu 
ja puuduses -kannataja inimene kaotab tasakaalu. Kas ei ole 
see aga kasuks nendele, kes meie rahwa wabaduse heale ikka 
edasi toitku waatawad? Kus ei ole see pinnaks neile, kes rahul
olematust meie kodanikkude keskele katsuwad lülivata, et meie 
lodus korda maksma panna, mis wõtab sadandett tuh-andetelt 
perekondadelt nende waewäga teenitud war-anduse?

Ärgu unustatagu ära, et rahwas, ikes tööd ja leib!a oskab 
saada, ta Wenemaa püüste õnge ei hukka. Ärgu sunnitagu selle
pärast tuhandeid perekondi teisiti mõtlema hakata, ärgu unus
tatagu ära kehwema elamise õigust.
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