EESTI RAUDTEE
RAUDTEEASJANDUSE K U U K IR I
Toimetus ja talitus:
Tallinnas, Nunne tänav nr. 32.
(Kopli ülesõidu koha-juures).

Kontor avatud kella 9— 3.
Telefon : nr. 192 raudtee keskjaamast,
flrijuhi kodune telefon nr. 19-58 (linna
keskjaamast).
Toimetaja kõnetunnid: kella 9—10 p.
Ärijuhi kõnetunnid: kella 9—10 ja 2—3.

Nr. 12 (2 5 )

Ilmub iga kuu üks kord.
Tellimise hind ühes kaasannetega;
M.
M.
M.

500
aastas
260 V2 „
140 1/4 „

Üksiku numbri hind 25 mk.

D e tse m b er 1 9 2 3

Kuulutuste hinnad:
1

1/2
1/4
1/8

lehekülg — M. 4000.—

„
„

—M. 2000.—
—M. 1000.—

„

— M.

500.—

Kaantel 50% kallim .

2. a a s ta k ä ik

Eesti Vabariigi Raudteevalitsuse viienda aasta
päeva puhul.
— ard—
Käesoleva aasta 15 novembril mõõdus
viis aastat ajast, mis nii erakordselt täht
saks pöörde ajaks oli Eesti raudtee
laste elus ja sellepärast ei ole mitte üle
liigne meele tuletada neid ülitähtsaid sünd-.
musi, mis olid selle eel ja pärast.
Suure ilmasõja ajal ja selle mõjul tul
nud Vene revolutsiooni tagajärjel, oli meil
eestlastel võimalikuks saanud
kohalist
omavalitsust korraldada endise Eesti ku
bermangu piirides laiemas ulatuses, kui
see Vene keisririigi ajal mõeldav oli.
Selle kohalise omavalitsuse kõrgemaks va
litud esituseks oli Eesti Maapäev, kuhu
olid valitud eestlaste paremad pojad.
Eesti Maapäev, äranähes, et Vene re
volutsioon on oma mesinädalad üleelanud
ja kaldub täielise korralageduse poole, kus
juures vahe peal ka eraldi rahu oli tehtud
sakslastega, mille üheks tingimiseks kuul
davasti oli Baltimaade okupatsioon Saksa
riigi sõjavägede poolt, oli sunnitud seisu
korda eestlase seisukohalt ja tõsiselt hin
dama, mille tagajärg oli Eesti Maapäeva
Vanemate Nõukogu poolt 19 veebr. 1918 a.
kolmeliikmelise Päästekomitee valimine ja
Manifest kõigile Eestimaa rahvastele 24
veebruaril 1918 aastal.
Selle manifestiga sai Eestimaa iseseis
vaks demokraatliseks Vabariigiks kuuluta
tud ja Päästekomitee kätte täidesaatev
võim usuldatud.
Samal päeval, s. o. 24, veebr, seadis
Päästekomitee Eesti Vabariigi Rjutise Va

'

litsuse kokku, mille koosseisus teedeministriks oli ins. P e t e r s o n .
See oli aeg, mis iga tõsise eestlase
meeleolu ülendas, sest olid täideminemas
kauaegsed soovid ja paremad mõtted, kuid
samal ajal, olid ka teadmatuse kõuepilved
juba liikumas, sest järgmisel päeval, s.o.
25 veebruaril ilmusid juba Saksa okupat
siooni võimud ja katkestasid Päästekomi
tee ja ka Rjutise Valitsuse tegevuse. Valit
susel aga läks korda oma tegevust välja
maale üleviia ja hiljem seal liitriikide
poolt Eesti Maapäeva, kui Eesti rahva kõr
gema riigi võimu, tunnistamist leida.
Viimaste päevade sees, enne sakslaste
Tallinna ilmumist, olid järgmised sündmu
sed, mis otsekohe Eesti riigi raudteesse
puutusid.
18 veebruaril ilmusid Petrogradist Vene
Põhja-Lääne raudteede peakomitee esi
tajad raudtee varanduste evakueerimist
korraldama neilt teeharudelt, mida Saksa
vägede okkupeerimine ähvardas.
Eva
kueerimise küsimuse harutamiseks
sai
22 veebr. Tallinna peatehastes raudtee
laste koosolek ära peetud, kus otsustati:
varandusi ega veerevat materjaali mitte
evakueerida, vaid võimaldada ainult ära
sõitu nendele teenijatele, kes Venemaale
soovivad ärasõita.
Selle otsuse põhjal katsusid kõik tee
nijad igat viisi Põhja-Lääne raudteede pea
komitee poolt ettevõetud varanduste eva
kueerimisele vastu töötada. Mille iseloo-

pmustamiseks

voiks

nimetada

juhtumist,

Oli koondatud Saksa sõjaväelise rauatefe
:€i^^tsioo||
ii^ jp o ll^ ^ ^ tu s j i
ikülma S i^ u r iP ^ llirte a ^ o l ^ t ^ a ^ l s ^ y ^ )sk^loatapio<Ä c ^ l^ n d '^| in rS ^lo li,
|tud,
fÉdi
f^ o lS
^Äesti ftjutiifel ^ fflllliM '^4 ii ^ if f a lik u l^
|saatma.
riigirajamise töö|i
I Veel 24 veebruarir^iSñ^a^'^rfe*
jiM £ Ü X ll2 v e m b n li9 I§ ^ _ ^ i] ,_ ^ i^
liW r^T iT rnm arn itm fe e lasT '^
S a k sJ
fraudtetesfiv®?ifaffdušd"-IuVenema ale“'''áéatfi^M ja^'^ ;mäa 1,-selgu^ okku pats ioon ii iv51rr>iJidelöBTl^
0yj|k|)b|tji{i^t]' |iad 'j^igä^'4d^^Eöšii’^]^iirtdä laii|lasta,C(k;i3id^i }&ama „kaiteeks |organiseentud rkuma, ja s|e 5tejä^Fij‘^'^ncli§kf 'E^ktf' riig^
/ ' , I
i. JzeiTiijt5i>la9>! 99jbu6i '-.f',! .1CI •riolsiai^J,
|„0m i^8its^“ “ei lasknujdj madrustel ^ n iñ ^ i ¡ issu.tfustele
v®ini,al)ii^r Qm<a,bre.arlseib>)teg,^vu^
Iplaáñisl^ täide viia."
|
" í,,í i Wuešti alata.l
.,„^''£,“ >2;?^,,
I Sef¿yfe'ál°'^j'ai^^sif(í Tallir|ngjí(}pQskíP,nna;i( rnunS^iiliesrtJ aj|ist peale'^ aigas^inkasnsilšiuEesli
IveTdfrriteeffljate'^'WTrertitíhTSt^
üiiiskondlisteClM|tuS:f esitajal
kodu la s tu d £ ^ e N ^ % d
¡selt liikumist katkestada. Enne teenijate ja_vMi]ajB£isiYamaii^^
kodulaskmist hävitati aga nende adressid kutsuti.
ära, et madrused neid üles ei leiaks, ega
Etik küll Saksa okkupatsiooni \^litsuse
võrra
Teenijate tarvis, kes Venema^e^appja^ m uutunud oli,'*'jäi teedeministriks ikkagi
Ajutise Valitsuse koosseisu teedesid sõita, seati kokku 24 veebr. *öWVbrfg
ühe veduriga. Rongi teenijateks olid ísí^ti minister, Ferdinand P e t e r s o n , kes nüüd
kud, kes ise ka Venemaale tahtsid sõita. kohe Eesti raudtee valitsuse loomise peale
iii'Beg§lj(kii4liersa}26i:;aiiidtöey^Öi^use
-SíafEÍa^íongigiteisaSitsíd skmi V&né'íaiiiadEuséd
m inem a, kuna.ikohaltnte Vene/1kémíiiiiirDisfc- _0;Fganjse^f^isse§aiiiglgu^^ t^bfeipid li3.3aQV»emt3^
i|F^u(i|fe^l«st©bipöqlt, zMs^
éiitóíaiéukQ^iíii Q0¿! va^u ;^§jBvéébr.99¥ene 4hiŠ'M-^
.soijiaéaéwaídei 6ipfeäle lásGpJis,gao seífe gaí csiís;soii ,äfa .nfiljijes,9!,§t ¡-§ai^st-^,ii~^i0ii 2j}$:yg«03ia
ÍMed^e^byfi&nufesiitajadq iplliiiraast bteojleBileEhl- - ilÄ a fe s^iH ^ 1 itõgbynn§i^s^ren5)li§ibik, la%ittiii
Eestimaalfetlalvkujn^cl^at^ad, öt&y5t&sid.i©ma
íkiii.íiií|diiJ0>j 92uíBmbB9i üA biío isis ÍBmB2
.0.2 EHr.,¥6Éejla¿t€Í rib^ä^ittjrtekuc.võimalüstcitai; ,.^ §jta ja (^.m v e d u iit^ e ijiy j# ^^ - ü b is ö s e s t
irau'dt4ede
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tfevaH^^fciyjõii3i#}ikuJt kijrje^ii^koiLrasi¡kokfeiii
■lahötatiEuvsgsi B,mo sbio?l zMsí sgB Jsaua
9bi/Si3lIe jäEjele jäisräridtee tMésti;ijlma!#hei- s,^üd^ üja aHififiid1at-;;ö h epdi^sfei k6s kya Btšu s§; :|a
seilBrio?! sib a
gD/Valitštrsätay.^est! ejte'VBñKa^Sirtíaííi lähkia;- j^u.(iii^e]a^t^,yaii^hluy^^^^
sid, ,kühä í:EestÍ2ifTaudtefiv:áíitsúsiÍT ennast u ri uÄj u ti:m^'J¥iailitsüis;’s ’61i i!p a pajastll ifiõ u f>fdiaL
:VÉe]!ío;iígaBÍseeri,da9ei gõuiärnrd. sftimrkééeks m is e l.b k o G s bja nläbifääkiiihiiiisite i|ä-mkv ifeiifti
ko h ä Hšekši c^Eesti iraíuidtee14ste1 o rg ä nisatsi bd- sea 1sa m'ä s iots usekš 1 ¡viib irriis(t0(b¥^'ii dteeva 1it‘m kssí bli s isélij iäj alia Tä 11iraha>i svéd u piteen jjate žsuse^lrküi) ürhöelähtisama srttcf»iafs-ütöSe>itoöHli’ameti ühisus. Linnas hoolitses kóíÍEaiJala:b- selfe,a^sirda 2-5armat ipaeväl p^lo; äi 30ttbyei’in biteid^rriišeBi^stsTäästekõimiiligeiidiiihefläuse oH .ia! i¡selleks; lotstarbekSBTallittilii' jaa'iwa
ioomisöksic^äs^ekohratefega'! saatiséiii-idíéiái booriesste ^aaa:#ee telerirjiad Iko k kcir^titš li1?iid-,
ibidi iametöähisuslaojiias-iesitaja^ifeinna seišui- kuŠF aeedemiiiisitriiojbp©t©rši:»Tfii iIjruü ri&Sõtö*ko^EŽ üiéíTselétústiraihíÉmajlí^! edaspiidiseid ■kui saešiÄ sedi org artfeei^rialisi svsiim mliiid
jtitänöörefisaaniä. iRäästekorai-tee eslnae^, te ht I,i 1nj ra e11 a Lite¡-Väijaii i"äj uti seidst^ih rtili šed
iKž P ai's^ikiftisíraédteelastistiegevuseiheaksi
eikfe's iraiidteedeB !t€|§evüse!Hju htlrrri§^>,
söökides kõrgi^lesrah^likrtiittiibrrta kobt-adéle peäM’‘saksiaste' ilälhikqmiStt^^i^öh^ ö i^ä !p6öf^
jäädaj ¿jä) edaisprdyšetd] justriiööte^ära.^éodätal pidid!'VÕtma29iimo>l9i26s^ saibm^liibmlo?!
Kinid 25:>oiyeébruaríly9feeU ¿13^ hoÁrríiküi
‘HiIje'm^-^lgfeL%^
{Imfüsiidü IiSa k sá-s Isi&javä edb if a 11in h ap s vö tsi d valitsuse kokkuseadnlfrfe'^'kindVa kä^^^^Jatef^
kbhenckõik winriüisöiTiasskättfejbrjan aijáéád jä'-riiff^eltpq5%^^
„Omakaitse“ laiali.
.eJíossib bsvivooa grarViTrtfg
'W.š*
M1fti'‘3^aiBÄhikiifele
i? a f f i'ä l'l 1.®iSai<i^
raudtee direktsiognile Tartui^-^^^äi^sa’!^^^*^!lítsSse^^áfírtíü'léd^'üM'^'^^ m ä^'’^ja''
‘E ^ i
ä‘a#d6 n^lil^ä^gufe a3reisdi>ifö8 o ilf,^Ä tas
¿bjáW irfi 1jí é k f ^ F ^ f e ii ¿íti^d 'vá íif fiii’iie m'}(iis^^^tei-sö?T?^Ö^ E llti
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ülerhakd orii m ääratüdol5'noV eiii:brJl918 a.

InseneeR!lõ Karl oipsbergpöckešb Lfkaiõ-^he
raudteeiiaHjtsusie f^FganiseeriTniseld ijžfj qiMditee mievõliDiiseItööd’¡saksl-ašter.käestzihakkäš
-kcp rrd id ^m ia nß B i

nnuM

,u iiõ j

ß iß ööl

b u iß i

Raudteede ülem andis^vsawräl ßpä'ev&l
iesiitiefee[l .^telegtalin'mii; uüleiiMüiiii;'^nkäs featas
(dinöJ gäirnetisks! oastu triise^t‘?i jaTnütesfeÖtšÜs
ikeikiß ie eriijäid kohusetiiüult [ orfia; -üiešarideid täitm a, iseäranis konrasalalhoidm ise
ja liikum ise julgeoleku m õttes rongide
liikum ise juures.

bs2

am migai rHriöž/ s^#šan$äi<n ^5lqliö-

v¡&■Ff^l^i^,.l^tl11etQsi rä^üdtee BtilöFtfi äjWtiöteks
tehni 1isteks ju h ata j atekš^t s^eö-i'bsiäikdn'dä-^
fMltoaP>'^&oški)?iiniž'1^ iirertia
(R e in e r s i ja liikum ise osäfion'da''^'TäH^^^^^
ja a m a ü le m ä i r ^ 'iB l i i'a s- e is/Š e ll^a tuleb
š ii^ J Eešiiõ-ViabariigiöJ R d lid te ig välitsuse
isiaseišvafitegevuse T&lgubpä%Väks loigedä
■1Ä'- n ö v e m b e r ii91'8' ■'■aaštal?2^Jsm in bazsI
. 9 b b B ‘[2B 9]5VB.tS9V

Rahvusvaheline raudteede liidu üldkoosolek fariisis.
(Väljavõtte välisühenduste Inspektor ins. R, SELJfl ettekandest^^eedeministril#).

g)
B a g a a sh i ^kinftitamine ei;; fyea mitte
d)l Bagaasllj araantavate pakkide tolli
järelväätust tormetäda saate- ehk sihtjaa S u n d u slik > olem a ja Mgal juhti|n;iisel peamas èhk, kui see võir*
i r “‘
Raudteed sellest
kõrvaf^ h ö ic ^ a .
mata tolli asutuse
puudasel, ainult ühes
N ^ u ‘’ itrat m e t e
piirijaamas,. mõlema
^audtefede’^ m itm eaasriigi vastavate võimu->
jtased i k o g ^ ^ s e d näide pqbit korragi ehk-jdanudi tuleb^ raudtee
üksteisele kõhe ' järgp o o lt "^ba¿:3a|hi otse
nevalii> nagu sçe jyba'
ko h ese kirahi^use puumitmes Euroopa rii- ,
jjd u m i^ l, p j d ^ a kõige
gis teostatüd' (naît,
;|d a r e;in a J : s¿ kinnitus
Baselis j. t.).
vyiisik^ m i| -|ii| raude) Sàatejaamas pan
^^tee, -|ui l^ka Sreisija
dud tolli plom m ide
iijiuvisi«. k a its ^ ,§ k in n itunni^tämirie transiitf;'tamis¡|i raípdíéel^a letolli võiniude poõTt
J^inguga ¿eoíu¿l ühe
transiit kohtade suhtes
su u re I e ra ;§ kinnitus
eri plommide peale
seltsi tpoolfe : kus ju u 
panemata transiit tee
rtes kinnitam ist toimede poolt. Selle moo- '
JJtada ^ i b ¡bagashi ära
duse iäbiviimiseks riir
^;'andmise juu res raudkides,; kus see veel
'tee agentidteur.vahetaliläbiviidud pole, ko^tu sel.
^
hustavad Liidu liik
0
h )-^ u vise‘^ kellaaja
med è'audteéde valit
;p -ia k s^ a p a jie k u
pusused' vastavalt oma
:Jiul ükkiku^eä: riikides,
valitsuste ees esine
^ e a b i-iselle' m aksm ama, selles. mõttes, et
ii|Danek ja lõpetam ine
see l^biviidaks.
'
^ühel teatud, ajal sünf)
Teatud -rahvus
Jdim a,
k u s “ juu res
vaheliste rèisijatèvéo
tenne séda^; huvitatud
otseüheriduste jaoks
^Higid, arvtóse võttes
kindlaks määratud eri ’
V ,l|küsim use tähtsust sõitariificj:,, peavad ;^vas- ^
''¿jduplaanidé; iiihtlustatama nriai küüs s. ä; väljatöötatud uue Ber-, miseks*; e,t ärajhöicla;^eba|iähtus^" ^ eale sel
ni reisijateveo konveritsiibönr kava nõue-^' le avM éati" sö Ö ^
igaaastaséd^ rah vus
tele.
vahelised sõidu plaan ide konverentsid sõi-
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b)
Tunnistada soovitavaks raudteede ja
eluplaanide väljatöötamisel, missugused
maksma hakavad 1. V. Iga aastal, samase tolli-võimude tööaegade kokkukõlla viimist
piirijaamades, et ärahoida kaupade kinni
asjaoluga arvestaks.
i)
Igal pool raudteel maksma pannapidamisi neis jaamades tolli võimude pii
ratud tööaja tõttu, kuna jaamad vahetpi
ajaarvamine 0—24.
damata töötavad.
II. Kaubaveo komisjon,
d) Tarviliseks tunnistada väljatöötata
a)
Tunnistada tarvilikuks kõikidel Liidu
liigete
raudteedel maksma [panna üht ühtlast vormi, kohtade tähendile paigutada
lased nimetused rahvusvahelises ühendu peale saate- ja sihtjaama veel kaubasaaja
ses tingimisi veetavate asjadele.
nime ja adressi.

124

III.

Vastastikuste arvete õiendamise
komisjon.

a) Kaotuste ärahoidmiseks kursi vahede
peal arvete õiendamiste juures, tunnistada
tarviliseks õigustada raudteid võtta reisija
telt ja kaubasaatjatelt madala ja kõikuva
valuutadega maade teeulatuste eest tariifmaksusi kõrgema kursi järel, kui kohaline
börse päevakurs, kuid see juurelisandus
peab võimalikult mõõdukam olema.
b) Tunnistada tarvilikuks raudteedele
õigus anda avansina ettenõuda kuni 80%
lõpuarvete järel maksta tulevatest sum
madest.
d) Sarnase avansi aluseks reisijateveo
alal võtta eelmise aasta vastava kuu sisse
tuleku summa ja kaubaveo alal — kesk
mine kuu sissetulek eelmise kuue kuu eest.

Kastna peatuskohi.

IV. Vastastiku vagunite tarvitamise ja
puht -tehniliste küsimuste komisjonid.

V. Liidu ja teiste, sarnases sihis juba
tegutsevate, raudteede gruppide organi
satsioonide vastastikuste suhete selgi
tamise erikomisjon.

Tähendatud komisjonide tööde taga
järjed ei puuduta meid mitte otsekohe,
kuni loodud pole ümberlaadimata otse
ühendus, vagunite telgede vahetuse teel,
meie ja väljamaa, meist lahkneva roobastikuga, raudteede vahel. Ehk neis komis
jonides küll väga huvitavad küsimused
päevakorras olid, ei paku nad meile prae
gusel ajal rohkem, kui ainult teoreetilist
huvi.
V“

ühetaoliste küsimuste ülesvõtmise ära
hoidmiseks nii Liidus, kui ka juba grup
pide viisi tegutsevates raudteede organi
satsioonides, õigustati Liitu astuma lähe
masse kontakti sarnaste organisatsiooni
dega ja kohustati Liidu liikmeid — raud
teede valitsusi selles mõttes vastavalt instrukteerima oma esitajaid neis organi.

Keava raudteejaam.
—

Foto Pavlov
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álá.ijnkómí^idiñii^j^óo^^^ Genfis* Í9
1^0i^ít¥é^"
j^Sñispl'eválé.,
.. .. ".’Ti-iio rnBHiJf''ooi^I juj.'iiTuirnov Oi”:iq
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deóA -uhes.; ,CJIaKoosol.ek ^unine^^

f>ea-lí<oífÍíéé'efá^^

]á||eHtü^,Jnn|trtó

te§ á ^väiyä'Ätatijd‘^'kavä ‘kohta,’' välja
N. Venemaa .esitajad,, ^kes hääletamisest
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Foto Pavlov.

B dü[ aifiia Esssmez ,í?Í2Í5:< s [ o b ö J .V
säföi<S;ö0i dfešiq t i i;d# ^ftülévlkü
üiäsl- ^õiki
:^|gáfM4ats¡6bnéPOc^¥
ümber kooin^'ääbli^fii'Öüte§;^
ühiseks
ofginfe^tš^KŠcinFkS. sp^aSgtíáél -ájái?^ütó^see
a|ä'iDvee1uŠ!/aiiinätäj <pélab-l Liit* ^ä-fteköhtu^
ni Rö 6®sa'gb9 pi'i-¥d%iTriä^j ti htü W ¡Stés ^5 id if -MW
gitfe^'1 jgpt^téísté 'šämašte'2!(f^g”ani5aik^
vÉftféfíSt^s:Ífk®!ši-rn
s^Sel^itó'SSl^s ‘'-peäb'
jiílüíéMsamáV?€P?k0i_k^' -Vié^^-*4g¿utláe^áí#|
or§ärf{^1siöötiidfej^ciiikrnielä"^2 ratídt^éVaHlstí'^'

^11
t p i H W !i
See deklarptsioon. Deale' R yenemaa
rá^cfteed^é^'; ‘vá¿tíi võim ist' Litä ü 11íg píelas,

diiná^'jRpñes’dlfeva' asjáQf^

küjüpisešF ét ^tema-síHitjüci *<DÍj_'^;;ri^£ífey
v ä ^ , él^Nv^'yéñ^má’á(d’’iér\¡irtVfátt.V^k^ahe1i§fele 3kon V(^reñfe id 1
k^ ‘‘ q hit, 'fe hniJji s^
isél^bnfü'gáy, ■
Wagü'''-üü'é Béfffl kbnVentsióo^ihi'
v^lj'atob^táiffMé, kütsptud^pbléh^ ^ ?;' ¡''
■2E¿í¡‘^ u ®'üTdkobsdíékiú'' pbblP'yäistüVõetilM‘
niŠifk-bied9šteF^Ö\rad•largnií^é^áf^.^^f
bs ^ jm íg-fk s^i^fü W í u. á'Pf';'Juntí'istá^,“ '^ p
kbkkij^étey b{j[feiji4^[¡¿!e ’kori’fléhtsFtpd^f kai^W
t^aíéátP’QIess'eatlid ‘é ésma^ílé?’' v^iitiafrkuifc
Brnn9Sí>lmi rohkem laiendada oma tegevust prafegü’

\

sédí5(k¥í LííÜir liií4mfea2%n,Brno

K.äjtw[dFaudteejaam./I
~
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ée,

P§^sre.^esinj^i>lB§aifbS9Hq:)Lm.bM¥Pva-

n^ll^gqül^ekpqRdä^^^iijsfeurd ¡.^5^,^!snjywr>e%
nende suverään õigu^imgiiil^BPi^Md^iig^e^H
v^jt-§j^lü K§ya2dt9i?W|ikft)fl^feiva^|^^^
s.

kid rohkem p a e n d u v ^^3ji^ifte|iai|-i^t,j:eai|ujdj
t^^M^sefeg ivpj^jd^tynr-^^
,rj§m 2 ja
t%i|^^|^2i kpkfel^l,a§t?daH f;PF3:^^I mal^sva^^
gru.pj?^-,(^rLyieip|;4öpriHiea^.¡bssJ ,5 iIbguiroq
inift^2 Fhõfh?ilk i iiirfsisaJdäb skähesiiirguseid
m'ääriäsi :Bmi=n siiEiliu'slikkGoe4-?;ipea:le.)>lra1iifli-i
seeiriTEistzkjönvehtsioorogä^^hiriequtele iiialh-2
vüsvjahöl-ise9seaduser>j^oomavaid'i>|a m ittS
sunduslikke — s6övia^äldüste^hä<Dl-k-ahwsi-)
vahelise[ireisl|ä<e i&- ,bäg'aashWl-ee2jarik^iiba
vedtnde jhölbustareilse: i ja / vh hadušd> 's^ui^htesa
P-õhikirja:^'11kohtai Bkäivad epdakaTiniteeiöiiTiiäi«
kifliseciijiolidi i pea asjal ik u lti šihitudn monödesi
peatükkides i^itte^ifeäpstekyäljendaiud
teteojIssqedaktiioöriiiistöBivrgaye 2kõr\raidarmisekšn‘©t iarahoida itekkidä'ovqivaiidrTijuriM
diHsii IraŠk-usiBkdhtun ji>k)tsessid& 3piilthül J sau b
-bsg^
iöisäb? kiiHä'^äga'' •m6ai^ä'i5eätiflckl^l pdiiiti^'liš^'
^Bl''Xl;*~‘šl^a7
QeHfi’^katiVe'fÖhfšf4t^qš^'võtväiö^Di^dy, eäffW-^
jä Pe2fühtnö(Jri Ifs-Wndiž“saq iä m l§ te ®
kideT-häiutuste puhul oma aiVäillištö^^^
mitte esineda.
2) Rahvusvahelise otseühenduse tariifid.
Selle
redaktsioon], leidis , ü ld k o o s o le k
m itte r a h u M M 1d ^ ? d i H i 9 E f i k l S ^ *
v entsiooni kavast, k u i just_jriit|:e^^^Jäi^Ji§el,tv ä lja jä tm is e ,
siis ig al ju'hlüftli¥^i;
re d ak tsio o n i
p õ h ja lis e lt
ü m b e r tö ö ta m is e g
p oo lt, p a e n d u v a m a k s m u u tm is e m õttes.
S^e^asjjaoluj.qiji ü n a itu d ja ie ^ iw d cptsjeü^eo-g

dtjLst^$jt, ;o5avõtvaie i^ii^^ide ifc9;jyi(^ii^se^t[<3^
t ä i ^ i §t) r^cih 9 d,u 5t) qj s iq B5?s.qisy^§it;)i Qm

ta filf

:;R9i;!.ii!!5a§92übi592 asm lim no bssn
-5S-3) cKontentsiQÖhi Idkava^injurHdilisesnosä'
peatükkiidie! iTedaiktsioõn jfeitiiicai! ü m b e r tg ö s
ta m Tst te#itec«a!te isest,: iiebiseei bs®rt>si5e,s efc
t ^ a i i p õ h j ä l v ä g a p ik a d jäckeierõlised'iköhttp,
{jrötsessidi 9-aset iei dö; 9võ im d b va ie lliit e 1fglt
o lfe välfi!küšim u sterjah endajnisek Mäitj^imgiiai
jü b a i e d p a d l6 tä h e h d ä tu d j!T s ä g b ? i squHn-Tas?!
k üsiv is ün n ttäm a settes:;innõttesistäpse jüTiiiiS4'
diUs® frpõi®t©lpÜMduiniafei ^iiraföciifnteclatKa«
n a te “jlB(rähii^U:Svahqli6'e .iühendus')) !kc>:Mä?.i
Ü ldse; v õttisiiülilköösolekisersu k oh a;; elbü.ufil
könvientsipohi ioõrgeiinb i ¡astmes<kohus>l>Hfi
hiaagDtrifeu rjaai rmiveii ^ e a k s im itte i äfcsikotq
kQhfeiitasJade harairtaqiistegaetbgemrst tegeiüta,!
yaiidio a r s E ^ i j u htajriii Sel p ta rbtekcsrr a b b in ülti
ül©TMdiseid5\seltfitasiv'ejüksikute üdeatühkid^*

çÿgnveiil^çponjçlf
kq}^Uq
l,eppet^ii,a^jqgj^j|ai€l, M^iyiSHSMtfM)lfe'feog\§b[
(ayins^fies)>l all^i
panev 42 peatukk — ei või majf§§y|o?^ÜI^|
r^>ut4iieed^yali±§j4&li% ;j^ahj^j^egHgÎçkiéiepRete
n §g i^..iiä^u
u F ^ u ^ i§ ^ > q H to t
peakomitee j.n.e.
'
-914) ijj iViasitäva Ltialkõlgiil bMnviéïiiÎsio'àrîiidele,
esitatud!aileilmllseBkonventsiiõoTriM põhikirja/^
jLttir©ri lisalidEDal erikirjal9l(Motes9speGjal^s):'
polenpeakomitée j:ja ,âl:<3ifeoDsâlekuiiarVèteéî
naihvuskiaheliiŠB? rdoku m endii t îaetonfteeti, OEõQ£
2'3re27ifapriilin'i s.6a. Geiiifiži ärapbetUd. àlâm s
körnišijonisimitte harufcasel joiciim.'d.'lBmgm?!!!!
-ÎJ '-Et i-'rttll’rîied ^ 1 ^ ‘àd* ^l<0rivëhtsidl5hid'^pyfèfë^
ÎiiisèîisyijâHi iiftiesfiP^ iiteî?àktâiiïi§iéî> ‘â jë iâ i^ é * ^
rïâgfe-2& yô^rfi'i -^\^eftfëîb^ÔWB.]ai9teëd?<
siiš*'‘V õi&■%^Ië'4erîkîr^af'^péa 1^^^^
kô kku s-éadjâ te^'M k l î§ê -séë^î ä Va 1ckS#'' ëâiéP
'^®l§à¥ïïarié^8/5‘^ iiÎ^^nÎf!.i^eako^tée‘, ^ k ü i . ^

îia p ô ^ èf

'1.5?RI ÎÎ . a-?'beW
km ® lSeSa a W M # ‘l4aiil

ka , Liidu peasekretär tähendatud konve
rentsil 15. XI. s. a. Rahvaste Liidule ette^apdm a
,
.

a p a M b u a t iip o i la ia iH
,
^
v ir PeaKomitee^ ettepanekud alaliste
«CMiiisjbniaeigftöosseisude muudatuste
kohta.

N. Venemaa vastuvõtmise järeldusel
,Ht:U>i2r±ekkj^-;otarvi,d.y§2 tqi^nçiaçiaii ifiiis ^eako|riite§e ek VIh Jsa.J
j k^q?jS,eîsM?î>
iliijkjme^e
,j§t|:ep
îf|i4jhüfefeç8çï§l^j{.,^§><?|)Îi |)[fihÎQjfn^M;çft9cJ@
i^^jîaÎsg§i;iâl@B^atpi/^)q2s[isv B[ butfisn 9ii3
-i9di)) -Reakbiimtefeih-rrfelLüyÈiïèmaâi{iaglsv
i BÎ¡2), sRef&ijäfevdiii ^OTT^iälö fiMMI Ve^é-i
maa,-(s^iîfîa d p n ¡Jàa’pâB (É ë^in i-^lîaj â^i b it
iôÊèP^kéfhfejôfiisîîifë, à^T tfà^iàé>kô^êlëftust
5â'ëPâik-<$.bâi!iet&^mbYtî#is sbngn asbsiaB

SKa’u Ü âW . l|,retSioW°f'!EfesB2H*M.J

^èifëtnaa'^
iiso inu l. jluniB asniMaui
-io>KD92ijirJ9e;i, biioiîtSTib bsysi^iÈÎQ o îsib î

4(fs?p .5TÜ

Bbr51>lBY9-?ta§j:|^u ÿ^gjj0|t#y,t|>rMi,^;i?ise akq^
W œ -fe2Ô:HStFia>|j^
bsvuiuuM
bu6)90Ptil# tetmilistèi;(-küsimuŠste.okorEtiisj.iiKn;
-tdSo6ina'ei,öPoalä3jla;:liii.s VeHèmaæao
no

— l?27i
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Liidu ajakirja väljaandmise küsimus.

Trükitud Liidu ajakirja hakatakse väijaandma prantsuskeeles, kuid soovijatele
ka saksakeeles. Igale Liidu liikmele raud
teevalitsusele saadetakse ajakiri, viies eksemplaaris maksuta kätte. Ajakirja ametlises
jaos avaldatakse kõik nii peakomitee, kui
ka komisjonide otsused ja koosolekute
protokollid.
Peale selle saab ajakirjas veel mitte
ametlik jagu olerna, kus mitmesuguseid
transpordisse puutuvaid küsimusi käsita
takse.
Lõpuks kiitis üldkoosolek eritivalitud revisjooni komisjoni aruande peakomitee
asjaajamise revideerimise kohta
heaks.
Revideerimisel selgus, et 1. a. avansina
2000 pr. fr. suuruses iga hääle pealt aja
eest 1. XII. 1. a. II. X. s. a. sissemaksetud
liikmemaksudest saadud snmma, täiesti
otstarbekohaselt äratarvitatud. Kulud ruu
mide üürimiseks, teenijatele palkadeks ja
kantselei tarviduste peale leiti õiglased ja
parajad olevad ja eelarve piiridest mitte
üleminevad. Tuleva-aastaseks (s. o. I.IX.
23. 1. IX. 24 a.) liikmemaksuks määrati
2500 pr. fr. iga hääle pealt, missugune
suurenemine tingitud esiteks kolme kuu
juuretulekuga ja ajakirja väljaandmisest.

Tähendatud liikmemaks 2500 pr. fr. peab
avansina kuni 1 detsembrini s. ä. peako
miteele ärasaadetama.
Jooksvate asjade hulgas sai üldkoos
olekul ülesvõetud küsimus, missugused rii
gid Berni konventsiooniga veel ühinenud
pole ja mis põhjustel.
Selgus, et Berni konventsiooniga ühine
nud pole Inglismaa, Rumenia, Hispania,
Portugalia, Leedu, Läti, Eesti ja Soome.
Eesti mitte ühinemise kohta senini
Berni konventsiooniga võtsin mina sõna ja
selgitasin põhjused ära, miks Eesti senini
Berni konventsiooniga
ühinenud pole
(vaata Lisa Nr. 4 Ihk. 15).
Iseenesestki mõista, et kõik ülemaltähendatud korraldava iseloomuga lõpuotsused jõu omavad ja elluviiakse alles peale
nende kinnitamist teedeministeeriumite ehk
riikide teiste vastuvate asutuste poolt.
Lõpuks olgu tähendatud, et peakomi
tees minu poolt Ruhri okkupatsiooni järel
dusel katkestatud Tallinn— Riga—Berlin—
Paris — London otseühenduse jalule sead
mise ja Tallinn—,Riga—Varshavi— Praaga
—Viin— Paris ühenduse parandamise kü
simus ülesvõeti. See küsimus sai vastu
võetud ja temale peakomitee poolt vastav
käik antud.
.
(Lõpp).

Preisi riigiraudteede valitsemise süsteem.
Riiginõunik Dr. KOPPIN, Berliinis.
(Järg).
Iga direktsioon seisab koos presiden
dist, kui valitsuse ülemast, tema asetäitjast
(esimene abi, tingimata keegi ülemnõunik,
Oberrat, ja keda nimetakse osakonna direk
toriks—Rbteilungsdirektor) ja koosseisudes
ette nähtud ja väljaspool koosseisu ole
vatest liikmetest (ülem riiginõunikud— Oberräte, riiginõunikud — Regierungsräte, riigi
ehituse nõunikud— Regierungsbauräte).
Direktorid täidavad valitsuse aset kõigis
asjades nende äritegevuse piirides. Äri
tegevuse piirkond on § 7 valitsuse juhatuskirjas ainult lühidalt ülesantud. Selle
järele otsustavad direktorid kaebtused kor
ralduste kohta, äri, liikumise, masinate,
töökodade ja ehitusosakondade üle. Peale
selle alluvad direktoritele nende ringkonda
kuuluvad tegevuses ehk ehitusel olevad
raudtee osad ja nimelt, nagu § 7 öeldud
on
osariikide
asutustele
antud
õi

~

gustega ja kohustustega. Need määru
sed olid osalt Preisi seadusega 17 juunist.
1880 a. direktooriumide peale laiendatud,
need on mitmes seaduses ülesmärgitud.
Suurem osa nendest õigustest, mis pea
aegu ainult isiklist pinda puudutavad, on
aga raudteedirektooriumidelt raudtee võrgu
suurenemise läbi osalt jälle äravõetud,
osalt kitsendatud, sest et suurenemisega
maakonna valitsuse asutuste võimupiiride
kitsendaja Riigiametnikude seadus 18. mail
1907 raudteevalitsusele
mõõduandvaks
sai. Raudtee direktoqriumidele on jäänud
isiklisel pinnal: 1. Õigus iseseisvalt de
fektide otsusi teha; 2. Otsustamine amet
nikkude pensiooni küpsuse üle ja nende
pensiooni saamise läbiviimine; 3. Otsus
tamine veerandaasta puhkust lubada ja
leskede ning vaestelaste raha kohta;
4. Ametniku ehk sõjaväelise vahi teenis-
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tusse määramine. — P i i r a t u d on direl^tooriumide trahvimäärused.
Kuna nad
varem samuti, kui maakonna valitsused,
rahatrahvi kuni 90 mk. peale panna või
sid, on riigiametnikkude seadus seda sum
mat kärpinud 30 mk. peale; sellest üle
otsustab keskvalitsus. Ü l d s e on direktooriumidel:
1. Õigus konflikti lahen
dada (Preisi seaduse järele 13. veebruarist
1854 a. võis maakonna valitsus ametniku
vastutusele võtmist kriminaal ja tsiviil kor
ras kõrgema valitsuse kohtu eel otsusest
ärarippuvaks teha teadmata, kas ameti
määruste vastu eksitud oli. Mainitud õigus

rus oli suureks toeks raudteedirektooriis
midele enne raudteevõrgu suurenemist
Preisi distsiplinaar seaduse § 24 põhjal
21. juulist 1852 a. kõhtudele mittealluvate
ametnikkude kohta, ühenduses juba mai
nitud seadusega 17. juunist 1880 a. Selle
vastu eralduvad riigiteenijate vormilises
distsiplinaarkohtupidamises esimeses instansis distsiplinaar kohtukambrid, teises
distantsis kohtukoda Leipzigis. Osariikide
valitsused langevad välja. Kõrgema riigi
valitsuse käsutada on vormilise distsipli
naar kohtupidamise sissejuhatus, raudteeteenijate vastu aga Riigi teedeministee-

Moodne ühendus Berliinis.

ei tunne riigiametnikkude seadust mitte,
toob aga § 13 järgmise lause esile: „Iga
riigiteenija on oma tegude seaduslikkuse
eest vastutav“); 2. Määrus, võimupiiride
vahekorda lahendada, s. o. tüliküsimus
kohtu ja valitsusasutuste vahel õiguse teel
iseäralisele
kohtukojale — Preisimaal
„Võimupiiride vahekorda lahendavale koh
tukojale“ — lõpetamiseks ülesanda; 3.
Õigus vaimlise distsiplinaar kohtupidamise
alal, kui esimene instants, keskmiste ja
alamate ametnikkude lahtilaskmise üle
otsustab. See distsiplinaarkohtulik mää-

rium, mis uurimist ametniku ja riigi õigusteadlise direktorite ^ettepanekul
ni
metab. üürimise lõpetamise järele an
nab riigikohtu arrietnik aktid ministeeriu
mile tagasi, milline siis otsuse teeb, ehk
asja distsiplinaarkohtukambrile edasi* an
nab. Ka õigus ametnikke lahti lasta (pool
palka maha võttes) vastutusele võtmise
ehk vormilise distsiplinaar kohtupidamise
järele — mis enne raudteevõrgu suurene
mist direktooriumi presidendi poolt täit
mist leidis — allub täielikult ministeeriu
mile. Selle järele võib hädaohu korral
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el^Hokit§feü#aivi4.im
itA~
JLJI3#@ YßMtn

^^(J^rfif'^4usgf^j§9}^r§l^ aqtiidbMölitus iafeti?
l.^pvgllgf-^l^etni

i q ka#fcy§fen ih^ält^^^^

i^^iisjinsikpfe-j(PtsiustaliaßPiniö
Q fL :^ ä lä ^ | )ji^ lfr a ^ jb 5^9.t§e;mu läbiyiJmistv
^.^^(vnÄreKtpripbRP?>!fe suitr@liialtr
^§§feiÄ Y ^, 2 !ii^iiWj[PÄP^t gaiWietiißt; ¡yabastatudi
a g ^ I> ij4 ife ^ S in i^ V i? t .^n^iau^sja' kpi^indtri
re^ktooriumi liigete poolt veel kord läbikatsuda lasta. K pllegium otsustab vaba
heaksarvan;iise p õhjal, ei või aga mitte

1^ i
t
til iseks.)
Bf
gi^mi Bj^^suse (^Qhíq^sfypl-lpíB^TOetñlltiuRilgl
te^d^i^ipi5tei^ir¡^upiijer€
kg^b>^4;a. msisv
-rövSptsiaalpdiitiliselltii söišukohält ivviradatbs
kitihuiuh b paudtéede di rektd ori U!m.i4© i te'gevds¿
pi iTk0lídér.^2 k a 91kõjqgem até)£ väi itsü? asé tUste'
jäneiMalve) määriüste .2 !jatéfe'M.tolmétaFiii-irT©
r-ii§)Hplfcinhiti!ilskoira2 ) jip ^ ¡ raudtéérraFflnfal'J
gekassaldev üfä, irahriffišedr ulgia^^direkto^^
jjjiüirde rasutatüti. ditií¡riBelaliei rsellé /onsráddi
teedi réktoo E¡ij ró hd ¡endi áe 1Üh rsiiõu kbgu tpóolir
heaksi -ki idetudl o /j, tä idesa latva b fasíiitósfena^f
õnnetute ,^tihtöraisfe5yastur(kinnit'a;rnisB! kore
ra^oi fciü)I etii ead .iIkohustatudii orr Yigastüsii
kindlaks tegema.
(Järelvalve pensiooni
kassade ñ ja B üle, millised asutatud
tööliste haiguste ja vanaduse vastu kinni-

.ziniiha^^gufn^^^f'snbooM
rahatrahvi ;^/määrata ja võib kas kaebtust
taiga$^ ijlüKataj ;^hk? ivabastiai^ist ,• änaku ulataL^
S$ta lj u iiinöS) n©0 £>Jjkü i
roal 9 iV:astolu ä tm iiiis«
teflijaaIstef^pu^üs^gackd 11 eegijumidieIe va,naSi
kQitegia^iliSH^te^Oiös -.iVialfeusekiCJshtU iioigusfid;
Qjlivi9 liöTOStfj^rjižiOii i2 ijj;u htni!Ö%est,i 2 fjpilJ edfele ■
d-iiid^t
ö midi -aitrttsaa d ä yai fcfalliiiiivgd;/. p id a 4 a ,
etei9 ;aät fmvtteSjeöJ&Jks!.>!i(-3 .ee;iajalqoHstöli põhfi
jöstmite^htiliiiisiiestjinnjtte i^abetvküsimus, f-y-õtb;
pffaikitai^fetqijtähjehdöstiiicYiQitäL; seštajasty kub
l-S lÄ i i.aÄ5ta Q
J d irektQO rioim idel e:i !m ii [
nistji Ji?Q®jt i^iit©bipai3 idi ii igätiGteebi|ä.t, jkes!
oiiiiia;P$iai?« rrõi güÄiCisiWsfeiiiu 1teksib, aötseikohe.
l^itio>la§S^cJj5 bii3 $ärätiis kergetetilittiturnisfi
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tam ise otstarbel ühes
raudteekeskvalitsusfi: i! jüurdeaa asütatu;d'd'-penštöonikassäde!
eestseis,ušega);;2U6! aairngTsi £T § c r s dool
9 2iLõ|i)luk&6 on sraudtea.rjuhatusedi^ kahitišh
tatiirdlqkaäsatöötamä'' maapölitseiliisevjärelö
vai vei 2jia>! jU.ü rdeveora udteede rteh nili&ev järfel v
valMesaaläl; ikuna leEaraudteedei .üliq raudr!
teedei2idifektooriuurnid6uj;pr€isiderididBikuii
„ rä udtee kbm išsärid‘*icväl\iavadb ii iiq u m iõV „
£ Raüdteeslidirektoorium ide
ärite^eyušei
koM a
m ak še v,:üldine:aiiõhtmõte,/ et. Jgä)
läge ttemäle>lusaldatudi äricj/örmiliku^ ning>
asjäliku.i koi'fläšaht:mise^ fiestriserwastutav ¡ori {s
see: r-peitute ri bür.akrägtlisebsüs-teemid iseloo©
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mus. President on kQi;gij|k9|^lci^st%-,|est4 de^erentjdelej^ j§cÿiilp|mise juures on tegew še fentrolõ^Örid^^efle alluvad. Nad pea
vastutav, mida ta ise’ löfc»^l3,' j3llfe^^selt6‘' &
üiiise korraliku äri jaotuse eest. Jaotus vad sõidu ja saateteenistust, peavad val
v5iahše däbi>lnHniatm'/\žäljakU'ultltätudilänlise lim a i ;Ai^à§Ëïitiite/1fi kiumise jîà'fcèaatë^nSiuse
korFalop9hjaldi4'jma}stnli9il^0 a[ii>lS'ee k&rd üie^n jKohtrblôôridelè—öitn tegevuste* w ääÄU
u ^ahègtë
feä^Iiteeribn äiii a;ja ra ršfcaü 1d isel tb ija /'’läriäšj ade' sëdii 20'. märtsisto 1902oa\
täideviimist erald}2uiTaio puudütäBiq mää« köhustüšteutöt?tü9mõ'ödüawdvad.6 g l u f i sl ! im
rusi presidendi õiguste ja kohustuste üle
Riigi ra u dteeva 1itâûsê '-JrîîiIttésôôifeaÉte'i
ja iseäraliste äride üleandmist oma ala haasjade tõttu on nüüd iseäranis tähtis
lisele kohustetäitjale ning juhatuse liigetele. majanduslik kokkuhoid, mis riiginõunikuTa annab juhtnööre ärijuhatuse ning asi on, keda toetab arvedirektor, :— kui
äritegevuse üle, korraldab peakoosolekuid, seisusekohane kohustetäitja. Riiginõuniku ja
hääleõigust kollegiaalasjades ning käsitab temale alluvate teiste dezernentide kohus- '
raha-, personaal-, ning kohtuasju.
tuste kohta on öeldud majahdusseadluse,
Mainitud ärilise korra mõõduandvuse § 6 järgmist; „Riigiametnik peabrni|[kaua,'J
puhul paneb president tegevusekava -ette, kui ta ei ole mitte tegev dezernent,^‘'kõigi!'
millise, varal ta ärijaõtuse üksikute dezer- ettevalmistusel olevate abinõude tarvitui^l
naatide yahei'ette võtab.;
sele võtmise üle riigile aruandnia.^éKQÎk"
Dezerna a d)d ja g u neva d — ra u dtee- dezernendid peavad teda püüetes, üleas-»
valitsüse mitmesugustele ülesannetele vas tumisi hääkskiidetud abinõudest, ärahoida;“:
tavalt
ädministratiivseteks ja tehnilis tõsise.lt toetama. Et ta kõikide üleästu'-::,^
teks, millised jälle asja- ning prjrkondade miste eest kõigepealt .vastutay on, siis^fei^
dezernaatidekš liituvad, seife järele, kuidas tohi Jlm a tema nõusolekuta rningîd^ûie-^
ta terve juhatuspilrkonna ärielu ehk koha astùmisi ettetulla^ ning mingid korràîdiisî^l
likke olusi üksikuis teepiirkondes puudutab. teha, mille järelduseks võiks olla maini-;1
Riiginõuniku iseäralise- vas-'Jällegi bn,- mitte igalpool ühetaoliselt, de- tud asjaolu.
zernaaticle arv ärilaiehemise mõju all ja tutuse läbi ei saa teiste dezernentide kohus—
tung
spetsialiseerimiseks ..psalt
läbi tused, kõigi korralduste ja otsuste jutiFe$,|
lööv, osalt: ainult suurte direktooriumide m ajäi^üse põhimõtteid jälgida, mitte^ vŠ-l
juures tõusnud. Nii on näiteks iseäralised hendatud“. Riiginõunik on ka ühe uuemal '
dezernaadid loodud heakorra alalhpidrni- ajal juhatuste juures asutatud „Majandusseks, varguste vastu võitlemiseks'^^*;ifõoiiv Kômmi’sjbnide“ liiqe, mis võimalikult kokkuõpetusliseks ning psufioielTnlllsefe'’ ots*'- ' ' hoidlise personaalmajanduse läbiviimise
tarbeks (osalt endiste tööstuskooli direk otstarbel ellukutsutud, millised iseäranis
torite poolt kinnipeetud); erandina on Ber selle peale peavad tähelepanu pöörarna,
liinis ülemehitusdezernat sisseseatud ning et peaplaan üksikutele teenistuskohtaciele'
teine töökodade dezernaat.
(Käesoleva võimalikult kokkuhoida põhimõtte järele
aja tingimuste tõttu ori väga tähtsate ja ülesseatud ja ilma hääkskiitmiseta mitte-väga koormatud personaal dezernaatide ülesantud ei tohi saada. Ühes kohas saalpV;
rohkenemise vastu siiamaani tagasihoidlik- tarvilik tööjõud, kuni ajutised rasked kor
oldud).
X,
teriolud võimaldavad, sinna paisatud, kus
otstarbekohasemalt
ärakasutatakse.
Juhatusliigefe kõrval olevatel adminis- ta
tratiiysetel , |a tehnilistel jmitte Kavakindlatel (ülearust tööjõudu nüüdsete lolude sunnil
annu^ntkkel'{abitöö^
-iseseiš-^ lahti lasta'•■i'on vaevalt‘^Mäbiviidav, ei^:,tulej
vait- äri teha, kindliistbtüd. Mitmekordselt ka tööpäeva Raheksatunniliseks
valitsevad nad nüüd kõrgemate ametnik mist sel põhjusel täies ulatuses' köhe^
kude puudusel ise oma dezernaäte. Kol Rrvedirektor peab riiginõunikku toetamâÿ3
leegium^
järele ei ole neil mingit kuna ta oma muljeid revideerlmiskäigulU
hääleõigust. (1920 a,* sisseseatud ,,abi- ja tema .^arvebüroos töötamise üle pi@i-^
dezernaatidel" alluvad keskmised ametnikud nõunikuga ‘jagab ning riiginõuniku kas^i
iseäraliste võimistega, kes ühe osa vähema
kudetäitmise eest hoolitseb. “ üksikasja^J
tähtsusega äriasju iseseisvalt .toimetavad ; : liselt on tema ametiõigused ministn pooltl
pää ning abidezernaatide ühisjuhtimise väljaantud äriseaduses 4. rnaist„;1^10^'Wi
eest jääb siiski nendest kõrvale).
Tegev kindlaksmääratud.
(Järgneb).
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Narva raudteesilla avamine.

12.
detsembril avati Narva raudtee sild
Silla ehituse ja avamise kohta ilmu
liikumisele. Avamisest ja sellele järgneva- meie ajakirja järgmise numbris professor
test pidustustest võtsid osa hulk võeraid, Dr. O. Maddissoni sulest pikem artikkel
mille hulgas muu seas peaaegu kogu di- ühes piltide ja joonistustega,
plomaatline korpus oli.

Narva uus raudteesild.
Silla avamine riigivanema poolt.

Silla keskel riigivanem K. P ä t s .

Narva uus’ raudteesild.
Silla kandejõu proovimine.

Sillal 8 vedurit ühes tendritega, mille koguraskus 39,000 puuda.
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„Tuulepruut“.
Joseph Siklosy.

(Järg ja lõpp).
Vaevalt neli nädalat sai ta siin olla, —
esialgu sõitis ta ainult maneevrivedurite
peal ja sõitis sel teel igapäev Rntonia sõeladusse, — kui juba ilusa Katariinaga, kes
sageli oma isa asemel, kes kui väljaõppi
nud lukussepp heameelega kõrvaltöõsid
tegi, pöörangul oli, tutvus sobis. Ja kui
pärastpoole
Niemannile
kaubarongide
vedurijuhtimine usaldati, siis kestis see
südamlik vahekord edasi. Mõne aja pärast
sai Niemann omale „Tuulepruudi" juhtida,
mis tänapäev Roderi käes, ja siis oli väga
armas näha, kui ilus, blond Katariina juba
veduri vile toonist ära tundis, kas „Tuulepruut“ ühes armsa peigmehega sõidab
mööda, liinile ehk jälle sõe ladusse. Kui
oli kaugemale väljasõit, siis lehvitati vahimaja juures rätikut ja saadeti õhumususi,
kui aga oli sõit „Rntoniasse“, siis peatus
vedur vahimaja juures ja mitte harva hiilis
Katarina,, sel ajal kui isa pöörangul seisis,
teiselt poolt veduri peale ja sõitis oma
armsamaga sõeladuni ja sealt jälle tagasi.
Vana veteraan-kütja, see Peeter — näete,
kuidas ta pead nikutab — see teab nii

mõndagi
sellest; oli omal ajal ka Niemanni masinal.
Pool aastat võis sellest mööda olla, siis
korraga ei vilistanud „Tuulepruut“ enam nii
rõõmsalt sellest vahimajast mööda sõites,
vaid äkitselt, eeskirjadele vastavalt, nagu
masin,
mida juhib
minu
aastates
juht. Kuid siiski oli nimetatud tubli Nie
mann veduri peal, kes aga sugugi nii
kurvalt välja ei vaadanud, vaid veel roh
kem elurõõmus oli.
Seda
kurvem oli aga ilus
Katariina.
Tema siiamaani roosad, värsked paled
olid luitunud ja sisse langenud, tema ilu
sad tumedad silmad, mis tema heleblond
juukstega vastava kontrasti saavutasid —
ma ütlen Teile, sõber Frischauf, mina olen
küll üks vana rauk, aga kogu oma elu
ajal ei ole ma ilusamat tüdrukut näinud»
nagu seda Katariina Vald oli.
Muu seas
oli ka distantsi ülem Lehnert teda kosida taht
nud, kuid Niemanni pärast oli ta selle
roopaseadja tütre suure õnne tagasi lüka
nud. — Kus ma nüüd lõpetasin? Rh
soo, ilusad Katariina silmad olid sügavalt

Raudtee õnnetus Raasiku jaama ^hedal 14. detsembril 1905 a.
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sisse vajunud. Haledalt vaatasid>ingd^;afq ^üj^iii^^dishimuliku küsimuse peale, mis seal
mastatud, valelikku mehe peale,*kes nu’ütí*^ ■'sits oieff juhtus, seletas hallhabe äritatult
oma veduril nii osavõtmata ja voSfa^'á^
mööda sõitis. Seal, selle suure kivi JojqresB i BT^i^Ma tahan sellega jatkata^ mis m eile
silla lähedal vastu vahimaja, seal istus ligisõitnud kütja Qassner, kes vahepeal
niemann

,? f e

mooda

kihutas, j

3l9bsÍT(>l299 ,Íb2jl?lB bÍ5V

29}rMi?riir\an¥3ld plHi)|irmyg3,-3ru s^iarvuc^,

enna^it;,r^husfead¡a 2olfc[§ü0 ínU'én rääkis:.VNad
ib ííkIu^uj^ p r u u d ig a ü ñ V aId iiíiõrahii^alajiast
.^ppidia,o§pi^r\u¿K|sVaiíí^jnQes oil:iiõ^hi|iiilffiöl*,
,piip su,usn ip M ía r\§üli iseistJiiCÍ4J Kui- qadi^õe!iajduni j ^1 i >j Õ!,udn
rn h ü p afiUdm Nieingnjn
iy¡e;áuri)WiJ7?Sah;ai^i>r^
ta:¡(ípa;nUik!uiít áeda
it'P.gi,5 Lve4 Moalaagriisí igrel\fa^datáú(3r^uigtat,
-ag^nNieiTiwrii k ä re d a id s:0í»u kü(U'Hqí?.anvjap
;tai*' et:;teda kiüitsutaksíe,; ruttasi i tettí&i ¡jiuui'xie,
jkui(|q ejíR leidnud.i2t,eda LmitterküksÜíiolevat,
v a i¿ i lÜ 1ÍQb
iste ra hiva g a. m rSeen aorHpií'fiágu
iisütja il:PnFía' fül^iR^tíáeji s:p.ciädesfeq:wüi sai,
í^ ^ t p lin a jV^ícl>n:Jlftjaíjtõusis .uuésitiavedur
vpttís ,:^Í-ikaj0rkWirM tte o (iim ä v e titmbiiv
^ iíjiJg h tj^i^tia p e a ltcj k u u k ta oleks ‘orlmiuid^
ku ul is s a t íb ;si iskí1 nfí o^idári ;?kaíkel5íst, b ísõräai
vah e p e a livkpgunií teiiVet[il®uae!t:iselLeat/l ofe

.^ppi=^;^ni9,j;f^f^^f^Enga^ta|;^^^
järjie^^t
fs^^ake,hv^^-jís ¡¡muutusin
s¡?§t :Se^
olla keelatud, ütíes ta^üja jl^fppwu^glíopuks
j^leyjjdge ¡iyahi^jaJjuur^
jt¿^^gi.bJ|jfir^t.J7iaít-; ^
il3¿jí^4<urMt, .,etq.t,a1
4e¿% .«ígpíey,f e ^fy^da¿ jisohe tt§|§e,iF.qngiga
g|dg^9S.^t^.g,9P|m^
üei blausunyd¡ ía
enagia, 5 j ^ p i g i,ij 2
'sõi ti%j gQnna¿; J.un4;ter
RSWiííIftT
m ^ , 5 n i f d 3 s i } ü sm
UÍ9 tfjííhcsiis;¡Katariri||ia ühelipühapäeväl diriá tU;?estríya.hekpofestr;:üh^ sisšföMedajajjq sipset
süidai0rre\^l;iliL!atóvi Mrrkus kergendádaí:taHtiSí yeptud yahe).“922 EÍnoJnñ„ jio 2 i!o Bge iuM
srjS2 kuulM ta .teaiitsiMjBhingéikarjiaseateacia-t 2 ilíiKorragá '1<tiu 1is' [ ta ^ s fc e id ¡-^SäHfifWu^-Wfä
arioet^téiovlsdto^jiihti ¡Karli NiériiánFinjaj xíállav n ä g i )2 fíetteb isélle '‘kóhfé''biWáf’ jü ifti.
»asenna iliohaTírífkpngerLrftüiliár ñ'nnia ,saaí- tialevatii ¡Toustesí ^védiurile i^vé'atáb^'ttí^l k o lfál^'
vta;düíjä rgrr^a hípüh a p ä eva fe¡kílTiiktífcoits ia;Ula> välj.aejaaHüiüdis äritätifdJ
ttiä. CháíitjascPfietBDijoli áse üáís/1 neist, ,i;kes latele, häbe:rtiäta"4nirheH^in-V^äiäv eipTOl^
fiítasgVjEiesfc iimeielemärkuEeta:íK'htarnnat tóií- nem 'b'^aad;2ehk 'itiüid üí skád' lkahfets¥i4ik!'‘^
kust välja viia.
„Karl,K arl! Ara jätta m in d
m a h a !“
Viis päeva peale seda juhtus midagit kuulis kütja, kuidas Katariina nutuse h ä ä 
pöörast. Kütja Qassner, kes seekord Nie- lega h üü d is. Vaene tü d ru k oli komberdamanni vedurit teenis — „Tuulepruut“ oli tes o m a truuduseta peigm ehe veduri trepi
kl. 9 õhtul segarongiga kohale jõudnud juurd e tuln ud .
ja kohe selle järele Antonia soelaáüsse
„Jätta mind, Katariina, või
Jumala
pärast sulläheb halvasti!“ hüüdis Niesõitnud — tuli umbes tund aega hiljem
peale seda kui tagasisõidu signaal ammugi ■manti ja tema nägu muutus
kirsipujuba antud, hingetult jooksteš' meie juurest,- ,, naseksi kes 'meie depoo likse |uures istusinie,
■'„Sa oled minult kõik, kõikj.m inu au,
mööda. Meiei küsirnuše^ pe^jei,
lahti, röpvihüd ! Karl, Karl
pärast ära
m aha!“ hüüdis vaene tüdruk
saime tema segastest katkelistest lausetest jätta mi^
ainult sõna ,,tapmine“,^'va^alt \aruv Ä
südanHöhesitavalt. „Mõtle minu isa peale,
des tormas'.,;ta edasi, kurit lähedal ole Karl 1 Ta säab mind — — : — “
Hirmust kisa oli tüdruku suu^f kuülda,
vasse korrapidajate rriaja h i.V äh e aja pä
rast . kuulsime kellasignaaíiyspi.duks šõe- já samal ; silmapilgul oli Nie.mann^v^duri
ladusse.-*^. -^Ma nägin, kü| % d u r
■\,peal.
„Hei, kas ei ole meie sõelaadijni?ega
juures olit et veduril seisis jaämaülen^
praegune {.‘liikumise ülema asetäitja, 'kes juba valmis ? “ Hiiüdis ta värrsev^ häa{ega.
- Parajasti said laadimise ja u a ä : ära ¿võe
veduri'peatama laskis ipanna ja rriind: ühes
tud. Korr^päraline sõe jaotus võttis!;veel
sõita käskis. Meie sõitsime .sõefadu^^^te
mööda kuni Väldi vahimajani. Mis me mõne minuti aega, enne kui sõiduvalmis
seal. kahe ■laterna valgusel nägime, see olime.
^■
■
„Edasi!“ pidurid jahti!“ käskis ,^Niepani; veré soontes tarretartia. See pii mida
mann ja vilistas nii häkiste ja pitigutugi kpledat,.
Revident Verner peatus veidi. Tal oli sega, nõnda et isegi vana kütja ära
seda raske edasi ^'nilúsitada.í^aNbOFé
íVédUfil-snkofekuiš^ifieH zulsnnõ seJbuGH
^'utúsitadíaí^aNboiíé švedUfil-
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pifti
kel^^iWi^il ftl^ii-m i ( i ^ { j I f T i d j ä f R f %vaš-/‘-^vääMs %
•ta hlÄn^fiiIt •■
¿fe'l’fe'"-’ko'h pe®Mi ^kti s'-’Kä ÜättlÄei, -mnk
kellele Niemann, toores, südan^fef^^lhirifteiiiei,
arvatavasti üh^ ja}.^ togbji andis, seisnud ‘iirä^^\%^^e^''i- hdtlPiWa
,;
oli. Tüdruk oir']dDä äfä‘1ainud. Niemann välja, kui ü^s imeilus., vahakuju.
' KäJts'^a"'övT' jS l 'p 1i^ M 1ä ‘
,m a't'aihifeis9!imiä ii/edii.iiga.aeiäfasiifiisõitaippunane
-tu1B7 ¥a Idi i civahiiiHHajai I q e uiesi s ¥ « ;m
ttsä tušed:^ Niemanni /siJfnpkeha sai" deipos
-heii^ldahenjUiKtumi4iei}fcf-Bi'i) ilübsriud ItaHfe õn^iitatud." J a , "pu.usark , sai, .platvormile
-aga i sädäbtehatiBi svislsH .sbsiiris (ebaq
as^t^ättYc^y'-irri.lfe^^ ^ftfe
n
kurniäiä'^^6ilfi|f % htiOOO.NMtiiftešöl ajaocpärast^irpaistisnsea:!* jällfe ■¿[¿li^^m
roheline signaahmtillematini!viiistaš i jasfregi sin. Kolmes ettepoole hää|^tB9^rei§T]§lerhafekiBneguIäatori. 'tehtiii v\i^dtitesõMis"ruttu vagunisse aseta^.d?t^n^^ jaarna, rongi ja
;vahima)ä:ipodles! PaFäjasti justi:tõiasiž>ikliii
veduriteenijad ühes omakstega ning mõned
fa. sõbra-|a.jBkütjaq srlraa^s/l ;p'öõfdngül^:ü}itei9.rfalste- “I^f^^äftfii
“dfsfe“ ®TeM^.pnJüt, •^ a l t i A a r ,
- rafh)/ayikü jii i i - Ka tari inä ü 'ipidfei f j u b ä iVkõd ü t
v ^ r r ühSe
-ötemal/i Ka/o!r!liem4nn9il.p)di'nseBa - tähelfe "kÕf>^lp'l Jä§'i^M^^ja'^_bi
s6itSirne~tall
pannud olema, sesiferte/ iõstisTveej sõldm:- 'Ižife^fenWeh^iöl^ään^
ckiiru^teri iKütjasovaatasd dkkasi veel sl pähase "kü rfp
vahiWiaiani,
juhi näkku. Korraga.bnriliaijtiis !see>[sürmiivalgeks — üks liigutps kraani juurde — ,i i rrp^^^g V¡5|^i ^rtÕSi^anbü&^j^ Varra^f^Ki^
%fea1-®]ä^'!^ üTem
Öil ¿il^tafiSä^ ^
üks võpatus
^oif^'faŠtuauru andnud,
i^fe eAng^I
*^ä|te 'ämafe
.ye]:^ur{§mm
Q^lbi«.«Diagp:ü to iS ^ i m -k ar.gs§v lä?efrian#32iy^uril|t.jjöi SiP<iiaAtl0hestay ofi^^öafev VÄremilt käheShändafS^f^^aTO
hnu^BV
n a i^ ¡y^djygi>j yure$i pgni tkütjaiVärise ms. A'l^afönna
Qassner keeras ruttiiiivpiiJuEbikinpiiBjä
astus värisedes laternaga vedurilt maha. ]5žSftif^öä^(^ft^yf(^rfä?^eal^ižnaiim e
Ta aimas midagit halba: Esimene valguse ieinä:'ijiä;rsi^’helfä'p’ ikktel^^^fi^eä^^ks
kiir, mida tema Jatern ^ veduri rattastele t?il i ifii^nfeit ^il/nleie^%¥iüp^^igallu^ üteheitis, laskis eltii|||lf^§ta, et siin üks
,'koh^l^^Brida^f
hirmus õnnetus, juhtunud on.. Hirm „pii k^^a'd’^rfaiä^^K§tfe’ibe
. Qf(sf
t e ( f i v õ r^ ^j f öIMnÜ9P^'ri^da^ *
*^'ä^lu j rpetabmrttlä:^
s W ^ e fe filF ? ®
^ü^üwinri*
•■
ja i.
^
k^MfP prdi‘ip n ff^ ä HWW teifie^
EV9i029B/f 'iTs^SSi
■käi®vahl'rn'aja^ ifks_-;avanePja
■fpc^äs^ä djä’*Vai'd'P' ftüj ü ^ ha htaVMe-' "tMf '-|ä
kes temast ^ ^fHöõ-d^#^'-Idrftibs? ‘‘ sihna^‘' kiälš %'h^ä on^^-^lnišl:^^
ja kiju!va''fao%|:li^7
üässner onia ülemust ühe lamava j^eha
juuras põlvitamas nägi. ;
5 ;
y mis ‘s'öft'ä, '¿j^istis-^^Hfmäja ‘JfiFrÄ^fmll^š
kütja vahet tojbüs“ n g i ta^feldi kord ilus,,Katariina ühes oma
lat^Pfiät pdrolri_ngis y/edüri esist ^yalgusiaVat, m S,
ril^ a ^ ä kõhe* kustus^ ■Ühekorraga' sellega
Hnal§%hk“‘šed:’^
;HuL}li^^a ,kafjymisJ:^jä^mitpjiefQeiuta^lp
Õnnetu pöörHh^QÜifeaBiä ’'^?9rar^^ ^t
Siis jaiJ_korragä sürmayaifeeks.. .j Qassner, võita, et oma isa ,|:|^j^ngu juurest eemale
ypttes,.jji^lgust, (astusi: ligemaje jar,riägk;piina saata ja ise ennast peale seda truudu
laterna valgusel roobastel ühe naisterahva seta- ijiAiHif^dQ^i
Ei.
surniikehai^Ekelle pea, ekuiJiinoaga otsast färtiäiibli 53ta^ištirš^kfe*^Winü 11•
ära lõigatud oli-. Tema kõrval lamas tema dü$seí:^sd¡tvä^^;etoflg¿'^ bcnniriosv siEiizisi
juhts‘‘Karl^'Niehianh| püftisiatud pealuuga, ; üeRiäsinai šõitis:-3šgöäirTiö'ölia^*4^^l)friv^®VU
paljas ,ja~verine ja mõlema vahel seisis juhtiljugesõvediurj) niimeufjasköhkösri!?! f
variä' ’'ha 11iha bem ega^'Väi d, ko kkü vaj u nu 11,
^e§ oli£„Tyul0pruut“.
'„
li
iiEj-iirsä ; ^
ijgj.i,j33
- .( »
.. )
„
S
„
lil
ilsJ 05 =-- iel f. — imiiinsz OOf)
■
K r n n •niliä'''^
i
Bn6ffi5B[iiiil5i 92?lEi90l 9VlsigBe>l
.sriirnsfanslfii uzlõzzooA svsissV —■
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nuari kuul 1924 a. kavatsetakse Eesti
jäte riigi laiaroopalistel raudteedel reisiveo tariifi SO^o võrratõsta. üute tariifide
järele maksab sõit inimese ja kilomeetri
pealt :
I klassis Mrk. 4.50 (enne Mrk. 3.— ),
II „
•„ 3 .- ( „
„ 2.— ),
III „
„ 1.— ( „
„ 1.50).
Bagaashi veohind tõuseb 25% võrra.
Kitsaroopaiistel teedel jäävad sõiduhinnad endiseks.

Venemaa.
— Veerev koosseis Vene raudtee
del. 1. augustil s. a. oli Vene raudtee
del : , 63.581 v e d u r i t , nendest parandu
sel — 55%, täitsa kõlbmataid (kirjutakse
inventuurist maha) — 1,9%, rongides —
20,4%. Paranduselt väljatulemas oli 813
vedurit.
27.804 - r e i s i j a t e v a g u n i t ,
nendest parandusel — 57,9*^/0, rongides
25,7%, uusi (tarvitamata) — 1,1% ja
kõlbmataid — 3,0%. 418.287 k a u b a 
v a g u n i t , nendest parandusel — 31,9%,
rongides — 48,7% ja kõlbmataid — 0,6%.

— Eesti - Vene

raudteekonverents.

Nagu
„BecTHHK riyTeft
CooõmeHiii“
Hr. 46 näha, kutsutakse Peeterburis 15. jaa
nuaril järjekorraline Eesti-Vene raudtee
konverents kokku, kus arutamisele tulevad
otseühendusesse puutuvad küsimused.

— Kaupade kadumisest Vene raud
teedel. Käesoleva aasta 10 kuu jooksul
on nõukogude Vene raudteedel kaduma
läinud 7.917.000 puuda kaupasid, mille
ligikaudne väärtus 15.834.000 kuldrubla. Sel
le rahaga võib kokkuseada 158 rongi 7.917
vaguniga.
1922 aastal ulatas kaduma läinud kau
pade arv 18.903.027 puuda peale, s. o.
ligi 70% rohkem, kui tänavu.

54 jäävagunit, 2 tankvagunit, 1 platvormvagun ja 5 kitsaroopalist vedurit (750 m/m.
laiuse jaoks).

Leedumaa.
—
Uus raudtee. Leedu teedeminis
teerium kavatseb välislaenu abil uut raud
teed Schavlist (Šiauliai) — Memelini (Klai
peda) ehitada. Eelarve järele läheb raud
tee ehitamine 23 miljööni liti (2.300.000
Ameerika dollari) maksma.
— Kavatsetav kitsaroopaline raudtee
Leedumaal.
Leedu
teedeministeerium
kavatseb 1924 a. ehitada kitsaroopalist raud
teed Vilkomierz (ükmerge) — Maljaty (Moletai) — (Jzany (ütena) — Novo ñlexandrovski (Ezarenai) vahel.
Peale selle saab Kovnos (Kaunas) uus
kaubajaam ehitatud.

Poolamaa.

— Veereva koosseisu täiendamine.
10. novembri 1923 a. kokkuleppe põhjal
saab Lätimaa rahulepingu alusel Vene
maalt: 28 neljateljelist Pullmanni klassvagunit, 32 kaheteljelist reisijate vagunit,
Vastutav toimetaja: E. T i m m a .

,

— Veotariifid kuldfrangi alusel. Kõi
kuva valuuta tõttu kavatseb Poola valit
sus raudtee veotariifisi uuest aastast kuld
frangi alusele viia.

Tariifid.
Teedeministeeriumi määrus raudtee
jaam ade nimestiku täiendamise kohta.
Kaubaveo tariif Nr. 12, IV jagu täien
datakse Valk— Eesti—Mõniste liini jaamadevahelise tariifi kaugusetabeliga.
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N Latvija.
— Reisijate veotariifi tõstmine. 1. jaa
nuarist 1924 a. saavad Latvija raudteedel
reisijate veohinnad kõrgendatud. Uue tariifi
järele maksab sõit inimese ja km. pealt:
1 klassis 8 santiimi (enne 6 sant.),
II „
4
„
( ., 3
„ ),
III „ 2
„
( „ IV 2 „ ).
(100 santiimi = 1 lat = 50 Läti rubla).

.

Koiküla

Eesti-Läti piir

*) Kaagjärve loetakse tariifijaamana
avatuks bagaashi vastuvõtmiseks, väljaand
miseks ja piletite müügiks.

Väljaandja; K.-Ü. „EESTI RflüDTEE“.

Trükikoda „ERK’, Tallinn, S. Juhkenlali tän. 2.

Pärnu-Tallinna raudteevalitsus
teatab kõigile kaubasaatjatele ja saajatele, et üldise raudteede ptk. 40 ja 90 põhjal,
kõik 1. juulist kuni 1. oktoobrini 1923 a. jaamadesse jõudnud ja siiamaale väljaviimata
jäänud kaubad, bagaash ja leitud asjad 3. märtsil 1924 a. kell 10 homm. Pärnu’jaamas
enampakkumisel ära müüakse. Kui esimesel müügil ostjad määratud hinnast üle ei
paku, korraldatakse teistkordne m üük sealsamas 25. märtsil 1924 a.

P.-T. raudteevalitsus.
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