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Loomatoidu tabel.

Põllumajanduse ainete ja waranduse kinni

Uks toiduüksus mastab:
naela lina-õlikookidele,

314 „ päewalille õlikookidele,
] „ kanepi õlikookidele,
1 „ mitmesugusele jahule,
1 „ mitmesugustele kliidele,
2 „ ristikheinale,
l „ lutserne heinale,
3 „ luhaheinale,
3 „ kaera haganatele,
4 „ soobeinale.
4 „ rukki haganatele,
4 „ suwewilja õlgedele,
5 „ taliwilja õlgedele,
6 „ kartulitele,

6 naela kooritud piimale,
8 „ peetidele,
8 „ porganditele,
8 „ hapu presstoihlle (silos),
8 „ rohelisele ristikule,
10 „ turnepfile,
10 „ rohelisele wikile,
10 „ porgandi pantistele,
10 „ veiiviimale,
12 „ kapsa lehtedele,
14 „ niidurohule,
15 „ peedi päästetele,
15 „ wiljapraagale,
20 „ kartulipraagate.

Toiduanni kokkuseadmises olgu kaal ja mööt alati estmesel
ahal.
Uormi järele toitmine moiwaldad toidu kokkuhoidmist ja
whket piimasaali.
Mõnda alnspöhust.
(Mustuseks küsimuse pääle).

Kariloomade pidamises teeb aluspõhu
üsimus põllumehele tihti pääle suuremat
buret, eriti neil aastatel, kus wiljasaak
hel ehk teisel Põhjusel küllalt õnnestanud
wle ja põhu tagawarad kewadepoole na
.iks kipuwad jääma. Aluspõhust aga ole
leb lauda korrashoidmine, looma puhtus
ü sõnniku tagawara suurendamine. Just
tfle tõttu pidi iga hoolas peremees juba
ügisel selgusele jõudma ja järele kaaluma.
põhku üleialwe jätkub, wastasel kor
ial tuleb aga teisi aseaineid muretsema
akata, mis aluspõhuks kõlbulikud, et pikka
Me üle elada.
Häält aluspõhult nõutakse, et ta loo
,a!e kuiwa, sooja, pehme ja puhta aseme
võimaldaks, suuremal määral wirtsall ja
,tuikusi wäljaaurawaid gaasisid, mis tai
edel.' eriti tarwilikud, sisse imeks ja kinni
\mU ning Põllule sisseküntult rohkesti
uinmust (musta mulda) tekitaks.

Kõige tarwitatawam ja tähtsam aluspõhk
on muidugi õled, mis nendele nõuetele enam

wähem wastab. Õled ei tohi aga loomale
alla pannes mitte märjad olla, sest mär
jad õled ei ime wirtsa sisse, niisama ka
sõnnikus ei sünnita tarwilikku käärimist.
Sarnane sõnnik põllule kaotatult laguneb
õige wisalt. Pääle selle on soowitaw pi
kad õled, enne kui loomale alla panna,
weidi lühemaks lõigata, sest pikad õled
imewad wähem wirtsa sisse ja on nii
põllul sissekündmise kui ka pärastise ha
rimise juures takistuseks.
Kõige paremaks aluspõhuks tuleb kaht
lemata lugeda turwast, eriti samblatur
wast. Turwas suudab kõige suuremal mää
ral wirtsa oma sisse imeda ja teiseks ko
gub ta endasse sõnnikust wäljaaurawaid
gaasisid. Seega on sarnane sõnnik lämmas
tiku ja orgaaniliste ainete poolest palju
rikkam.

tamise lihtsustamine.
Et talupoega tulekahju korral täiesti
kindlustada, kinnitab riigikinnitus tule
wastu ka talupoja liikuwat warandust,
nagu: põllumajanduse inwentaar adrad,
äkked, külwimasinad, rehepeksumasinad,
wankrid jne., põllumajanduse produktid
terawili, toidutagawarad ja kodune liikuw
warandus mööbel, riided, riistad j. m.
Et teha kinnitust massiliseks ja kätte
saadawaks ka kehwemale osale tulupoe
gadest, wõetakse asjad kinnitusele lihtsalt
nimekirja järele.

Maks seda laadi kinnituse eest on talu
poegadele õieti madal tehtud. Iga 100
rubla päält wõetakse kinnitusmaksu 60 kop.
kuni 2 rublani selle järele, kui sagedasti
sääl kubermangus tulekahjusid kordub.
Sundusliku kinnitamise eest
5. detsembr-ni wõtsid kariloomade sun
dusliku kinnitamise määruse wastu 124
kreisinõukogude kongressi, 103 kreisi wõt
sid wastu sund. külwi kinnituse ja 66
kreisi sundusliku hobuste kinnituse.
Kariloomade wabatahtliku kinnituse eest
hääletasid 4 kreisi, külwipinna wab. kin
nituse eest 1 kreis ja hobuste wab. kin
nituse eest 1 kreis.

Wologda, Kaluuga kubermangude kõik
kreisid wõtsid wastu sundusliku kinnituse
kariloomadele, Woroneshi, Taga-Baikali,
Rjäsani ja Smolenski kubermangude
kreisid wõtsid wastu sundusliku kinnituse
kariloomadele ja külwile.
Nishni-Nowgorodi, Nowgorodi, Sara
towi kubermangude ja Wodja Tshuwaschi
oblastite kõik kreisid wõlsid määruse wastu
sunduslikuks kinnituseks kariloomadele,
hobuttele ja külwile.
Täiendan, Põllumajanduse kinni
tamine tule wastu.
Riigikinnitus wõtab praegusel ajal
kinnitusele täiendawalt külade ehitused.
Täiendawal kinnitusel wõib kinnitada
kõik õue pääl olewad ehitused ja eluhoo
ned majaperemehe poolt määratud sum
mal. Iga 100 rubla päält wõetakse 40
kop. kuni 1 rbl. 70 kop., waadatcs selle
järele, kui sagedad sääl kubermangus tu
lekahjud on.
Baschkiiri wabariigis on kinnitatud juba
2V2 protsenti õue pääl asuwatest hoone
ttst. Leningradi kub. 3 protsenti. Sa
raatowi kub. 4 protsenti jne.

Üleskutse.
Eesti asunikud-põlluharijad?
Käesolewal uuel aastal on tormis teil
korraldada oma majapidamist teaduse nõute

järele, et põlluharimine ja karjakaswata
mine teile kasulik oleks.
Praegu talwel oir rohkem maba aega
kirjanduse uurimiseks ja plaanide kawat
semiseks. Iga põlluharija peab tolme
jooksul järele mõtlema selle üle, missu
guseid uuendusi, mida teistelt näinud ehk
õppinud olete, uuel aastal omas majapi
damises sisse seadida ja missuguseid kat
seid tuleb sume jooksul korraldada.

Iga põlluharija huwi on tõsta oma
majapidamise sissetulekut, sest ilma selleta
on wöimata oma majapidamist paremale
järjele tõsta. Seda aga saab ta siis kätte,
kui ta korraldab oma majapidamist tea
duse nõuete kohaselt.

Põllumehe töö ja talitus on mitmeke
sine ja laialdane ning tarwitab hüäd et
tewaatust ja suurt tähelpanu. Ainult siis
annab põllumehe töö kõige suuremaid ta
gajärgi.
Peab muidugi tunnistama, et ka wä
hese haridusega põllumehed oskawad wäga

6\YT <Ukkknummer 5 kop.

Kõigi muude töölised, ühinege!
Kuulutuste j a tellimiste hinnad
Tellimine
Kuulutamine
: Linnades 1 frni l r.l.
esimesel lhk. 3 r. knl.
aasta 11 rbl.
viimasel „ 1 „ „
: aa l 1 knu 50 kop.,
keskmistel, 6 „ ..
aasta 5 rbl. 50 kop.
k..har. asut. 20 k. „ j
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Umdas Saksamaal walitsufi kokku klopitakse.

Omad vitsas peksavad.
Stresemanni teadaanne.
Berliinist, 30. dets. Stresemann
seletas wüljamaa ajakirjanikkudele, et po
liititine seisukord on saadikute nõukogude
teadaannete tõttu, et Kölni piirkonna ewa
kueerimine edasi on lükatud, õieti tõsiseks
muutunud.
Poliitilise kokkuleppe kokkulange
mine.
Stresemanni seletus on kokkuwõetult
järgmine: oli weel kõik hästi.
1924 aasta oli pääle sõja lõpetamise esi
mene aasta, kus Saksa rahwas wähe puh
kust sai ja wõimalik oli temal oma sise
mist olukorda kindlustada. Dawesi plaani
järele pidi tulema maailma poliitikas kok
kuleppe õhkkond, ehk küll Saksa rahwus
lased, teutoooid ja kommunistid süüdista
sid meid enesepettuses. Meie seisukorra
suurem tragism on selles, et meie kokku
leppepoliitika pooldajad pankrotti kukume
just enne meie löpusihi teostamist. Kui ei
saa kompromissilist kokkulepet Kölni piir
konna evakueerimise küsimuses, siis tähen
dab see Saksa poliitika pankrotti Dawesi
plaani küsimuses ja etteheidet kõigile neile,
kes hääletasid selle plaani poolt".
Politseid ära puudu, seda on neile
tarwis kommunistide wastuEriti ägedalt rääkis Stresemann liit
laste kawatsuse wastu Saksamaa politseil
ära keelata kasarmutes elada. Selle juures
tähendas Stresemann kommunismi tondi
pääle, mis ähwardab tööstuslikku Saksa
maad kaugelt enam kui mõnda põlluma
janduslikku riiki: Saksamaa politsei veab
kasarmutesse jääma!

Meeleolu muutuse ähwardus
Stresemann jatkas: „Dawesi plaan jääb
puht rahanduslikuks ja majanduslikuks

plaaniks. Kuid rahwaste arenemine ei olene
rahandus- ja majanduslikkudest kokkulepe
test, waid üldisest ühiskondlikust arwami
sest. Surwepoliitikale tagasipööramine
Entente poolt toob esile meeleolu muutuse
laiades rahvahulkades Saksamaal, kes
ääretut pettumist kannatawad. Selle taga
järjel pääseb wõimule äärmine rahvuslus".
Liitlased Peawad Saksamaaga
tingima.
Puht asjalisele küljele üle minnes ütles
Stresemann:
„Mõtete lahkuminek Saksamaa ja liit
laste wahel on Saksa seisukohalt waada
tes liig tähtsusetu, et õigustaks poliitilise
liini muutmist, mis wastu wõetud Londoni
konwerenlsil. Liitlased peawad Saksa
maaga tingima ja sääl, kus tehakse selgeks
Saksamaa süü söjariistutamise asjus, on
walmis Saksa walitsus kõrvaldama".

Prantsusmaa kauplebBerliinist, 30. dets. Täna alga
sid Pariisis uuesti Prantsuse-Saksamaa
läbirääkimised kaubalepingu asjus. Berlii
nis kardetakse juba, et Prantsuse walitsus
püüab Kölni evakueerimise küsimust kasu
tada selleks, et surwet avaldada Saksa
maa pääle kasusaamiseks koubanduspo
liitikas.
RiigiPäewa kokkukutsumine'
Berl i i n i st, 30. dets. Riigipäewa
esimees Wahlraff kutsub riigipäewa kokku
5. jaanuaril.

!«ri>lilt Hiie mäerinb S. K W. Liii» wnstu.
Lordide kawatsused
Pari i st st, 30. dets. Tuntud aja
kirjanik Sauerwein näitab „Matini" weer
gudel, et Inglise poliitika põhijooneks on
nõukogude wastase wäerinna loomine Eu
roopas.
„ Chamberlain, kirjutab Sauerwein,
töötab omapärase lepingu tegemise kallal,
mis kindlustaks wastastikust kaitset enam
lise propaganda wastu Islami maades.
Ka Balkanitel töötab Inglismaa. Eesti
ja Läti ei oleks kunagi julgenud tappa
kommuniste, kui nad ei oleks oma selja
taga tunnud Inglismaa toetust.
Kui Inglismaa usuks, et Saksamaa
astuks ühes teiste Euroopa kultuuriliste

rahwastega wälja S. N. W. Liidu wastu,
siis lubaks ta täie südame rahuga Sak
samaal walmistada mõned tuhanded kuuli
pildujad rohkem kui see Versaille rahu
lepingus ette on nähtud. Kuid Inglis
maa kardab, et Saksamaa tarwitab oma
sõjariistu ida rahwaste kaitseks tulewases
suures kokkupõrkes Ida ja Lääne wahel".

Timukate Eestist.

Inglane Jaapani saadiku

Lordide käskjalg Tallinnas.
Talli n n a st, 30. dets. Siia jõudis
Inglise sõjawäeline esitaja Lloyd, kelle
ülesandeks on selgitada I. dets. sündmust.
Õhtul oli Lloyd sõjaministri Sootsi jutul.
Köwendab walwet.
Tallinnast, 30. dets. Piirikaitse ülem
keelas ära igasuguse liikumise kella 4 päewa
kuni kella 8 hom. Nõukogude Liiduga kok
kupuutuwas piiriribas.
Wilhelmi nooruse patud.
Wiinist, 30. dets. Baleti tantsijannalt
Desmondilt varastati ära kirjad ja
keisri Wilhelmi kingitused 21/2
paberikrooni wäärtuses.

Stresemann: Härra Wilhelm Marx, olge hääks, võtke portfell, mina
ootan vähe.
W. Marx: Härra Stresemann, võtke juba parem teie portfell, mina
võin vähe oodata.
Stresemann: Teate mis? Parem ootame juba mõlemad paremaid

Oodatakse Ameerika ja Itaalia
wahelträäkimist
Osa Saksa ajalehti awaldab lootusi
Ameerika ja Itaalia wahelesegamise pääie
Kölni evakueerimise küsimuses.

Balti liit.
Wars s a w i st, 30. dets. Ajalehed
teatawad, et Läti presidendi West manni
külaskäik Poola presidendi Wvzehowski
poole kannab poliitilist laadi ja on ühenduses
Balti liidu loomise küsimusega S. N. W.
Liidu wastu.

läbi peksnud Pekingis.
Tokiost, 30. dets. Pekingi raudtee
jaama esisel lõi Inglise alamohwitser Jaa
pani saadikut Joschisawat nii, et see kohe
maha kukkus, selle pääle lõi ta teda uuesti
wastu nägu. Saadiku protesti pääle wa
bandas Inglise ekspeditsioonilise sõjamäe
juhataja. Millega see wahejuhtumine lõpeb
on teadmata.
Sm. Miljutin W. S. F. R.
W. rahaasjanduse tommissar.
Üleliidulise kesktäidesaatwa komitee pre
siidium otsustas wabastada ametist enese
soowi järele W. S. F N. W. rahaasjan
duse kommissari sm. Wladimirowi ja mää
rata ta asemele sm. Miljutini, wabasta
des teda ametist ühiskondliku kindlustuse
kommissariaadist.

aegasid.

Ametiihisuslitu liikumise

Mjlltcgtnms Iflnrokkos.

ühinemisest.

Wiimased telegrammid Morokkost selgi
tawad sealset olukorda. Hispaania sõja
wäe pääjõud, mis seisid enne Wad-El-LauScheschnani joonel, on nüüd tagasi wii
dud seisukohtadele Tetuani ette, kus kait
fcvad Tctualsi-ZiNta raudsed, mida

Londonist, 30. dets. Inglise amet
ühisust kongressi päänõukogu ütles ära
saatma? oma esitajaid konwerentsile, mida
am"tühisuse väbemns eesmär

glga, tuua ühist ametühisuslikku wäennda.
Sel puhul teatas ametühisuste wähemuse
täidesaatva komitee sekretäär Pollit Rostale
järgmist:

„Ametühisuste kongressi päänõukogu ära
ütlemine ei tulnud ootamata. Juba siis,
kui Wencmaal käinud saatkond Pkojkwast
tagasi jõudis, selgus, et see waimustus,
mis saatkonna liikmetel oli Berliinis ja
Mostwas, kadus ära, kui näd Inglismaale
tagasi jõudsid.

Wene töölistel ei pruugi sugugi imestada
nende saatkonna liigete teguwiisi üle, sest
päänõukogus on kõige reaktsioonilisemad
Inglise ametühisusliku liikumise juhid. Iga
sugune samm edasi, nii kui näituseks, ametUkult siduda end rewolutsiooniliste töölis
tega, leiab alati nende poolt kõige suure
mat vastuseismist."
otsus," ütleb Pollit, „kon
werentsist mitte osa wõtta. ei tähenda su
gugi, et päänõukogu oleks Jnglise-Wene
ühinemise komitee wastu. Otjus tähendab
seda, et Inglise tööliste juhid on nõus
wõitlcma ühise ametühisusliku liini eest
igal maal, wälja arwatud aga oma kodu
maal.

Igatahes saab sündmus teatud mõju
awaldama tööliste masside pääle, kes nüüd
wahet ei oska teha ühise väerinna kõnede
ja tema tegeliku teostamise wahel.
Siiski pole mingisugust alust karta, et
jaanuarikuu konverents ei õnnesta."
Lepiwad ehk kokku.
Wi i n i st, 30. dets. Ajakirjanduse mit
tesõbralik toon Zankowi wastu, kes JugoSlaawias wiibis, sundis Jugo-Slaawia
wälisasjade ministrit Nintshitshi wäljaas
tuma wäga tagasihoidlikus toonis.
Nintshitsh teatas, et sõnum, nagu oleks
Jugo-Slaawia walitsus kutsunud Zankowi
Belgradi, on ebaõige. Jugo-Slaawia ei
pea käesolewal silmapilgul Bulgaariga min
gisuguseid läbirääkimisi, sest umbusaldus
üksteise wasm on mõlemil pool suur.
Siiski awaldas Nintshitsh oma arwa
mist, et tulewikus on loota läbirääkimiste
wõimalikkust.

da ewakueerimist toimetatakse.

Mäss, mis lahti puhkes Seguin-Alko
sari piirkonnas, kestab weel edasi, Anhera
mässaw suguharu on 3500 sõjameest suur,
ja on nähtavasti wõimas, waatamata His
paania väejuhatuse jõupingutustest, pääle
tungima „rahwuswahelisele maaalale" Tan
gecis.

Wiimane asiolu on rahutuks teinud pääle
hispaanlaste ka teisi imperialiste. Lon
donist saadetud telegrammid näitawad, et
Gibraltaris (Inglise merekindlus Hispaa
nia rannas wastu Morokkot) on walmis
pandud Inglise mii.nlaewad „Turmalin"
ja „Splendid", kes on walmis maale saat
ma 300 püssitikku. On ka teateid Itaalia
wäeosa saatmisest.

Hispaania wäejuhatus näitab, et tema
abi ei tarwita, et temal küllalt jõudu on
Tangeri minewaid teid kaitsta. See näeb
kaunis tõenäolik olewat, kuna nüüd wäe
liin Hispaania wägedel hästi lühemaks on
jäänud ja Hispaania lennukid energiliselt
töölawad kihwtigaasi pommide pildumisega.
Löuna-Aafrika kommunistliku
partei kongress.
Londonist, 29. dets. Lõuna-Aafrika
kommunistliku partei kongress Johannes
burgis wõttis wastu resolutsiooni, milles
tõendab oma soowi tööliste parteiga ühi
neda ja wolitas täidesaatvat komiteed seda
määrust ellu wiima.
Töölisre partei Lõuna-Aasrikas koosneb
pääasjalikult ametühisustest, samuti kui
Inglismaa tööliste partei. Kommunistliku
partei tööliste parteisse minek, kui seda
reformistide juhid ei takista, lähendab teda
laiade ametühisuste tööliste massiga.
Kas on luccl wähe kolkida
saanud.
Miinist, 30. dets. Ühenduses Bul
gaaria pääministri Zankowi sõiduga Bel
gradi Valtani liidu loomise asjus S. N.
W. Liidu wastu, on liikumas wisad kuu
lujutud, et asutakse endise Wrangeli sõja
wäe ümberorganiseerimiste ja ta wõitlus
walmiks seadmisele, mille hulka lähemad
ka walged Wene pagulased.
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likcmad tegemised kewadel. Kui pered on
ruumide kitsendamise läbi tugemaks tehtud,
sns lähemad pered ka wiludel kewade ilma
de! päew-päcwalt suuremaks. Ruumide
kitsenduse järele wõib ka algust teha kihu
tus-söötmisega. Kui aga kangeid külmi
ilmi weel karta on, siis peab kihutus-söötmi
sega wäga ettewaatlik olema, sest söötmisega

saab ema rohkem munemisele kihutatud; tu
lewad siis pikad külmad ajad, on mesilased
sunnitud koomale minema, järawad pojad
katmata, miS siis surmale saagiks saawad.
Siin põhjamaal wõib julgesti siis mesilasi
söötmisega hhutama hakata kui pääsukesed
siin näha on. Ilma kihutus-söötmiseta ei saa
mesinik siin külmal maal, kus suwi wäga
lühikene on mitte oma eesmärgile.
Mesilaste pered pcawad wilnl maikuul
nõnda tngewaks ja suureks saama, et need
rukki öltjeaja algu! Dadan-Blati tarudes
täiesti 12 raami kärgi ära katawad ja
walmis on esimistel soojadel suwe ilmadel
mee korjamisele ja perede heitmisele. Kui
mesilaste pesa ruumid parajaks oled kilsen
danud, siis pead ka hoolas olema õigel ajal
ruumistd laiendama. Kui mesilaste lend
õhtu eel on wähemaks jäänud, waata järele,
katawad mesilased kõik kärjed laest põran
dani wäga paksult ja wahelaua taga tühjas
taru ruumis ka juba mesilasi seismas näed,
siis anna kohe ruumi juure, s. o. tõsta
wahelaud ühe raami täis edasi ja pane
üks lühi ja puhas kärg poegade ja munade
wastu. Walmis kärje puudusel wõib täis
kunstkärgi anda. Tühja raami, kärjehakatu
sega kewadijel ruumi laiendusel, juure anda
ei kõlba, siis teeksiwad mesilased tühja raami

sisse suurte toopidega lesekärje, mille taga
järg oleks, et rohkesti leski wälja hauta
taks. j Mõni päew pärast rnumiandmist
tuleb jälle ühe täie kärje andmisega ruumi
laiendada. Nõnda kaua tuleb seda järgi
mööda teha, kuni kõik 12 kärge neil käes
on. lialgi ei sünni kahe kärje andmisega
koiraga ruumi laiendada, teeksid sa seda,
sus oleks korraga ruumi laiendus liig suur,
mis kasu asemel kahju tooks ja
mesilasi sunniks edasi minemisel seisatama.
Ka selle eest tuleb hoolitseda, et mõned
üksikud pered mitte liiga wara wäga tuge-
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waks ci lähe, kuna selsamal ojal mõned
pered liiga nõrgad on. On sul näituseks
10 peret ja neist kataksid 5 peret kesk
maid 12 kõrge, kuna aga teised 5 sel ajal
weel 4 ehk 5 kärge igaüks katawad. Nii
jõuaksid esimesed wiis peret paar nädalat
enne rukkiõitsmiie algust perede heitmisele,
kuna rcist wiis peret rukkilõikuse algul weel
sellega waewalt hakkama saawad. Sarnane
korratus ei tohi mitte mõistlikus 'mesilaste
kaswatuses ette tulla. Kõik pered peab kat
suma ühel ajal seltsis täiusele wiia, nii et kõik

pered, kõige rohkema ühe nädala jookiul,
pered? heitmisega walmis peawad olema.
Seda teha pole suur kunst. Kui nõrge
mat.le peredele ruumi laiendada wõid, siis
wõta tugewatelt peredelt üks kärg kinni
kaanetud poegadega ja pane nõrkadele poja
kärgede keskele. Kui mõni kord seda oled
teinud, s. o. tugewamatest nõrgematele poja

kärgi juure annud, saawad warsti nõrge
mad tugewamad kätte Mõned „targad"
mehed õpetawad ja käsewad wäga tugewad
ja wäga nõrgad pered oma seisukohtadel
ära wahetada, s. o. tugewad tarud nõrkade
ja nõrgad tugcwate seisukohta asetada, sest
wanad wäljaskäijad linnud lcndawad ikka
oma wana koha pääle, nii saaksid siis nör
gad tarud korraga rohkesti töötegijaid juure.
Niisugune õpetus on päält näha üsna kena.
Kujutame omale ette: juuremaa pidaja oleks
sunnitud oma töölised saatma wäiksemaa
pidaja wabadiku koba pääle ja wabadik
läheks suure mõisa maa pääle seda tööd
ära tegema. Tagajärg oleks see, wa
dik ei suuda suuremaapidamise tööd ära
teha ja mõisa suurel hulgal töölistel ei ole
wabadiku koha pääl niipalju tööd saada,
kui nad teha jõuaksid. Nii on lugu ka
mesilastega, kui nõrk ja tugew pere oma
seisukohtadel wahetatakse. Ka peab hoolit
sema, et mesilased ei saaks üleliia rohkesti
leski kaswatada, peab waatama, et kõik
kärjed, mis ruumide laiendamisel pesaraumi
annad, sääl wõimaliknlt wähe suuri toopift
oleks. On mõnel kärjel rohkesti lese toopisi,
lõika wälja ja pane wäljalöigatud kohta
teis/st kärjest wäikeste toopidega kärje tükk
asemele, muidu mesilased lõigatud
kohta jälle suurte toopidega kärje. (Järgneb).
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Pöllu nt e e s

Allpool toodud andmed selgitawad, kui
palju üks ehk teine aluspõhu aine suute
line on wirtsa sisseimema.
Õled 3—4 korda oma rask.
Kuiwad kaselehed. 4—5 „ „ „
Saepuru 4-5 „ „ „
Mullaturwas ... 3—4 „ „ „
Samblaturwas .. 10—15 „ „ „
Sellest näeme, et kõige rohkem imeb
wirtsa sisse samblaturwas.
Katsete waral on selgeks tehtud, et kui
aluspöhuna lurwast tarwitatakse, läheb
sõnnikust ligikaudselt 15c/o lämmastikku ja
20% orgaanilisi aineid kaduma, kui aga
lurwast ei tarwitatud, läks 40°/0 lämmas
tikku ja 50°/ o orgaanilisi aineid ilma tu
luta kaduma.
Turwas on ka selle poolest tähtis, et
ta sõnnikut enneaegu käärima ei lase minna.

Wastasel korral alaneks sõnniku wäärtus
mitmewörra.
Püüle selle on turwas hää maaparan
damise abinõu, eriti raskel sawimaal, kus

turwas kõwat sawipõldu kohedamaks teeb,
mille tõttu õhk paremini põllupinda pääseb
ja mullas peituwad mineraalaineid kiire
mine sulawad ja taimedele kättesaadawaks
muutuwad. Kuid ka liiwase yraa pääl ei
jäta turwas oma mõju awelldamata, ker
gematel liiwamaadel hoiab ta niiskust
kauem alal.
Nagu õled, peab ka turwas, mida loo
male alla pannakse, hästi kuiw olema,
märg turwas ei ime kuigi palju wirtsa
sisse.

Aluspõhu puudusel tarwitatakse tihti
pääle weel loomale allapanemiseks puu
lehta, saepuru, kuuse- ja männa oksasid, mil
ledel, kui aluspõhul, kuigi suur wäärtusLei
ole, kuid häda korral wõib neid siiski faJ
lutada. Raskete maade pääle mõjub sae
puru sõnnik isegi parandawalt, teeb neid
kohedamaks, kuid kuiwale kergele maal»»
pole teda soowiraw panna: ta suurendav
põua hädaohtu. SŽsy

Jnurewili on talupoja majanduse alns.
Kaswatada juurewilja, see tähendab
sedasama, et wõtta kolme wiljapäüd süült,
kus enne üks kaswis. Nii ütlewad agro
noomid. Kuid tihti juhtub nii, et juure
wili annab kümme wiljapäüd säält, kus
warem ainult üks kaswas.
Enam eeslinnas sammujad majapidami
sed lõunapoolsel Wenemaal saamad dessa
liinilt tihti 6.000 puuda loömapeetisid.
10 naela loomapeetisid annawad sama
palju toitu tui üks toiduüksus, s. o. 1 nael
teri ehk jahu. Tähendab, ühelt dessatiinilt
saame meie loomapeetide mahakülimise juu
res 24.000 toiduüksust.
Nüüd wõtke rukki keskmine saak 100
puuda. Sarnast saaki wõib paremates ma
japidamistes saada. Sada puuda teri teeb
wälja 4000 naela, s. o. 4000 toiduüksust.
Tädendab,loomapeedid annawad kuus korda
dessatiinilt rohkem kui rukis.
Põhjapoolsemates kubermangudes wõib
häü eduga kaswatada loomanaerid. Tii-

nult wõib saada kuni 7000 puuda. Tead
lased on wälja arwanud, et ühe naela jõu
toidu asemele on tarwis wõtta 12 naela
loomanaerid. Tähendab, dessatiinilt wõib
saada umbes 24 000 toiduüksust. Põhja
kubermangudes annab aga rukis 2000
toiduüksust dessatiinilt, s. o. 12 korda wähem.

Kõik see sunnib juurewilja pääle erilist
tähelpanu pöörama. Kuid mitte ainult
suure saagi pärast ei tule juurewilja pääle
tähelpanu pöörata. Nende kaswatamine
annnab üldse suurt kasu talupoegade ma
japidamisele.

Juurewili on hää piimaandew toit. Iga
talupoeg teab, et kõige rohkem piima an
nawad lehmad kewadel häädele karjamaa
dele wäljalaskmise puhul. Isegi wilets lehm
annab kewadel kõige rohkem piima. Sü
gise lähenemisega hakkab ka lehm wähen.
piima andma. Talupoeg näeb piima fci
temal arwul ainult kewadel ja suwel, /
sügisel ja talwel piimast kaugeltki r'\(
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Uus aasta.
Aastate ahelikus on jälle üks aasta
möödunud ja meie seisame uue aasta lö
wel. Kuid miks pühitseme meie just täna
uut aastat? Mispärast algab just täna
1925 aasta? On maailm siis tõesti ai
nult nü wana ja kui ei, millisest tähtsast
sündmusest algab siis praegune ajaarwa
mine pääle? Kui meie uut aastat ka har
jumuse järele pühitseksime, kui selle pühit
semine nagu paljudki teised pühad päike
sest oleneks, siis peaks uus aasta õieti
26. dets. olema, kui kõige lühemale päe
wale järgneb esimene pikem päew ja al
gab seega uus aasta päikese ringjooksus.
Kõik need küsimused ei ole meile sugugi
uudiseks, sest neid on wiimasel ajal tub
listi sõelutud rewolutsioonilises ajakirjan
duses ning ühemeelsele otsusele tuldud, et
praegune uue aasta pühitsemine ei ole
meile sugugi kohane. Oletame, et keegi
laps, keda meie kaswatame uue aja wai
mus, küsiks, miks algab täna 1925 aasta,
siis satuksime tõepoolest wastusega piinlikku

seisukorda. Kas wastata, et 1925 aastat
tagasi sündis Kristus, see müstiline ole
wus, kelle sündimine pappide pääajude
wäljahaudumine on. Wanemale põlwele
on see weel kõik arusaadaw, kuid tulew
põlw ei saa sellega kuidagi leppida, et
meie aega arwame olemata sündmusest.
Siin tuleb meil tõepoolest järele mõtelda,
kas ei saaks meie uue aasta pühitsemises
muudatusi teha.
Meil on oma uus aasta, mida meie
iga aasta pühitseme see on Oktoobri
rewolutsiooni aastapäew. Seda päewa ei
Pühitse meie mitte mingisuguse olemata
sündmuse mälestusena, waid sündmuse
mälestuseks, mis tõepoolest aluse pani
maailma uueksloomisele, millest pääle
tõepoolest uus ajajärk algab inimkonna
ajaloos. See on kõigile nähtaw, kõigile
arusaadaw. Ja wiimasel Oktoobripäewal
öeldigi astusime kahekmndamasse re
wolutsiooniaastasse. Töörahwal on seega
oma uus aasta, kus ta ülewaadet teeb
oina seni tehtud tööst ning selle kokku
wõtte põhjal wäljawaateid teeb tulewikku.
Ja selleks päewaks on talle päew, mil ta
ise oma elu juhtima hakkas on Ok
toobrirewolutsiooni aastapäew.
Praegune uus aasta ei ole meil min
gisuguseks „uueks aastaks", waid see wõib
meile olla ainult puhkepäewaks. Muiougi
ei saa meie weel selle päewa pühitsemist
nii pea kaotada, kuni elame kapitalistlikus
ümbritsuses, ning aastat wahetada tuleb
meil ikkagi „haritud" ilma järele. Selle
päewa muutmise küsimus on aga S. N.
W. L. töörahwa hulgas liikmele pandud
ja selle päewa muutmise pooldajate arw
kaswab iga päewaga.
Maha olemata Kristuse ümberlõikamise
päew! Elagu uue ajajärgu algpäew inim
konna ajaloos Oktoobrirevolutsiooni
päew! Prcletaarlik uus aasta on Oktoo
brirevolutsiooni päew. K. T.

Nõukogude maalt.
Ennenägemata tõusNõukoguline Walge-Wenemaa sai hiljuti
6 aastat Sel puhul pöörasid
Walge-Wenemaa kesktäidesaalew komitee ja
rahwatommissaride nõukogu rahwa poole
üleskutsega, mis lõpeb järgmiste sõnadega:
„Sõja, interwentsiooni, nälja, külma ja
lagunemise järeldused on möödumas ja
ununemas. Igas rahwa majanduse harus
wõime tähele panna niisugust tõusu, mille
sarnast mitte ühegi kodanlise riigi ajalugu
ei tunne. Käsikäes majanduselu paranemi
sega tõuseb ka rahwa kultuurtasapind.
Nõukoguwalitsus on tugemaks muutunud,
koondades oma ümber terwe töötama
rahwa".
Üldliiduline proletaarsete kirjanik
kude kongress.
5. jaan. 1925 a. awatakse üldliiduline
proletaarsete kirjanikkude kongress. Osa wõ
tawad S. N. W. Liidu paremad loowad
jõud, kes ühisel jõul harutawad, kuidas
tõsta meie kirjandust, kuidas temast kõr
waldada puudused. Nõupidamine töötab
wälja ka kawa, mil moel aidata S. N.
W. Liidu tööliste ja talupoegade kirja
saatjate tööd. Proletaarne kirjanik juhatab
tööliste ja talupoegade kirjasaatjatele kütte
nende õige kirjandusliku tee.

1) Wiru maakonnas 159.200 tiinu
2) Tartu „ 104.200 „
3) Pärnu „ 101.200 „
4) Wõru „ 88.200 „
5) Harju „ 70.400 „
6) Wiljandi „ 66.600 „
7) Lääne „ 50.600 „
8) Järwa „ 38.200 „
9) Saare „ 15.300 „

Metsa wanadus on järgmine:
Harwendikud, raiestikud 50.000 tiinu
1— 20 a. wana metsa 81.000 „
21— 40 „ „ „ 100.000 „
41— 60 „ „ „ 102.000 „
61— 80. „ „ 101.500
81—100,, . „ 71.000 „
101—120 „ . „ 12.600 „
See oli paar aastat tagasi. Nüüd o i
aga lugu halwem. Metsad on wähemaks
jäänud. Metsade nime alla wõime meie
wõtta need metsad, mis pääle 80 aasta
wanad. Neid oli 83.000 tiinu. Metsa
teadlased ütlewad, et iga tiinu kohta tuleb
aastas juure lisa umbes 50—60 kubik
jalga. Siis saame koguni isesuguse pildi
ja nimelt: Eestis wõib lähematel aastatel
mitte rohkem kui umbes neli ja pool
miljoni kubikjalga puid ära kasutada, nns
teeks iga inimese kohta 4 kubikjalga wälja.
See oli kaks aastat tagasi, kuid wahepääl
on metsasid kaunis palju müüdud. Luge
jad et hiljuti oli inglastele
metsamüümise jant. Sellest wõib järel
dus teha, et Eesti walitsus ei saagi teisiti
teha, kui peab asunikke ilma ehituse- ja

Kokku 644.000 tiinu.

Ja tõesti on sm. A. Konil õigus, et asu
nikkudel teist teed ei ole, kui kodanlikku wa

„Edasi" JY2 297 toob sm. A. Koni paar
teadet metsamüümise kohta Eestis ja lisab
juure, et sarnaseid kuulutusi wõib pea igast
walge Eesti lehe numbrist leida. „Mis
sest on?" küsib harilik lugeja. On waja
rahwal puid nii ehituseks kui ka kütteks ja
metsawalitsus müüb. Ei midagi iseäralikku.
Kui aga waatleme seda, kui palju on Ees
tis metsasid, siis peab ütlema, et asjad ei
ole tõesti korras. Toon siin wäljawõtte
217, 1922 aastast, kus
öeldakse, ct Eestis on metsasid maakondade
järele:

küttematerjaalita jätma.

litsust ühes parunitega maalt wälja ajada. Siis

(Tõesti kaunis suur hulk 1/2 tiinu
iga elaniku kohta. W. E.)

ehk saab üle Naroowa ehituse- ja metsa
materjaali muretseda. W. E.

Rahwamaj andus.

Termost raskus on 1 puud 19 naela.
Wäljamaa termostd on hulga raskemad ning
halwemad oma sisseseade poolest. Edaspi

Murmani raudtee juureehitamiue
Rahwa teedekommissariaadi otsusel 1924

—25 aasta jooksul ehitatakse juure Murmani
raudtee Kerni-Kandalakschi ringkonnas.
Nõukogude tekstiilmafinate osad.
Haltuurini wabrikus pole ühtki masinat,
mis ei töötaks Wenemaal walmistatud
osadega. Mõned osad on tegewuses juba
üle aasta. Valmistati nad „KarlMarxi",
„Engelsi" ja „Krasnõi Arsenaali" metalli
tehastes.

Esimesed osav, mis need tehased wälja
lasksid, olid teatud puudustega, feito nsi
palju wäiksed, et masinate töö pääle ise
äralist mõju ei awaldanud. Puudustest,
mis ilmsiks tulid, teatati wiibimata tehas
tele, kes neid arwele wõtsid. Pääle suwist
perioodi tekstiiltrusti ja ametühisuse eest
mõttel moodustati erikommisjon uute
Wene osade töö järeluurimiseks. Märgiti
üles igasugused wäikesed puudused, kuid
üldse nende osade tegewuse kohta andis
kommisjon kiitma kokkuwõtte, kriipsutades
alla, et wiimasel ajal saadud osad on
märksalt parandatud tehaste poolt, mis
näitab, et tööd tehakse saadud kogemuste

dised katsed on sihitud selleni, et wähendada

raskust kuni 30 naelani.
Weel üksLeningradi ühistarwitajate liit organisee
rib weel ühe söögimaja Wosnessenski pros«
peknle. Söögimaja sündis, surmates kahte
eratheemaja.

See söögimaja on esimene samm sel teel,
et wälja tõrjuda kesklinna raioonist ja tu
rult eratheemaju ja restoraane.
Uued wäikemüügi bonid
Rahanduskommissariaat kinnitas ära uued

wäikemüugi bonid. Nad on weidi muude
tud kuju poolest manadest Konidest. Muu
datustel, mis neil olemas, on eesmärk,
muuta surrogaat-rahamärgid krediit-kaar
tideks.

Instruktorite mobilisatsioon.
Leningradi ühistarwitajate liit otsustas
mobiliseerida kõiki kooperatiiwide instrukto
risi, et neid ette walmistada eelseiswa laenu
realiseerimise pääle. Nende kohuseks on
laenu selgitamine algkooperatiiwide pääkoos
olekutel.

alusel.

Sellega on Leningrad asunud tekstiil
tööstuses Inglismaa sajaastaste kogemus
tega wõitlusele ning on omandanud juba
alalised ja massilised tellimised, warusta
des mitte ühte tuhandet töölisi tööga.
Praegu aga tööliste püätähelpauu peab
olema pööratud tehtawate osade piinliku
walmistamise pääle, et nad poleks mitte
halwemad, maid paremad kui Inglise omad.
Iga tekstiilmasina osa nõuab pääasjalikult
täpset ja puhast walmistamist.
Kooperatsioon töölistele.
Liikuwad köögid
Tööliste toitmise küsimus pole weel täiesti

rahuloldavalt otjustatud. Leidub terwe rida
wäikeseio wabrikuid ja ettevõtteid, kus tööUstel puudub soe söök. Selleks oleks waja
sisse seada lukuwad aparaadid, termosid
sooja söögi jaoks.

Neil päewil oli toitlusosakonnas ühe nii
suguse suure, esimese S. N. W. Liidus, ter
most proomimiue. Supp pandi termost
ftt]e 84 traadi soojuses. Seistes 17 tundi,
soojus alanes kõigest 21 kraadi ning jäi
peatama 03 kraadi pääle.
Proowi wõib lugeda kordaläinuks. Prak
tiliselt tarwitatakse ära neid eestkätt Jwa
nowo-Wosnessenskis.

Üldliiduline rahwatoitlus walmistab neid
termosisi Leningradis suurel arwul. Jwa
nowo-Wosnessenskis organiseeritakse esimene

S. N. W. Liidus suur wabrik-köök.
Leningradis on woimalik nende termos
side kaudu toita wäikeettewõtjaid, kõrgemaid

koole, lastemaju ja ravitsemise kohti.

Uued kergendused elumajade ühi
süsteleEt malmis olla 'uueks ehitushooajaks,
organiseeris elumajade ühisus laialise ehi
tusmaterjaali walmistamise.
Neil paewil algas nende materjaalide
eelmüük elumajade ühisuste liikmetele.
Majawalitsustele saadeti kirjad, milles
teatati, et nad juba nüüd wõiwad tarwi
likku ehitusmaterjaali anda.
Materjaalide wäljaandmise tingimisi on
kergendatud. Kõikide materjaalide hinda on
alandatud
Krediidi tähtaega suurendati 4—5 kuni
8-kuuni. Sissemaksu määra alandati
25—30 prots. püült 15 prots.
Weel alandati krediidi protsenti Uh 2
prots. päält kuus 1 prots. pääle.
Tramwai ehitamine Porohowi
1925 a. linnaraudteed armutakse and
wat kuni 13 miljoni rubla sissetulekut.
Puhast sissetulekut loodetakse saada 3 milj.
rubla. See raha läheb linnaäärsete töö
lisraioonide tramwaiühenduse korraldamise
pääle. Tahetakse ehitada tramwailiin
Suurest Ohtast kuni Porohowini.
f.Leningradftroi".
Uute tööliste elumajade ehitustööde
walmistuseks organiseeritakse ehitus-aktsio
näärühisus „Leningradstroi". Ühisuse põ
hikirja järele moodustatakse põhikapitaal
1.500.000 rbl. mitmesuguste orgaanide,
nii kui kub. täidesaatwa komitee, kub.
kommunaal majanduse, elumajade ühisuse
ja osamaksudest.

Wõidliwilll 5. lüiiljiiloofiinine.
3V-r«blalised wöidud.
26. detsembri õhtusel istangul langesid
wõidud igas kümnes seerias järgmiste
obligatsioonide numbrite pääle:
0007653 0490089 1095802 1541716
0016182 0497705 1105534 1550111
0021263 0509067 1121854 1604335
0027236 0513986 1142233 1614158
0047800 0544792 1153788 1623628
0048800 0562430 1207268 1637049
0059508 0568817 1218343 1642217
0103150 0601867 1223181 1660692
0119847 0615658 1230381 1665923
0129273 0626425 1256681 1676859
0155443 0631631 1291800 1693746
0172938 0631810 1295008 1701508
0183793 0538411 1302307 1721794
0189726 0645903 1308684 1774679
0191201 0685888 1324653 1777061
0199240 0704919 1344659 1807124
0209015 0719177 1358616 1816340
0253077 0769972 1370826 1845697
0278317 0843717 1378275 1853869
0280842 0868615 1389507 1860135
0309203 0869775 1431570 1865823
0311405 0906017 1447676 1888389
0379736 0930330 1463067 1932539
0395416 0938803 1469482 1939513
0429120 0947976 1471145 1945833
0436934 0949792 1497351 1993006
0444027 1000418 1519137 1997880
0445004 1014042 1521728
0459533 1083765 1530419
0465178 1089685 1531004
27. detsembri hommikusel istangul wöit
sid obligatsioonide numbrid:
0028962 0054868 0059488 0074741
0078993 0085695 0117588 0121027
0130891 0139876 0167313 0176270
0194312 0210636 0211575 0211905
0231019 0246375 0255209 0268063
0278046 0304122 0334614 0392567
0394804 0483686 0492189 0498409
0499892 0502675 0522614 0522922
0533373 0545669 05471)66 0591027
0614477 0632672 0664290 0681349
0699779 0715991 0737519 0739539
0777585 0777953 0778972 0799492
0831497 0834617 0836298 0847746
0847880 0851264 0872463 0876956
0897441 0973974 0975566 0992273
1013815 1013815 1019005 1031578
1037601 1037715 1037752 1043730
1047708 1048877 1051218 1057379
1068284 1068720 1086827 1107227
1109902 1112583 1113963 1124776
1147500 1157026 1168735 1186138
1191362 1215420 1216851 1234388
1239742 1283954 1300252 1306790
1313885 1356459 1366260 1389201
1431811 1447508 1452799 1454925
1490257 1491248 1526256 1547854
1568500 1578441 1600393 1604575
1627509 1659519 1672269 1683631
1700837 1719619 1722907 1750410
1790824 1806096 1826578 1844546
1890132 1895221 1902196 1904581
1919085 1924934 1947312 1965806
1971456

Õhtusel istangul wõitsid:
0003356 0015962 0018159 0040861
0048098 0048946 0059059 0064385
0091573 0095473 0105422 0107731
0132115 0159755 0161749

0168197 0184145 0188998 0198138
0210161 0213693 0224593 0247958
0260392 0299503 0325561 0337729
0338474 0355945 0362712 0364548
0383795 0385573 0418143 0424296
0436266 0474769 0477350 0493215
0498749 0561784 0561973 0567502
0669530 0573223 0576202 0596452
0605230 0632708 0691646 0715612
0735327 0743171 0750271 0808804
0843429 0850389 0873035 0903689
0909012 0935858 0938844 0959519
0976730 0978523 0987325 0991028
1017286 1017941 1030089 1036099
1039362 1073233 1080404 1082978
1107132 1120548 1123164 1123346
1149631 1149699 1151548 1153149
1155296 1173730 1184666 1190209
1194449 1216930 1234253 1292683
1300004 1314838 1320102 1321184
1326181 1331492 1344207 1352846
1373017 1380753 1415251 1444123
1461842 1471360 1478605 1481631
1489176 1495465 1511612 1522146
1532183 1532451 1582892 1590140
1597614 1599695 1613913 1616789
1617171 1618198 1619752 1620725
1628012 1640802 1647033 1655311
1662182 1685231 1690290 1703464
1710501 1713040 1718846 1726165
1726764 1728538 1730955 1738665
1739466 1740549 1747259 1760756
1792451 1811425 1823827 1836801
1858411 1872251 1875172 1881183
1902818 1913639 1954555 1962747
1964314 1967757 1994811
Wõitude wäljamaksmine sünnib rahan
duse orgaanide ja -iigipanga asutuste poolt
kolme päewa pärast pääle „Kesktäidesaatwa
komitee Teataja" numbri kohadele jõudmist,
milles on trükitud ametlikud wõitude
tabelid.

Väljaloosimise kommisjoni
esimees K o t l j a k o w.
Sekretäär W do w enk o w.

Neljapäewal, 1. jaanuaril 1925 a. Nr. 1
Leningradi teated.
Majamaksu alandamine.
Leningradis saadi teade, et siseasjade
kommissariaadis olnud elumajade nõu
pidamine otsustas alandada maksu majade
ehituse pääle, kus asuwad töölised.
Üürnikude ühisused, kes maja üüriwad,
mille sissetulek ulatab kuni 11 kop. ruut
meetri eest, wabastatakse täielikult maksust
Maarent ja maks ehituste päält teiste
majade juures p:ctb wõetud saama nii, et
ta ei ulataks üle 20 prots. maja sisutule
kust.' Maksuwõtmise põhimõtet muudetakse,

maksu ei wõeta mitte ehituste wäärtuse,
waid tema sissetulekute järele.
Kõik demobiliseeritud saamad
tööd.
Kuni seni ajani on ikka laienewate ühis
kondliste tööde pääle saadetud 466 de
mobiliseeritut. Tööbörse nimekirjas lei
dub weel 878 demobiliseeritut sõdurit.
Jaanuarikuus leiawad kõik demobilisee
ritud tööd. Tööliste arw ühiskondlistel
töödel jaanuari lõpus tõstetakse 2.000
inimese pääle.

Jöelaewastiku suurenemine
Riigi aurulaewandus ostis kaks laewa,
1.000 tonnilise Enseli ja 1.100 tonnilise
Hamadani. Mõlematel laewadel on sise
mise põlemisega diiselid.
Ostetud laewad kasutatakse ära Ladoga
järwe ja Neewa basseinis metsamaterjaa
lide weoks.
Protest Poljakowi mahalaskmise
waSiu.
Tnnaeilasel kurgu, kõrwa ja nina ars
tide kongressi istangul wöeti presii
diumi ettepanekul Tallinnas Eesti walge
kaardlaste poolt mahalastud doktor Polja
kowi suhtes järgmine protestresolutsioon:
Arsti tegewus ligimesele abi andmises
on püha, tema isik arstikohuste täitmisel
puutumata.
Seepärast ühineb kongress ennekuulmata
kuritöö puhul wastuwöetud teiste protesti
resolutsioonidega.

WaStntulek reisijatele.
Reisijatele, kes raudteedel sõidawad, on
wastu tuldud. Kõigil Põhja-Lääne oblasti
raudteedel tehti korraldus, niide järele
müüakse postmarke, lahtiseid kaarte kõigis
raudtee ajakirjanduse pudkades ja puhwe
tites.

Post awatud kogu päew.
Telegraafi pääwalitsuse ruumides wõib
kogu päew toimetada järgmisi postioperat
sioone: margimüüki, kinnitatud kirjade ja
kiir kirjade wastuwõtmist j. m.
Tehase käimapanek.
Raswatrust paneb käima lähemal ajal
Newski stearintehase.

Materjaalid majade remonteeri
-2 miseks
Elumajade ühisus on kuni seni wal
mistanud 3 miljoni rubla eest ehitusina
terjaali. Katuseplekki walmistati 300.000
puuda, 1.200.000 rubla eest. Ühes mal
miwalamise wabrikuga awatakse weel sae
weski, puutöökojad ja teised walmistuse
ettewõtted. Wärwilaki tehas töötab täiel
määral. Töötatakse wälja spetsiaalselt ma
jawärwimise wärwi.
Maanteede korraldamine
Leningradi kohalise transpordi walitsus
nägi ette käesolewal aastal maanteede
korraldamist 2.260 wersta ulatusel.
Tööliste elu.
Tööwiljakuse tõstmine
Terwes reas ametühisustes on juba
suured edusammud tööwiljakuse tõstmisel
kätte saadud. Nahawabrikus ja ~Skoroh
odi" wabrikus oli saaduste wäljatöötus
aprillikuul 475 rbl. 83 kop., nowembris
aga 65l rbl. 39 kop „Skorohodis" ap
rillikuul üks inimene walmistas 2,45
paari jalanõusid päewas, nowembris
2,75 paari.
Nahatöölistest ei jää taha ra keemia
töölised. Maikuul „Punases Treugolni
kus üks tööline walmistas püewas 8,74
paari kalosse, septembris 10,83 paari.
Müetööliste ühisuse kaasabil lontseniree
riti Borkombinaadi tööstus. Praegusel
ajal annawad 3 kaewandust jama palju,
kui andsid enne wiis kaewandust.
Ametühisuste juhtimisel töölised wiiwad
läbi tööwiljakuse tõstmise hoogtöö tegelikus
elus.
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Missuguseid direttiiwe anda

Eestlased S. N. W. Liidus.

ei matsaks.
Leningrad.
Ülelinnaline eestlaste-Parteilaste
koosolek
peeti ära 29. detsembril sm. Kingissepa
nimelises Harmajas, kuhu kokkutulnud oli
umbes paarsada inimest.
Päewakord: .Trotskism 'ja leninism."
Aruandja sm. Palwadre peatas pikemas
kõnes Trotski teooria põhiküsimuste situ
res, näidates kuidas sm. Trotski püüdes juba
ammu, olles ise weel wähemlaste laagris,
leninismi aluseid kõigutada, üles seadis
oma permanentse ehk kestwa-rewolutsiooni
teooria. Siis alates 1917 a. katsus näi
data selles walguses partei ajalugu ja
hinnata Oktoobrirewolutsiooni käiku. Kõ
neleja tõi ette sm. Lenini waated Trotski
permanentse rewolutsiooni kohta, üldse
tema taktikat ja põhimõtteid, millega sm.
Trotski, wäljawisates rewolutsioonilisi
fraase, küsimuse hindamise juure asub
ainult formaalse loogika seisukohalt, aga
mitte rewolutsioonilise marksismi ehk dia
lektika alusel. Aruanne, mis ühes lõpu
sõnaga kestis ligi 3 tundi, jättis igaühele
selge pildi trotskismi ja leninism: teooria
lahkuminekus.

Pääle läbirääkimiste ja hulga küsimuste,
mis aruandjale ette pandi, wõeti mõne
üksiku erapooletusel järgmine resolutsioon
wastu:
..Ülelinnaline eestlaste-parteiliste koos
olek ärakuulates sm. Palwadre aruande
.Leninismi ja trotskismi" üle, mõistab
täiesti hukka sm. Trotski seisukoha, kui
selgelt wäljakujunenud wäikekodanluse woolu,

kõrwalekaldumist rewolutsioonilise prole
tariaadi seisukohalt ja leninismi põhialuste
rewideerimise katset.

Koosolek pöörab ettepanekuga W. K. P.
Keskkomitee poole sm. Trotskit korrale
kutsuda ja täielisel määral teostada X
partei kongressi otsust partei ühtluse kohta,
mis XIII partei kongressil weel kord ühe
meelelist kinnitust leidnud.
Ühtlasi kutsub koosolek üles kõiki par
teilasi-eestlasi sügawamalt Lenini töösid ja
trotskismi käsitawat materiaali uurima, et
põhjalikumalt leninismi põhijoontega tut
wuneda, mis wõinialdab tulewikus tead
likult ümberlükata iga rewideerimise katse
ja kõrwalekaldumise rewolutsioonilise
marksismi-lcninismi seisukohalt."
R—r.
Leningradi kub.
Eesti tööliste toetamise pidu
Kroonlinnas.
Kroonlinna Eesti klubi korraldas 19. dets.
s. a. pidu Eesti poliitwangide toetuseks.
Pidu awas sm. Kimm kõnega, milles
ta Eesti tööliste wiletsat seisukorda ja
nende meeleheitlist wastuhakkamist 1. dets.
kirjeldas.

Huwitaw oli wenekeelne näitemäng,—
Wäljamaareisult tagasitulnud Wene mad
ruste kollektiiwne töö. Mäng kujutab ko
danlise ajakirjanduse walet Nõukogude
Wenemaa kohta ja ürewust Wene laewa
tulekul. Kuid laim tuleb ilmsiks, sest töö
lised tutwunedes Wene madruste ja laewa
eluga, saawad õige pildi. Kodanlased
püüawad Wene madruseid ära osta, luba
wad neid joota ja teab kuhu tveel wiia,
kui need Wenemaast halba räägiks. Kuid
Wene madrused, kes suuremalt osalt noor
sovz.ühingu liikmed, annawad neile paraja
wastuse. Niimoodi asi ei edene katsu
takse teist wiisi üks haritlane hakkab
Wene madruste ja tööliste wahel tõlgiks
ja tõlgib kõik walesti. Leidub aga üks
tööliste seas, kes sellest aru saab ja tõlgi
tegewuse valjastab. Ja töölised näewad
oma 'silmaga, kuidas wõltsitalse. Eestlased
kandsid ette -näitemängu

Mängud kui ka kontsert osa, milles esines
keelpillide koor, läksid ladusasti. Pidu tõi
sisse umbes 40 rubla.
Eestlastel tuleks wenelastelt õppida.
Wenelased seawad juba kollektiiwselt näite
mänge kokku, kuna eestlased ei oska weel
kollektiiwselt pidugi korraldada. Pidu kor
raldus oli kõik ühe sm. Jõgi turjal.
Edaspidi pangu kõik käed külge. Kadugu
loidus, elagu kollektiiwne töö!
Pidulo l i j a.

Wiitebski kub.
Ülewaade meie asunduse elust
(Gorbowo asundusest.)

On tarwis suurem koot. Asunikud pea
wad aktiiwsemalt ühiskondlikust tööst osa
wötma. Põllutööd on tarwis rajada tea
duslikule alusele. Ühistöö teiab asunik
kude seas poolehoidu.
Pilku asuduse waimlise elu pääle heites,
paistab, nagu oleks asundus waimlise kul
tuuri kõrgema tipulele jõudnud ja sinna sei
satama jäänud. Kool ja kultuur-hariduslik
ring tegutsewad juba palju aastaid asnndu
ses. Warematel aastatel, kui koolid kiriku
juhtida olid, töötasid asunduses 2 kooli
„luthcruse" ja .Wene usu" koolid, miSsu
guste eest asunikud pääasjalikult ise hoolil
sesid. Mõlemad koolid olid ühe õpetajaga.
Pääle Oktoobrirewomtsiooni töötas asnndu
ses kool 3 aastat 2-3 õpetajaga. Isegi
lasteaed cli siis. Kolme wiimase aasta
jooksul töötab kool ühe õpejõuga. Arusaa
daw, et niisugune kool ei suuda oma üles
andeid täita. Paljud lapsed on kodus ja
suuremad õpiwad mujal koolides. Arusaa
matuks jääb, miks asunikud kulurikast mu
jal koolitamist kergemaks peawad asunduses

nõuetele wastawa kool: asutamisest? Kui
mõned üksikud on püüdnud tugewa kooli
asutamise mõtet õhutada, siis ei ole wastu
tulekut olnud. Peab pessimistlist mõtet
awaldama, et gorbowlastel kunagi tugewat
kooli ei saa olema. Õppimist ümbruskonna
koolides raskendab asjaolu, et siin WalgeWene keel õpeaineks wõeti.

Nii on lugu kooliküsimusega.
Jlmawaate poolest wõib asunikke 3 liiki
jagada: umbes kolmandik on neid, kes aja
waimnga sammu jpüüawad pidada ja kaasa
tunncwad ühiskondlikule tööle, umbes sama
palju on ustawaid „jumalamehi". wiima
seid on iseäranis palju asunduse Pandora
osas, ja ülejäänud osa on passtiwne ele
ment, kelles korda ei ole läinud huwi ära
tada ühiskondliku tegewuse wastu.
Aktiiwsete tegelaste wäikearwulikkus ja
enamuse leige osawõtr ühiskondlikust elust
ei wõimalda palju ära teha asunduse kul
tuurilise tasapinna tõstmises. Kultuur-hari
dusliku ringi tegewus ulatab selleks, et
aastas korraldada 10—12 näitemängu,
kaks-kolm miitingut ja sama palju loen
guid, suuremaks tegewuseks wõimalusi
ei jätku. On puhkpillide orkester. Noorte
ühingus on asundusest 5 noort, nendest 4
põllutöö artellist. Töö noorte seas edeneb
wisalt. Lootust julgeme panna nende tosina
noorte inimeste püüle, keda asundus saat
nud Leningradi Eesti õpeasutustesse õp
pima.
Asunikkude aineline seisukord on kaunis
jõukas. Tööd tehtakse mehe moodi. Maja
pidamise süsteemides ei ole tänini uuendusi
läbi wiidud ja toimetatakse sellel alal kä
sikaudu, mis halwawalt majapidamise pro
duktiiwsuse püüle mõjub. Wiimasel ajal
kaswab selle mõtte pooldajate arw, et ma
japidamine tarwis rajada plaanikindlale
teaduslikule alusele, wastasel korral tuleb
majapidamiste kängujäämine.
Ainsa põllumajandusliku maksuga saa
wad asunikud pääle üksiku erandi kõik
walmis.
Umbes 10 prots. asunikkudest liitusid
kohaliku põllutöö artelliga kommuuna asu
tamise eesmärgiga. See grupp inimesi ka
walseb lähemal ajal asundusest lahkuda,
sest maa olud ei luba asunduse piirides
kommuuna majapidamist korraldada. Reh
kendades asjaoluga, et liitunud inimesed
enesega esitawad enam arenenud elementi,
tuleb karta, et asunduse waimline elu nende
äraminekuga seisma jääb. Asunik.
Noorte elu.
Wanast tuleb lahti ütelda.
(Beschkowa asundus, Tompi kr.)
Kooli juures asuw näitering on oma
ümber koondanud õige kena seltsikese kokku.

Kuid mci", noored, peame küsima näiteringi
esimehelt, miks meie just peame õppima ki
riku laulusid. Kas meie peame siis kinni
pidama manadest äraiganenud jäänustest.

Meie, noored, peame kooliga käsikäes
käima ja seda ajakohasele kõrgusele seadma,

kuid mitte asunikkude mööda lauluharju
tubtel käima.

Beschkowa noored, koondage oma read,
sest meie päralt on tulewik.
Noor laulja.

„Edasis" nr. 295, 28. detsembrist s. a.
poliithariduslikkude organisatsioonide kaks
nädala puhul awaldatud artiklis pääle
üldiste märkuste antakse kohalikkudele or
ganisatsioonidele ka teatawad näpunäited
—direktiiwid. Direktiiw on üpris hää asi
ja tarwstik asi, kui ta on kohane, kui ta
aga mittemidagi ütlew on, siis on asja. »,
kui ta aga wiltak, siis on kahjulik. Sel
les direktiiwses osas on kirjutatud:
.Oleks scowitaw, et kõik organisatsioo
nid oma eeltöödest „Edasis" informeeriks,
ühtlasi näidates, missugused päewa
loosungid wälja tõugatud (minu
sõrendus) ja missugust üldist mõju kaksnä
dala ettewalmistus kohalikkude asunikkude
seas walmistab "
Trotskism asus seisukohal, et organisat
siooni wormid kujunewad iseenesest tege
wuse käigul, ökonomistid minewa aasta
saja lõpul asusid seisukohal, et mass ise
lükkab loosungid wälja ja ..teadlikke!" sot
siaaldemokraatidel tuleb järel sörkida ja
aidata üleslükatud loosungist täita. Trots
kism küll eitas kindlat organisatsioonilist
plaani, kuid i õelas siiski ühiste loosungite
ümber koondamist. Enamlus ja leninism
asub seisukohal, et massile tuleb anda or
ganisasiiooniline worm, loosungid ja üldi
selt teooria ja teooria ning loosungite jä
rele tõmmata massiline tegewus. Leninism
on õpetus, kuidas massid tööle wiia, leni
nism on ka see, kuidas igas seisukorras
leida „lüli" ehk toetuspunkt, mille üm
ber tegewus koondada. Leninistid ei ole
kunagi olnud massi sabas, waid alaliselt
sünnitawad massi eelwäe, kes massile õi
ged loosungid kätte juhatawad.
Kui nüüd soowitatakse keskkohale teateid
anda .missugused päewaloo
s u n g i d" mass wälja l ü k k a b, siis
ei wõi see muud tähendada, kui asja, et
artikli kirjutaja tahab massi käest direk
tiiwe päewaloosungite näol kultuur-ha
riduslikus tegewuses. Sarnane .kaksnädal"
ei wõi anda organiseeritud tagajärge ega
kultuurtöö tagajärgi, waid sünnitab kaaosi.
„Kaksnädal" annab tagajärjed selkorral,
kui keskkoht on suutnud olewal silmapil
gul anda õiged elulised päewaloosun
gid ta läbiwiimiseks.
Keskkoht on see koht. kes kokku ja ar
wele wõtab senise tegewuse ning olewa
seisukorra ja loosungtd töö jaoks üles seab.
Leninismile on tundmata plaanita ko
halik „käsitöö", mis olewa direktiiwi ta
gajärjel tekkida wõib, kui kohalikud orga
nisaisioonid, näituseks lugemistoad, igaüks
eriti oma nägemise järele kultuurtöö jaoks
päewaloosungid üles seawad.
Meil, kaheksandal rewolutsiooni aastal,
ei maksaks sarnaseid direktiiwe anda, nagu
see lehes ilmus. Kohtadele on tarwis le
ninismi seisukohalt wäljatöötatud loosungist
Keskkohalt soowiwad saada kohalikud or
gnnisatsioonid päewaloosungisi, aga mitte
ümberpöördult.

Sarnaseid direktiiwe, kui see, anda ei
maksaks. Eks?

Raadio alalt.
Raadio kinematograaf.
Ameerika ajalehtede teadete järele demonst

reeris New-lorkis keegi polkownik eks
pertide juuresoleku! kinopiltide edasiand
mist kaugema maa püüle raadio teel.
Raadio tveealusest ilmast
Wennaksed Gimbell, kelledel New-lor
kis suurem raadiojaam, mõtlewad mere
põhja hääd jutustajat lasta, kes raadio
sõpradele kõike seda jutustab, mis ta wee
aluse ülikonna paksu klaasi läbi sääl näeb.
Iseäralik nähtus.
Nagu Prantsuse ajakiri „La T. S. F.
Moderne" teatab, on Lääne Prantsus
maal Saksa raadio-teataja jaam Inglise
jaamast palju paremini kuulda.
Kõige suurem raadio-jaam ilmas
ehitati Chelmisfordis Inglismaal. See
on 450 kilomeetri kaugusesse lihtsa detek
tor, wasuwõtjaga kuulda. Huwitaw on
tähendada, et tähendatud jaam poliitiliste
sihtide propagandeerimiseks on ettenähtud.
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Põllumajanduslik kroonika.

Nendeks otstarbeteks kawatseb keskliit
Wälja anda umbes 2 miljoni rubla.

hinna, mis kindlustaks sea
kaswatusest tarwiliku sisse
tuleku.
Ei tohi lubada wäljamaalt kartulist
sisse wedada.
Wilmastel aastat» l teeb Lääne-Enroopas
kartulipõldudet suurt kahju taimesöödik, mis
tuntud Kolorado sitika nime all ja hai
gus „kartuli wähjatõbi," mis kuni üle 10
aasta kartulipõllul häwitustööd teeb. Ko
lorado sitikas toodi Prantsusmaale Amce
rika sõjawägede poolt ja laguneb praegu
laiali Sakiamaal. Kartuli wähjatõbi on
juba Saksamaalt Poolasse üle kantud.
Seni ci ole Kolorado sitikas ega kartuli
wähjatõbi weel Nõukogude Liitu päästnud,
kuid selle sissetoomiw wõimalust on karta.
Sellepärast astub põllumajanduse rahwa

Sealiha wäljaweo kergcudaminc.

ees sammusid, et kartulite sissewedu wälja

2 miljoni rubla linakaswatuse toe»
tamiscks.
Liuakaswatajate keskliit kawatseb 1924
25 a. saata korda suure töö linakaswata
jäte sissetulekute tõstmise alal. Pääle lina
seemne puhastuse jaamade ja lina ümber
töötamise wabritute asutatakse umbes 50
talupoegade linaseemne puhastuse punkti,
kust wõib töö hooajal läbi lasta umbes
500 tuhat puuda. Muretsetakse suuremal
maaral põllutöömasinaid.
Kawatselakse organiseerida hulk lina
seemne kaswatamise punkte. Et aga lina
kasvatamise tõus nõuab ristikheina külwi
laienemist, siis ostetakse kuni 4000 puuda
ristikheina seemet.

kommisiariaat rabwakommissaaride nõukogu
maalt ära keelatakse.

28. oktoobril otsustas S. N W. Liidu
Praegusel ajal on sel abinõul ainult
rahwakommissaride nõukogu alandada si kaitie iseloom, sest meil jätkub eneste kar
gade wäljaweo tolli 95 rbl. paalt 1 rbl. tulitest ning wõime neist ühe osa meel
looma päält.
wäljamaale wedada.
Wäljaweo tollid sealiha ja bekoni päält
jäeti endiseks 98 kop. puuda Päält.
Kirjawastused.
See määrus ei lahendanud lõpulikult
Sm. F. Jwanson, Sadorjest. Nue korralsealiha müügi küsimusi matjamaale. Sise
use
mõte, et maaorgaauides oleks talu
turg on sealihast täis. Ta hinnad langesid
pojad
adra tagant, seisab selles, er talu
märksa alla. Kõrgete wäljaweo tollide juu poegade
uwisid puutuwaid kusimusi lähen
res on wäljamedu wöimatu. Seda silmas d..ks sarnased isikud, kes tõesti tuuueuab
pidades esines põllumajanduslik kommis talupoja nõudeid. Need Wöiwad vila uini
sariaat ettepanekuga rahwakommissaride dugi ainult tegelikud põllnmeh.d. Nüüd
nõukogule alandada waljaweotolli sealiha saadetakse maaorgaanidesse mitte neid, kes
taliipoegade elu wähe tüünemad, neile iau
puuda paalt 98 kop. päält 10 kop.
S. N. W. Liidu rahwakommissaride gel seisawad, waid„ otsekohe töökamaid ialn
nõukogu wõttis selle ettepaneku wastu. poegi adr tagant".
Muidugi, maaorgaanidesic pääsemine
Nüüd wõetalse waljawedamiie juures 10 k. sünnib
üldis korra järele, kas walimiste
tollimaksu sealiha puuda päält Pääle selle ehk wäljalükkamise teel. Uue korraldusega
ehti sisekaubanduse ja wäliskaubanduse selleks uusi teesid ei ole.
rahwakommissariaatidele ettepane k
Agronoom Käsepiir. Teiernrtikkel ilmub
suurendada sealiha wäl j a järgmises pöllumel-.e nmnbris. Edaspi ine
kaastöö on soowitaw. ..eatage toimetusele
w e d u.
Siis pani weel rahwakommissaride nõu oma adress.
kogu sisekaubanduse kommissariaadile ette,
Wastutaw toimetaja: W. Kirik.
et ta walwaks selle järele, et tal upo
SSäljnanbja:
Eesti Kirjastuse Ühisus.
ia b saaks sigade eest wa s t atv a
KoMimrepu, op. 87. JcHiHrpaACMl ryõniT .M 21773.
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Tuhk lviietisainena.
Nagu mitmekordsed katsed tõcndawad, si
saldab tuist kõiki neid toiduaineid, mida
taim elu alalhoidmiseks ja kaswuks juurte
abil maast omandab. Tähtsamad ained,
mida tuhk sisaldab, on kaali ja fosfor, puu
dub ainult lämmastik, kuna kaali armu poo
lest tulst sama rikkas on, kui paremad ja
kallimad mineraal-wäetiied.
Nil sisaldab kasepuu tuhk kaalit saja
naela pääle 10 naela, rukkipõhu luht
kuni 18 naela, kuna tatra põhus isegi
25 naela, kuna sarnane kunstwäetus, nagu
kainiit, kõigest 13 naela kaalit sisaldab.
Pääle kaali on tuhas meel teine tähtis
toiduaine, nimelt fosfor, mis aga kai
niidis ehk kaaliioolas täiesti puudub. Fos
forit on tuhas umbes 7—B naela 100
naela tuha pääle. Tähendab tuhas leiame
me taimele tarwismincwat kahte seltsi toitu:
kaalit ja fosfori.
Kõik see, millest eelpool kõnelesime, on
õigustatud sel juhusel, kui meil tegemist
tuima tuhaga, on aga tuhk sadude all mii
binud ja meega läbi uhutud, kaotab ta suu
rema osa wäärtnsest. Wesi uhub tuhast
suurema oia kaalit.
Just selle tõttu, et saada hääd wäetis
ainet, mis kõlbuline maa ra.nmutamiseks,
peame tuhka tuimas, kinnises kohas aial
hoidma ja hoolitsema, et wesi ligi ci pääse.
Sarnaselt alalhoitud tuhka küntakse maasse,

kui hääd kaaliwäetift, umbes 20—40 vuuda
tiinu pääle. Wee all kannatanud, märga
tuhka tuleb väetamiseks suur mal armul
wõtta, 40—60 puuda ühe tiinu pääle.
Mõned soowitawad tuhka Lige rohkelt
tarwüada, isegi 200 puudani tiinu pääle,
see wõib aga kahjulik olla selles mõttes,

et tekitab maale kõma kamara, mis k>j
asemel taimedele kahju toob.
Soowitaw on tuhka tarwitada ühes teis
wäetisainetega ka neil maadel, mis laudi
sõnnikuga mäetatud. Eriti on tuhk tarm
lik sel juhusel, kui laudasõnnikut ei jätk
täieliseks w äetam ii eks.

Talimilja alla tuleb tuhka põllule lac
tada enne kesakündi. Tuhka tuleb laia
pilduda kündmata maa pääle ja siis sts
künda, kuid mitte ei tohi wastupidi talitad'
Suwemilja alla peab tuhka panema mä
rakult, nädalat kaks enne külmi, kuid pL
rem sügisel, sest kui tuhka ühes seemnetes
maha kütime, wõib see orase pääle kahjt
likult mõjuda. Tuhka peab kündmata põll
pääle mõimalikult ühetaoliselt laotama *
umbes ll/2—2 wcrssoki sügawusele sis;
kündma. Heinamaade wäetamiseks weetasi
tuhk wara kewade! heinamaale ja kanta."raudätke abil mulda.
Tuhk kui wäetisaine awaldab hääd mõz
iga maa pääle, kuid eriti mõjub ta läs
kergemate liiwamaade, tuhkjas- ja soomaal
piäle. Eriti kasurawad hästi tuhka kartti
lina, ristikhein, juurwili ja tubak, kuid ülj
lasi wõib seda hää eduga ka teiste taimes
kaswatamiseks tarwitada.
Wõib ette tulla, et kuiwal suwcl tu.
esimesel aastal kuigi tuntawalt põllusaä
pääle ei mõju, tuid teisel aastal ei jäiaÄ
oma mõju awaldamata. Tuhk mõjud
ain.lt esimese taime, waid ka järgu tr il
wiljade saagi pääle.
Toome siin huwitawad andmed, kui kö i
sete tagajärg, mis toime pantud 1901 aj.
tal Engeltzardti katsepõllul tuhkjase poo.
wise maa paäl. 1901 aastal küliti 1 tik >
XS
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Kahjulikud kalduwused füüsilises
kultuuris.
Kuni seni ajani pole meie osanud weel
oma füüsilist kultuuri sisseseada nii, et ta
erineks kapitalistlikkude riikide füüsilisest
kultuurist. Ikka on tooniandjateks Saksa ja
Rootsi wabaharjutuste krobelised liigutu
sed.

Seisukorra teeb keeruliseks weel see as
jaoln, et meil puuduwad wastawad juha
tajad, kes tunneksid terwishoidu ja noore
organismi füsioloogilist ehitust. Meie spor
dimeestel, peaaegu kõigil, on üks tahtmine,
saada jalgpallimeheks. Jalgpalli mängi
takse igalpool, ka kinnistes ruumides, kus
terawmeelsed juhatajad soowitawad aken
dele wõred ette panna, et klaase terwed

saab see nõukogu sõimata nende spetside
poolt, kes aru ei taha saada jalgpalli

praktikalik ja häwitab kännu ühes juurtega

mängu kahjulikkusest.

Mikroobid wähjahaiguse edasi
kandjadSaksa arstid Blumenthal, Adler ja
Meier näitasid katsete najal hiirte ja rot
tidega, et wähjrhaigust mikroobide abil
edasi anda wõib.
Loomade ninast tundmine.
Ameerika Minnesote ülikooli osakond
mõtles algupärase abinõu wälja, kuidas
lehmasid ninast ära tunda. Looma nina
tehakse rätikuga kuiwaks, mille järele selle
pääle ivärwi padi (wärwiks harilik stempli
wärw) pannakse, ja pääle selle leht pu
hast paberit, kuhu nina joontest ürawöte
(trükk) jääb. Et loomade ninajooned lah
kuminewad on, nagu inimestel pükajoo
ned, mille äratrük.isid kurjategijate tund
miseks tarwitatakse, siis on see ainus abi
nõu oma looma täpipääljeks äratundmi
seks, eriti kui seda warguse juhtumisel
witada.
Uus hobuseta kündja
Pääle traktori on wäljamaal uus ma
sin nimega „Fresa" tarwitusele wõetud.
„Frcsa" on suure ümberweerewa trummi
taoline, mille külge tihedalt metallist konk
sud on kinnitatud, mis maad üleskraabi
wad. Trumm liigub põllul ja künnab, tü
keldab ja äestab ümberkäies maad. Wäl
jamaalt toodud „Fresat" proowitakse meie
põldudel, et kindlaks teha, kuipalju ta
waslaw on.

Meie ülesanne on leida uuii, wasta
wamaid füüsilise kaswatuse abinõusid. Ko°
danllsed kitsad, ühekülgsed abinõud meile
ei kõlba. Meil tuleb luua niisugune süü
silme kultunr, mis täiendaks inimese par
teikoolis saadud teadmisi.
Füüsiline haridus on üks osa üldisest
haridusest, füüsilised harjutused on alus
elementideks arukaswatusel. Kui meie os
kame wastawalt füüsilist kultuuri tarwi
tada, siis oleme edasi jõudnud hulk maad
meie sihis. Sellepärast kaheksandal rewo
lutsiooni aastal peame toibuma Saksa ja
Rootsi „uimastusest" meie füüsilises kul
tuuris. M. A.

hoida.

Selle tagajärjena wõiwad spordist osa
Wõtta ainult walimd grupp noori. Kuid
noorsoo enamusele on need ühekülgsed metoo

did eitawa tagajärgedega. Päähäda
oht seisab aga selles, et kodanlise schab
looni järele töötamine mõjstb kahjulikult
meie noorsoo kultuurtasapinna pääle.
Meie püüame walmistada „wahetust",
teadlikke kommuniste, kuid wabaharjutuste
spetsid istutawad sisse meile püüdmist re
lordide järele, muudawad meid santideks.
Samaara kub. füüsilise kultuuri nõukogu
otsustas ära keelata jalgpalli mängu tema
osawötjate kestwa tooruse tagajärjel. Nüüd

ÄM j« tdjnifn.
Kindel abinõu Puukändude häwi
tamiseks.
Abinõu on koguni kerge ja järgmine.
Kännu keskele tehakse ligi 40 millimeetr.
läbunõöduline ja kuni luO m. m. sügaw
auk. Sellesse auku walatakse 3 supilusrka
täit salpeetrit, kuna auk mullalt ja saepu
rust tehlud korgiga kinni pannakse. Aasta
pärast törwaldadakse kork, auku walatakse
petroleumi, mis põlema üüdatakse. Kännu
Wäline osa põleb ruttu ära, kuna sellejä
rele selpeetri poolt ürasöödud juurte mä
danemine algab. See abinõu on lihtne ja

täielikult.

Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
„Ca.iaMefl".

Riitlik suur draamateaatcr
<plirapo".

Akadeemil. riiklik wäike ooperi teaater
„TpaßHaTa".

Akadeemiline riiklik draama teaater
«Kapana h maia,».

Rahwamaja
.llavea I".
Muusik. Kom
.Jleßy iiiKa-CM lii,hk".

Passash

IlaßTa.ioHM.

Gossnak.
„JKeHHTbõa EeayniHa"

Wastutaw toimetaja: K. TreufeldL.
Wäljaandja: Eesti Kirjastuie Ühisus

Tänase lehega on hinnata
kaasas pöllnniajanbuslik lisa
.Föllmnees" nr. l (9).

Järgmine..Edasi" nummer
ilmub laupäewal, Z. jaan.
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Sm. w. kinigssepa nimeline
Lesti tööliste haridusmaja.

tl
Uncts aastais!
JJ( Jõudu ja püsiwust wõitluses maa ja linna klubide ){(
XC liikmetele, kes S. N. W. Liidu majanduse ülesehita- XC
XC mises, uue olu loomises ja kommunismi propagan- XC
Ä deerimise töös, soowib
Xk Sm. w. llingissepa nim. Leningradi Eesti X(
I tööliste haridusmaja ning klubi juhatus. L

m

uuel aastal

Sm. V. Kingissepa nimeline
Eesti tööliste haridusmaja.

mis parem kõigist senistest, foomid

Reedel, 2. jaanuaril i 925 a.
Järjekordne usuwastase
ringi istung
sm. Wallneri juhatusel.
Arutuse alla tuleb aine:
Usk meie ajal.
Algus kell 8 õhtul.
-K.P.Leningr.kubkomi agit.-prop.

„Gdafi" toimetas
oma austatud lugejatele ja energilistele
kaastöölistele!

II

Esinewad kõik ringid.

Lõpuks kollektnwsed mängud.
Algus kell 6 õhtul.
Osa wötma on kohustatud kõik
Haridusmaja klubi liikmedWõörastele sissepääs ainult klubi
rimisega Harmaja kantseleis 30. ja
31. dets. kella 6-10 õhtul.
Juhatus.

Uut aastat.

D
I

soow i m e

1. jaanuaril 1925
Klubi liikmete seltsimehe
lik kooswiibimise ohtu.

m

liigete soowilusel, eelnetva registree
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Zöudu ja püfiwuft

W

osakonna Eesti sektsioon.

kõigile poliitringidele ja leninismi lipu all
wõitlejatele
Km. Kingissepa nim. Leningradi Haridusmaja
teise astme markststlik-leninismi ringi liikmed.

m

8
i
8
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Kub. rahandusosakond
teatab käesolewaga kõigile majawalitsustele (korteriühisustc juhatustele,
komendantidele, rentnikkudele jne.), kellede majades elawad isikud, keda
tuleb panna korterimakju alla tööliste eluhoonete ehitamise hääks (kub.
täidesaatwa komitee sund. määrus, «keeru. Jeßuerp. Coßera», 17/Xtl
1924, JVs 100), et selle maksu kwiitungiraamatuid ja blanke antakse
täh. majawalitsustele wälja 5. jaanuarist 1925 a. oma hinna eest
kõigis rahanduskommissariaadi kassades ja Kommunaalpangas ning selle
osakondades.

Kwiitungiraamatu hind on 25 kop. ning arwelewõtmise nimekirja
blank 2 kop.
Kwiitungiraamatute saamisel tuleb ette näidata majawalitsuse
lühikene nõudmine, mis kirjutatud majawalitsuse blangil ja kinnitatud
lema pitsatiga. Sääl peab tähendatud olema ka, kellele usaldatakse
blankide saamine ning tuleb ära tähendada selle maksu maksjate oleta
taw arw 1925 a. jaanuaris.

1925 aastaks!

Soowime kõigil oinandada leninismi alused, jg
et häwitada kapitalistlik ilm ja iiles ehitada koininu
nistlik kord. W
S. Frischmann K. ja J. Muliin

Jablonja ja Bngri
asundustes
Nowgorodi kube.aiangus
Jablonja kooli õpetaja
sm. Gd. Giche.

R. Jsak P. Wolin
M. ja J. Palwadrc A. Jea

Leningradi kub., Kingissepa kreisis
sm. I. Mardi.

Gd. Rips K. Trenfeldt
E. Rirk G. Teiter.

Sakala asunduses
Kingissepa kreisis

Eesti kooli õpetaja
sl. H. Partal.
„Edasi" toimetusele, tema kaastöölistele ja sõpradele m
soowiwad edurikast
uut aastat
&

Opaarino „A jal e h e sõprade" ringi liikmed.
Opaarinos, 24. detsembril 1924 aastal.

M

kroonlinnas
wõtab ~Edast" tellimisi wastu
sm. Gwel.
BlOpO C0K)30B, HeHHHCKaa 51.

Kub. rahandusosakonnalt
Käesolewaga teatame järgmist:
1. Kantseleimaksu maksmine riiklikkude asutuste (kuid mitte ette
wõtete) ja wastutawate isikute poolt wäljaantawate dokumentide (tun
nistused, ärakirjad, teatelehed, wäljawõtted, kuid mitte wastukirjad
otsekoheses mõttes) sünnib ainult eriliste markide abil, mida kleebitakse
wäljaantawatele dokumentidele.

2. Kantseleimaksu maksmine stempelmarkidega on keelatud. Sula
rahas wastuwõtmme ja wastawate kwiitungitc wastuandmine on luba
taw ainult siis, kui kohalikus rahandusosakonnas wastawad margi!
puuduwad.

3. Rahwa rahanduskommissariaadi kassad annawad kantseleimarkc

ainult riiklikkude asutuste ehk wastutawate tegelaste nõudmisel, mark-dt
müümine eraisikutele ehk fiempelmarkidc müümise kohtadele (selle hulgas
ka hoiukassadele) lõpetatakse.

4. Kantseleimarkide wäljaandmise kord ja tingimused rahwa ra
banduskommissariaadi kassadest on seletatud rahwa Rahanduskommissa
riaadi ringkirjas 15,1 X—1924 a. JMŠ 1227 all, awaldatuna «Bccthhk
O)0BaBCOB» JMš 89, 1924 a. Enam selgitawamaid teateid wõib saada
otsekohe kub. rahandusosakonnalt (tuba JV° 35).
. 1111 I
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Nr. 1

Sirjal Metsapere Peetrile mesilaste kasmatvsest.
Mesinik J. Ratas» 2
Neljas kiri.
stuidas ehitada Dadan-Blati taru
ja mis selle juures tähele PannaDadan-Blati taru pesaruumi seinad
Valmistatakse pooletollistest laudadest ja
tehtakse kahekordsed. Seesmise ja wälimise
seina mahe topitakse kuiwade haganatega
ehk ka kuuva samblaga täis. Kahekordse
täistopitud seintega taru aimatakse talwe
tülma wastu soemaks ja suwel päikese kiirte
wastu paremaks, kui ühekordset laudadest
Valmistatud seinadega taru. Aga kõigest
kõige parem ou õlgedest tehtud seintega
taru.

Pesaruumi suurus on seestpoolt 450
Vtf. m. plkk, 450 m. m. leu ja 320 m. m.
'fcrgc, s. o. põranda päält pesaruumi üle
mise ääreni. Sellesse mahub 12 raami,
kusjuures igale raamile 12 m. m. wahet
jäetakse. Taru pesaruumi esimese ja tagu
mise seinade ülemise ääre sisse tehakse raa
mide kandjad õnarad, niis 141/2 m. m.
sügawad ja 121/s m. m. laiad ru. Kahe
küljeseina ja tagumise seina alumise äärte
sisse tehakse ka õnarad 10 m, m. laiad
ja nii sügawad, kui põranda paksus nõuab.
Kui siis taru põranda püüle pannakse,
lähemad põranda ääred külje tagu
mise seina imarate sisse. Esimese seina
äärtesse, otsekohe põranda pääle tehakse
lennuauk —8 m. m. kõrge ja 220—240
m. m. pikk. Lennuauk tehakse sellepärast
8 m. m. kõrge, et hiired mitte jäält läbi
taru sisse ei pääseks. Pesaruumi wälja
poole külge lüüakse katusekandjad liistud
ringi ümber taru. Liistud tehakse 30 m.m.
laiad ja 15 m. m. patsud ja lüüakse 20
m. m. taru ülemisest äärest alla poole.
Põrand wõib olla ühekordne ja nii
paks, kuidas reegi ise hääks'arwab, aga
mitte õhem kui 25 m. m. Põrand peab
465 m. m. lai ja nii pilk, et see
HMt tagumise seina õnara seest kuni esimese
Välimise ääreni awarasti ulatab,
külge, lennuaugu ette kinnita-

takse lennu l a u d, mille pikkus põranda
laiusega ühesuurune peab olema ja 200
—250 m.m. lai. Lennulaualelöödakse põrand
alla, et see mitte ära kömmeldada ei saaks.
Lennulaud wõib olla pooletollisest lauast
tehtud ja seatagu wähe kiiwakile libamisi
lennuaugu ette, nii et wesi, mis lennu
laua pääle sajab, kergesti maha wõiks
jooksta. Põranda lauad olgu hästi kokku
lihitud ja täispunni kokku aetud. Ka löö
dagu põrandale allapoole külge 60 80
m. m. paksused põõnad alla, et põrand
mitte kömmeldada ei saaks. Põranda laius
on uit kui öeldud 465 m. m., seega jääb
põranda ja taru seina õnarate wahele 5
m. m. waba ruumi, seda on tarwis, et
põrandat kergesti taru alt ära wõtb wöt
ta ja ka alla tagasi panna.
Meemagasini kast on seest sama pikk ja
lai kui pesa ruumgi ja 167 m. m. kõrge.
Magasini kast tehakse pooletollisest lauast
ja tehakse ette ja taha seina samasugused
raamide kandjad õnarad, kui peia ruumil
on. Kasti wäljapoole külgedesse üles ja
alla ääre lüüakse liistud, mis ka wõiwad
30 m. m. laiad, 15—20 m nt. paksud
olla. Need liistud teemad magasini kasti
tugewamaks ja kindlamaks ja liistude wa
rat ongi wöimalik raamide kandjaid õna
raid oma õiges suuruses malmis teha.
Pe sa raam i suurus peab seestpoolt
2671/2 m. m. ja laius 420 m. m. olema.
Raami päälmine liist laudja tuleb teha
472 m. m. pikk, 25 m. m. lai ja 18 nt.
m. paks. Raamikandja mõlemisse otsa
lõigatakse küljeliistude kinnitamise tarwis
õnarad, mis peawad olema lOsi'2 m. m.
sügawad ja 26 m.m. laiad, nii et raami
kandja liistu kahe õnara wahe 420 m. m.
peab olema. Raami küljeliistude on 2971/2
m. m. pikad, 25 m. m. laiad ja 71/2 m.
m. paksud. Raami alumine liist olgu 420
m. nt. pikk, 15 m. tn. lai ja 15 tn. nt.
paks. Raamide liistud lüüakse ühe tolli
pikuste peenikeste naeltega raamideks kokku.
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Raami küljeliistude alumised otsad lõiga
takse tömbi kiilu sarnaseks, nii et raamid
kergesti raamide lahutajate wahele lähet
sid, mis taru esimese ja tagumise seina
sisse 40 m. m. kõrgusele põranda päält
tu'.ewad kinnitada. Meeruumi raami
kandja liist on sama pikt ja paks kui pesa
raamilgi, küljeliistud on 1521/2 nt. nt.
pikad ja 7'/2 m. m. paksud. Alumine liist
on 420 m. m. pilk ja 71/ s m. nt. paks.
Meeruumi raamiliistude laius olgu 33
m. m., sest mecruumis pruugitakse 12 raa»
mi asemel ainult 9 raami. Selmoel tee
wad mesilased magasini kärjed hästi pak
sud, sellest on see kasu, et ema iialgi ma
gasini paksude kärgede sisse muneda ei saa.

Ka suured lese toopidega kärjed ou maga
sinis sündsamad tarwitada.
Padi, mis mesipuu (taru) lae aset täi
dab, tehakse pooletollistest laudadest raam,
mis nii suur olgu, et see päält üle taru
peaaegu taru wälimise seinani ulatab. Sel
lele raamile lüüakse selle poole pääle, mis
taru pesaraamide wastu tuleb 4 liistu
nii, et nimetatud padja külg padja täis
toppimisel mitte kühmu ei tohi tõusta,
waid peab tasaseks jääma. Siis pannakse
padja raam tõwasli õlgi täis ja lüüakse
päält ka nelja liistuga põigiti üle õlgede
naeltega kinni. Ilusam on, kui padja pääl
mine tülg riidega finni katetakse Uuemal
ajal tehalse padja keskele 8 m. m. läbi
mõõta ümargune auk, kust wäga kerge on
mesilasi raamide päält sööta.
Katus tehakse pooletollistest lauda
dest, mis nii pikk ja lai olgu, ct see
tarn pääle pannes hõlpsasti katusekattdjate
liistude pääle läheb, mis taru wäljapoole
seina tatusekandmise tarwis saawad löö
dud. Katuse kast olgu nõnda sitgaw, et
ka padi selle sisse, katuse alla lahedasti
mahub. Katust wõib katta kas papiga,
plekiga ehk ka laastudega. Laud katused
jooksewad sagedasti wihmasaju ajal läbi.
Kõik tarud tulewad kõige suurema boolega
täpip ä ä l t ühesuguse õige mõõduga
teha. Iga taru jagu olgu nõnda tehtud,
et see täpipäält kõikidele tarudele juure
passib panna. Wäga palju mesilaste pi
damisi läheb ainult halwasti tehtud tarude

läbi hukka. Täiesti häid tarusid wõib
ainult õppinud mesinik teha.
Wiies kiri.
Missugune Peab mesila (mesipuude
aed) olema
Oma mesilas seada põhja- ja hommiku
tuulte eest hästi warjatud kohale. Ära
salli läbi aia tõmbawat luult. Tõmbaw
tuul laotaks palju sinu armsaid töölisi.
Ou koht lage, siis peab mesilat ümber
ringi kõrge plankaiaga warjama. Sellega
hoiad oma mesilasi mitmesuguste kahjude
ja ärrituste eest. Mesilase nägemine on
wäga hää, ta näeb selge ilmaga kaugele.
On mesila warjamata, lageda maa pääl,
näeksid mesilased kauge'e igasugused liiku
mised ära, mis neid mõnesugusel witsil
wihale ärritada wöiks. Ka tuulte eest on
mesilaste! marju tarwis, sest tuul takistab
nende lendu wälja minnes ja wäljast
tulles.
Tarud seisku mesilas ridadesse seatult.
Iga rea, niisama ka iga üksiku taru madet
ei mõiks mitte wähem kui 2 meetrit olla.
Ka on maga soowitaw, tui niesilas mõni
puu õunapuud kaswaks, et nad
suwel põletawate päikesekiirte eest marju
leiaksid. Ka on soowitaw, tui mesila ja
nimelt iga taru ümbrus suwel rohust pu
has hoitaks ;a liiwaga ehk kruusaga prii
gitud oleks. Tarud paksu ka-wawa rohu
sees ei ole sugugi ilus. Ka on rohi
mesilastele, kes wäljast koju tulles wäsi
nutse pärast maha kutuwad, suureks takis
tuseks uuesti üleslendamisel. Ka elutseb
rohu sees mitmesuguseid loomi ja putu
kaid, kes mesilastele wäga kahjulikud on.
Muidugi nõuab tarude ümbruse rohust
puhashoidmine omajagu tööd, hoolt ja
waewa, aga waew ja hool, niis meie me
silaste juures tiäeme, ei jää tasumata.
Kuues t tri
Mesiniku tarwilisemad tööriistad.
Tööriistu sooritatakse mõnedes mesi
laste kaswatuse õpcraamatutes liiga palju,
mida sugugi tarwis ci ole. Siin nimetan
ainult hädasti tarwilikumad asjad. Esi

