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Kui Inglise saatkond S.A.W. Liidus käis.
Saksamaa on pettunud.
Berl i i n i st, 1. jaan. Suurem osa
ajalehtede uueaasta numbrid arutavad
väljavaateid sise- ja wälispoliitika alal.
Stinnesi grupi häälekandja „Deutsche
Allgemeine Zeitung" awaldab pessimistlik
kudes toonides kirjutatud juhtkirja, kus
räägitakse, et on alganud ilmasõja kaksaasta. Läinud aastal lubatud
„rahwaste kokkuleppe koit" jäi tulemata.
Ka nurja lootused „kullawihma"
sisse, mis pidi ilmuma Dawesi kawa was
tuwõtmise tagajärjel, kuna samal aial
.südame sõprade" (Entente) liit uuesti
kindlunes, mis läinud aastal lagunemas
oli. Uuesti kerkib üles Rheini maakonna
neutraliseerimise hädaoht.

Versaille rahulepingu kihwt mõjub edasi.
Kõigis suuremates riikides walminewad
rahutused. Kommunism kindluneb. Nõu
koguwalitsuse seitsmes aastapäev on aja
looliselt wäga tähtis. Euroopa wõitlus
enamlusega, mida algasid mõned wäiksed
riigid, sünnib Inglismaa uue ilmapoliitika
raamides.

Saksamaa peab tõsiselt järele mõtlema,
kui palju see ootamatult tekkinud wõitlus
on Saksamaa huwide kohane.
Saksamaa peab täpselt selgusele jõudma,
kuipalju katsuvad enamlust wastase hüüd
sõna all mõned riigid läbi wiia põhjalikke
poliitilisi muudatusi, mis wõiwad omcn
dada õige laialist iseloomu.
Kirjatükk lõpeb märkusega, et hädaoht
ei ole lõppenud, waid ta seisab weel ees.
Euroopas puudub poliitiline
tasakaalKommunistide saadik Rosenberg näitab
„Rote Fahne" uueaasta numbris ära, et
Dawesi kawa täitmise läbiviimine on täitsa
läbi kukkunud. Liitlased okkupeeriwad endi
selt Kölni piirkonda, mille tagajärjel kadus
Saksamaal igasugune lootus.
On täitsa stlge, et Euroopas puudub
poliitiline tasakaal, kindel kokkulepe. Saksa
maa oleneb endiselt ära Euroopa riikide
poliitika meeleolust ja hüpetest. See oli
nii enne ja on ka pääle Dawesi kawa
vastuvõtmist.

8. N. w. Liidu tunnistamisest
Prantsusmaa poolt.
Parlamendi enamus tunnistamise
poolt on kindlustatud.
Pariisist, 1. jaan. Prantsuse par
lamendi wälisasjade kommisjoni aruandja
Henry Simone seletas Rosta sönumisaat
jale, selle küsimuse pääle, kas Prantsuse
parlament kinnitab valitsust S. N. W.
Liidu tunnistamist: „Nii saadikutekogus
kui ka senatis on enamus tunnistamise
poolt. See küsimus tuleb palatis aru
tusele jaanuari keskel.
Wõlad ja wahelesegamise
küsimus.
Tunnistamise praktilised järeldused ole
newad S. N. W. Liidu walitsusest. Pront
suse ühiskonna päätähelpanu on pööra-

tud wõlgade maksmise ja Wenemaa mitte
wahelesegamise wastu Pranlsusmaa sise
mistesse asjadesse. On tingimata tarwi
line, et Wene wäärtpaberite wäiksed oma
nikud wastawat tasu saaks.
Laen kindlustuse all.
Seda küsimust on tarwis enne regulee
rida, kui laenu küsimust üles tõsta, mis
muidugi sellest olenemata ainult siis ot
sustatud saab, kui selleks wastawad kind
lustused on. Kui need tingimised rahul
datakse, siis ei ole Prantsusmaa poolt
mingisuguseid takistusi, sest Prantusmaa
huwid ei käi Wenemaa huwidele wastu,
kellega temal nii kui nii on wanad sõp
ruse sidemed".

LamisstKi taplianbmifrft S. 11. UI. fiibnic.
Nõukogude walitsuse kommisjon
waatab järele laewastikku.
Pariisist, 1. jaan. Nõukogude teh
niline kommisjon, kes soius Bisertasse, waa
tas järele miinipaatide ja weealuste paa
tide seisukorra ning arutas übes Prantsuse
merewäe obwitseeridega nende remonteeri
mise küsimust.

Parempoolsete intriigid laewade
tagasiandmise wastu.
Pariisist, 1. jaan. Prantsuse parDrotest Matkani nõukogu
wastatise bloki wastu.
Miinist, 1. jaan. Jugo-Slaawia was
tasrinna erakondade juhatajate konwerents
esines walitsuse ees arupärimisega, milles
nõutakse seletust reaktsiooniliste Balkani
wa litsuste ühinemise ettewalmistuse kohta,
milles ettenähakse toetada rahwawastalist
korda Bulgaarias ja mis sugugi kokkukõ
las ei ole Jugo-Slaawia rahwa tunne
tega.

Arupärimine nõuab weel seletust selle
kohta, milline on selle nõukoguwastalise
bloki tõsine sisu ja eesmärk ja millisel mää
ral kawatseb see blokk projekteerida oma
tegewust Nõukogude Liidu wastu. Wastas
rinna erakonnad näitawad, et S. N. W.

Oma Vakus viibimise ajal äis Inglise saatkond 26 kommissari haual.
Saatkonna esimees Purcell pani hauale pärja.
26 kommissari lasti 1919 aastal Inglise kodanluse poolt maha. 1924 a.
andis neile au Inglise töörahvas.
Himukate Eestist.

walge-Eesti kodanluse toale
ümberlükkamiseks.

stjiMit iiätwfijf.
Meie käes on järgmine päewakäsk:
3-da diwiisi ülema käsukiri nr. 187.
23. dets. 1924 a. Pärnus.
§ 1.
Käsen sulguda Pärnu ja Wiljandi lin
nades ja maakondades omawalitsusasu
tuste wolikogude ja nõukogude ühise wäe
rinna rühmade tegewust ja eemaldada
omavalitsuse tööst kõik ühiswäerinna rih
made liikmed, kes walitud 1923 a.
A. T õ wn i s s o n
kindralmajor, diwiisi ülem.
Ütelgu nüüd weel keegi, et Eesti Secken
dorfi demokraatiast maha jääb. „Käsen" ja
„keelan" on jällegi demokraatia aluseks!
Gksion Peetri taewa
tehasele.
Eesti Panga nõudmisel läheb aktsiaselts
„Peetri tehase" krunt ühes püälolewate
ehitustega 30. märtsil oksjoniteel müügile.
Wõlga on Peetri tehasel 70 miljoni,
warandus olewat hinnatud 247 miljoni
marga pääle, millisest summast ka pakku
mine algawat.

Eesti kodanluse poolt mahalastud arsti
Poljäkowi naine pööras palwega Mopri
täidejaatwa komitee juures olewa rahwus
wabelise õigusteadliku büroo poole tema
iaitstt oma pääle wõtta Eesti walitjuse ees.
Dr. Poljäkow on wangis olles mõned raa
matud kirjutanud arstiteadusest ja ühiskonna
teadusest ja nüüd palub tema abikaasa nende

raamatute saatust teada saada, mis mõnede
teadete järele juba trükki on antud, kuid
ei ole teada, kus riigis ja linnas.
Ühtlasi lükkab ümber Poljäkowi abikaasa
Eesti kodanluse wale, nagu ei oleks maha
lastud Poljäkow mitte arst, waid welsker
Waimel. Tapetud N. J. Poljäkow õppis
Tartu ülikoolis ja sai arsti tunnistuse 1912
aastal. 1913 a. oli tema sõjamäes ars
tiks. Punases wäes oli tema mitmes kohas
haigemajade ülemarstiks. Tunnistuste puu
dusel pidi Eesti walitsus Poljäkowi 1924
aastal wangist wabastama, kus tema 1921
aastast saadik istus, ja Poljäkow kavatses
S. N. W. Siilu sõita.
Nüüd pääle Poljäkowi mahalaskmist püüab

Eesti kodanlus jälle wana muinasjuttu üles
soendada, et oma alatut tegu õigustada
arsti tappa tema ametikohuste täitmist
pärast.

Herriot asetäitja kohtuminister Renoux
teatas, et selles küsimuses ei ole weel min
gisugust kindlat otsust tehtud ja nõukogude
saatkonnale anti ainult õigus järele waa

IKKa tulekahjud.
Tulekahjud mäal kestawad endiselt üle
maalises ulatuses. Nii põles wiimastel
püewadel Saaremaal, Kihelkonna wallas
Madis Hobense sepikoda maha.
Orawa wallas põles maha peremees
J. Pintmanni rehi ja J. Teini talu, õle
ja heinaküünid.
Keilas põles hallparun Simonbatsari
uus elumaja maha. Maja olnud kinnita

W i i n i st, 31. dets. Kommunistide grupp
päris Bulgaaria parlamendis järele iseseis
wate Bulgaaria ametühisuste laialiajamisest
riigi julgeoleku kaitseseadust põhjal. Selle
seaduse tarvitamine ametühisuste wastu
wõtab neilt igasugust wõimaluse seadusli

data, missuguses olekus laewastik Bisertas on.

mata.

ametübisused on laiali saadetud seaduse põh

lamendi istangul palus parempoolne saadik
Huie de Monjou luba walitsusele ette panna
küsimust Wrangeli laewastiku S. N. W. Lii
dule tagasiandmise asjus.

Monjou teatas: „Sarnast vastust taht
singi mina saada. Mina olen rahuldatud."
Liidu wastu sihitud diplomaatiline tege
wus wõib sõja hädaohu wälja kutsuda,
millesse ka Jugo-Slaawia wõib tõmmatud
saada.

Samal ajal wastasrinna erakonnad
awaldanad protesti Jugo-Slaawia walit
sewa terrori poliitika wastu, riigikaitse
seaduse tarwitamist üksikute erakondade
wastu ja katse wastu wõidelda sisemises
poliitikas ettekäände all, nagu wõideldaks
enamlusega.

Kelle wastu?
Miinist, 1. jaan. Belgradi ajaleht
„Poliitika" teatab, et ühenduses Wrangeli
armee ümberorganiseerimisega anti käsk
kõigi Jugo-Slaawias ja Bulgaarias ela
wate kasakate ja Wene monarklstide mo
biliseerimiseks.

Poola pnrimaad mässutules.
Mässuline liikumine, mis laialt maad
wõtab Galiitsias, hakkab hirmutama Poola
walitsuse juhtiwaid ringkonde. „Kurjer
Posnanskis" tõendab endine pääminister
Witos, et mässuliikumine ei lõpe. Politsei
on wõimetu ja nende keskel on paljud, kes
ülestõusjaid toetawad. Hulgaarwulised wäe
jooksikud informeeriwad waenlast kõigi wa
kitsuse korraldustega. Witos rõhutab ka
Poola riikliku aparaadi wõimetust ida maa
kondades. Elanikud näevad röövlites kan
gelasi ja nendest räägitakse terwe rida müü
tilisi legendasid. Eriti populäärne on keegi
Domanski, kes paneb pääle maksusid mõis
niitudele ja kaupmeestele ja kindlustab nende

julgeolekut ainult maksu täpsel tasumisel.
Witos lõpetab oma kirjatöö märkusega, et
Ida maakondade Poola elanikud, kes elawad
alalises hirmus, jõnawad arwamisele. et
Poolamaa ei suuda oma käes hoida Ida
piirimaid.

Ametiihisuste keeld Bulgaarias.

kult tegutseda.

Küsimuse pääle wastas siseminister, et
jal, sest kassatsiooni kohus tunnistas nemad
kommunistliku liikumise orgaanideks. Mi
nister seletas weel, et wõimata on uusi
ametühisufi asutada lubada, sest see käiks
kassatsiooni kohtu määruse wastu.
Toe pesakond.
Berliinist, 1. jaan. Ühisuse Bas
mathi omanikud Julius, Saloman ja
Herman Basmathid ja wiimase poeg ar
reteeriti täna Berliinis. Ühisuse kirjad ja
kogu asjaajamine konsiskeeriti. Kutiskeri
kohtuasja andmed näitawad, et Kutiskeri
ja Basmathi ühisuste wahel on side ole
mas. Basmathi ühisus wõttis osa Kutis
keri sulitempudest Preisi riigipangas.
Basmathid olid lähedases ja sõbralises
ühenduses sotsiaaldemokraatliku parteiga,
kellele nad uue riigipäewa walimistel
toetust andsid. ~Rothe Fahne" paljastu
sed sundisid Eberti poega omast kohast Bas
mathi ühisuses lahti ütlema.
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Gda f i
Nöulogude maalt.

Priimist ri mii M
Meie hüüdsõnaks on rohkem tähele
panu küla poole. Kahjuks oleme meie aga
seda hüüdsõna liiga ühekülgselt võtnud
ning tähelepanemata jätnud, et selle hüüd
sõna teostamine nõuab ka rohkem tähel
panu pööramist põllumehe majanduse pääle.
Sm. Swiderski tähendab Moskwa
„Prawdas", et meie põllumajandus praegu
terve rea ärevaid nähtusi üle elab. Meie
kohus on neid nähtusi tähele panna, hm
nata, meie peame siin põllumajandusele
abiks olema, sest ainult tegeliku tööga
suudame meie kõvendada liitu maa ja
linna vahel, põllumajanduse ja vabriku
tööstuse vahel.
Millised on aga need hädaohtlikud näh
tused, mis sunnivad meid hädakella löö
ma? Selleks põhjuseks on S. N. W. L.
rahwamajanduse esialgne ülevaade, kus
põllumajanduse kohta muu seas järgmist
öeldakse:

„Meie põllumajandus on rea kultuuri
des edenenud sarnaselt, mis üle on käi
nud elanikkude ja tööstuse nõudmistest,
siit järgneb wastawate kultuuride wäljaVeo wajadus (lina, kukuruus, sealiha jne.),
ilma milleta on wõimata rahwamajanduse
edaspidine normaalne arenemine".
Edasi tähendatakse ülewaates, et tarwis
on toetada kuiwale wastupanewaid kul
tuure, suurendada lihawalmistust ja toore
naha ülesostmist, mida turul leidub roh
kem kui nõutakse ja lõpuks tuleb looma
toiduga warustada põua läbi kannatanud
raiooni ning järele waadata, kas maks
loomade päält mitte kõrge ei ole.
Et kõike ülaltoodud mõista, tuleks pea
tada mõnede andmete juures, mis iseloo
mustavad turu seisukorda. Selle kohta
leiame meie järgmise märkuse:
„Rahwa pöllutöö-kommissariaadi and
mete põhjal on loomade pakkumine turul
suurem nõudmisest".
Arusaadaw, et sarnane nähtus enesega
kaasa toob hindade alanemise, madalad
hinnad, mis põllumajandusele kahjulikud
on. Kui liha hindasid 100-na wõtta, siis
langesid need novembri lõpul paljudes
raioonides kuni 50—35
Samuti on keskrajooni turud üle kuhja
tud ka nahkade tooresmaterjaaliga. Talu
pojad peawad nahakaupa neile kahjulikkude
hindadega müüma ehk neid uuesti kodu
Wedama.

Samasugust nähtust näeme meie ka lina
ja kukuruusi suhtes, waatamata selle pääle,
et nende kultuuride hinnad kõrgel püsiwad.
Nii on kukuruusi külwipind tänawu wä
henenud 8 prots. wõrra, kuna sissetulek
linadest peaaegu sedasama wälja teeb, mis
sissetulek kartulitest.

Sarnane on üldine seisukord. Ja kui
siit järjeldatakse, et üldine seisukord mitte
loomulik ei ole, siis on see täiesti õigus.
Meie pöörasime suurt rõhku põllumajan
duse edenemise pääle ja saime sel alal ka
suuri tagajärgesid kätte. Külwipind tõusis
järsude hüpetega, samuti ka kõik teised ha
rud põllumajanduses. Tagajärg oli see, et
lühikese ajaga põllumajandus rohkem an
dis, kui turg nõudis. Sellest hindade ala
nemine ja selle otsekoheseks tagajärjeks
omakorda püüd talupoja poolt neid kul
tuure wähendada, mille turu hinnad liiga
madalad. See on hädaohtlik nähtus ja
sellele tarwis wöimaliselt rutemini wastu
abmõusid leida, et seda kohe idus häwi
tada.

Wiimasel ajal on meie keskasutused sellel
alal juba samme hakanud astuma. Üheks
tähtsamaks päästeabinõuks sellel alal on
wäljaweo edendamine, mille abil võima-,
kus on hindade tõstmine. See abinõu ai
tas omal ajal wiljahindade kääriharude
koomale tõmbamist ning aitab kahtlemata
ka nüüd. Põllumajanduse edenemist ei wõi
kuidagi lasta peatada. Edenemine peab
sündima sama hooga nagu seni. Km meie
oma turg kõike põllumajanduslikke pro
duktsioone ära kasutada ei jõua, siis tuleb
ülejäägile uut turgu muretseda wäljamaal.
See on ülesanne, mis meie keskasutuste
ette on tõusnud ja selle ülesande lähen
dawad nad kahtlemata samuti, nagu nad
lahendanud on juba terwe rea muid üles
andeid, mis takistanud on põllumajan
duslikku edenemist. K. T.

Uue silla ehitus
Asuti uue raud-betoonilise silla ehita
misele Krasnoholmi paisu pääle. Tööd
algavad tegelikult pääle vee minekut
kevadel.

Tööliste wöitSwerdlowskist teatatakse, „Uuralmedi",
Kalatinski wasekaewanduses kogu tööliste
ja insinecride ühisel jõul sissekäik „Jljitshi"
kaewandusse lõpetati 18 kuu tähtaja ase
mel 7 kuuga.
Neile töölistele, kes edule kaasa aitasid
otsustas oblasti rahwamajanduse nõukogu
kingitusi wälja anda.
Anderikas ülesleidja tööline.
Harkowi ajaleht „Kommunist" toob sö
numi anderikkast ülesleidjast. Kiievi 4. rii
gitubakuwabriku töölisest, sm. Tolpat
shewskist.

1922 a. Tolpatshewski leidis üles frees
pi»igi. mille valmistamine on kaks korda
odavam kui seniste freespinkide valmis
tamine. 1923 a. Tolpatshewski leidis üles
pingi, millega pappi lõigata paberossi kar
pidele. Seni lõigati karpe käsitsi. Uus
pink tõstis tööviljakust kuus korda. Nüüd
töötab Tolpatshewski uue pingi kallal,
millega paberosse mehaniliselt karpi pannakse.

Metsamaterjalide weduwäljamaale
Käesoleval eksporteerimise sesoonil ka
watsetakse wäljamaale vedada läbi Odessa
sadama kuni 4.000 vagunit ehitusmetsa.
Austria kaubamajadega tehti leping 1000
vaguni lattide ja 300.000 vineeri leh
tede väljavedamise pääle. Ukraina metsa
väljavedamise walitsus ostis üles Odessa
Sm. Haltuurini nimelise tehase kogu pro
duktsiooni.

Puuwilla saak Aserbeidshanis.
Bakust saadud teadetel on Aserbeidsha
ni puuwillasaak suur 2.944.000 puuda.
Kuni 15. detsembrini oli sellest arwust7o
prots. ära koristatud. ' Puuvilla ümbert
töötamist toimetatakse 17 tehases. Nende te

haste läbilaskmise võimalused on 4 mil
joni puuda 5 kuu jooksul.
Usuwastaline meeleolu Ukrainas.
Rahwa sisemiste asjade kommissckriaadis
on saadud huvitavaid andmeid usuwas
talise liikumise kohta Ukrainas läinud aas
tal. Selgus, et noorsugu on imelikult
kõrvale pöördunud usust. Noorte arw
mitmesugustes usuühisustes on järsult lan
genud. llsuühisusiesse on järele jäänud
ainult vanakesed. Tööliste arw neis ühi
sustes teeb wälja kõigest 3 protsenti.
Waimulikkude ametist taganemine võtab
massilise iseloomu. Uksi Wolönias ütlesid
lahti vaimuliku ametist 20% pappidest.
„Jmetegude" arw on ka tuntavalt lange
nud. Kestab edasi meeleheitlik võitlus
elawa ja surnud Tihoni kiriku vahel,
kusjuures Tihoni kirikut toetavad kulakud.
Külades kannab see wõitlus metsikut laadi.
Kisklemiste juures tarvitatakse „sõjariistade"
asemel riste ja muid kirikuriiste.
Kalosside wäljawedu
Tähele pannes wäljamaa huvi meie kum
mitööstuse saaduste wastu ja nende häid
omadusi, saadab „Punane Treugolnik"

Mälestussammas Leninile Tagan
rogis.
Linnaelanikkude poolt annetatud rahaga
seatakse üles mälestussammas W. J. Le
ninile. Lenini brongsist kuju valmistas
tuntud Leningradi kujuraiuja Koslow.
Mälestussamba avamine sündis 2. jaanua
ril.
Sakslaste asumine S- N. W LiituRostowi jõudsid 380 sakslast Preussisch
Eilangist, Jda-Saksamaalt, kes kodumaalt
lahkunud töötaoleku ja puuduse pärast. Uued

asunikud organiseerisid Salski ringkonnas

selt.

Traktorid talupoegade juuresSaljanõst teatatakse, et Mugani talupo
jad püüawad üleminna oma põldude künd
misele traktoritega. Terwe rida küla or
ganisatsioone tellisid „Mugmelstroi" trak
torisi.
Tööliste elukorterite elektrofitsee
rimine.
Moskwa nõukogu presiidiumi cestwõttel
uuriti nende tööliste korterite olukorda,
kes ilma elektrivalguseta. Leiti, et nende
tööliste elukorterite walgustamiseks, mis
asuwad 460 majas, on waja 13.000 rbl.
Majade nimekirjad saadeti Moskwa ma
jandusnõupidamise osakonda, kes kiires kor
ras selle lahendamise kallale asub.

Mulaenu 5. mäljuboiiniiie.

põllutöö-kommuuna.

Tööstuse edusammud.
Rostovi „Punase Oktoobri" seebivabri
kus alanesid pääle terwe rea puuduste kõr
valdamist tuntavalt walmistnse kulud.
1923 aasta oktoobris läks ühe seebipuuda
valmistamine maksma 2 rubla, 1924 aasta
viimastel kuudel aga 75 kop.
Dooni söesaak nowembris
Esialgsete andmete järele oli Dooni söe
saak novembris 62.000 puuda sütt ja 20%
antratsiiti wähem kui oktoobris. Wäbene
mine on kokkukõlas walmistuskawaga. Weeti
välja novembrikuus 56.600 tuhat puuda
sütt.

Elawhöbeda tehas Dooni basseinis.
Ülcwcnemaalse rahwamajanduse nõu
kogu majanduslik walitsus töötas wälja
Rikitowkas olewa elawhöbeda tehase üles
ehitamise kawa. Enne sõda wedas Niki
towka elawbõbeda tehas wäijamaatc iga
aasta umbes 20.000 puuda elavhõbedat.
Nikitowka elawbõbeda asukohad on ainuke
sed S. N. W. Liidus ja rikkamad kogu maa
ilmas. Uus tehas annab elavhõbedat aas
tas 24.000 puuda.
Löökülcsanne.
Põllutöökommissariaadi ja teedekommis
sariaadi korraldusel loetakse suweseemee
hooaja alguseks 1924 a. 1. detsember ja
lõpuks 1. mai 1925 a.
1. maiks peab lõpetatama mitte üksi
suwewilja seemnete kohaletoomine selleks
määratud jaamadesse, waid ka põlluma
janduse orgaanide seemnete wastuwõtmine
kohalikkudele elanikkudele wäljajagamiseks.
Palju on walmistatud seemnewilja.
Seemnewilja pääwalmistajaks on riiklik
kaubandus, Keskühisus, Hleboprodukt ja
põllumajanduse kooperatsiooni ühisus. Kuni
seni ajani on walmistatud I miljon 673
tuhat puuda nisuseemet, 608 tuhat puuda
kaera, 363 tuhat puuda odre, 327 tuhat
punda hirset ja 40 tuhat puuda päewa
roosi seemneid.

Jkaldusraioonidesse saadeti juba üle
poolteise miljoni puuda seemneid.
Loomade arstimine tõuseb paremale
järjele.
Wõhlust loomahaigustega peawad we
terinaar-jaoskondade. asutused. Nende seas
on 1351 weterinaar-arsti punkti ja 996
weterinaar-welskeri punkti. 9 kuu jooksul
on antud abi 2 miljonile 487 tuhandele
loomale, umbes 15°/ o wõrra rohkem kui
eelmisel aastal.

esimest korda wäljamaale saadetuse kalosse.

Kollektiiwne wastutus.
Jwanowo-Wosncssenkist teatatakse, et
Leshnjewi manufakmurwabriku töölised ot
süstasid läbiotsimisi wabriku wärawas üm
ber muuta, mõttes oma püüle kollektiiwse
wastutuse. Juhtumisel, kui awalikuks tuleb
wargus, on töölised nõus wastama wa
rastatud asja wäärtuse eest kümnekord

wisõega wõib warustana mitte üksi kaugzt
põhjamaad, vaid ka põhjapool olevaid
väljamaa laewasõidn liinisid.
Metsatööstuse laienemineLeidis kinnitust metsaühisuste ja trus
tide walmistusprogramm metsasaaduste
valmistamiseks 1924—25 aasta pääle.
Programm on eelmise aasta programmist
20 prors. wõrra laiem. Käesoleval aas
tal kavatsetakse realiseerida sise- ja wälja
maa turgudele 30 miljoni kubiksülda palgi
metsa ja 43 miljoni kubikut saetud ma
terjaale.

Rahwamajandus.
Wene grafiit.
Kõige suuremateks grafiidi saamiste
kohtadeks meie Liidus on Pnriisk, Turu
hani kreisis. 1924 aastal käis jääl eks
peditsioon, kes tunnistas säälse grasiidi
kõlbulikuks tarwitada elektri, wärwi ja
pliiatsite tööstuses. Need tööstusharud
nõuawad iga aasta oma tarbeks 100.000
puuda grafiiti. Senini saadi grafiiti ai
nult wäljamaalt sissewedades.
Semlja" warandnstest
Põhja teaduslik ja tööstuslik ekspedit
sioon leidis „Nowaja Semlja" hommiku
poolselt rannalt rikkalikud kala ja mets
loomade tagawarad. Käsikäes sellega tõs
teti üles „Nowaja Semlja" koloniseeri
mise küsimus.

Kiwisüsi Petshora jõel.
Leiti üles Petshora jõe päül lai kiwi
söe bassein. Katsetel tunnistati kiwisüsi
hääomadusliseks, mille järele wõib loota
temale suurt tulewikku. Petshora jõe ki-

ÄO-rublalised moidud.
23. detsembri hommikusel istangul lan
gesid wõidud järgmiste obligatsioonide
numbrite pääle kõigls kümnes seerias:
0024762 0628337 1349662
0043109 0638855 1367780
0074475 0648834 1376157
0095982 0680015 1378400
0100523 0688403 1381977
0103393 0707531 1383830
0100403 0718491 1401363
0127187 0741029 1413420
0132901 0742376 1420432
0163324 0765879 1427052
0164579 0792597 1431365
0129223 0794076 1453133
0231009 0810364 1468964
0238149 0814590 1479096
0246087 0830190 1490559
0253035 0879160 1497307
0264990 0886320 1524876
0265763 0898112 1550621
0268404 0918699 1583617
0295665 0928886 1583660
0303291 0954874 1647981
0309082 0959215 1664879
0325799 0998448 1665078
0342249 1001844 1685402
0355842 1014014 1700159
0392159 1016582 1705509
0404027 1022933 1706708
0460351 1048757 1738195
0478345 1073489 1744903
0480701 1098320 1745870

0483129 1098713 1752555
0491796 1106916 1773984
0496242 1117994 1788787
0501924 1139654 1791734
0505459 1177937 1823606
0514329 1246930 1828696
0517243 1291967 1877452
0524960 1293862 1925849
0566255 1317153 1930801
0569036 1342677 1947862
0613613 1345662 i 988692

0619447 1346339

Õhtusel istangul, samal päewal, langesid
wõidud järgmiste obligatsioonide numbrite
pääle, samuti kümnes seerias:
0019845 0682396 1319598
0029753 0692355 1322352
0038844 0706804 1342261
0070957 0712436 1343107
0071217 0730632 1362661
0089674 0787849 1381356
0091974 0831797 1385740
0135411 0847848 1399766

0140104 0850321 1400661
0186119 0850938 1403882
0188277 0853485 1427603
0189627 0872092 1430058
0190842 0872435 1430571
0201369 0872716 1452408
0208888 0964305 1461128
0226814 0972567 1481326
0235418 0982635 1523781
0241133 0991089 1533075
0257399 0998658 1544204
0258853 1014851 1546744
0275699 1017967 1551904
0297296 1038234 1552924
0298234 1046330 1625618
0106166 1049347 1626479
0314094 1052600 1663812
0332291 1086829 1701029
0348959 1103780 1703255
0353499 1096548 1716322
0413733 1112646 1734921
0446470 1119302 1714899
0450874 1119620 1759746
0451534 1132503 1761819
0462548 1135059 1798150
0463709 1135694 1804460
0468154 1147723 1805532
0504197 1161067 1813251
0505319 1182323 1833072
0507073 1189610 1851486
0547265 1200872 1863027
0547756 1200930 1867140
0550253 1220704 1879934
0550785 1221629 1911734
0572079 1229599 1917354
0577082 1239303 1925146
0579029 1241421 1926542
0583018 1242080 1938455
0585434 1250823 1962395
0596995 1276891 1970012
0678667 1305195 1993694
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Eestlased S. N. W. Liidus.

Hlhistegevmse abil tõstab töörahwas oma majandust
ja toob pinna fotltalismite.
Iga asunik olgu kooperatiiwi liige, eestkätt
kekwemao talupojad.
Leningradi kub.
Asuge Piimaühisuse organiseeri
misele.
(Pärnamäe asundus. Trotski kr.).
Kulakud takistawad töötawate talupoe
gade ühinemist.
Hiljuti oli meil üldine asunduse koos
olek. Sääl panid mitmed kehwikud ja kesk
talupojad ette, et asutame endile piima
ühisuse, mis meil õige tarwilik oleks. Siis
poleks tarwis müüa piima spekulantidele.
Paljud olid sellega nõus, iseäranis kehwi
kud ja kesktalupojad. Aga selle wastu olid
meie kulakud, kes wäga kardawad, et sellega

kaob ära nöörimise wõimalus. Nad astusid
lelle mõtte wastu üles ja hirmutawad
kehwikuid, et ühisus kukub pärast pankrotti
ja siis wastawad teie wiimased lehmad.
Pärnamäela'ed ärge pange tähele, mis
teile külakurnajad ette laulawad.
Nad kardawad, et kui teie ühinete, siis
ei saa nad teid oma käpa all pidada.
Arusaajamad pärnamaalased, wiige oma
kawatsus läbi. Tehke selgeks oma siht ka
teistele kehwematele talupoegadele.

Selleks teile hoogu.
Organisaator.
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Edasi

Agaralt ühistegewuse edendamisele
(Tikopesa asundus, Kingissepa kr.).
Meie asunduse maapind on wiljakand
miseks kehw. Asunikkude pääsissetuleku al
tikaks on karjapidamine, seepärast on pii
maühisus asunikkudele eriti tähtis. Asu
nikud peawad ilma kõhklemata julgelt,
kindlalt ja üksmeelselt asuma piimaühsiuse
korraldamise tööle, sest mida paremini ta
töötab, seda suurem kasu on temast asu

Tuletikuwabrik töötab

Uued hõberahad.

(Zirnowast, Tompi kr.).

Neil päewil anti üle rahapaja poolt
Leningradi kub. rahandusosakonnale 1924
aasta kujulisi hõbe wahetusraha 10, 15
ja 20 kopikalist 700 tuhande rubla sum
mas Lähematel päewadel ilmub see hõbe
raha liikumisele tarwilisel määral.

Zirnowa tikuwabrik töötab hoogsalt,
andes häid tuletikke. Töölised: wenelased,
eestlased, lätlased ja juudid töötawad wab
rikus kahes wahetuses. Tööliste arw ula
tab poolteise saja inimese ümber. Wabrik
walmistab nädala wältel tuletikke umbes
40.000 kilogrammi, s. o. umbes 2500 pd.
Eesti ja Wene talunikud rühmawad üks
teise wõidu tikuwedul käia, neid Zirnowast
Oudowa raudteejaama wedades umbes
30 wersta. Nad teeniwad wedus 31/2
naela rukkid 16 kilogrammi ehk puuda
tikkude eest. Wooriwedajad kiidawad teenis
tust palju kasulikumaks kui põõsa all küki
tades samagonni keetmist. Mõnedki koda
nikud teeniwad oma aasta leiwa põllu
tööle lisaks. son.

nikkudel.

Sama tarwiline on weel rohkem eden
dada Kingissepas asuwa põllumajandus
liku krediitühisuse tööd. Ta peab laien
dama oma tegewust asunikkude jaoks tar
wisminewate kaupade muretsemise alal. Ta
on juba osalt näidanud oma tegewust üles
muu seas kliide ostmises, mida piimasaaya
tele laenu näol wälja anti, kuna ta tasu
takse osakaupa piima eest saadawast rahast.

Iga asunik ja liige peab teadma, et ia
on täieõigusline peremees ühisuses. Iga
puuduse ja ebauähtuse juures peab ta jul
gelt sõna wõtma ja juhatusele ära näi
tama, milles puudus seisab, kuna rewis
joni kommisjon peab kõik kaebtused wastu
wõtma ja läbi waatama. Igaüks peab siin
täieõigusline otsustaja olema, sest ühisus
ei rahulda mitte üksiku isiku, waid kõikide
huwisid. Kirjasaatja A. K a st.

Noorte elu.
Pioneeride liikumine.
Kuidas jagada pioneerisid
lülidesse.
Pioneeride lülidesse jagamise põhimõt
teks on laste enesewaheline seltsimehelik
wahekord. Jaotus peab olema wabataht
lik, ilma waltkuta ja sorteerimiseta. Jao
tuse juures on soowitaw laste arenemist
tähele panna, et laste enestewahelised küsi
mused üksteisele lähedased ja ühtlased
oleksid. Lülidesse rühmituse juures ei
etenda laste teadmine suurt osa. Pää
tingimine jaotuse luures on see, et lülid
poiss- ja tütarlastega segatud oleks, s. o,
et lüli mitte ainult poiss- eht tütarlapsi
enesest ei esitaks. Rühma juht peab jao
tuse juures igasugusest walikust ehk sur
west eemal olema.

Kooperatiimis peamad olema koil laialised töörahwa kihid.
Kooperatiiw töötad fiis laialiste hulkade humides, kui ta
seisad nende alalise kontrolli all.
Twcri kub.
Juhatus talitas õieti.
(Nurmekundest.)

„Edasi" nr. 273 awaldatud sõnum
„ Esimene samm", kus keegi „Wagane"
püüab selgeks teha, et „äritcgijaid" tuleb
Nurmekunde kooperatiiwist wälja heita, jä
tab arusaamatuse. Nähtawasti on „Wa
gane" oma arwustuse töö jaoks kuulujuttu
sid kasutanud. Kui „Wagane" oleks wähezi
tuttaw kooperatiiwi aastale tööga, siis oleks
ta teisele otsusele tulnud.

saada, mille usaldajaks ka keegi kaupmees
Seredonin oli.
Samuti on täiesti wale teade seebikeet
miie kohta. Kui „Wagane" oleks käinud
kas Nurmekunde wöi linna osakonna kaup
luses, siis oleks ta näinud, er omakeedetud
seep müügil on. P. Kärt ei saanud kodu
wiidud raswast seebikiwi puudusel ja suwise
töö hooaja tõttu ostekohe seepi keeta, kuid
kõik rasw on wähese kiwiga korra läbi kee
detud, mis teda hukkamineku eest hoiab ja
warsti wöiwad kodanikud saada kodukeede
tud seepi.

Esiteks ütleb ta, et eestseisuse aruandest
tulid nähtawale eestseisuse wead ja puudu
sed. On ju wäga õige, et iga surelik eks
lik on, kuid siiski nii hirmus see asi ei ole,
nagu „Wagane" seda ette maalida püüab.
Esiteks ei muutunud wahekord teiste koo
peratiiwidega halwaks mitte Ennoki isikliku
wahekorra tõttu, waid meie põllumajandus
liku kooperatiiwi waesuse ja endise raamatu
pidaja G. Olli hooletuse pärast, kes ei suu'nud kordagi kooperatiiwi aastasest tegewu
sest õiget aruannet (bilansi) kokku seada,
nii et kooperatiiw kiire rahakursi langemise
ja kaupade mitte õieti hindamise tõttu, mis
oli ka Ollile usaldatud, suured kahjud sai
ja suurte wõlgade sisse langes. Eestseisus
pidi siis walima, kas lasta kooperatiiwil
hingusele, s. o. oksjoni alla minna, wõi ot

Mis puutub aga loomade wahetusesse,
siis see ei sündinud nii, nagu mustlane Ho
buseid wahetab, waid kooperatiiw, tulles
talupoegade buwidele wastu, müüs koope
ratiiwi jaoks ostetuid lehmi wiimastele.
See sündls eestseisuse lubaga ja wõib koo
peratiiwi raamatutest näha.
Ja lõpuks, milles paistawad juhatuse
ümberwalimistel siis „Wagase" irwates
wälja nii uskumatud asjad, millest kära
teeb. Asundus tunneb oma tegelasi ja teab,
keda ta walib. Metsatagune.

sida kaudseid teesid (sest keskühisuse kauplu

toimetanud.

sest kaupasid wõlgu ei antud). Eestseisus
walis wiimase tee ja katsus kautset laenu

kohta sõna.

Tuhomitshi eestlaSte Protest Eesti
kodanluse terrori wastu
Meie, Tuhomitshi lugemisetoa Eesti
sektsiooni liikmed ja Bologowi asunduse
eestlased, Pihkwa kub., awaldame seltsi
mehelikku kaastundmust Eestimaa wõitle
wale töörahwale, kes kangelase waprusega
wõitleb oma õiguseid ja tulewiku ideaalist
kaitstes ja Põlgtust Eesti kodanlusele,
kes oma wõbisewat wõimu püüab kiud
lustada tapakohtute ja püssitääkide abil.
Maha timukad walge Eesti timuk
ministrid, fascistlikud tshinownikud!
Elagu rahwuswaheline wõitlus rõhu
jäte wastu, elagu üleilmne rewolutsioon,
mis kõigile kodanluse werekoertele otsa
teeb! Allkirjad.

Toimetuse järelmärkus. Toime
tus awaldab ka selle sõnumi, kus tahetakse
näidata, et kooperatiiwi e stseisus on õieti
talitanud. See kiri ainult weel kord tõen
dab, et kooperatiiwi eestseisus ei ole õieti
Kohapäälsed seltsimehed wõtku weel asja

Leningradi kub.
Õiendus.
„Edasis" nr. 268 kirjutab keegi „Nuri
seja", et Wallerjanowi E. klubi kawatse
nud Oktoobripühal pidu toime panna, kuid
jäänud pidamata sel puhul, et N. raamatu
toomata jätnud, mida lugemistoast wot
nud. „Nuriseja" seda on kõik luuletanud.
Esiteks sm. Nõukas oli kohustatud
Oktoobripühal teises raioonis olema ja
mingisugust ühendust Wallerjanowi klubi
ga tal ei olnud.
Eeiseks Wingissaare rahwamaja r iu
mid olid lubatud W. klubile 9. now. (aga
mitte teisel Oktoobripühal) ja et klubi ise
ruumisid kasutada ei saanud, siis peeti näi
temäng ära Wingissaare keskklubi poolt
ja seepärast ei wöinud rahwas nurisedes ära
minna.
rahustaja

Leningradi teated.
2-500 am ühisuse
lnkmeks
Hoogtöö, mida korraldas kub. ametühi
süste nõukogu juures olew naisosakond
majateenijate tõmbamises ametühisusse, an
dis häid tagajärgi. Wöen arw.ste 5.843
naistöölisi, kelledest 2500 kirjutasid end
ametühisuse liikmets. Köögitüdrukute, las
tehoidjate ja üksikteenijate pääle tehti um
bes 350 töölepingut.
Bonide liikumisest ärawötmine.
1. jaanuarist algab 1, 2, 3, 5 ja 5.0
kop. bonide liikumiselt ärawõtmine.
Mingisuguseid tähtaegu ümberwoheta
miseks ei määrata. Kõik bonid, mis too
dakse rahanduskommissariaadi osakonda
ja riigipanka, enam liikumisele ci lasta.
Uued aiad
Neil päewil kinnitati Leningradi uute
aedade programm. Esialgseid kawatsusi
laiendati, iseäranis Moskwa-Narwa raioo
nis. Siin Sergijewi pöikuulitsal, Rosenstei
ui uulitsa läheduses asutatakse uus 21/ a des

satiini suurune aed. Samas raioonis kor
raldatakse kaks platsi, üks Liigowka ja Mesh
dunarouõi prospekti nurgal ja teine Klinski
prospektile.

Uuelt seatakse korda Owsjanikowski aed
Peskis. Temas luuakse mänguplats.
Slalsheki uulitsal lõpetakse uue pargi
ehitamise tööd. Niisama ka end. Durnowo
aiapargi ja Dünamo tehase juures olewa
aia ehitamise tööd.
Mõlemil pool Kommissarowski uulitsat
Semenowi silla ääres olewad platsid sea
takse korda.

Leningradi warustamine wiljagaOblasti sisekaubanduse kommissariaat
tõstis keskkohas küsimuse üles, kuidas plaa
nikindlamalt wilja sissewedu suurendada.
Samal ajal palutakse keskkohast krediiti,
millega wöiks wilja osta ka wäljaspool
ettenähtud kawa.

Waskraha Inglismaalt.
Inglismaalt jõudis pärale aurulaewadel
..Kalõma", „Garibaldi" ja „Sowjet" 605
tuhande rubla wäärruses waskraha.
Leningrad saab sellest summast 40 tuHat rubla. Pääle selle annab rahapada
Leningradile 100 tuhat rubla waskraha.

Abi elumajade ehitusele ja laste
majadele.
Seni olid kõik summad, mis kogutud
tööliste olu parandamiseks, laialipillatud
igasuguste trustide, ettewötete ja ametühi
süste juures, ning seepärast oli neid ka
wõimata wastawalt ärakasutadr. Nüüd
korjab kub. ametühisuste nõukogu neid sum
masi kokku üheks 1.006.000 rublaliseks
fondiks, millest tahetakse toetust anda töö
liste elumajade ehitamiseks ja lastemajade
ning warjupaikade olukorra tõstmiseks.
Suguhaigused Leningradis.
Läinud aastal meesterahwaste snguhai
guste haigemaja lasi läbi 2.3.25 inimest,
nendest 972 sistlisehaiget, 948 muude su
guhaigustega ja 405 nahahaiget.
Naisterahwaste suguhaiguste haigemaja
lasi läbi 1998 inimest, nendest 1149 sifi
lise haiget, 387 muude suguhaigustega ja
412 nahahaiget.
Lastehaigemaja lasi läbi 1342 inimest
nendest 498 sifilise haiget, 133 tripperi
haiget ja 711 nahahaiget.
Ambulatoriumidest lasti läbi 302.146
inimest, kelledest esimest korda suguhaigu
ses 82.938 inimest. Nende hulgas on sifi
lise haigeid umbes 98.000, sündinud sifi
lisega 2652, tripperiga 53.133 ja
kerge schankeriga.

Waadati läbi ka lastemajad, habeme
ajamise ärid, pesumajad, rahwatoitluse
asutused, wabrikud ja tehased, ühiseluma
jad ja teised asutused, kes selleks soowi
awaldasid. Leiti, et 129.246 waatamise
all olewat isikut olid haiged sifilises, tema
külgehakkamise olukorras 855 inimest ;a
tripperiga haigeid 866.

Kooperatsioon.
Karwnahkade walmistamine.
Külakooperatiiwühisus walmistas no
wembrikuul 207.000 tükki mitmesugust
karwnahka 578.000 rubla eest. Wälja
maale saadeti 192.000 tükki, 558.000 rbl.
wäärtuses. Üldse on külakooperatiiw
ühisus kurwnahku Londoni müünud wii
mase 4 kuu jooksul 280.000 naelsterlingi
eest.

Tööliste elu.
Kirik tööliste klubiks
„Punase Putilowi" tehase töölised omq
koosolekul otsustasid tehase wastas ole.
wat kirikut ülewõtta tööliste klubi jaoks
..Putilowi" tehase töölistelt wõeti
1902 a. igast palgast üks rubla maha
kiriku ehitamise jaoks. Selajal töötas te
hases üle 18.000 töölise. Tööliste pal
gast wõetud rahast kokku tuli üle 250.000
rubla ja kroonu andis 50.000 rubla. Nii
siis on see kirik täiesti tööliste higiga tee
uitud kopikatega ehitatud. Kirik sai wal
mis 1907 a.
Et praegu tehas igapäewaga oma töös
tust laiendab ja tööliste arw igapäewaga
kaswab, töökojad kõik on juba töö all kinni,
puudub koosolekute pidamiseks ruum.
Samuti on ka tööliste keskel suur tung
hariduse järele märgata.
Kõiki neid asjaolusid silmas pidades,
tulid „Punase Putilowi" whaje töölised
otsusele, et oma krossidega ehitatud kirik
tuleb tööliste oma kultuuriliseks otstarbeks
ülewõtta ja rahwapimestajad wälja ajada.
Tööliste otsus oli wäga üksmeelne, nii,
et wastuhääletajaid oli ainult 100 töölise
ümber 9.000 tööliste armeest.
Laboristo.
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Teater ja muusika.

Texüis ja Mx.

Tööliste laulukoorid Saksamaal.
.. .poliitilise tähtsuse omandasid enestele
tööliste laulukoorid, mis ühendati 1892 a.
„Lauljate ühendusse" (Liedergemeinschaft),
kuhu alla kuulusid 319 koori 9150 laul
jaga. 1908 aastal nimetati see ühendus
ümber „ Saksamaa tööliste lauljateliit"
(Deutscher Arbeiter-Sängerbund), mis ühen
dab praegusel ajal 4800 laulukoori, mil
lides töölistelauljate üldine arm on 263
tuhat inimest (nende hulgas 60.000 nais
terahwast).

Nagu kõigil tööliste ühendustel, oli ka
sellel hulga raskuste ja" takistustega wõi
delda, mis ei lasknud seda ettewõtet ede
neda. Kuid nagu tööliste liikumisi kustu»
tada ei saa, ei saadud ka tööliste laulu
koore häwitado. Tagakiusamised ainult kõ
wendasid nende liitu.
Sagedasti tuli tööliste laulukooridel
endid maskeerida. Kinnipandud ühisused
wõtsid omale teise nime, mõnikord anti
neile üldhariduslik iseloom jne.
Kooride muusikaline mäürlus on õige
kõrge ja oma ettekannetes wõiwad nemad
sagedasti professionaalsete kooridega edu
lalt wõistelda. Päülinnas ja teistes suure
mates Saksamaa linnades astuwad töö
liste koorid sagedasti kontsertidel üles
klassilise eeskawaga. Eriti nimetada wõiks
Beethoveni IX sümfoonia lõpu ettekannet.
Beethoven kirjulas 1792 a. laulu „Kes
on üks waba mees" („Wer isi ein sreies
Mann"?), mis siin mähe tuntud ja millest
kodanlikud muusikaarmastajad waikides
mööda läksid kui tähtsuseta
tööst. Nüüd on Rosberi d'Ardonto selle
12-häälelisele segakoorile seadnud ja töö
liste auditoorium mölab selle ettekannde
alati waimustusega wastu.
Tähtsamad Saksa muusikamehed ei ole
seni oma tähelpanu pööranud tööliste koo
ridele laulude loomise asjus. Ainult suur
klawerikunstnik ja dirigent Hans Bülow on
Solingeri warjunime all tööliste laulu
kooridele 'mõned laulud komponeerinud.
Biilowi laulud on aga rasked janõuawad
hüüd ettekannet.

„Saksamaa tööliste lauljate liidul" on
1908 aastast saadik oma kirjastus, mis
annab wälja järjekindlalt proletaarse ilma
waatele wastawaid laule. Pääle selle il
mub kirjastusel oma ajakiri „Arbeiier
Sänger Zeitung", mida juba 19li aastal
84."00 etsemplaaris trükiti ja mis kõikide
tööliste laulukooride häälekandjaks on.
R. F a b er.

Raadio-tehnika edu.
Wiie sekundiga ümber ilma
New-Aorgi suurejõuline raadiojaam tegi
5. now. wäga huwitawa raadio edasiand
mise katie. Signaalid said übelajal nii
Idasse kui ka Läände wälja lastud, kusjuu
res Ida signaalid 5 sek. ja Lääne 6 sek.
jooksul wastu wõcti. Selle aja jooksul
jõudsid signaalid maakera ümber ära käia.
Alles hiljuti wõeti Londoni raadiojignaalide
näitusel signaal, mis maakera ümber saa
deti, 1 min. 20 sek. järele wastu, kuna
sääliuures koguni eri transmissioon tuli
Valmistata.
Tikutoositaoline raadiowastuwötja.
Üldist püüet, raadicwastuwõtjot wõima
likult wäikeseks ja praktiliseks teha, rahul
das Ameerika ülesleidja Brisbow, kes mal
mistas raadiowastuwõtja tikutoosi suuni
sena, mida hõlpsasti mestitaskus wõib
kanda. Oma wäiksuse paale waatamata,
täidab wastumõtja ülesandeid hästi.
Kuidas kruuwi köwasse puusse
käänata.
Praktikast teame, et kruuw näit. tamme
ebk pukspuusse käänates tihti murdub, sest
et puu was'Upanemiie jõud niivõrd suur
on, et kruuwimine wõimatuks iaab. Hari
likult tehakse enne kruuwimist wastaw auk,
kuid see peab kruuwilc täiesti punktipäälne
olema. Nüüd on üks Ameerika ajakiri
terawmõttelise seletuse toonud, mis omast
kobast oige lihtne, kuid praktiline. Puutöö
lised, kelledel selle tööga tegemist on, peak
sid seda tegelikult järele proowima. Leidus
seisab selles, et kruuwi lõigetel üks külgi
miiliga ära lükatakse (tasaseks tehakse). Sel
lest tekkinud kruuwi teraw äär lõikab puud
ja walmistab enesele niimoodi edasitungi
miseks teed.

Mitmesugust.

Meie Päikese süsteem.
Meie päikese süsteem seisab koos kahek
sast suurest planeedist sMerkurius, Be
nera. Maa, Mars, Jupiter, Saturnus,
Uran ja Neptun), kuni 750 wäikesest ehk
teleskoopilistest planeetidest ja kaunis suu
rest armust komeetidest niihästi perioodi
listest kui alalistest. Püüle selle lange
matest meteooridest (neid arwatakse komee
tide jäänusteks), mis Maaga kokkupuutu
wad ja sellele langemad, ilma et Maale
midagi kahju sünnitaksid. Sagedasti põ
lewad nad juba Maa atmosfääris oma
kiiruse tõttu (40 wersta sekundis). Pla
needid, niisama ka Maa iseenesest walgust
ei anna. maid saamad päikese poolt mal
gustatud.
Parasiitide palgad„Baltische Presse" toob huwitawa ar
wustiku endiste monarkide hiiglasissetule
kutest.

Enne sõda said Saksa (kuld) markades
Wene tsaar 35 ja pool miljoni aastas,
Sak a keiser 19 ja üks neljandik milj,
Austria keiser 15 ja kolm neljandikku milj..
Itaalia kuningas 12 ja kolm wiiendikku
milj.. Inglise kuningas 8 ja üks wiiendik
milj.. Hispaania kuningas 7 ja kolm nel
jandikku milj., Sakseni kuningas 4 ja kaks
kolmandikku milj.. Baieri kuningas 4 ja üks
wiiendik milj., Württembergi kuningas 2
ja üks seismendik milj.. Hollandi lunin
ganna 2 ja üks kümnendik milj.. Rootsi
kuningas 1 ja pool milj.. Prantsuse ma
bariigi president 800.0'>0 marka ja Uhis
riikide president 200 000 marka.
Kui wäiksed on wõrreldes monarkistide
miljonitega kuldwaluutas praeguste waba
riikide presidentide palgad.
Püüle selle olid aga monarkidel meel
hiiglasuured erasissetulekud.

Wäljakaewatud ninasarwik
Hiljutised geoloogilised kaewamised KeskAasias andsid poleantoloogias huwitawaid
tagajärgi.
Kacwamistel leidus praegusaja nina
sarwikute enneajaloolisi esiwanemaid, mis
oma suuruse poolest praegusaja ninasar
mstud mitu korda üle lööwad. Püüle selle
ennemad enneajaloolised esiwanemad oma
pika karmaga ja püü esimese osa sarme
puudumisega.

Enne ajaloolist aega liikusid need nina?
sarwikud Kesk-Aasias ja Siberi lagendik
kudel karjade kaupa.
Kaljukoobastest leitud joonistuste järele
wöib oletada, et ninasarwikud juba tiwi
ajajärgus olemas olid, mil esiaja inimene
nende pääle erilist jahti pidas.

Wilhem II astus troonile tubli erawa
randusega. Tal oli siis juba kogutud 1,2
miljoni marka. Pangamajad Mendelssohn
ja Ko. ning Delbrück, Leö jaKo. püüdsid
mahutada keisri kapitaale eriti tulutoowa
tesse spekulatsioonidesse. Kui puhkes sõda
lahti, olid Wilhelmi erakapitaalid kaswa
nud 31 kuldmiljoni püüle. Sõja lõpul olid
need miljonid kaswanud ühes protsenti
dega 42 miljoni kuldmarga püüle Palgast
Mõis Wilhelm II 1914—1918 aastani
kokku hoida terwelt 4.645.000 kuldmarka.

Ookeanide ja merede sügawus.
Wiimaste mõõtmiste järele on Waikse
ookeani sügawus Philipiinide saarte juures
9 ja weerand wersta, Põhja-<;äämen 4
w 423 sülda, Wahemeri 4 w. 177 s.
Mvstmeri 2 w. 264 s. Põhjameri —448
sülda. Atlandi ookeani põhjapoolne osa
8 w. 174 s., lõunupoolne osa 6 w.
480 s. India ookean 6 W. 147 s.,
Lõuna-Jäämeri 2 w. 268 s>, Hiinamen
4 w. 146 s.. Jaapani 3 w., kuna
Baltimeri üks wäiksematest ainult 212 s.
Tähtsamate jõgede pikkus.
Euroopas: Wolga 3450 wersta.
Dunai 2680 w., Uural 2230 w.,
Dnjepr 2117 w., Aasias: Obi jõgi
3500 w., Jenisei liigi 4500 w, Jan
tseniang 5000 w., Leena 4300 w.,
Amur 4000 wersta, Aafrikas: Niiluse
jõgi 5568 W., Kongo 4000 w.,
Niiger 3900 wersta. Ameerikas: Mis
sisipi 3980 w., Missuri 4430 w.,
Amasonka 5200 w., Austraalias: Mur
rei jõgi 1800 w.
Kirjawastused.
Tuul, Kaukaasias. Kirjasaatja pääl
ei ole ühtegi kohustust selles asjas, kui palju
ta kirjutama peab. Ta saadab sõnumid oma
äranägemise järele. Lehte wöib saada hin
nata iga seltsimees, kes meie lehte toetab
kas kaastööga, ta laialilaotamisega jne.
Sm. Raaga, Wruudast. Teie sonu
mit Marguse asjus ei kasuta. Tähtsam oleks,
kui saadaksite meile teateid ühiskondliku elu
nähtuste kohta (ühistegewus, kultuur-hari
duslik elu jue.)
Dno Eesti kooliõpetaja Pung.
Piimaga ja ta saadustega kaupleb Leningradis

Põhja-Lääne kooperatsiooni keskliit „TpyÄ

cok)3", JlemiHrpa-i, .InrOßCKaa yanua, Xs 130.

Astuge ise kirjawahetusesse. Kõige parem
oleks, kui asunikud organiseeriks piima
ühisuse. Siis on kindel organisatsiooniline
alus ja töö omandab kindla laadi.
Täna teaatrites:
Akadeem. riiklik ooperi ja baleti teaater
Oueran".

Akadeemiline riiklik draama teaater
tßcuibn jyniH».
Akadeemik, riiklik wäike ooperi teaater
~ABaHTiopiicr'.

Riiklik suur draamateaater
~Bynr ualuun".

Rahwamaja
„JKejie3HaH orena".

Teaater..K)rwx 3pHTejreH"
w ToMa Coöepa."
Wastutaw toimetaja: K Treufeldt.
Väljaandja: Eesti Kirjastuse Ühisus
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kurgu-, kõrwa-, nina- ja suguhaigused.

Sifilis Ah7igus'd. tripper.
AVastuwötte tunnid erialadel hom.k. 9

kuni öb. k.9 3.ZuM (end. Sadowaja)
uul. nr. Sennoi nurgal. Tel. 163-31

„Oras'nr.3<B)

ja 163-32.

rikkaliku sisu ja hulga ajakohaste piltide ja ilustustega.
I—== 1935 a. ==— |
gg koigi tarmilikumate kalendri teadete ja H
M märkidega. 0
)yS Sisu: Aja arwamine wööde järele. Kuu- ja päikese- fCi
j» warjutused. Tabel-kalender. Kalendaarium. Wanad täht
(K) päewad. Kuu seis. Päikese tõus, loojaminek ja päewa V£V

94 lehekülge. Hind 69 kop.

wee-elektrihaigemaja
Snamenskaja uul. nr. 5, krt. 3. Kõhu

soolikate, südame, raswanemise, rheu
matism, kangestus, hüsteeria, neura

steenia, halwaws, seljakuiwus, jõue
tus. Wastuwõtt kella 5 9 öbtu.
Teles. 212—31.
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Stolba asunduses
Brjänski kubermangus

Meswötteid

Kusuetski hajgemaja nc^etlt
lef. 181—52. WaStuwötm. kõikides spets,

professorite ja assistentide poolt kella

wötab

g . piiratud armul. gg
pääle tellimisi wastu
seltsimees J. Pull.
Voltshinski llsNdllses
ja ümbruses (Luuga kreisis)
wõtab

siberi Teataja"
üksikuid numbrid müüakse „Edasi" toi
metuses, Lontanka 27.

„Edasi", „Hrase" ja „§äde^
tellimisi wastu
sm. R Koowits.

(Eesti diviisi 5. aastapäeva
mälestusöhtust
on saada „ Edasi" talituses.
Suuremate hind 1 rbl. 75 kop.
wähemate „ 1 rbl.
j—MHM M
Tr.Brii«btrgS»^;M
" nr. 2.25-Oktobr
prosp. nurgal, telef. 562-3" Wastu

lv homm. kuni kella lv öm. Alalised toom
did (naistehaigused ja sünnitamine). Ras

",'Ä Wmatrl wet.
mm!: Stiilis lil tripper «£»*
hamd. Arstide futfum. kodu.

M. vtlsker-iimttmiiil
H. N. Witkun > Kolpakowa uuendas
wastuwõtmift: nõuanded ja abi ras

kejalgsetele, sünnitajatele, naistehaigu
sed. Kella ID. homm. kuni kella 7 õht.

Troitskaja 11. krt. 7. Sissekäik pa
raaduksest.

wöte iga päew kella 9—l 2 b jm. a kella

4—B õhtul; naisterahwastele eraldi.
Praegusaja arstimisabinõud.

6«liSf.l,> ttiMet&S).
Snguorgaanide igakülgne arstimini,

Tnnorpa(j)na KoMHHTepH, rocyaapcTßeimoe h3ä., np. 87. JleeeerpaÄCKna TyöinT Jfa 351

Selsfewmiiieiiiiinl) Ä,
abi raskejalgsetele ja sünnitajatele,
naistehaigused, alaline arst. Moho
waja uul., nr. 18,krt. 3,sissekäik hoowist

