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TEADUS.
'
''
ruumis teatavasti otsejoones edasi tormab,
jää-ajal palju külmemates ilmaruumi osades
viibinud. Kõige rohkem ön aga peatam a jä ä 
dud oletuse juure, et jää-ajal m aakera teljel
teine siht olnud, — nimelt niisugune, et FennoSkandinaavia,
kust jääliugustikud nähta
vasti kiirte moodi end laiali laotasid, — täie
liseks nabam aaks olnud. Niisuguse oletuse
iä b i oleks jää-aeg muidugi kõigeparemini põh
jendud, aga kahjuks pole peale kindlate pe
rioodiliste vankumiste keegi veel m aakera telje
sihi muutmist ära näidata ehk tõendada võinud.
^

JÄÄ-AJA LÕPP.
P ro b leem i uus k ä s itu s ja lahendus.
J. K a 1k u n.

Et kord Põhja-Euroopa jääliugustikkudega
kaetud oli, selle üle ei ole'^ kahte arvamist
praeguse aja geoloogide seas. Järelejäänud
kiviveermed (moräänid) on selle tõeasja kohta
liig ümberlükkamata tunnistajad. Kuna aga
nüüd tähendud maades järjekindlalt pehmemad
klimaatilised tingimixsed valitsevad, siis on
kindel, et looduses muudatus on sündinud.
Kudamoodi niisugune muudatus esile tuli, selle
üle ei ole geoloogid tänapäevani rahuloldavat
seletust anda jaksanud.
Seletuste seas, mis siitsaadik enam-vähem
tähelepanem ist oma peale tõmbannd, oleks
ehk nimetada, esiteks oletust, et jä ä all olnud
m aad endisel ajal kõrg*emal asusid, ja ülemiste
õhukihtide külm jääliugustikkude põhjuseks
sai. Nii laiade valdkondade üheaegne kõrgele
tõus ei tah a aga hästi teiste geoloogiliste tõeäratundm istega ühte sündida.
Edasi on katsutud — kas iseseisvalt või
eelmise oletusega seotult — seletada, et jä ä 
ajal mitmed PÕhja-Euroopa kliima soojuse alli
kad, nagu Golfström ja S ah aara kõrbe, täiesti
puudunud, mille tagajärjena siis Jä äliu g u stik 
kude sündimiseks tarviline tem peratuuri alane
mine aset leidis. S ah aara kõrbe olnud sel'
ajal nimelt mere all, ja Atlandi mere asemel —
mannermaa. K a see seletus ei rahulda, kui
tähele paneme, et Põhja-A asias ja Põhja-Ameerikas ligikaudu samastel tingimustel olevatel
maaosadel nii suurejoonelist jääliugustikkude
tekkimist kusagil pole m ärgata.
On katsutud ka arvele tuua, et m aakera,
mis ühes terve meie päikesesüsteem iga ilma—
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Niisuguse puuduva arg‘umendi m aakera
telje sihi muutmise kohta arvan viimasel ajal
leidnud olevat ja loodan, et võin eelolevate
ridade läbi seda tarvilise ustavuseni tõendadaPean tarviliseks kõigepealt tunnistada, et
mind omal ajal suurepäraselt huvitas Jtües
Verne’i jutuke, milles ta «Bostoni suurtüki seltsi»
laseb Kilim andshaaro magestikku hiiglasuur-"
tüki üles seada, mille laengupõrutus m aakera
teljele teise sihi pidi andma, et siis võimalik
oleks soojematesse tingimustesse asetud endiste
nabam aade looduserikkusi ära kasutada. Selles
jutus esitud mõte on füüsikaliselt täiesti põh
jendud. Ballistika seaduste põhjal annab suur
tüki laengu lendu saatmine suurtüki tagasipÕrkamise näol m aakerale tühise tõuke, mida
ta väiksuse p ärast võimalik pole ära m äärata.
Peagi aga, saaks tõuge tasa tehtud suurtüki
kuuli sisselöömise läbi, mis m aakerale jälle
teisipidi tõuke annab. Parem lugu oleks, kui
kõik inimesed, loomad ja raudteem asinad ühes
sihis ringi ümber m aakera te.eks. Oma ja l
gega ja ratastega taoks nad m aakera vastusihis ja see mõju, kuigi ärarääkim ata väike,
— jääks püsima. Tahaks kefegi suurtüki põ

rutuse iäbi jääd av at mõju kätte saada, siis k e n a e s i n e b , — l õ p u k s r a h v a s t e m ä l e s 
peaks ta — nagu seda Jules Verneg'i laseb t u s e s ve e l p r a e g u e l us o l e v s u u r v e e 
sündida — kuuli ilmaruumi põrutam a.
u pu t u s hoo ( iner tsi ) mõjul üle maade
M aakera telje sihti ei muudaks aga üksi p a i s a t u d m e r e v e e l äbi .
kuulid, mis m aakeralt ilmaruumi oleks põrutud,
Mis löögi sihisse puutub, siis on see Va
vaid ka kuulid, mis ilmaruumist saadetud, m aa hemere ja teda ümbritsevate rannam aade kuju
kera teatavas sihis riivaks.
>/ "
läbi ära m ääratav. Iseäranis iseloomulik sei
Niisugused ilmaruumist m aakera pihta tu kles suhtes on, Apenniini ja Balkani poolsaarte
levad kuulid onf ju olemas, ja kes seletust idapoole rebitud olek. A rvatavasti on meteoor
sntsaadik hoolega on jälginud, š^ab aru, mida tähendud poolsaarte pinna alt läbi läinud ja
ma siin kuulideks ilmaruumist nimetan : — on sealjuures lõhkenud. Must meri ühes M armara
ju need meteoorid.
m erega ja Vahemere idapoolne osa, — võib
v^Üsna tugevaid meteoorisid lendab m aakera olla ka veel K aspia meri, esitaks lõhkenud
pihta. Võiks siin kohal jmeele tuletada meteoori, meteoori osade iseäralisi eksplosiooni katlaid.
mis mõne aasta eest üle Eestim aa lendas ja
Kindlama tõenduse minu '^väitele toovad,
kusagil Soome-Bõtni lahe rannas läbi jä ä aga viimase aja uurimised Alpide ja K arpaamere põhja lõi. Tekkinud jääaugust võis jä  tide ehituse j a ' koosseisu üle. A astal 1893
reldada, et ta üsna tubli m ürakas pidi olema. juba näitas Schardt Genfi järve ümbruses, et
On ilmas meteoorikiva leitud, mille raskust mitmed kihid teistele lihtsalt peale on lükatud,
sadade puudade peale tuleb arvata.
ja et see mitte m aakera koorika kortsu tõmba
Kokku võttes peab aga tunnistama-, et nii mise läbi ei ole sündinud. Järgnevatel aasta
suguste leitud meteooride põrutuse mõju siiski tel arendasid Schardt ja teised Helveetsia geo
veel üsna tühiseks jääb telje sihi muutmise loogia uurijad, muude seas Lugeon, C. Schmidt
mõttes, pealegi, kuna arvata võib, et ühe me ja Heim, — / ülelükkamiste teooria täielikuks
teoori mõju teise oma võis paraliseerida. Vas- tektooniliseks süsteemiks välja. Selle järel
^ tuvaidlem ata on aga, et iga üksiku meteoori tuleb Kesk-Alpide tugeva põhjapoolse kalduvu
langemine m aakera pihta, kui see just mitte sega kortsusid sisaldava raudkivi ja gneisi
otse loodjoones ei sündinud, m aakera rotatsiooni piirkonnast põhja pool esile riba tugevasti
'peale muu seas enam asti ka teljesihti muut pressitud läik-kildkivi, sellele järgneb lai riba
valt mõjuma pidi.
lam avaid kortsusid Helveetsia iseloomulistest
Seame aga nüüd küsimuse üles : kas ei tertsiäär ja mesozoi kihtidest, mis kõrgete
või m aakera pihta siis ka mÕni suurema mõ lyubja-Alpide ainet esitavad. Arve ja Thuni
juga meteoor langenud olla? Selle küsimuse järve vahelisel m aakohal vÕib kirjeldud katte
peale julgen otsekohe väitega vastata, et see kortsude peal ülestikku veel vähemalt kahte
tõepoolest on sündinud ja arvatavasti en.am samasuguseid geoloogilisi formatsioonisid sisal
i kui ükskord.
davat korda tähele panna, vastavate format
V ä i t a n : J ä ä - a j a l õ p e t a s h iig la m e - sioonide iseloom on aga lahkuminev (hulk
t e o o r , m i l l e l ö ö k m a a k e r a t e l j e l e p r a e  m aad eemal, olgugi ühel ajal sündinud). Kõige
g u s e s e i s u a n d i s j a m i l l e j ä l g v e e l kolme kattekorra sisemistes osades on format
''praegu igaühele teatud
V a h e  sioonide järjekord normaalne, kahe katte piir
m e r e n a esineb.
L ö ö k k ä i s p e a a e g u joonel aga segane. Nii lasuvad näituseks
t ä i e s t i i d a s i h i s j a al ga s > G i b r a l t a r i k i t  alumise kattekorra Ju u ra kihid, nõndanimetud
s u s e p ool t . L ö ö g i t e i s e d p e a t a g a j ä r j e d Chablais-Stockhorn kate, igal pool noorema
o l e k s — V a h e m e r d ü m b r i t s e v a t e mä- Flysch’i (savid ja liivakivid) peal. Nende ko-,
g e s t i k k u d e ü l e s k u h j a m i n e m e r e s ä n g i s t dupaika tuleb nähtavasti lõunapool läik-kild
v ä l j a t õ r j u t u d l a d e m e t e s t , A m e e r i k a kivi piirkonnast otsida. Ülemisel kattel, Chab1a h k u v a r i s e m i n e E u r o o p a s t j a A a f r i " lais-H ornschuhbreccia’l, on osalt jälle oma ise
- k a s t ü h e s n i m e t u d m a a d e v a h e l a v a _ loom, ta peab veel rohkem lõunapoolt pärit
n e v a h i i g l a p r a o — A t l a n d i o o k e a n i — olema. Lõpuks arvatakse veel kõrgem lasu
t e k k i m i s e g a , k u s j u u r e s K o r d i l j e e r i de leitud olevat, mis veel rohkem lõunapoolset
üleskuhj amine
1a h k u v a r i s em i se
t õ k  laadi omandab.
—
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, Algau-Alptde Rätikoni ehiiust katsuti as
jata naabruses asuvate kihtide kortsude läbi
ära seletada. See mägestik, nag-u ka Frei"burg-i- ja Glaruse-Alpid, on võhivõerastest
lõuna poolt ülelükatud kihtidest kokku kuhja
tud. Katted on aga osalt teised, kui Freiburg-i-Alpides. Helveetsia iseloomuliste kor
dade ja läik-kildkivi (siin Bündeni kildki’^iks
nimetud) alusel lasuvad siin tu;g:evasti mulju
tud ja läbisõtkutud olekus ülestikku järgm ised
katted: 1. Falkniskate (Chablais-Stockhorn),
2. Brecciakate (Chablais-Hornschuhbreccia),
3. Rätikoni kate, 4. Ida-Alpi kate. Ida-Alpides
ilmub viimane kui uus tektooniline lüli, ja
sisaldab eraldi suurt ujuvat, see on täiesti ,
omalt aluselt lahkuläinud kristalliiniliste (raud
kivi, gneis) mäetõugude ehk kihikivide kogu.
Suurem hulk geoloogidest, kes viimasel
ajal enne sõda Ida-Alpide ehitust uurinud,
ühinevad arvam ises,, et põhjapoolsed LubjaAlpid Rheini jõe ja Vieni vahel triadi lubja-kiva esitavad, mis üle Helveetsia iseloomulise
põhjapoolse F'lysch’i kaugele välja on lüka
tud ja Lääne-A lpidest vastavate kihtidega
suuresti lahkuminevat iseloomu kannavad.
Termier, kes kõige esite Ida-Alpide küsimust
ülelükkamise teooria abil püüdis lahendada,
arvab, et terve Ida-Alpisid esitav lasu lõuna
poolt, nii umbes Kõrgete T auern’ite kohalt
pärit võiks olla. Nende Ida-Alpide katete
all näitavad ag a veel vanemad ja sügavamad
katted peituvat.Ida-Alpide katteist läbimurdnuid
Kõrgeid T auern’id ümbritsevad osalt kildkivid,
osalt mesozoi lubjad. Viimased ei kuulu aga
Ida-Alpide lupjade hulka, vaid esitavad jä rg 
misi sügavamaid, nn.~iepontiinia katteid, mis
siin Ida-Alpi katetest läbi m urravad, aga ka
Ida-Alpide põhjapiiril'ilm siks tulevad.
'
K a K arpaatides on ülelükkamise teooria
maksvus uuemal ajal kindlaks tehtud- Viktor
Uhligi uurimiste järel, oleks I^ääne- ja PõhjaK arpaatid viiest iseäralisest lõuna poolt põhja
poole lükatud kattest koos. Nende katete- ni
metused altpoolt ülespoole käivas korras oleks:
Subbeskiidia, Beskiidia, Pienia, K õrge-T atraja
Sub-Tatra katted.
Kaks esimest katet on kohati 100 kilo
meetri laiuselt üle SudeetMe eelmaa lükatud
ja sisaldavad vana tertsiäär. K reeta ja ÜlemJuura kihtisid, vastavad kihid lähevad aga
iseloomustuse poolest lahku. Pienia katte väl—

jaulatav osa on kõigest mõned kilomeetrid lai
ja esitab see kate õieti ühteainust hiiglabrecciat, milles suured Jm ira^ja Alam-Kreeta kal
jud Ülem-Kreeta ja vana tertsiäär aine sisse
paigutud.*) K arpaatide harjad on esitud
KÕrge-Tatra ja Sub-Tatra katete läbi, mis siin _
tugevaid kortsusid sünnitavad.
'/
Kuna Pireneides, Atlase mägedes ja A pen
niinides samasugused ülelükkamised kindlaks
on tehtud, kui Alpides ja K arpaatides, Apen
niinides ülelükkamiste siht aga Alpides ava
likuks tulnud sihile vastupidine on, siis ei ole
siin teistele' arvamistele maad, kui ainult sel
lele, et Pireneide, Alpide, Apenniinide kui ka
Atlase lademed kõik Vahemere läänepoolsest
sängist on välja virutud. Niisugust hiiglätöÖd ^
võis ainult hiiglameteoor korda saata.
Kui küsime, miks lademed Euroopa kal
dale nähtavasti suuremal hulgal on välja viru
tud, kui A afrika kaldale, siis on see järgne
vatel kaalumistel üsna iseenesest mõistetav. ’
Põhjanaba pidi kusagil Skandinaavias asuma.
Skandinaavia m aad võisid isegi veel enne
meteoori sisselöömist enam idas asuda ja nih
kusid allesr meteoori löögi hoo mõjul lääne
poole, missuguse edasi varisemise praona
Valge meri esineks. Oli see nii, siis pidid
selleaegse 'rotatsiooni tagajärjel praeguse
lyääne-Eüroopa osad meteoori teele põhjapoolt
otse peale liikuma. Kuna meteoori lennuhoog
-teda Õigelt joonelt ei lubanud kõrvale kalduda,
siis pidid just praegused põhjapoolsed osad,
s. o. Euroopa kallas enam meteoori vastu
tõukama, kui A afrika kaldad.
Kuna Belgias ülelükkamisi põhja poölt
lõuna poole on kindlaks tehtud (Gosselet), siis
võiks seda ka selleaegse rotatsiooni arvele
panna, Ülelükkamised Skandinaavias ja Vogeesides käivad lääne sihis ja neid tuleb uue ro
tatsiooni arvele panna, rnis iseäranis Skandi
naavia kohta täiel m ääral maksev oleks.
Skandinaavia osad olid endiste nabam aadena, nii ütelda, paigal, kuna uus rotatsioon
neid idasse kiskus. Paigalolemise inerts lük
kas praeguseid idapoolseid osasid läänepool
setele peale.i
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Üliraskesti pidi rotatsiooni muutmine maade
peale mõjuma, mis teisel pool endist naba,
*) Võim, m is ülelükkam ised toim e p an i,-p id i suur ja
p u ru sta v olem a.

1

š. 0 . endise naba ja uue naba vahel asusjd.
K una nad endise rotatsiooni järel idast läände
f*
liikusid, sundis uus rotatsioon neid läänest
idasse liikuma. Järeldan, et siin vist ennemine
vSkandinaavia, Noovaja Semlja, Spitsbergen
ja Gröönimaa kokku puutusid, ^kust neid suured
hoomõjud laiali kiskusid. Üleüldiselt võib
ütelda, et veel paljud mägestikud ja laiad
lõhed selle katastroofi läbi oma olemise said.
Et Atlandi meri hiiglapragu Ameerika
vahel ühelt poolt ja Euroopa ja A afrika vahel
teiselt poolt esitada võiks, paistab kõrvalole
valt kaardilt igale vaatlejale kohe silma, pea
legi kuna ta peal meredest arvatavasti ärauhutud osad ühte on tõmmatud. Niisam asu
gusele otsusele on pealegi juba^ enne autori

Dr. W egener toob oma seletustes muu
seas ka häid oletusi-, mis m annermaade staa
tilist seisukorda üleüldse, kui ka pinna edasi
nihkumise võimalusi valgustavad.
Selle järel tuleb oletada, et m aakera suurt
võrdlevat raskust (5—r7) arvesse võttes, tema
seesmised osad raskeid ained (Wegeneri järel
Ni ja Fe) sisaldavad. Ka muldsed koorika
osad on raskuse järel paigutud: ülemiste —
Si ja Al sisaldavate ainete arvata 30 kilo
meetri paksuse kihi võrdlev raskus oleks
2,5—2,7, alumiste Si ja Mg sisaldavate ainete
(basalt, diabas ja teiste) kuni 1500 kilomeetri
paksuse kihi võrdlev raskus 3— 4. Alumise
kihi ainete sulavusepunkt on ülemise omast
200— 300 kr. C. madalamal. Sellest järgneb.

mitmed teadlased tulnud, nagu Dr. A. Wegener,
Penck ja teised. Nende uurimiste põhjal tuleb
kindlasti arvata, et Euroopa-Am eerika ja
A afrika-B rasiilia maaühendused on olemas
olnud. K a Kordiljeeride üleskuhj amist ja
Atlandi mere avamist paigutavad nad ühe aja
s is s e ; ainult tähendud m aade lahkuvarisemisele ei leia nad seletust. Nad arvavad seda
harilise rotatsiooni pikaldase mõju läbi aega
mööda sündinud olevat. Kui nüüd arvesse
võtta, e t _ k a Põhja-A m eerika Kordiljeerides,
nimelt Kaljumägestikus ja Klamathmägestikkudes, ülelükkamised lääne sihis juba kindlaks
on tehtud, siis ei takista miski asi kõike
seda sündmust Vahemere tekkimise looga
ühendusse viia.

et alumised kihid, kuigi nad ka ehk juba
tardum a löönud, rohkem plastilised peavad
olema, kui ülemised. Ülemised ujuvad alu
miste peal nagu jääpangad veepinnal. Peal
miste kihtide kokkukuhjamise tagajärjel vajuks
paksemad pangad osalt ka sügavam ale alumistesse, ilma et nad sellepärast altpoolt
sulama lööks, sest ülemiste kihtide sulavuse
punkt on ju hästi kõrgemal. Et aga üleval
ujuvad pangad on kergem ast ainest, siis jääks
ka staatilise tasakaalu kättejõudmise korral
paksem a panga hari loomulikult kõrgemale,
— ulataks meredest välja. Merede kohal on
vee kiht, muidugi mõista, kergem a in e ; pak
sema, võrdlemisi raske m aagm a kihi läbi on
tasakaal aga siiski jälle jalale seatud.

—
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Eelmistest oletustest _^lälievad minu omad olevate osade kohta oletasime. Tõepoolest
selle poolest lahku, et ma m aakera südamesse tõendab suurepärane F ä ä r Öör — Island —
veel raskemaid aineid paigutan, kui ainult Gröönlandi basaldi lademik ka niisugust oletust.
nikkelteras.
Basaldist nimelt oletavad geoloogid ilma eran
M aakera südames peavad kõik'ained võrd dita, et ta endiste aegade eruptsiooni ainet,
leva raskuse järel lasuma, tuntud metallidest s. o. endiste tulepurskavate mägede laavat
Pt, Ir ja Os kõige sügavamal. Neid mettal- esitab.
lisid ei oleks üleüldse m aapinnal leida, kui
Pöörame nüüd minu väite viimase osa juure
mitte mõned katastroofid neid pinna poole ja heidame pilgu suure veeuputuse peale. Et
poleks kergitanud. Niisuguste katastroofide see hoo läbi üle kallaste paisatud mereveest
väärilisteks põhjendajateks vÕin ma ainult sünnitud vÕib olla, selleks pole pikemat tõensuuremate meteooride m aakerasse löömist lu . dust tarvis. Huvitav pn mul siinkohal ainult
geda. Metallide leitavust m aakera pinnal tä konstateerida tõeasja, et piibli kirjeldus vee
hele pannes näeme kohe, et sel m ääral, kui uputusest väga minu väitega kokku käib. Pii
das metallide võrdlev raskus tõuseb, nende bel tea tab : «Maa lõhkes, ja sügavuse allikad
leitavus kahaneb. Arvan m ärgist mitte mööda avasidend.>^. Et selle suure katastroofi puhul igal
laskvat, kui järeldan, et Mendelejevi tabelis pool ka m aa lõhkes, on enesest mõistetav, kuid
veel ära m ärkim ata 8., 9. ja 10. rea algaine inimestel polnud nähtavasti aega uurimiseks,
test suurem osa oma võrdleva raskuse pärast kas kohutav veevool mitte mujalt kui maalõhemaakera, päikese kui ka teiste kehakam ate- dest pärit ei ole. Et meteoori sisselöök ka
taevakehade südames peituvad, kust neid veel õhuvallas revolutsiooni tekitas, mis 40 ööpäeükski võim pole nähtavale toonud. Meteoorist, valist kõigehirmsamat vihmavalingut kaasa tõi,
mis Vahemere lÕi,tuleb kindlasti oletada, et on ka väga mõistetav. K a veeuputuse kestvus,
ta m aakera rotatsiooni muutmise tagajärjel 150 päeva, võiks tõeoludega kokku käia. T ä
mitte üksi pinnal mitmekesiseid liikumisi ei hendud aeg ei ole pikk ega lühike selle ka
Nii täpipealsed
sünnitanud, vaid ka sügavasse m aagmasse tastroofi likvideerimiseks.
tungides viimases suuri edasi-tagasi mõõnamisi edasiandmised suusõnal ei paista aga mitte
tekitas, mille läbi raskem aid aineid m aa süda väga tõenäitlikud olevat. Oletan siin täien
mest pinna poole toodi. Oli ju Vahemere ümb davalt, et piibli veeuputuse kirjeldus juba al
rus vanasti ja osalt ka praegu veel raskete gusest peale kirja pandi, — et inimene juba
enne veeuputust kirjaoskaja oli.
metallide leiukohaks.
K una nüüd kõik enamvähem kõrvalise
Kuna nüüd sellest meteoorist oletame, et
ta lõpuks m aa-maagmasse peitunes, siis pole tähtsusega faktid minu väidet kinnitavad,
ka imeks panna, et temast palju m aapinnale asume lõpuks kõige tähtsam atele järelkaalupole jäänud. Tükkisid sellest meteoorist pole" mistele, kas nimelt ka ballistilised väljaarvasiitsaadik veel järjekindlalt otsitud, aga mäle mised ja rehkendused minu väitega kokku
tan siiski kusagilt lugenud olevat, et M arm ara käivad.
meres pidada kivimürakas asunema, pool vees,
Endine naba oli Skandinaavias. Ütleme,
pool kuival, millest arvata tulla, et ta me et see oli 20‘* lõunapool praegusest. Et joon
teoori kivi võiks esitada. Auk maakoorikas, üle uue ja vana naba ristloodis seisab Vahe
millest meteoor läbi lÕi, võis küll üleskerkivate mere sängi sihi peal, siis tuleb arvata, et
(maagmast kergem aine) tükkide läbi sulutud löök endise ekvaatoriga enamvähem roobassaada, et aga suuri lahtiseid pragusid pidi tikku pidi käima. Endine ekvaator oli sellega
järel jääm a, on ka enam kui kindel. Ätna, praegusest ekvaatorist 20^ lõunapool. Vahe
Vesuv, Monte-Nuovo ja Sandoriini saarestikus mere ' kesksäng on praegusest ekvaatorist 40®
mere all töötav tulepurskav mägi tõendavad põhjapool. Kuna praegune ekvaator paralleloviimast oletust.
gr£immi diagonaali esitab endise rotatsiooni
Maa maagnia pidi aga ka pinnatükkide (endise ekvaatori) ja meteoori löögijõu aval
edasivarisemise läbi paljastuma, iseäranis koh duse (Vahemere sängi) vahal, siis lubab jõu
tadel, kus lahtirebenemised väga ägedad olid, dude parallelogramm järeldada, et endises
uagu seda eelpool Skandinaaviast põhjapool rotatsioonis peituv jõud umbes 2 korda suurem
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oli meteoori löögijõu avaldusest. Kui praeguse
rotatsiooni kiirust endise rotatsiooni kiiruse
-ja meteoori löögi kiirenduse ligikaudseks sum
maks võtame, siis järgneb, et 360 kraadist,
mis m aakera praegu 24 tunni jooksul teeb,
endise rotatsiooni arvele 240°, meteoori löögi
arvele 120° 24 tunni sees tuleb. M aakera
w
24.360
_ ^
...
rotatsioon pidi .seega---- -j-r— = 36 tunniline
^\\j
olema.
Meteoori löök on talle seega umbes
12-tunnilise kiirenduse toonud ehk teiste sõna
dega — meteoor oleks seisvale m aakerale
24.360
kiiruse annud, mille mõjul ta —j— —= 72-tunnilise rotatsiooni
259200 sekundi.
1
,
ekvaatori tappele

oleks saanud. 72 tundi =
Meteoori löök andis seega
40000000 m.
_,
— õYaonn-----i— 154 meetri

kiiruse sekundis.

Sellele rotatsiooni kiirusele

S0xC«

meteoori m aakerale liginemise kiirusele võis
veel m aakera vastulennu läbi teel ümber päi
kese, mis ligi 30 kilom. sek. välja teeb, —
lisa tulla,*) nii et terve liginemise kiirus vast
77 kilomeetrit oleks võinud olla. See 'kiirus
oleks 1000 korda suurem (77 kilomeetr.: 77
meetr.) kiirusest, mis meteoor väljaarvam ise
järel m aakerale andis. Meteoor pidi seega
raskuse (mateeria) poolest ^/looo m aakera ja
meteoori kogusumma suurusest olema. Oli
m aakeral ja meteooril ühesugune tihedus (võrdlevraskus), siis pidi meteoori läbimõet umbes
‘/lo m aakera läbimõedust olema, sest niisugu
sel juhtumisel oleks praegune m aakera (maa
kera ja meteoori summa) m eteoorist 1000 korda
suurem (10-^^1000). ^/lo m aakera läbimõedust
.— umbes 1270. kilomeetrit — vastaks täiesti
Vahemere sängi laiusele.
'-(Järg n eb ).

vastaks umbkaudu poolevõrdne, s. o.
77 meetriline terve m aakera liikumine otse
joones. Taevakehade kosmiline kiirus on h a
rilikult 40— 70 kilomeetrit .sekundis. Meie

*) M eteoor võis tõepoolest m aak e rale ta teekon
n a l k as ta g a n t jä re le , risti peale ehk koguni eestpoolt
vastu len n ata .

TEHNILINE KUTSEHARIDUS JA OSKUS.
P U U M A T E R JA L Î K Ä S IT A M IN E JA
V A TA M IN E.

K U I

Et viimasel ajal aeroplaanide ehitamine
võrdlemisi suureks tööstusharuks on tõusnud,
siis on ka nõudmine selleks tarvis minevate
ehitusm aterjaalide järel õige suureks kasvanud.
See asjaolu on ka meie jaoks Õige tähtis,
kuna meie maal külluses leidub puud, rais
aeroplaanide ehitamise jaoks just kõige otsi
tavani, see on nimejt m.eie kõigile tuttav kuusk,
ja siin kohal olgu ajakirja «Le Génie ci\4ri»
järel juttu tehtud neist käsitusviisidest, mille
abil kuusepuud selleks* otstarbeks kõlblikuks
tehakse.
Heaomaduslise puu valmistamine aeroplaa
nide tööstuseks nõuab väga hoolsaid tööviisisid, mis kokkuvõetult allpool järgnevad.
Et nõudmine suur, siis peab õhu käes- kui
vatud puu vähesuse tõttu kõik nõuetava puu
kunstlikult kuivatam a sellekohastes ahjudes;
sellepärast on siin õhu käes kuivatamist käsi
tud ainult sedavõrd, kui seda tarvitada tuleb
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puu ladus hoi4mise võimaldamiseks ja toore
puu edasisaatmiseks.
Käsitamine

enne

kuivatamist.

Kui võimalik ei ole puud kohe peale m aha
võtmist kuivatusahju panna, siis peab teda,
esialgu tarvilisel m ääral Õhu käes kuivatama<
et takistada seente tekkimist. Selle kuivata
mise juures on tähtis, et puus ei saaks algada
mingisugune kõvenemiue, sellepärast peab kui
vatamine sündima ühetasaselt laudade mõlemi
külje poolt ja üleslaotud riitade kõigis osades.
Kui saagim isevabrik asub niiskes kliimas, siis
peab üleslaotud lauariitadel hea tuulutamine
võimaldud olem a: lauad olgu vähemalt 50 sm.
m aapinnast kõrgemal ja üksikute kihtide vahe
4— 5 sm.; , horisontaalsihis olgu laudade vahe
umbes 10 sm. Riidad peavad täiesti kaitstud
olema niihästi päikese kui ka kuivade ja soo
jade tuulte eest; tarbekorral ehitakse ko
guni sellekohased hästi ventileeritud kuurid.
Soovitav oji yähenialt iihe nädala jooksul

väljavoolava, kuna yiimane toore puu riitadest
läbi tulles niiskemaks saab ja jahtub.

enne ärasaatm ist puud niiviisi väljaspoolt kui
vatada.
Mingil tingimusel ei või seda nõudmist aja
puudusega vabandada ja toorest puud ära saata,
sest tagajärjeks oleks siin ikkagi aja kaotus,
aga mitte 'kokkuhoidmine, nagu ehk võidaks
arvata.
Kui puu kuivatamine ahjus ette võetakse, siis
võib teda otsekohe vagunitesse laadida, ja
ilma ajaviitm ata ahju toimetada.

2 — Tem peratuuri on vaja järkjärgult
tõsta ja niiskust vähendada, kuni puukiud pa
rajasti niiskeks on tõmbanud, mis umbes 25%
kuiva puu raskusest välja teeb; niiskuse muu
tumist võib jälgida puuriidast võetavate proo
vide läbi. Selleks ajaks on temperatuur tõus
nud umbes 52'* peale ja niiskus langenud kuni
70°/o-ni.
3 —■ Selle järel lasta niiskust kiiresti
langeda, kuni 33% -ni ja temperatuuri niisama
ruttu tõusta, kuni 58o-ni. Lasta seda olukorda
kesta, kuni kõik puu on soovitud niiskusekraadini kuivatud.

Ahj us k u i v a t a m i s e p a r e m u s e d
enne ärasaatmist.
Toore puu pealelaadimine on kahtlem ata
kahjulik, iseäranis kui toorest puud saadetakse
väljamaale mereteel, mille kestes teda laeva
ruumis Õige kergesti võivad rikkuda mitme
sugused seened, või mädanemine. Sellepärast
on arusaadav, kui tähtis on saata väljamaale
puud, mille omadused täielikult garanteeritud
oleks, selle läbi, et ta õigel viisil on kuiva
tud, sest siis jõuab ta pärale heas seisukorras
ja kõlblikuna kohe tarvitusele võtmiseks.

Kuivatamisel saagim isevabrikus ei pea see
niiskusekraad mitte vähem olema kui Õhukuival puul (umbes 12%), sest kui liig kaugele
aetakse kuivatamisega, siis võib puu uuesti ene
sesse niiskust tõmmata,
Transpordi jaoks raudteed mööda on kõige
kohasem niiskusekraad 12— 15%; kui aga ■
võrdlemisi pikk vedu mereteel ette võtta, siis
jätkub kuivatamisest kuni 15— 18%, sest, pike
mat aega niiskes laevaruumis olles, võib puu
seda kergemini uuesti niiskeks minna, mida
rohkem ta enne liiasti kuivatada on saanud^

Needsamad paremused tulevad ilmsiks ka
raudtee transpordi juures. Peale selle ei pea
unustama, et selviisil saavutakse ka suur kokku
hoidmine transpordi kuludes: toores kuusepuu
sisaldab läbistikku 50— 70% niiskust; kui ar
vame, et temas kuivatamise läbi enne ä ra 
saatmist niiskuse hulk 60°/o kuni 10°/o võrra
on vähendud, siis teeb see 50% kuiva puu
raskusest kergitust ehk 33% toore puu raskust.
Kui kuivatamine koha peal sünnib, siis
võib puud" ka koha peal sorteerida, mis või
maldab mitte tiksi m aterjali kokkuhoidmist,
vaid ka transpordikulude kokkuhoidmist, sest
siis on transpoorteerida ainult kõlblikka osasid.
Kunstlik

ahjus kuivatam ise
viis.

Ivõpuliku niiskusekraadi saab teada, kui
proovisid võtta mitmest kohast üleslaotud riitade^t, eriti neist kohtadest, mis kõige katigemal õhu sissevoolu kohast, s, o. sealt, kus
kuivatamine kõige pikemat aega Võtab.
4 — Enne puu kuivatus ahjust väljavõtmist
proovida, kas on m ärgata puu kõvenemist;
kui see liig suurel m ääral on sündinud, siis
peab ahju sisse auru laskma kuni täieliku
niiskusekraadini s. o. 71—77o, mis umbes
pooltundi aega võtab. Siis seda alal hoida
poole kuni kolm veerand'tunni jooksul nii vÕrd,
kui kõveneniine on enam ehk vähem edenenud.
Selle järel võimalikult ruttu jälle endiste kuivatuse tingimuste juure tagasi pöörata,
-

Et kuivatamine ühetaoline oleks, seks on
tarvis, et ta niisuguses ahjus sünniks, kus hea
õhu ringvool läbi kõigi puuvirnade osade
käib. Niihästi ahju niiskus kui ka tem peratuur
Kui I prooviks võetud tükid oma algusraspeavad kergesti kontroleeritavad olema ja puu
kusele
on tagasi saanud, mis neil oli enne
kaitstud aurutorude kuumade kiirtfe eest.
auru
sisselaskmist,
siis on aeg kuivatam ist
Siinkohal anname tähtsam ad näpunäited ses
lõpetada
ja
puud
ahjust
välja võtta.
suhtes,
1
— Kuivatamise algul olgu tem peratuur Kui puu ühetasaselt kuiv on, siis vÕib teda
49° ja niiskuseprotsent — 80. Need kaks julgesti välise õhu kätte jätta, siiski ei ole
arvu käivad sissevoolava Õhu kohta ja mitte hea teda otsekohe pakase külma kätte jätta.
—
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Ladus hoidmine
mist j a e n n e

peale
kuivata
ärasaatmist.

Kui just mitte tarvis ei ole, puud enne ä ra 
saatm ist ladus pidada, siis on parem ‘alijust kohe
vagunisse või laeva laadida. Kui ladus hoidmist
ikkagi tarvis on, siis peab kuivatud puud
kohtadesse paigutam a, kus ta kaitstud oleks
halva ilma eest, niisam a ka kuumuse eest,
näituseks aurukütte radiaatoride lähedusest.
Aeroplaanide jaoks valmistava
puu l a a d i m i n e . T o o r e s puu.
Toore puu laadimisest peab võimalikult keel
duma. Vähemalt peab teda kõige vähemalt
õhukuivaks pM dm a teha. Kui tema edasi
saatm ine sünnib raudteega, siis võib teda
laadida lahtisele platvormile, kuna vihma eest
kaitsmine mitte tarvilik ei ole. Laudade otsad
peavad siiski kaetud olema liimikihiga,' et liig
kiiret kuivamist ära hoi da; -see katmine on
kerge toimetada, kui puu virna on laotud.
Kui puu laevale on laaditud, siis on kasulik
iga rea vahele väikesed vahed jätta, vähe
malt 1 sm. suurused.
Et võimalikult ära hoida hallitust, mis
paratam ata tekkib toore puu kokkupuutumisel
veega veo kestes, tehakse , puukihid võimali
kult paksud, vähemalt 30 sm.
Puu leotamine antiseptiliste sooladega ei
ole soovitav, sest need soolad, mis võivad
mõjuvad olla neil ting'imustel, on väga mürgised.
Kui oleks võimalik puud vee sees hoida
kõigel veo kestvusel, siis jõuaks ta pärale
niisam a heas seisukorras kui ärasaatm isel;
laevadel, mis sarnast toorest puud suurel m ää
ral veavad, võiks koguni olla paigutud laevaruumi sellekohased reservuaarid ehk veetankid.
K u i Va t u s a h j u s k u i v a t u d

puu.

Puu peab ahjust tulles otsekohe laevadele
või vagunitesse laaditam a; ladumise viis olgu
niisugune, et võimalikult takistada uuesti niis
keks tõmbamist, järelikult olgu laotud virnad
kaitstud palavuse ja niiskuse eest. Eriti lae
vadel peab puu, kui võimalik, asetud olema
teatud kõrgusele laevapõhjast, milleks selle
kohane alus ehitada tuleb.
Hoidmine

t a r v i t u s e k o h a 1.

>■ Peale kohalejõudmist vabrikusse paigutakse
puu kuiva ja hästi tuulutud kohta, kus õhu136

olud ■võimalikult ühetaolised. Peab keelduma
liig soojast ruumist, et puu kõvenemist ära
hoida, kui ladupaik liig niiske ei ole.
On puu saavutud toores olekus, siis on hea
teda kõigepealt auru käes lasta olla, kuid
mitte kauem kui tund aega ja mitte suurema
soojuse juures kui ^77*^ (C) et võimalikku halli
tuse tekl^imist ära hoida.
f
*•'
Ahjus kuivatamine sünnib siin niisama
kui eelpool kirjeldud, selle ainsa vahega, et
operatsiooni nüüd jatkania peab seni, kui niiskuseprotsent 8-ni langeb.
Lõpulik

kuivatamine.

Kui kuusepuu juba enne ärasaatm ist tea
tava m äärani ahjus kuivatud on, siis peab
te d a ' p ärast jälle, ja nii pea kui võimalik,
niiskesse ahju panema, kus tem peratuur ligi
óO'^ on ja jatkam a kuivatamist, kuni niiskuse
osa S'^/o-ini on langenud. Soovitav on kuiva
tamise algul ahjust vähe auru läbi lasta,
kui puu on kõvenenud õhu käes. Kuivatamine
peab sündima just niisamuti, kui seda toore
puu käsitam ise juures seletud, ainult algam a
peab teda natuke tagapool sellest punktist,
kuhu esialgne kuivatamine lõppes.
Ladus hoidmine peale lõpulikku
k u i v a t a m i s t j a„ e n n e t a r v i t u s e l e
võtmist.
Kui puu halbadel tingimustel ladus peetakse,
siis ei ole mingit kasu selle eelsest hoolega
kuivatamisest. Sellepärast on ladus hoidmise
küsimus, mida siin allpool vaatame, üks täht
samaist.
Ahjust välja võttes laotakse puu riitadesse,
mis hästi tuulutud oleks, - et järeljäänud niiskus
veel võimalikult ühetaseselt ärajaguneks, ja jä e 
takse nii umbes 2 nädalaks. Riidad olgu selleks
eraldud ruumis, mis väga kuiv ei tohi olla,
kuna puud mitte alla 5 (keskmiselt 8) niiskuseprotsenti kuivada ei tohi lasta.
Silmas peab ka pidama, et puu iial suu
rem a niiskuse kätte ei jääks, kui 40®/o- Selle
pärast peab sellekohaste ladude juures hügromeeter alati käepärast olema.
Suvel, kui laduruumisid ei köeta, võib ette
tulla, et niiskus kuni 80—90“/o tõuseb; sarna
sel juhtumisel on hea, kui laduruumides või
malik on ikkagi teatud soojust alal hoida, et
õhk alati tarviliselt kuiv oleks; see soojus ei

pea aga üle teatava m äära minema ja hügromeetrit peab alati silmas pidama.
Talvel, kütmise hooajal, vÕib niiskus ka
30—20% langeda.
Niisugusel korral peab
puud kütm ata laduruumis hoidma, ehk jälle
kambrites, kuhu tarvilikul hulgal niiskust juure
las-ta võiks.
Üks tähtis tingimus on veel jä rg m in e :
puud ümbritsev niiskus peab olema ühetasa
selt ärajaotud; tingim ata kahjulik on seisukord,
kus riitade alumised pooled, põranda lähedu
ses olles, suurema niiskuse käes on kui '^ülemised, mille läheduses aurutorud ehk soe lagij
niisuguses seisukorras hakkab puu vististi vil
tuseks kiskuma.

70'Vo, mis järkjärgult 45% vähendati, lõpulik
niiskusekraad oli 6,5%.
Tükid A i ja A 4, Di ja D4 prooviti lä b i.
kohe p ärast kuivatamist. Ao, As, D2 , D 3 lasti
auru käes olla ja paenutati peale ahjus kui
vatamist.
Bi, B4, Cl ja C4 prooviti läbi, kui nad
peale laboratooriumi vastuvõtmist veel osalt
õhu käes kuivatud olid. B2, B 3 , Ca ja Ca jäid
laboratooriumi juure niikauaks ladusse, kuni
nad täielikult õhukuivaks olid saanud.
b)
20 lauda lõigati tükkideks, nagu joon. 2.
näitab.

K u n s 11i k u k u i V a t a m i s e m õ j u a e r oplaanide e h it u s e k s t a r v i t a v a puu
omaduste

peale.

Siinkohal olgu lühidalt kokku võetud tähele
panekud, mis on teinud. Curtissi aeroplaanide
ehitamise ühisus, j a l a k a puu kunstliku
kuivatamise tagajärgi laboratooriumis läbi
uurides.

Iga laua keskpaigast lõigati välja 2 sm.
laiune tükk niiskusekraadi teadasaam iseks.
a)
Kümme 3 V2 sm. paksust lauda lõigatiO sa''A kuivatati parajal m ääral ahjus, kus
osadeks, nagu näitab joon. 1.
juures esialgne tem peratuur oli 52° ja niiskus
63%, peale kuivatam ist oli niiskust 6,5%.
Peale kuivatamist jaotati see osa mitmeks
proovitükiks Ai jne. Osad B ja C jäid esi
algu kõrvale, üks neist proovigi läbi peale
õhukuivaks saam ist ja teine niisugusena nagu
ta oli, s. o. osalt Õhukuivana.
Joonistu s n r. 1.

Et niiskuse % teada saada, lõigati kõige
pealt välja 2 sm. laiune tükk S, ja sellejärele
jaotati iga laud neljaks ühesuuruseks osaks
A, B, C, L), mis peale kuivatamist veel iga
üks neljaks proovitükiks jaotati Ai, Bi, jne.
Osad Dl kiüvatati ahjus väga kõrge tem
peratuuriga ja vähese niiskuse juures, et neid
kõvaks teha.
Esialgne tem peratuur oli .82° ja niiskuseprotsent 40, ning kui lauad juba poolelti kui
vad olid, kõrgendati tem peratuuri 88°, vähen
dades niiskust 15°/ü-ni; lõpulik niiskus oli neil
tükkidel 4,5% . Tüldd A kuivatati sama tem
peratuuriga, kuid suurema niiskuse juures, et
kõvenemist ära hoida.
Esialgne niiskus oli
—

Füü-silised katsed.
Katsed, mis tehti, et kindlaks m äärata
ahjus kuivatamise mõju j a 1 a k a füüsiliste
omaduste peale, seisid katsetes staatilise
paendetugevuse peale, vastupidavuse peale
hoobi vastu, surumise peale puukiudude sihis
ja kõvaduse peale.
/
Neist katsetest on kõige tähtsam ad kaks
esimest, sest kõik nõrgenemised, mis tekkivad
puus kuivatamise tagajärjel, ilmuvad kõige
selgemini just nende katsete juures.
— c) Tükkidel, mis esimese viisi järel (1)
kuivatud, oli vastupidavus tuntavalt vähene
nud; haamrilöögi kõrguse vahe, kui prooviti
vastupidavust hoobile, proovitavate kuivatud
tükkide ja võrdluseks olevate loomulikus .sei
sukorras tükkide vahel ei olnud küll suur,
kuid, kui prooviti paendetugevust, siis oli
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kuivatud proovitükkide murdepingutus umbes
' 4. Õpetöökojas jaguneb Õpetus 6 astmesse,
25% madalam, kui võrdluseks olevatel loo kus esimesel kolmel asünel üleüldiseid võtteid
mulikus seisukorras tükkidel.
ja tööriistade käsitlem ist õpetakse, kuna jä rg 
Nagu sellest selgub, on kõrge tem peratuu mised 3 juba kogutööde tegemiseks m ääratud
riga kuivatamine, isegi kui niiskuse tingimu on. Üksikutel astmetel viibimine kestiib kõige
vähemalt 2 kuud, kusjuures ühest astmest tei
sed head, j a l a k a jaoks kahjulik.
d) Rahuloldavad tagajärjed saavutati, proo sele viimine mitte varem ei tohi sündida kui
vides tükkisid, 'mis teise katseviisi juures (2) haridusministeeriumi poolt Idnnitud õpekavas
kuivatud. Kui prooviti vastupidavust hoobile, nõutud oskus' omandud ei ole.
5. Õpetöökoja õpilaseks Võivad saada
siis oli iiaamrilöögi keskmine kõrgus 16%
suurem, kui seniajani laboratoorium is läbi- pisikud, kes mitte alla 15 aasta vanad ei ole
katsutud kõigeparem al j a l a k a l . Proovides ja arstliselt töövõimuliseks tunnistakse.
6. Õpetöökoja kursuse lõpetajad tunnis
paendetugevust, oli murdepingutus sam asuur
takse nooremateks ti^leriabilisteks, kui nad
kui võrdluseks oleval loomulikul j a l a k a l ,
kui arvesse võtta tihedust ja niiskusekraadi- alla 18 aastat vanad on, kuna üle 18 aasta
Sellest järgneb, et j a 1 a k a t, mis täieli- vanused lõpetajad nooremateks tisleriteks tun^ kult õhukuiv ei ole, ei või kõrge tem peratuu nistakse.
riga kiiresti kuivatada, ilma et see tema
,7. Väljaõppinud tisleriks võib kursuse lõ
omadustele kahju teeks, kuid et rahuloldavaid petaja siis tim nistada kui ta peale kursuse lõ;
tagajärgi võib saavutada ka võrdlemisi kiire petamise 2 aastat hea tagajärjega omal alal
kuivatamise juures, tarvitades mõedukat tem tegev on olnud.
peratuuri, p arajat niiskust ja head õhu ring
8. Õpetöökoja ruumid, nende kütmise ja
voolu reguleerimist.
valgustuse kui ka kõik tarvism inevad tööriis
tad ja, tarbeabinõud annab õpetöökoja asutaja
aktsia selts Av M. Luther m aksuta tarvitada.
Mehaanilise puutööstam ise aktsia seltsi A.
9. Õpetöökoja tehnilise ju h ata ja ja ühe
M. Lutheri vabrikute juures kavatsetava
õpejõu,
väljaõppinud tisleri, palgad maksab
õpetöökoja põhikirja projekt, mis kaub.
ja tööst, m inisteerium i kinnituseks antud. aktsia selts A. M. Luther.
1. M ehaanilise puutööstam ise. aktsia selts
A . M. Luther- avab oma vabriku juures puu
tööstamise õpetöökoja tööstuse nõuetele vas
tava praktilise oskuseõpetuse andmiseks mitte
rohkem kui 12 Õpilasele korraga.
2. Õpetöökoja siht ja ülesanne on, välja
õppinud puutööliste, iseäranis tislerite, puudust
kõrvaldada, seega puutööstuse edenemisele
võimalust luues,
3. Õpetöökoja Õpilased kohustakse iseära
listel õhtukursustel käima, kus neile peale kirjaoskam ise peaasjalikult tehnilist joonestamist,
rehkendust, keemia ja füüsika algõpetust ja
tehnoloogiat Õpetakse.
^

^

10. Õpetöökojas tarvism inevate m aterja
lide esialgseks muretsemiseks maksab aktsia
äelts A. M. Luther ühekordselt 10.000 marka.
11. Kõik Õpetöökojas valm istud asjad jä ä 
vad Õpetöökoja ja Õpilaste üleSpidam isekülude
katm iseks.
12. Õpetöökoja asutaja mehaanilise puu
tööstamise aktsia selts A. M. Luther jätab
enesel õiguse kolm aastat peale kursuste ava
mist Õpetöökoda kõigi tööriistadega riigile
üle anda, kusjuures ta ennast töökoja tehni
lise juhataja ja Õpejõu palgam aksm isest kui
ka m aksuta ruumide, kütte ja valgustuse and
misest lahti ütleb.
■
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TÖÖSTUS, TEHNILISED UUDISED JA
KAVATSUSED.
RAUDTEEDE ELEKTRISEERIMINE.
Prantsusm aal on kolm suurt raudtee seltsi,
P aris— Lyon — Méditerrainée, Paris ■
— Orleans
ja Midi kavatsuse riigi ehituste ministrile ette
pannud, mille järel -umbes 10,000 kilomeetrit
nende raudtee liinidest tuleks elektri jõuga va
rustada. Selle kavatsuse ^uurimiseks kutsus
minister erakomitee kokku, kes omalt poolt
arvas tarviliku olevat saata asjatundjaid
Ameerika põhja-riikidesse, et seal teadusid
korjata uuemeite ehituste üle sellel alal. Üks
selle saatkonna liikmetest, Mauduit, avaldab
nüüd üleüldiseid arvamisi selle üle, mis nad
on tundma õppinud, ajakirjas «Le Génie
Civil» tome LXXV — nr. 9 30. aug. 19*).
ArUi andes mõnesugustest süsteemidest, mis
tarvitusel mitme .raudtee peal Ameerikas^ tuleb
kirjutaja otsusele, et kõige tulusam süsteem
simrte liinide elektriseerimiseks oleks 3000
voldine alaline vool, mis kõige parem a
tagajärjedega töötab Chicago — Milvaukee
ja Saint Paul raudteedel. Seal on maaümas ette võetud kõige suurem elektrisee
rimine ja 710 kilom.eetrit üle Kaijumägestiku
(Rocky Mounts) on parem as tegeviises kui
mujal. Teine haru 360 kilom. pikkuses on
ehitamisel. See sisseseade . võeti sellepärast
iseäralikult uurimise alla.
Elektri energiat annab raudteele M ontana
Power Comp. 3-faasilisena ja 100000 voldi pin^
gega, mis alamjaaraades 3000 voldiseks vooluks
transform eeritakse. Need alamjagimad on kõige
kallimad osad selles süsteemis; neid on aga
ainult 14 jaam a kÕige 7iO kiloni, peale ja
töötavad hästi. Igas jaam as on 4000— 6000
kilowati jõusünnituse kohta 3 meest m asinate
järelvaatam iseks ametis. Kõige parem kor
raldus sisseseadmises ja valvamises
on
' võima-likuks teinud, nende alamjaamade abil
nii ladusasti töötada järjeliku vooluga kõrge
pinge all.
Elektrivedurisi on väga hõlbus juhtida ja
nad
töötavad tublisti, nii et üksainuke
*) L ehte võib lu g ed a E e sti vabai;jigi ra a m a tu 
kogus, T oom pea lossis.
*

jõuab 900 kuni 1000 tonni rasket sõidurongi
80 kuni 90 kilomeetri kiirusega vedada; kauba
rongid kuni 2800 tonni rasked veetakse ühe
veduriga üles mööda 10%o kalduvat teed ja
järsum atele kalduvustele võetakse kaks ve
durit, millest teine mitte rongi lõppu, vaid kes
kele pandakse.
Üks hea külg on ka see alalise voolu
tarvitusel, et tema
palju vähem segab
telegrafi ja telefoni liinide tegevust.
Nii
tuleb siis Prantsuse komitee aruandja otsusele,
et praegusel edenemisej ärgul kõige tulusam
süsteem suurte liinide elektriseerimiseks on
alalise voolu tarvitamine 3000 voldiga.
A. Tr.

Elektrisulatusahjude tarvitam isest tooresraua valm istam ise alaL
«Engineer’ist» saadud andmete järel tööta
vad praegtisel ajal ülepea terves maailmas
üle 20 elektrisulatusahju, kuna 12 ahju ehitu
sega on kavatsetud juba lähemal ajal algust
taha. A jakirjas «Zeitschrift des Vereines
Deutscher Ingenieure» Nr. 35 s. a. on üksik
asjaliselt üles loetud, kuipalju. '^elektrijÕudu
tarvitab teatud ahi, kuipalju võib tema sees
aasta jooksul toorest rauda sulatada ja mitme
elektroödiga on vastav ahi varustud.
Lühidalt kokku võttes selgub jä rg m ist;
J õ u ta rv itu s
H ob.j.

L^he a a s ta jo o k su l
sa a d i to o re sra u d a .
(1000 t.)

2.500
4.000
6.000
10.000

7
11,5
18
31

E le k tro o d id e
arv.
,

4
6
8
12

Suure sõja kestvuse ajal ou iseäranis
Itaalias elektrirauasulatam ine kiirelt edene
nud. 1. mai 1919. a. «The Iron Age» järel
on sellel teel valmistud 1917. a. 57.428 t.
tooresrauda, mis 1916. aastal valmistud rauahulgast ligikaudu nelikorda suurem. K a B ra
siilia ja Tshiile kavatsevad «Stahl und Eisen»i
teadete järel
elektrisulatamise
peale üle
-minna. Ehk Brasiilial küU suured rauam ulla
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tagfavarad käsutada on, siiski pole suutnud
rauasulatam ise tööstus õitsvale järjele tõusta,
peaasjalikult otstarbekohase kütteaine puudu
sel. Koha peal leiduv kivisüsi on niivõrd
segatud teiste ainetega, et sulatusahjudes
tema tarvitam ine täitsa võimataks saab. B ra
siilia valitsuse tähelepanek on juhitud elektrisulatuse peale ja, et kindlaid andmeid saada
ja omamaal tööstust käim a panna, on PÕhja'A m erika Ühisriikidesse saadetud insenerid
Õpereisule. K a Tshiile riigis on rauatööstuse,
eeltingimused nõndasamuti head ja sellepärast
on valitsus-otsustanud ka seal elektrisulatusahjude peale üle minna.
A. B.

Malmi- ja gaasipuhastam ise kastide
briketeerim ine.

puru

Saksam aal «Halbergerhütte» kaevanduses
ette võetud katsete abil on selgusele jõutud, et
niiskest malmi- ja kaheprotsendilisest gaasipu
hastam ise kastide puru segust, kui viimane
sellekohastesse vormidesse pressitakse, võib
brikettisid valmistada.
• Sel kombel saadud brikettisid võib peale
selle, kui nad kuu aega vabas õhus seisnud,
ära sulatada.
28 päeva pärast kannatavad mainitud bri
ketid välja surumise peale 26 kg. / Q sm.
Veel parem aid tagajärgi on saavutud katse
test kui puhtale gaasipuhastam ise purule üks
kolmandik lubjahüdraati juure lisati. Kui
nüüd kaks protsenti seesugust segu malmipuruga segada, siis saab briketid, mis 28 päeva
p ärast juba 48 kg. / [ j sm. surumisele jõuavad
vastu panna. H ästi alal hoitud brikettisid
võib vabalt kuni sulamise temp. soendada, ilma
et nad seejuures ära laguneks.
«Stahl und Eisen» 29. Mai 1919
A. B.

Aurukatelde välism üüride tihendam isest ja
isoleerim isest.
E t ' aurukatelde välismüüride soojuse laiali
lagunemist kiirte viisil vähendada j-a ühtlasi ka
kivide vahejoonte läbi külma õhu sattumist
takistada, võib järgm ise isoleerimise viisi
tarvitusele võtta.
Katlam üüri sisse kinnitakse, umbes 30 mm.

müüri äärest eemal, tsingitud traadist silmused,
kuna müür hariliku harjaspinsliga 6 mm.
paksu kivitõrva ja asbestvilla segu kihiga
kolm korda üle kaetakse.
On see värv ära kuivanud, siis m ääritakse
müüridele asbesttsementi nii pakstilt peale, et
võimalik oleks püsti seina' nmöda tugevad
hoidetraadid eelpool nimetud traatsilm ustest _
läbi torgata ja viim astega ühte punuda. vSiis
m ääritakse uuesti tsem entasbesti nõnda palju
peale et üleüldine kihipaksus ligikaudu 50 mm.
välja teeks. Kui nii viisi valmistud koor ära 
kuivanud on, tuleb tema tervelt 2 mm. paksu
purjeriidega ettevaatlikult üle tõmmata, nurgakohad ehk raudosadega kokkupuutuvad kohad
aga traadiga ehk tihvtidega kinnitada. Lõpuks
purjeriie asfaltlakiga kaks korda üle tõrvata.
Pealmine katlam üür tuleb 5 kuni 6 sm. tsementbetoonist 1 : 2 : 4 kihiga katta, et teda
mööda oleks võimalik käia,
vSelle lihtsa uuenduse elusse viimise läbi
tekkinud väljaminekud tasutakse, nagu tegelik
elu seda näitab, näituseks iüie 5700- *kg/h.
auru andva Stirlingi katla juures, tmibes 5
kuu jooksul, kütteaine tarvitam ise vähenemise
läbi ära.
E. S. Hight. Electr. World, Bd. 72. S. 974
ja E. T. Z. nr. 39 1919.
A. Bürger.

Titaan valge.
Titaanvalge on värviaine, mida viimasel
ajal Norram aal, Bergeni lähedal, Frederiksta d fi superfosfaadi vabrikus valmistakse.
Portselaani ja akvarell maalimise alal tar
vitati juba ennemalt, ehk küll piiratud arvul,
mitmesuguseid titaansooladest valmistud värvi
sid. A ga ka peitsi valmistakse viimastest ja
ise g i' naha värviiniše alal on tema laialdast
tarvitam ist leidnud. Titaansooli valmistati seni
Inglismaal m aarjajäätööstuse kõrvalsaadustena.
Uus titaanvalge peab vastupidamise ja tu
gevuse poolest tem a sarnastest seni tarvitusel
olevatest värvidest, feestkätt aga tin a -ja tsinkvalgest igatepidi ette olema. A astate jooksul
ette võetud katsete läbi on selgusele jõutud,
et tema peale ei suuda ei kangete hapete au
rud, ei järsk õhu muudatus mingisugust mõju
avaldada.
Mainitud vabrikul on umbes 30 miljoni
tonnilised titaanm ulla tagavarad käepärast.
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kuna praeguse sisseseadega võimalik on ko-halikkude nõuete täitmiseks 8.000 kg. värvi tu
rule saata,. On kavatsusel ettevõtte“ suuren
damine väljamaa nõudmiste rahuldamiseks.
E t värvide valmistamiseks väävelhapet tarvis
läheb, siis on ka kavatsetud lähemal ajal aja
nõuetele vastavat väävelhappe vabrikut ehitada.
See 1916. a. asutud ühisus töötab esialgu 10
miljoni kroonilise kapitaaliga. Peale titaanvalge valmistab ettevõte veel superfosfaati^
väävelhapet ja teisi keemialisi saadusi.

langeb. Elavhõbe on üks nendest vähestest
tooresainetest, mis Euroopast välja veötakse.
Euroopa ülekaal elavhõbe tööstuse alal
on võim aldud peaasjalikult suure kolme olemas
oleva tööstuse ettevõtte läbi, mille hulka kuu
luvad ettevõtted Hispaanias, A lm adenis (Uus.
Kastilia), Idrias (Krain) ja A bbadia San 'S a l
vatore
Itaalias-Toskanas.
Alm adeni
e tte 
võte saadab ilmaturule ühe aasta jooksul um 
bes kolm veerand sellest, mis kaks viimast kokku
valm istada suudavad.
Ny
Keskmiselt
sisaldab
eneses
kinaVerimuld
(Deutsche Bergwerkzeitimg 14, Aug. 1919.)
A lm adenis 8 protsenti, A bbadias ( 15 protsenti
A. B.
niiskust m aha arvatud) 1 protsent ja Idrias
0,7 kuni 0,8 protsenti elavhõbeda metalli.
üüendus rõngalaagrite ehituse alal. '
Enne sõda saadi elavhõbedat järgm isel arvul: ^
1912.
1913.
Rõngalaagrid ei olnud võimalik sõiduriis
'
t. 1223
nagu 1912
tade telgede määrimiseks seni tarvitada, sest -A lm adén
„ 763
850
m äärerõnga igatepidi korralikuks töötamiseks Idria
A
bbadia
San
Salvatore
„
696
766
oli tarvilik pealmise laagri poole sisse, rõnga
(A
m
iata
vabrik.)
.
vabaliikumise alalhoidmiseks sellekohane vaba
Vähemal m õedul
saadi peale selle
veel
ruum jätta, mis aga omakord laagri kandepinda
elahõbedat
Hispaania
teistes
m
aakondades,
ja l^aagritugevust tuntavalt vähendas.
Pääsetee sellest raskest seikukorrast on nagu O viedo’s, Estram adura’s ja A ndaulsias—
avanenud Julio F rigafd’i poolt ajakirjas «Ee G ranadas 1912. aastal kokku um bes 270 tonni, j
Genie civil» 28. juunil 1919 ettepandud laagri Jcuna Ungrias ja nimelt K otterbach’is saadud
tonni ei tõusnud,
Tossüsteemi läbi. Nimetud laagrid on juba -mitu hulk mitte üle paari
kanas
töötavad
peale
eelpool
nim
etud
ettevõ
aastat tagasi Madriid — Saragossa—Alikante
raudtee ja ka Barseloona ja K artageena uu- tete M onte-Am iata piirkonnas veel' kuus vabri
kut, mis 1911. aastal A bbadia San Salvatore
litsa-raudteede peal tarvitusele võetud.
om aga ühtekokku 1000 tonni elavhõbedat an d 
- Nende laagrite sees ei pane mitte võll
sid, A lm aden’i elavhõbeda tööstus on vähe
rõnga liikuma, nagu harilikkudes rõngalaagmalt 2000 aastat vana, Idria oma igatahes ka
rites, vaid selleks ettenähtud teraskuul võlli
vanem kui 500 aastat, kuna A m iata vabrik
peal, laagri pealmise kaane kausi sees. Selle
A bbadia San Salvatore’s ainult 1897. aastal,
läbi nõrgeneb laager hoopis vähem, kande
pind kasvab, ja, kui kuuli suurus Õieti välja vali A m iata aktsiaühisuse poolt, peaasjalikult Saksa
kapitaliga elusse kutsuti ja viimane selle tõttu
takse, siis juhtub isegi tihti, et rõngas väljaska juhtivat osa etendas. Sõja tõttu sattusid
poole laagrikausi jääb.
Nagu katsed näitavad, ei kannata m ääri niihästi Saksa aktsiad kui ka ettevõtte juhti
mine itaallaste kätte ja viimasel ajal on Itaalia
mine sugugi selle all, et Õli ainult kaudsel
valitsus otsustanud ettevõtet riigiomanduseks
teel võlli peale sattub.
tunnistada. Praegusel ajal on seisukord nii, et
Z. d. V. D. J. 1919, nr. 35 järel endise Saksa kapitali mõju elavhõbeda tööstuse
A. Bürger.,
peale on täitsa kõrvaldud. Kuna enne ilmasõda
Saksam aal ühes A ustriaga um bes 40 protsenti
tervest ilma elahõbeda saadusest käsutada oli,
E L A V H Õ B E D A S A A M IS E S T E U R O O P A S .
on nüüd Saksam aa sellelt tööstuse alalt iso
Rahu ajal terves maailmas saadud elavhõ leeritud. Seejuures tuleb tähendada, et enne
bed a hulgast, mis läbistikku aastas 4500 tonni sõda Saksam aale elavhõbedat sisse veeti um bes
välja teeb, tuleb Euroopa peale ligikaudu "^/õ, 1000 tonni aastas, kuna 53 tonni välja veeti.
Kas senine vahekord elavhõbeda tõestuse
kuna ülejäänud osa Kalifornia ja Mehiko peale
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alai Euroopa ja A m eerika vahel edaspidi veel
kaua kestm a saab, oleneb tervelt Kalifornia
elavhõbeda tööstusest, mis aga om akord tun-

Niisama suur ön ka juba aastasaja algul nime- ^
tud metaili saadus olnud, kuid vahepeal
on s6e 700 tonnini langenud.

tavalt kasvanud on.
"
'
Põhja-A m eerika Uhisriigid valmistasid 1917.
aastal 1248, 1918. aga 1153 tonni elavhõbedat.

„Metall und E rz“ 8 Juni 1919. ja V. d. V. '
D. j . 1919. Nr. 34 põhjal kokku seadnud.
*
A. Bürger. > .

VALITSUSE TEGEVUS JA AMETLIKUD
TEATED.
MÕNED ARVUD,
In sen er F. P eterso n .

Palju on viimasel ajal kõneldud ja aja
lehtedes kirjutud, õhutades suureviisilist turba
rabade, eksploateerimist. Meie suurematesse
turbarabadesse ehitud võimsate turbajõukeskjaam ade abil loodetakse varustada odava
elektrivooluga vabariigi tööstuskeskkohti ja
raudteid. Kuulates vaimustud seletusi nende
lootustäratavate hiigla-ettevõtete üle, tekkib
tihti kahtlus, kas idee õhutajad omale ka
küllalt selgelt ette kujutavad seda turba puu
dade ja töö hulka, mis niisugune jõujaam
aastas ä ra neelab, ja kui palju turbam asinaid
ja töölisi vaja mobiliseerida, et aastatag av ara
pruuni sütt lühikese turbahooaja kestvusel
m aapõuest välja tõsta, kuivatada ja kokku
kuhjata.

aeg kestab meil umbes 80 tööpäeva. Üks
turbam asin võib hooaja jooksul 1 8 .0 0 0 x 8 0 =
1.440.000 kg. turvast valmistada. KÕik kütteaine peab valmistama suvise hooaja jooksul,
mis vähemalt
448.000.000:1.440.000 = 311
korraga töötava m asina abü sündida võib.
Iga turbam asina teenimiseks on vaja vähe
malt 25 töölist; seega on kõige vähem töö2 5 X 3 1 1 X 7750.
Selle juures ei ole arvesse võetud turbamasinate seisak halbade ilmade tõttu.
Iga turbam asin tarvitab jõudu keskmiselt
15 KW. Seega on suve jooksul turbam asinate
käim a panemiseks vaja
,
2,8X 15X 10X 80 X 311 = 10.500.000 kg. turvast.
Selle turbatagavara valmistamiseks on vaja veel
10.500.000 : 1 .4 4 0 .0 0 0 = 7 turbam asinat
ja
25. X 7 = 1 7 5 töölist. Nii oleks korraga töö
tavate m asinate arv vähemalt 318 ja tööliste
arv 7925,
i

Oletame, et Eestim aal kusagil raba peal
töötab 25.000 KWi elektrikeskjaam, sünnitades
aastas kimi 160.000.000 KW tundi 700/o koor
matuse juures.
Ühe KW tunni produtseeri
Niisuguse hulga turbam asinate ja jõu
mine nõuab keskmiselt 2,8 kg. turba ärapõle
jaam a ehitamine ühes raba ettevalmistamisega
tamist.
Niipalju m asinaturvast tarvitavad
nõuab raeie oludes pikemat aega. Tõsist
moodsad väljam aa jõujaaJnad, mis varustud
muret teeb ka tööliste leidmine, paigutamine
sellekohaste spetsiaal-küttekam britega. Selle
ja ülevalpidamine.
Olgu täheudud, et käes
juures annab turvas keskmiselt 2680 soojuseoleval suvel paljudes valdades uute rajatavate
üksust. A astas tarvitab meie jaam vähemalt talude piirim ärkide panemiseks, kerge töö ja
2,8 X 160.000.000 ~ 448.000.000 kg. turvast. / h e a päevapalga peale vaatam ata, sunniviisil
XTks turbam asin (olgu Anrepi, Schlickej/- oli vaja töölisi mobiliseerida. Niisamuti leidis
seni ehk muud sarnast süsteemi) valmistab 10 meie mullatööliste reservi kodumaal S aare
tunni jookvSul, rohkesti arvatud, 60.000 tükki maal sinna tööta töölistele seltskondliste tööde
turvast. Üks tükk kuivatult (suurus 10 X 10X ^0 organiseerim ise otstarbel põllutööministeeriunii
sm )^kaalub umbes 0,3 kg. Seega võib üks poolt komandeeritud maamõetja soo loodimise
turbam asin 10-tunnilise tööpäeva jooksul val juurde 10 meest ainult sunniteel maakonnam istada 18.000 kg. kuiva turvast. Turba hoo ja vallavalitsuse kaudu. Edasi tuleb tähele
—
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panna, et maareformi teostamine ja sellega
kaasas käiv ehituse ja tööstuse organiseeri
mise ajajärk kÕik seni vaba oleva m aa töö
jõu ära neelab. Praeguse aja hindade juures
on raske saada selget pilti sarnase jõujaam a
ja elektrivõrgu tõsistest ehituse ja üleval
pidamise kuludest. Tekkib kahtlus, kas selle
hiiglaorganisatsiooni poolt produtseeritud kilovatttund ostjale nii väga odav tulebki.

Näitab, et jõu saavutamiseks tööstusele
alata tuleb vähemate soojusjÕu jaam ade ehi
tamisest, mis teoreetiliselt energia üksust küll
kallimalt produtseerivad, käesolevates muutlik
kudes oludes siiski kättesaadavad ja sellega
kasulikumad kui tuleviku suurjaamad, mille
peale veel kaua vaja oodata.

OSKUSSÕNAD.
Kas „põlev kivi“ või „põlevkivi“?
Et selle aine laialdaselt tarvitusele võtmise
tõttu ka tem a nim etust , sagedasti tarvitam a
ollakse sunnitud ja selles asjas meie kirjan
duses ja kõnes järjekindlusetus valitseb, siis
tuleks korraloomise otstarbel järgm ise peale
tähelepanem ist juhtida.
1. „Põlevkivi“ tuleb samuti ühe sõnana
kirjutada, nagu „vanasõna, kuritegu, pikkjalg,
kildkivi, kivisüsi“ j. l. sõnad, kus külgeliitunud
om adussõna asja a l a l i s t om adust m äärab,
mitte ajutist, nagu sõnades „põlev maja, laisk
hobune“ j. n. e., ehk sagedasti asisõnaga koostarvitult täitsa uue mõiste annab (näit. „laisk
vorst“ ja „laisk v o rst“). Viimase kategooria
alla kuulub ka käesolev juhus, sest „põlevkivi“
ei pruugi suugugi 1) tuld leekida, nagu „põlev^
m aja,“ ega 2) kivi olla, mida ta sugugi ei ole,
mis om adused aga „põleval kivil“ olema peakid.
2. Kui „põlevkivi“ ühe sõnana tarvitakse,
siis -võib Eesti keele reeglite järele ainult sõna

EESTI TEHNIKA SELTSI P Õ

h 'J U

S KI RI .

(R egistreerim iseks rah u k o g u sse an tu d 26. sept. 1919.)

§ 1. Eesti tehnika seltsil on sihiks ; 1) ko
dumaa tehniliste jõudude koondamine, 2) teh
niliste ja praktiliste teadmiste laialilaotam ine
ja tehniliste jõudude ettevalmistamine Eestis,
3) tööstuse edendamine Eestis, 4) loodusevaranduste nurimine, 5) omaabi organisee
rimine.
~

lõpp deklineeritud saada, ja vormid „põlevatkivi, põlevastkivist“ oleksid valed.
3. Samuti kui on tarvitusel .„turbatööstus, ^
linnavalgüstus, tõrvaoD us,“ isegi „gaasihind“,
siis peaks ühe sõnana tarvitam a ka „põlevkivi
tö ö stu s.“
4. Meie keele- ja loodusteadlaste!- tuleks
veel järelkaaluda, kas ei oleks võimalik leida,
pika ja ebakohase „põlevkivi“ asemele m õnda
lühem at ja karakterlisem at, võimalikult ka teis
tes keeltes tõlkim atult tarvitavat nim etust. /
V ene allikast pärit olev „kukersiit“*) on liig
vähe õigustud. Teistes keeltes on um bes sar
nase aine nim etuseks tarvitusel oilshale, lignit,
Schieferkohle, Oelschiefer, Brandschiefer, Brennender Stein, ropiOHiH OJiaHeiiij ja kaevanduse
töölised nim etavad ted a lihtsalt „lanits.“
__________
H. E.
*) Nimi „kukersiit“ on loodud Kukruse (Kukers)
mõisa nime järel, kyst põlevkivi leitud. Tarvitada võiks
ka ehk „õlikivi“..
Toimetus.

§ 2. Seltsil on juriidilise isiku õigused.
Selts võib oma sihtide kättesaam iseks muu
seas: 1) tehnilist kirjandust kirjastada ja
laiali laotada ja seltsi organi välja anda,
2) koolisi, lugemisetubasi, raamatukogus!, laboratooriumisi, kabinettisi j a kollektsionisi asu
tada, 3) kongressisi, näitusi, teaduslisi ekskursionisi, koosolekuid ja kursusi organiseerida,
4) sektsioonisi teaduse ja tegevusharude järele
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avada peakoosoleku poolt vastuvõetud korras,
5) tööbüroosid avada.
§ 3. Selts võib haruseltsisid avada kodu
maal ja väljaspool kodumaa piirisid.
§ 4. Seltsi liikmeks võivad olla elukutse
lised tehnikud ja isikud, kes seltsi sihtide
kättesaam iseks katisa soovivad töötada'
M ä r k u s : a) Isik, kes seltsi liikm ek^ soovib
astuda, an n a b sellekohase sooviavalduse ju 
h atu se nim e p eale ühes k a h e liikm e soowitusega. V astuvõtm ine sünnib ju h a tu se poolt.
S eltsi peakoosolekul on õigus auliikm eid
v alid a isiku te h u lg a st, kellel te h n ik a alal
iseäralised teenused, b) I/iige, kes seltsist
v älja soovib astu d a, a n n a b sellekohase k ir
jalik u tead aan d m ise seltsi juhattisele.

§ 5. Iga seltsi liige on kohiistud liikmeks
astumise puhül ühekordset sisseastumisemaksu
10 m arka ja igaaastast liikmemaksu peakoos
oleku poolt m ääratud kõrguses kuni tegevuse
.a a sta 1. juulini ära maksma. Liige, kes tege
vuse aasta 1. juuliks oma liikmemaksu ära ei
ole õiendanud, kaotab liikmemaksu maksmiseni
hääleõiguse, kusjuures m aksm ata liikmemaks
liikme võlaks seltsile loetakse.
Liige, kes
oma liikmemaksu kuni tegevuse aasta lõpuni
ä ra ei õienda — loetakse seltsist väljaastunuks.
§ 6. vSeltsi sissetulekud on: 1) sisseastu
mise rahad, 2) liikmemaksud, 3) kingitused,
4) seltsi ettevõtetest ja asutustest sissevõetud
summad, 5) muud sissetulekud.
§ 7. Seltsi asju juhatavad peakoosolek
ja juhatus.
§ 8. Peakoosolekud o n : järjekorralised ja
erakorralised.
Järjekorralise peakoosoleku
kutsub juhatus m itte hiljem kui 1. aprilliks
kokku, kus muu seas järgm ised asjad ära
otsustakse; " 1) möödaläinud aasta aruande
kinnitamine, 2) eeltuleva aasta eelarve kinni
tamine, 3) juhatuse ja revisjooni komisjoni
liikmete valimine,
4) liikum ata varanduse
omandamine, vÕerandamine ja pantimine. E ra 
korralisi koosolekuid võib kokku kutsuda ju 
hatuse ehk revisjooni komisjoni otsust mööda
ehk Vio osa liikmete nõudmise peale.
§ 9. Iga koosolek, mis seaduslikus korras
kokku kutsutud, loetakse otsusevÕimuliseks.
M ä r k u s : S eltsi liikm etele te a d u sta k se k u tse 
k a a rtid e g a v ä h em alt seitse (7) p äev a enne
peak o o so lek u t koosoleku aeg, k o h t ja p ä e v a 
k o rd , peale k o rd a d e kui p eakoosolekul § 10.
nim etud asjad h a ru tu sele tulevad, m ispuhul
v ä h em a lt n elite ist (14) p äev a enne koosole
k u t aeg, k o h t j a p ä e v a k o rd liikm etele te a d a
a n ta k se .

§ 10. Otsustamine peakoosolekul sünnib
lihtsa häälteenam usega, väljaarvatud: 1) lii
kum ata varanduse ostmine ja müümine, 2) lae
nude tegemine, 3) seltsiliikmete selFsist välja
heitmine, 4) seltsi põhjUvSkirja muutmine, 5)
auliikmete valimine, 6) seltsi tegevuse lõpeta
mine, mille otsustamiseks vähemalt kaks kol
mandikku kõigi koosolevate liikmete hääli
tarvis on.
§ 11. Juhatusse
valib
peakoosolek
liiget ja 3 kandidaati ühe aasta peale.

5

§ 12. Juhatuse liikmed valivad enese kes
kelt esimehe, tema asetäitja, sekretäri ja
kassahoidja.
’
§ 13. Juhatus on täidesaatev organ seltsi
asjade juhtimises, juhatus seab aastaaruande
ja e e la rv e , kokku ja paneb peakoosolekule
kinnitamiseks ette.
§ 14. Esimees ehk tema asetäitja kutsub
juhatuse koosolekud mitte vähem kui 2 korda
kuus kokku. Koosolek loetakse otsusevÕimu
liseks kui vähemalt 3 liiget koos on, nende
hulgas esimees ehk tem a asetäitja.
§ 15. Juhatuse otsused on m aksvad kui
vähemalt 3 häält poolt on.
§ 16.

Juhatuse asupaik on Tallinn.

, § 17. Revisjooni komisjoni kohuseks on
seltsi arvete, raam atute, aruannete ja varan
duse kontrolleerimine.
§ 18. Revisjooni komisjoni valib peakoos
olek mitte vähem kui 3 liiget ja niisam a palju
kandidaatisi ühe aasta peale,
§ 19. Seltsi aruande aasta on 1. jaan u a
rist 31. detsembrini.
§ 20. Seltsi lõpetamise ja varanduse saa
tuse üle otsustab peakoosolek. Seltsi varan
dus antakse teisele seltsile ehk asutusele üle,
sihtide kättesaam iseks, mis Eesti tehnika seltsi
sihtidega ühised. Kui sarnast seltsi vÕi asu
tust ei leidu, antakse varandus sarnase seltsi
leidmiseni mõne omavalitsuse asjutuse kätte
hoiule.
§ 21. Seltsi likvideerimise puhul valib
peakoosolek vähemalt 3-liikmelise likvideeri
mise komisjoni, kes juhatuse käest seltsi va
randuse vastu võtab ja seda peakoosoleku
poolt m ääratud korra järel likvideerib.

Vastutav toimetaja H, W, Reier.

