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PÕ LLU MAJ AN D US
PIIMASAADUSTE TOODANG JA MIHUS 1939. a.
OUTPUT AND QUALITY OF DAIRY PRODUCTS, 1939.
Agr. J. Jaanhold.
Vol.
Kui viimasel 5 aastal järgimöö- dangu 100%, saaksime 1931. a. alates järgneButter. da alates 1934. a. ilmiies võitoo- vad suhtarvud üksikute taastate kohta:
1636 . . . .
1931 . . . .
96°/.
78»/. :
dangus tõus, siis 1939, a, suvise põua tagajärjel
1932
1937
84«/o
91*1*
1933
1938
66»/.
100V.
tõi meile toodangu tagasimineku. 1931. a. oli esi1934
1939
71»/.
95»/.
mene kõrgeima võitoodanguga aasta, järgne1935
75%
nud 2 aastal läks aga toodang järsult alla ja
M. a. esitati võid kontrollile 287 471,5 tün1934. a. algas taas tõus, mis kestis 1938. a., ni, milline kogus on väiksem e. a-st 16 388,5
mil esitati kontrollile võid 303 860 tünni. Võt- tünni ehk 5,4%. Kahel viimasel aastal esitati
tes 1038. a. väljaveokontrollile esitatud too- kontrollile võid kuude järgi tünnides:
1939. a.
Sulie

Tünne
Jaanuar .
Veebruar .
Märts . .
Aprill . .
Mai . . .
Juuni . .
Juuli . .
August
September
Oktoober .
November
Detsember
Kokku

14 837,5
18 386,5
19 022,5
24 201,5
81 711,5
42 126,5
41311
33 711,5
24 612
17 140
11799
10 612

89
35
45
58
75
100
98
80
59
41
28
25

387 411,5

Tünne

16 636,5
13 733
18 641
19 879
25 326
89 893,5
39 975,6
37 866
S3 9^5,5
25 139,5
19 160
16 114,5

Võikogus
tünnides
Viru .
Järva .
Harju .
Lääne .
Saare .
Pärnu .
Viljandi
Tartu .
Valga .
Võru .
Petseri

Tünne

Suhe
42
34
42
50
63
100
100
93
87
63
48
40

303 860

JM. a. I poolel toodangud kuude viisi ja
üldse tõusid, kuid alates aug. ilmnes juba langus ning alates sept. on kuutoodangud ca 1f3
langenud e. a. samade kuude vastu. Tähendab, suvine põud andis end tunda alates aug.
kuni aasta lõpuni. Samuti näeme, et aasta
I poolel olid toodangute suhtarvud 1939. a.
tasakaalus 1938. a. vastu, kuid seevastu aasta
II poolel olid nende vahed hoopis suuremad
võrreldes suurima toodanguga kuu omaga.
•Dets. toodang oli 4 korda väiksem juunist,
milline suhtarvu kõikumus on üsna suur.

Tünne
—250
+ 1 104,6
+ 2 381,5
+ 4 322,5
4-6 385,5
4-2 233
4-1 385,5
—3 654,5
—9 383,5
—7 899,5
—7 3öl
—5 502,6
—16 388,5

1,6

9,8
27,6
31,8
38,4
34,1

87
39
98
117
267
281
395
209
232
246
104
150

-5,4

2325

8,0

14,3
21,8

25,5
6,6
8,3

0,5
0.3
0,5
0,5
0,8
0,7
1,0
0,6
0,9
1,4
0,9
1,4

0,6
0,7
0,3
0,6
0,7
0,6
1.0
0,7
1,1

05
0,6
0,7
0,73

Väljaveokeelu alla pandi 1939. a. 0,77%,
1938. a. — 0,73% kontrollitud võist. Seda osa
aitas eriti suurendada aasta 3 viimast kuud.
2225 tünni väljaveokeelu põhjuseks oli:
Üle 16 •/. veesisalduse parast . . .
1635 tünni ehk 70»/.
Või maitselt alla 10 palli
414 „
„ 18°/t
Nõudeile mittevastava pakendi pärast 123 „
„ 5»/#
Hallituse pärast võil või pakendil .
82 „
„ 4»/.
Alakaalu pärast . . . . . . . .
71 „
„ 3»/»

1939. a. kontrollile esitatud või 287 471,5
tünni ositus maakondade ja, mdhuse järgi
järgmiselt:
1939.a.
keskm. pall.

Sellest »/o»/.

I sort

Sellest keelatud
väljaveoks
1939
1938

1939. a. + või -

1938. a.

II
sort

siseturule

Taval. | Kestushinne 1 hinne

1938. a.
keskm. pall.
Taval,
hinne

Kestushinne

26 206
35 889,5
22 249,5
19 045,5
10 940
34 904
53 975
44 583
15 889
23 405
585

98,0
87,6
96,3
95,9
93,6
96.0
98.5
96,0
97,8
95,8
92,5

1.7
2,0
2,5
3,1
4,8
3,2
1,0
2.9
1,9
3,2
4,4

0,3
0,4
l.a
1,0
1.6
0,8
0,5
1,1
03
1,0
3,1

12,22
12,13
12,06
12,07
12,08
12,09
12,16
12,08
12,14
12,12
12.10

11,9
11,8
11,8
11,9
11,9
11,8
11,9
11,0
11,8
11,9
11,8

12,2
12,1
12,1
12,1
12.2
12,1
12,2
12,1
12,2
12,2
12,0

11.9
11,8
11,8
11,9
11,9
11,8
11,8
11,8
11,6
11,7
10,3

B8T 411,5

96,9

2,33

•,TT

«,18

11,86

18,1

11,88
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Võttes ainult maitse mihuse järgi, a o.
suure vee-%, j a arvamata maha muude põhjuste pärast väljaveoks keelatud või, saaksime
sortide %-se vahekorra järgmise: I s, 97,5%,
II s. — 2,4% j a siseturule — 0,1%. Tavaliste hindamiste keskmised pallid om peagu kõigil maakonnil jäänud endisiks, kestushinde
pallid on aga 5 viimasel, eriti viimasel kolmel, tunduvalt paranenud, isegi Petserimaa
•üks piimatalitus suutis m. a. saavutada umbes teiste maakondadega võrdsed pallid. Keskmiste pallide järgi on peagu kõik maakonnad
umbkaudu võrdsed, kõikumustega ainult 0,1
piires. Eraldada üksikuid maakondi nende
võimihuse paremuse järgi on võimalik sorti*
de alusel. Mida suurem on I sordi % maakonnal, seda paremale kohale t a oma võimihusega pääseb või mida suurem on t a II sordi või siseturu %, seda nõrgemal kohal on t a
oma võimihusega. Mitte ainult 2, vaid isegi
5 viimase aasta kestel ei ole võimihuse sortide %-ses vahekorras toimunud
suuremaid
muudatusi. Neid siin ei saagi oodata, kuna
ei ole mõeldav, et kunagi oleks võimalik saavutada 100% I sorti.

Piimatai. rühmac
võitünnide arvu
järgi

Edasi toome kokkuvõtte piimatalituste läbikäigu suuruse kontrollile esitatud tünnide
ja või keskmiste hindepallide j ä r g i :

alla

Piimat. iarv
keakm
h. pall
kestus
*«*

250 tünni

OI

03

S—

••• a =8

TH

tada head võid, et olla võisitlusvõimelised nende piimatalitustega, kus on suuremad läbikäigud. Edasi näeme, et paremad tulemused andis kaks rühma, nimelt
,,1001—1500" j a
,,1501—2000 tünni". Siin on kõrgemad tavaliste j a kestushinde keskmised pallid, j a piimatalituste arv, millised valmistasid võid kestuhinde fceskm. palliga alla 12, osutub umbes
1
/ 3 rühma üldarvust, kuna kõigil teisil rühmadel on viimaste piimatalituste a r v üle 50%
vastava rühma üldarvust. Kuigi suurima läbikäiguga rühmal on võrdlemisi kõrged keskmised hindepallid —12,20 j a 11,91, sai 12 piimatalitusest selles rühmas 7 ehk 58% kestushindamisel a a s t a keskmised pallid alla 12.
Tähendab, paljud suurte läbikäikudega piimatalitused millegipärast ei suuda valmistada
head, kestva mihusega võid. Umbes sama võimihuse pilti nägime varem ka eelmiste aastate kokkuvõtteist, kuigi mõnedel suurte läbikäikudega piimatalitusil kannatab võimihus,
kuid tulunduslikult tulevad nad võrdlemisi
hästi toime, kuna väikeste läbikäikudega piimatalitusil kannatab rööbiti võimihusega ka
nende tulunduslik külg. M. a. piima läbikäiku vähendas tunduvalt suvine põud, mille tagajärjel paljudel piimatailitusil kannatavad
ka nende tulunduslikud tulemused. Paljude
aastate kohta piimaühingute aastakokkuvõtete analüüsimisel on selgunud, et piimatalitused, milliseil aasta võitoodang on vähemalt
1000 tünni, suudavad töötada küllalt edukalt
ja võistlusvõimeliselt.

•§•3

a
73

"5

En,**

19

12.

4

11,87

11,38

251—500

„

29

20

4

11,93

11,54

501— 800

63

34

1

12,06

11,80

801—1000

„
„

23

13

—

12.09

11,74

1001—1500

„

57

20

1

12,15

11,93

1501-2000

„

29

10

12,15

11,92

2001—3000

„

20

13

12,08

11,86

12

7

—
—
—

12,20

11,91

3001 ja üle „
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Toodud tabelist näeme kõigepealt, et 2
esimest rühma annab võrdlemisi nõrgad keskmised mihusepallid, j a õige suur osa piimatalitusi on andnud keskmise kestusmihuse palli
alla 12 ning isegi alla 11 palli. Tähendab,
nende kahe rühma piimatalitused, arvult 48,
ei suuda oma väikese läbikäigu tõttu valmis-

Juust.
Cheese.

Juustu esitati 1939. a. kontrollile 381411,7 kg. 262148,9 kg
vastu 1938. a., seega 119 262,8 kg ehk 45,5%
enam kui e. a. Kontrollitud juustust veeti välj a 1939. a. 330 103,9 kg, e. a. — 22Ö 974,9 kg.
Seega on 1939. a. väljavedu 100 129 kg ehk
43,5% suurem. Suurem osa juustu läks Saksa,
väike osa mujale. Suurem osa eelpoolmainitud
juustukogusest oli šveitsi juust, j a nimelt esitati seda liiki juustu kontrollile 4718 ratast
374 441 kg, mis kuude j a mihusesortide järgi
ositus järgmiselt
(Vt. tabel lk. 152 ülal):
Kui võitoodangus olid suurima toodanguga kuiks juuni, juuli j a aüg., on siin see
nov., kuid juustu valmistamine on toimunud
siingi juunis j a juulis, s. o. suurima piimatoodangu ajal. Et saada võrdlust, kas juus-
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Sellest Ic EJ. mihuse pallide ja aukude liigituse Järsi
Batas te
arv

Veebruar
Aprill .
Mai . .
Juuli .
August
September
Oktoober .
November
Detsember
Kokku
°/o % .

Kaal

12 A

619
606
287
203
881
224
408
843
37B
241
694
E66

46 452
45 609
21848
18 728
20 255
17 939
33 505
28 378
30 537
19 892
55 490
28 782

4718

314 441
100

1574
857
977
494
723
85
834
157
337
422
487
78
6 5*5
1,7

12 B

11 A

11 B

10 B

10 0

6 273
4 555
2 930
1060
6 017
558
3 913
669
2190
2 375
6 023
2 434

310
627
589
154
160
153
78
59
160

38 997
10,4

2 363
0,6

20 633
19 852
13 288
8 671
11550
7 175
16 429
16 216
14 563
8 574
27 327
14128
178 306
47,7

824
1401
1470
920
907
676
1048
1865
1482
479
1403
f?03
1S878
3.4

14 245
16 456
2 534
5101
9 809
9 215
11249
9 751
10 980
7154
19 358
10 762
126 704
38,9

tumihus on paranenud, toome juustumihuse
rühmad 4 viimase aasta kahta %%-dea:
Juustumihusc
rühmitus

1939. a.

1938. a.

1937. a .

•/•

•/•

•/•

12 A
12 B
11 A
11 B
10 A
10 B
10 C

1.7
10,4
0,6
47,7

6
15
1
43

6,6
13,8

3,4
33,9
2,3

4
26
5

7,7
22,7
6,2

100

100

2,8
40,2

100

III sort

II sort

I sort

1936. a.
°/o
10,0
11,5
7,1
39,3
0,5
5,8
6,3
19,7
100

M. a. juustumihus ei paranenud1, pigem
vastupidi. Paremate juustusortide % on märksa langenud.
Nii langes 12 A sort 6%-lt
1,7%-le ja 12 B — 15%-lt 10,4%-le. Hindamispalliga 9 hinnatud; juust on nõrgim sort,
tema vead on juba niivõrd suured, et sellist
juustu ei lubata vedada välja.
10-pallised
juustud kuulusid 1936. a. samuti väljaveokeelu alla, kuid 1937. a. alates lubati 10-pallist
— kas A, B või C aukudega - - küll vedada
välja, kuid ainult töötlemise otstarbeks, näit.
konservjuustuks. Sellist juustu hakkas nõud*
ma Saksa. Võttes 9-palline juust väärtuselt 1,
10 C sort — 2 korda, 10 B — 3 korda ja
edasi kuni 12 A — 8 korda parem 9-pallisest
juustust ja korrutame üksikute aastate tulemuste võrdlemise otstarbel protsentarvud,

—
—
78

duht-

9 palli
2 593
1861
55
238
89
77
459
161
856

saa
893
499
8 668
2,3

84
82
40
30
63
32
60
61
55 '
36
100
52

näit., 1939. a. kohta vastavalt: 2,3+33,9X2+
3,4X3+47,7X5+0,6X«+10,4X7+1,7X8= saame juustu aastase „mihuse arvu" 408,8. Sama
arvutuse abil saame 1938. a. kohta 443, 1937.
a. — 485,9 ja 1936. a. — 450,5. Seega näeme et ni. a. juustumihuse arv on toodud 4
aastast kõige nõrgem, ja 1937. a. oma parim.
Peale šveitsi juustu esitati kontrollile veel
väikesel määral poolpehmet (hollandi) ja pehmet (tilsiti) juustu, esimest 39 kg ja teist
210,5 kg ning suuremal määral konservjuustu — 6721,2 kg. Kokku esitati viimatimainitud
juustuliike 6970,7 kg, millest 6922,7 kg hinnati 12 pallile ja 48 kg 9 pallile.
Peäle või ja juustu esitati valjaveokontarollile
kondenspiima 4367 kasti 89130,66 kg, millest
lubati väljaveoks 4171 kasti 85130 kg ja
pandi väljaveokeelu alla 196 kasti 4000,66 kg.
Kondenspiima valmistajaks osutus ainult Särevere piisoaatehas ja see siaadeti valija P.-K.
Võiekstpordi kaudu. Piimapulbrit esitati kokku
3650 kasti 182 050 kg, millest väljaveoks» kõlbmatuks osutus 1,63 kasta 8150 kg.
Peale mainitud saaduste saadeti 19Ö9. a.
,,Eesti Piima" poolt veel välja NSVL-<u rõõskpiima 4 939 438 kg ja koort — 53 361 kg, kuna 1938. a. koort ei eksporditud) ja piima
veeti välja 4 394 025 kg.

Muud piimasaadused
Other Products.
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SUHKRUTURU SEISUND MAAILMAS.
,

THE

WORLD

SUGAR

MARKET.

P. Hint.
Sum* tähelepanu, mida omistatakse sõja
ajal suhkrule, on. tingitud pealmiselt sellest,
et ta on. meil puhtokujuline impoentkaup ja
omab tähtsust esmajärgulise toitainena ning
väga suurel nTiääral ka mõningais toitaineteja joogiitööatusis toorainena. Säärane seisund on omane mitte ainult meile, vaid k a
paljudele teisite riidele1. J a nagu näha praeguste sõja puhul, on suhkur kaupu, niis esijärjekorras allutati tšefcisüsteeimile neis riiges, kus tšekisüsteemi on üldse võetud tarvitusele. Säärane oli seisund ka maailmasõja ajal.
S u h k r u t o o d a n g u t 1909/10—1913/14.
a. üiettnaail!mse,s) ulatuses arvati 165 681000
kv-le, missugusest kogusest toodeti Euroopa
riiges 44,1%, F.-Ameerikas 23,9%, IU.-Anueerikas 3,9%, Aasias 20,7%, Aafrikas 2,6% ja
Okeaanias 4,8%. Suhkrutoodlang oli tol ajavahemikul suurim Euroopas, kus olid suuremaiks, tootjaifcs SaJksa ja Vene. Saksa toodang suhkru kogutoodangust maailmas oli
13,9% ja Vene toodang — 10,0%-. .Siinjuures olgu aga mainitud, eit need maad olid
k a suuremad suhkrutaffbijad, kuna Ameerika esines tähtsama suhkrueksportijana. Nimettatud ajastu annab pildi suhtoutoodonguisit enne maaülmiasõda. Maailmasõja ajial
oaukordi muLütua. Euroopas näitas siuihkrutooftmõne tagasiminekut, Ameerikas seervastu
tõususuunda. Euroopas oli tegelik sõjastander, loomulik, e t sün toodangud vähenesid,
sest suured massid euroopa sõdivate riikide
rahva paremikust olid tootiviaiLt alalt käsitud
ära. Tarvitus püsis a g a endisena ja näitas
isegi suurenemist, sest sõda hävitas, k a osa
tagavaru, ilma eit need oleksid pääsenud
tarbijani.
Sõja-ajastaite k e s t a i s e i t ,
a. o.
1914/15-—1918/19.
a.,
oli
suhkrutoodang
167 230 000 ikv., saega 1549 000 kv. suurem
kui isõjaeieiseä
võrdlusperioodil.
Euroopa
. suhkrutoodlang', mais oli maadtoaa^ogajeeisel
perioodil 73127 000 kv., tonge» sõjaaiasitail
50149 000 kv-le, si. o. 31,4% ja moodustas
kogu maailma suhkrutoodangust 30,0% maa-

lm,asõjaeelse
oisaitähtsiusei
44,1% vastu.
Ameerika osatähtsus suhkxutootmisel suurene;s aga märgatavalt: P.-Ameerika toodang
tõusis maailmasõjaeelsielt keskmiselt toodangult 39 713 000 kv-lt 53 744 000 kv-le, s. o.
35,3% ja moodustas 32,1% suhkru kogutoodangust maailmas. P.-Ameerika suhkrutoodang sõjaaastail ületas seega Euroopa keskmise aastatoodangu, mis sõjaeelsel perioodil
oli P.-Ami&erika toodangust ligi 2 korda suurem. Suhkrutoodanguite suurenemine ilimnea
k a L.-Amieeriika riiges.
Maailmasõjaeelsel
perioodil oli L.-Amee>rika riiges suihikrutoodang 6 407 000 kv. ja iSõja-aaisitaite, keskmiselt 8158 000 kv., s. o. 27,3% suurem, moodustades 4,9% suhkru kogutoodangust maailmas, kuna maailmasõjaeelsel perioodil moodustas K-Anieerika suhkrutoodang
ainult
3,9% suhkru kogutoodangust. Ka Aasia riikide isuhJkriuitoodangud näitasid sõja-aastaii
suuirienemist. Maadümaisõjaeelsel perioodil oli
Aasia siuibifcrutoödang; 34 263 000 k v ja: sõjia-aast a t e keskmiselt 41289 000 kv, seega 20,5%
suurem, mooduistades 24,7% suhkro kogutoodanguisit maadllmjas. Aafrika suhkrutoodangud! sõja-aastail suurenesid j a o l d 5 070 000
kv. <ehik 3,0% .suhkru kogutoodangust maailmas. Ka Okeaania suhki-utoodangud suurenesid maailmaisõja-aastail võrreldes sõjaeelse perioodiga. Sõja-aiastaita keskmisealt
toodeti Okeaanias 8 815 000 kv. suihlkrut ehk
5,3% suhkru koguitoodianguist maailma®.
1919/20—1921/22. a. näitas suWteru kogutoodang maailmas langust j a teda hinnati
163 589 000 kw-fe. Toi aijatvafaem^uit kestis
Euroopa suhkrUitoodlangiuisi langjus edasi, osutiaides Amieeirika» seevastu suurenemistendjentsi. Euroopa suhkru kogutoodangut hinnati
tollal 34 592 000 kv-le, seega rohkem kui
poole väiksemaks maiailmaisõjaeetoeist. Euroop a kui suhikrutootja osatähtsus maailmas
näitas agia veelgi isuiureansat langust, kuna
mujal isuhkrurtoodangud näitasid tõusu. Euroopa suhkrutoodang mooduistas sel pärassteõjaJsel perioodil ainult 21,1% suhkru kogutoo-
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dianguist maailmas. P.-Ameerika rnhkrutoodiang tõusis aga 62 633 000 kv-Je, mis moodustas 38,3% suhkru kogutoodangust maailmas.
L.-Aimeerika
suhkruitaodang'
oill
12 956 000 kv. eihik 7,9% suhkru kogutoodangust maailmas, Aasias — 40 03-1000 kv. ehk
24,5%. Aasias näitas suhkrutoodang pärastsõjaaegsel perioodil võrreldes sõjaaastatega
väikest tagasiminekut. Aafrika® kestis pärastsõjasel perioodil edasi suhkrutocwlanguite
suurenemine.
Aafrika sntokruitoodang oli
5 376 000 kv. ehk 3,3% suhkru kogutoodangust maaaLmasi. Okeaanias näitas suhikrutoodang väikest tagasiminekut, oles 8 001000
kv. ehk 4,9%.
Hiljem OThkrutoodang maailmas näitas
edasi
suuirenemMendenitsi ja1 1934/13.5—
1938/39.
a.
keskmiselt
arvestati
seda
270 386 000 kv-le. Tol viimasel perioodil,
mida võib pidada praegoas© Euroopal sõja
sõjaeelseks perioodiks, näitas suhkrutootanine taas suuremat elavnemist.
Euroopas
tekkis juurde palju uusi
suhfcrutootjaid
maid, kus varem suhkrutootmist peeti hoopis võimatuks. Euroopa suhkrutoodang aast a keskmiselt tõusis üle 87 018 000 kv. ja
moodustas 32,2% suhkru kogutoodangust
maalimas;, ületades seega maailmasõjaaegse
osatähtsuse, kuid jäädes siiski osatähtsuselt
väikseimaks kui maailmasõjaeelsel perioodil,,
olgugi eit kogutoodang ületas ka maaiümasõjaeelse taseme. P.-Anaeerikas tõusis suhkrutoodang tol ajavahemikul aasta keskmiselt 64 972 000 kv-le, olles suurem kui vanemail aegadel, kuid P.-Ameerika suhkrutoodangu osatähtsus suhkru kogutoodangus
maailmas näitas 'taas langust ja moodustas
sellest 24,0%. L.-Ameerika riige osatähtsus suhkrutoatjaina näitas aga tõusu kogutoodanguilt kui k a osatähtsuselt. L.-Amee^
rika riige sfuhkrutaodang ttõusis 2'2 8O1000
kv-le ehk 8,4%. suhkru koguitoodanguist
maailmas. Edasi kestis k a suhkrutoodangu
tõus Aasias. Aasia maade suhkrutoodang
tõuisiis 7 006 000 kv-le ehk 24,8%. Samuti
suurenes suhkruitoodang k a Aafrikas ja oli
10 355 00O kv. ehk 3,8%:. Eriti märkimisväärne on k a Okeaania suhlmitoodangute
tõus viimaseil aastail. Okeaania siuhkrutoor
dangud a a s t a keskmiselt tõusid 18 234 000
kv-le ehk 6,8%.
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Võrreldes suhkrutoodangut maailma- ja
praeguse sõja eelseil perioodidel võib tähendada, et kasaistuselolevad a u h k r u k o g u s e d olid praeguse sõja eelsel perioodil t u n d u v a l t s u u r e m a d kui enne maailmasõda. Praeguse sõja eelse aasta keskmine
suhkrutoodang maailmas oli iimmarguseOt
104 milj., kv. suurem maaüimiasõja omast.
Euroopa suhkrutoodangud osutusid ca 14
milj. kv., P.- ja Kesk-Ameerifca 25 mü j . kv.,
L.-Ameerika 16 milj. kv., Aasia 33 milj. kv.,
Aafrika 6 miilj. kv. ja Okeaania 10 milj. kv.
suuremaiks kui' maailmasõjaeelsel perioodil.
Võrreldes suhkrutoodangu muutusi rahvaarvu muutustega näeme, .et suhkarutaodangtud maailmas on tõuisnud paljo suurema kiirusega kui rahvaarv. 1909/10—1913/14. a.
oli rahvaarv aasta keskmiselt 1344 000 000
ja .praeguse sõja eelsel perioodil (1934/35—•
1938/39. a.) 1682 000 000, seega suurenenud
25,2%. Rahvaarvuis puuduvad andmed Hiina
elanike arvu kohta, kuid samuti puuduvad
andmed k a suihkrutoodangu kohta Hiinas.
Suhkrutoodang maailmas oli maailmasõjaeelsel perioodil 165 681000 kv. ja praeguse
sõja eelsel
perioodil
aasta
keskmiselt
270 386 000 kv., seega suurenenud 63,2%. ü k sikute maailmajagude järgi oli rahvaarvu
suurenernine Euroopas 14,1% ja suhkrutoodangu suurmemine 19,0% maailmasõja ja
praeguse sõja eelse perioodi vahel. P.- ja
Kesk-Ameerikasi on rahvaarvu suurenemine
34,7%, suhkrutoodangu suurenemine 63,6%,
L..-Ameerikas vastavalt 59,0% ja^ 255,9%,
Aasias — 32,4% j& 95,6%, Aafrikas —14,2%
ja 142,6%, Okeaanias — 35,8% ja 130,8%.
Väga tähtis element nende kahe perioodi
võrdlusel oleks ka tagavarade võrdlemine,
kuid viimaste kohta maailmasõjaeelsel perioodil ei olnud statistika niivõrd täielik, et
see võrdlus annaks soovitud tagajärgi. Ka
praeguse sõja eelsel perioodil jätsid paljud
maad oima suhkrulaoseisud avaldamata, ü l diselt võib aga tähendada, et praeguse sõja
eelseil perioodil oh" ladude seis tunduvalt
suurem kui enne maailmasõda. Suuremast
osast peedisuhkrut tootjaist maist on andmed siiski käepärast ja nende järgi näib, et
selle aasta suhkrutoodang kujuneb suuremaks kui t a oli aasta varena. Suhkrutoodang vaatlusmaiis oli 1938/39v a. 102141462
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kv. ja
eeühinnaiagTi järgi
1939/40.
a.
115 098 050 kv., s. o. 13% ja 18% suurem
eelnenud 5 aasta keskmisest
toodangust
E u r o o p a on üldjoonis, vaatamata oima
suurele suhkrutaodangule, olnud ikkagi suhkru sissevedaja. Suuremat sissevedu Euroopas vajab Inglise, kuna teima omatoodang'
ei suuda k a t t a kuigi palju tarvitusest. Inglise suhkru neto-sissevedü on viimaseil
aastail püsinud 16.—19 000 000 kv.
Saksas
katab suhkrutoodang peagu omatarvituse ja
pärast sieda, kui Tšehhoslovakkia ja Poola
langesid Saksa valdusse, võib arvata, et
Saksa võib väikseimal määral suhkrut eksportida, sest Tšehhoslovakkia ja Poola mõlemad olid suhkru-eksportijad.
Suhkru-ekspoirtijana esineb k a NSVL ja tema neto-eksport on näidanud viimiaseil aastana suurenemist. P.-Ameeirika miaist on suurema suhkrueksportijona esinenud Kuuba, tema netoeksport on viimaseil aastail kõikunud 24.—•
27 000 000 kv., L.-Ameerika riigealt on suurim Peruu, neto-eksport 2 500.—3 500 000 kv.,
Aasia 'maist Hollandi-India, neto-eksport 8.—
12 000 000 kv., L.-Aafrika Unioon, neto-eksport 2.—2 500 000 kv., Austraalia, neto-eksport 3.—5 000 000 kv., Havai, neto-eksport
8.—8 500 000 kv.
Suhkrurinnad
maailimiatu;rgud e l 1933. a-st senini ei näidanud «uuri kõikuimusi. Lühemate vaheaegade järele võis
küll märkida hinnakõikumusi, millised! omasid enam spiefcuiatiivset ilmet. Aasta keskmiselt noteeriti suhkur New Yorgi börsil
1039. a. 10,3 s, kg, 1934 — 13,1, 1935 — 19,3,
1936 — 22,1, 1937 — 20,7, 1938 — 16,8 ja
1939. a. — 17,3 s. kg. Londonis noteeriti
suhkur samal ajal s. kg-st: 1933 — 8,3,1934
— 8,6, 1935 — 8,4, 1936 — 8,6, 1937 — 11,5,
1938 — 9,8 ja 1939. a. 8 esimese kuui keskmiselt 12,6 s. Tšehhoslovakkia suhkruhindlad© lükumiist peegieldiafvad Praha suhkrubörsi noteeringud, millised olid s. kg-st:
1933 — 9,3, 1934 — 8,0, 1935 — 7,7, 1936
— 7,8, 1937 — 9,6 (1938. a. kohta puuduvad andimed').
1939. a. suhkrunoteeringud Prahas näitasid püsivat tõusu kuni Saksa okupatsioonini
ja hiljem ka kuni käesoleva sõja alguseni,
mil hinnad! telgid järsu hüppe tubes ja 1939. a.
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lõpuks kujunes seal suhkruhind lagi 3 korda
kallimaks kui aasta algul.
iSuhkruhinnad
Londonis 1939. a. püsisid kuni maini väikest e kõikumiusrtega enamvähem ühtlasel tasemel; mais tegid hüppe üles1, siis langesid
t a a s kuni juuni keskpaiiguni. Juuli algul
tegid t a a s hüppe üles ja alates juuili teisest
kolmandikust hakkasid langema, mis kestis
kuni sõja alguseni; New-Yorgi börsil 1939. a.
algul olid suhkruhinnad madalad; märtsis,
apr., s. a. Tšehhoslovakkia kriisi ajal, tegid
hüppe üles j a püsisid üle 2 c naelalt, siis
kõikusid 1,90—2,0 c enairnivähem kuni sept.
alguseni. Sept. alguses tegi noteering hiigelhüppie üles, tõustes aug. viimase nädaüa
2,0 c-lt 2,95 c-le sept. esimesel nädalal, s. o.
47,5%, ehk eesti rahas 17,4 s-lt 27,6 s-le kg,
s. o. ühes raha kursivahe muutumisega tõus
ligi 59%. See hinnatõus oli puhtspekulatiivne, hilisemail nädalail näitasid hinnad langust ja noiv. esimesel ja teisel nädalal olid
madalaimad 1939. a. jooksul, s. o. 1,45 e nael.
Aasta lõpuks tõusid suhkruhinnad 1 taasi samale tasemele nagu a a s t a algulgi •—• ca
1,90 c nael.
Meie
suhkrutarvitusi
käesoleva
sõja eelseil aastail kõikus 250.—280 000 kv„
mis tuli kõik vedada sisse, suurem osa
Britist, kuid peale selle veel Poola-Danzigist ja NSVL-st. Väiksemaid saadetisi tuli
k a muist riigest.
Sõja puhkedes on seisund muutunud ja medl tuleb leida uusi
turge.
Mitteteadlikult sageli levitatakse kuuldusi ja arvatakse, et maailmais on suhkrutagavarad väikesed ja puudus sõltub suhkru absoluutsest vähesusest. Need arvamused on
väärad, nagu selgub eeltoodud andmestikust
suhkrutoiodangute kohta maailmas. Raskusi
tekitab meil ja teisis sissiejviepimais s u h k r u
k o h a l e t o i m e t a m i n e , kuna laevateed
on blokeeritud sõdivate riikide poolt. Sõdivate riikide merekontroH peab k a erapoolet u t e kaubasaadetisi. kinni ja sageli uputatakse ka eraopooletuile määratud kaubasaadetisi, samuti nagu sõdivatele pooltele minevaid, seetõttu ota ka suhkru juurdevediu meile raskendatud ja loomiulikult ka veohinnad
palju 'tõusnud, kuna riisiko, kindlustus ja
kõik muud kulud, millised on seoses kaupade
kohaletoimetamisega, näitajvad üha tõusu.

156

MAJANDUSTEATED

RAUDTEETEGEVUS DETS. 1939. A. — RAILWAYS
Dets. oli raudlbaeitegelvusi palju aktiivsem
e. a-st. Erilist aktiivsust näeme k a u b a v e o
alali, mis kogusalt suurenes e. a. 173 tuli. tn-Ilt
250 tuli. tn-üe ehk 44,50/0 ja tn-km asrtv 16 781
tuh-lt 31400 tuh-le ehk 87,l°/o. Ilmastiku ja
erajkordigeite aegade tõttu suundusäd väüskaubandUiSie veod raudteele, kus väljavedu koguselt viüielkordisibuis, trukm airv auiureneis ca 9kordaeüt. Sissevedu paisus e. a. 0,6 tuh-lt
tn-lit 8 tuh. tn le, kuna tn-krn arv piirdus
156,2o/0 tõusuga.
Reiisijateliiklus
elavn.es 41 tuh.
ehk 4,30/ft, töuisites e.a. 957 tuh. reisijalt 998
tuh. reisijale. Reiniana arv suurenes suhteliselt enam, lüimefllt 8,6o/0 ehk 32101:29 553 tuh.
e. a. kahjiuiks. Reis-km suhtelisit tõusu (põhjustas! peamiselt ühe1 pifcaimäa-reisija keskmise sõidukauguise pükmemiine.
P a g a s i t ivieeti 0,7 tuh. tn e.a. 0,8 tuh.
tn vtasfau ehk 12,5% väheim. Vastavalt fonnaaži vähenemisele kahanes ka tn-kim arv
68 ,tuh-lt 64 tuh-le ehk 5,9<y0.
K a u b a v e d u j õ u v a n k r e i l sruiurenes
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IN DECEMBER, 1939.

raudteedel kui ka renditud autodel. Rauditeejõuvankrid, millised on peamiisielt rakendatud
kodlumt-koju kaubaveole linnadas, vedasid
1 344 tn e. a. 9t49 t a vastu ehk 41,6o/0 enam
(e. a. ei airvestatud veal raudtee-autodega
weetud kaubal to-kim ja seepärast puudub
võrdlemise võimalus), ning tn-ton arv ulatus
.17 029-üe, ( m Ä s t on Puka-Tõrva vaheliisel
veioil 30o/o-n.e osatähtsus, Renditud jouivanikreil suurenes kaubavedu e. a. 397 tn-lt 629
tn-le ehk 58,4»/0 ja tn-ton arv — 9 576-lt
19 675-le ehk 105,5°/».
Elavnenud veod jpõhjustasiid ika t u l u d e
aktiivsemat laekumist, mifflised e. a. 1289
tuh-lt kir-lt suureneisidi 1555 tuh. kr. ehk
20,6o/o. Suurilmaks tululiigiks on kaubaveost
laekuv tulu, milline olli 55,8<y0 aktiivsem e.
a-st. Kaubaveo tuürusuimima moodustab ca
60o/0 üldtuludest ehk 935 tuh. kr. e. a. 600
tuh. kr. vastu. Reisijateliüklusieisit saadi 555
tuh. kr. 525 tuh. kr. vasitu e. a. ehk Õ,7%>
enam. Pagasiveo ja muu tulu kahanes võrreldes e,. a-ga, esimene 4,-9o/o teine 16,1%.

RAUDTEETEGEVUS 1939. a. — RAILWAYS

IN 1939.

Reisijateliikluses
on elavnemine
Vaatamata erakorralise aja
mõjustusiles
oli riigiraudteede 1939. a. tegevus aktiivsem tagasihoidlikum võrreldes kaubaveoga. Tasulie. a-st kõigil aladel. Eriti elavnes k a u b a - si reisijaid oli 11952 tuh. e. a. 11 575 vastu
v e d u väliskaubanduse alal, mis veeteede oht- ehk 3,3% ja reis-fcm arv ületab mulluse 2,8%
likkuse tõttu suundus raudteele. Maksulist: ehk 350 589:341177 tuh. vastu 1939. a. loan
kaupa veeti 1989. a. jooksul 2833 tuh. tn, mis-• suks. Arvuliselt suurenes kõige enam pikaületab e. a. 396 tuh. t n ehk 16,2%. Kohalik
maa-reisijate arv, 4,9%, millest aga kahanes
fcaubavedu elavnes 12,,9%, leuna eksportveo> II klassi kasustajate arv 17,.3% j a välisühentonnaaž suurenes ca 40%. Importvedu elavness duse reisijate arv 13,0%. Reis-km suhteline
koguselt vaid 27,5%. Mitte üksi veetud kauba- tõus ei ühti aga reisijate arvulise aktiivsukoguse suurenemine, vaid ka ühe t n keskmise!
sega. Pikamaa-reis4cm arv suurenes. 2,7%,
veokauguse pikenemine 104,1 km-lt 109,1 lühimaa —-3,3%. Kahanes ainult II kl. reiskm-le, mõjustas tn-km arvu suurenemist m. a. km arv 15,7%. Magamiskaartide kasustamine
253 780 tuh-lt 314 443 tuh. 'km-le ehk 23,9%. tõusis e. a. 48 tuh-lt 50 tuh-le ehk 4,2%, kuna
Kohalikus veos suurenes tn-km arv 16,4%,> perroonipiletite arv kahanes 143 tuh-le e. a.
ek&portkaubal aga 41,9%, mis oli tingitudI 233 tuh-lt ehk 38,6%. Uudisena võeti kasustakaubaveo alguse suundumisest riigi
piirist;
misele 1939. a. istekohapiletid, milliseid 9 kuu
kaugemale sisemaale. Vastandina kohalike5 jooksul kasustati 1918 juhul.
j a eksportvedude tn-km suurenemisele kahaP a g a s i t veeti 8,8 tuh. tn e. a. 8,5 tuh.
nes importveo tn-km arv ca 30%, vaatamata
tonnaaži 27,5%-seie tõusule. Importveo tn-km tn vastu ehk 3,5% ja tn-km tõusid 750 tuh-lt
767 tuh-le ehk 2,3% enam.
arvu vähenemine on tingitud ühe tn keskmise
veokauguse lühenemisest e. a. 51,8 km-lt 25,1
R a u d t e e- -j õ u v a n k r e i 1 veeti Pukakm-le ehk 51,5%.
Tõrva vahel 6581 tn kaupu, linnades kodunt-
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koju 12 980 tn. Tn-km arv oli esimesel 192
tuh., teisel — 85 tuh. Renditud jõuvankreil,
millised lepingute põhjal peavad ühendust sisemaal, jaamadest juurde- j a äravedu, veeti
8123 tn kaupu, millise veo tn-km arv ulatus
217 tuh-le.
Vedude elavnemine põhjustas ka t u l u d e
aktiivsemat laekumist, mis jaamakassade rahalise käibe kokkuvõtete järgi tõusis e. a.
15 824 tuh. kr-lt 1939. a. 17 762 tuh. kr-le
ehk 12,2% enam. Reisijateliiklusest laekus
6372 tuh. kr. 6067 tuh. kr. vastu 1938. a. ehk

5,0% rohkem. Kaubavedu andis tulu 10 216:
8452 tuh. kr. vastu ehk 20,9% 1939. a. kasuks.
Pagasi- ja postiveost laekuv tulu
kahanes,
mitte vedude vähenemise arvel, vaid peamiselt
postiveo tulu erineva laekumisaja tõttu. (Postiveo tulu laekub lepingu põhjal 4 korda majandusaasta jooksul.) Üldse saadi nimetatud
veoliigist tulu 509 tuh. kr. e. a. 670 tuh. kr.
vastu ehk 24,0% vähem. Muud tulud ületavad
e. a. vastava liigi tulu 4,7%-ga ehk 665 tuh.
kr. 635 tuh. kr. vastu lõppenud tegevusaasta
kasuks.

L Ü H I U U D I S E I D . — SUNDRY
Maijandusmmisteeriuimi
Tööatuisoisakond
andis loa kinnitatud projekti ja kirjelduse
kohaselt.
• Põhja Paberi- ja
Puupapivabrikute
A/ü-le, TailiHranas, Tartu om,. 86, asetseva
paberi- ja puupapivabriku m e h a a n i l i s e
puukoorimise
ja
killustamise
o s a k o n n a korraldamiseks ja sisseseadmaseks. Ettevõtte selles osas töötab 84 töölis*. Jõu andjaiks 25 eL-mioatiariit 173 HJ.
Kooditakse mehaanilisel teel paibeiripuidi j a
küllustatafcse liaastudieks ning- laastud transporditakse Õhuivenitilaatori jaffaimisseadeni.
• Põhja Paberi- ja Puuipapivabrikute
A/ü-le, Tallinnas, Tartui m. 86, asetseva paberi- ja, puuipapifv^braku
põlevkivilao
korraldamiseks ja sissaseadimisieks.
Põlevkivilajos hoitakse põlevMivitaigaivaira vabriku
katlamaja tarbeks.
• Põhja Paberi- ja
Puupapivabrikute
A/ü-le, Tallinnas, Tartu in. 99 asetseva paberi- j a puupapiivaibriku k o n t o r i - n i n g
k o o i . r m a k a a l u korraldamiseks ja sisseseadtmiseks.
• Põhja Paberi- ja
Puupapivabrikute
A/ü-le, Tallinnas, Tartu m. 86 asetseva puupapi- ning paberivaibn/ku t s e l l u l o o s i j a p a b e r i o s a k o n n a korraldamiseks ja
sisseaxtaisieks. Ettevõtte seSles osas töötab
225 tööüisit. Jõuandjaiksi 6 lauiruimiasinat 1510
H J ning 57 el.-mootorit 1010 kWh. Valmistatakse kuiva ja imärga siuäfiittseEuloosi
ning paberit.
• A/Sr-ile ..Eesti TuJetikuonioxiopoi", tema
Viljandis asetseva ning ümberkorraldatud
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(tuletiku tööstuse t i ä ö s i t u i s h o o m e mr». 2
peseraisja
riietehoiuruumide
tarvituselevõtmiseks. Ettevõtte selles osas
töötab 5 mees- ja 43 naistöölist. Valmistatakse tuletikke ja nende pakendeid.
• J. Suisi'te, Tallinnas, Pärnu na. 132,
asetseva ning ümberkorraldatud „ L i n d a " n i m e l i s e s n a h a t ö ö s t u s e s töötamiseks. Ettevõttes töötab 6 töölist. Jõuandjaiks lokoanoibiil 12 H J jta 2 el^mootarit
2i2 HJ, Valimistatafcse talla-, pinsioli-, pastla-, juht-, platt-,, krooraa-, kasuka- ja voodri
nahka.
• M. Pungale, teona Tallinnas, Vabriku
t. 6, asetseva ning tulekahju läbi kannatada sa&nudl v a s e v a l u t ö ö s t u s e s uue
käituse ehitamiseks. Etteivõttes töötab 15
töölist. Jõuandjaifks 2 el.-mootorit 7 HJ.
Valatakse mitmesuguseid vasest ja pronksist esemeid ning armatuiuriosi.
• Täisühingule
..Kulina
PuutöÖstus*'
oiman. L. j a R. Siil, Küti vallas, Viruimaal,
asetseva . p u u t ö ö s t u s e j a
saeveski
kohaldamiseks ja sisiseseaataiiaeks.. Ettevõttes töötab kuni 20 töölist. Jõuandjaks puusöegaasimpioitor 100 HJ.
.Saetakse metsa
ehitusmaterjaliks.
« E, Sitaickielbeirg'ille, PaigapL asunduses,
Virumaal, asetseva „Pag.ajri" p i i r i t u st ö ö s t ü s e korraldamiseks ja, sisseseadimiseks. Ettevõttes töötab 4 töölist. Jõuandjaks aurarnasin 8 HJ. Toodetakse piiritust
ning selle kõrvalsaadusi.
• A. E f e n ' i pärandustombu hooldajale
V. Alterman'iile, Nõmmel, Pärnu m. 214,
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asetseva A. Elken'! pärijate p u u t ö ö s t u s e ümberefhätamiselkis, korraldamiseks ja
sisseseadmiseks. Ettevõttes töötab 5 töölist.
Jõuandljaiks 3 el.-niwtoriit 8,4 HJ. Vailmistaitakse aknaid, uksi, treppe ning mööbleid.
« Firma „Lusdhier & Matiesen'ile", nende Tallinnas, Kohtu 12, asetseda v e i n i t e h a s e korraldamiseks ja sisseseadmiseks..
Ettevõtte selles osa© töötab kuni 7 töölist.
Jõusmasinaid ei ole veiniitetases tarvitusel.
Valmistatakse puuvilja- ja maflalaiveine.
• Firma 5,Luscher & Matiesen'iie", rum.de TaMinnas, Kohtu 12, asetseva mahlatööstuse m a h l a h o i u k e l d r i korraldaniiseks
ja sisseseadmiseks. Ettevõtte seliles osas
töötab kuni 14 töölist. Jõumaisinaid kasustaniisel ei ole. Valmistataks©
naturaalmarja- ja puuviljamaiMiu ning nuahlajooke.
• A. Lootsman ja H. Tapnsaiarele, nende
Raplas kr. nr. 97 asetseva ning- ümiberkoir-

Nr. $

rtaldiatud. p e s u p - e s e m i s t ö ö k o j a s töötamiseks. Ettevõttes töötab kuni 15 töölist. Jõuandjaks 3 iel.-mioottori[t 2,ö HJ., Pes:taksie ja triigitakse pesu.
* Tamsalu lubjavabriku „K. Mauritz &
Ko", oiman. ine. H. Mosisa'le, tetma Tamsalus aseitseva ning' ümberkorraldatud l u b ji a p õ I ie t a) m i s t e h a 3 e s
töötamiseks.
Ettevõttesi töötab 35 töölist. Toodetakse
ehituslupja.
• Vesivaruistus- ja kanailiisatsioonitööstuse
„AVA" oiman. K. Lüüsi ja K. Lindbeirg'ffle
nende Tallinnas, Müürivahie 52 asetseva v e si varustus* ja
kainalisiatsiioonit ö ö s i t u s e korraldamiseks ja sisiseseadmiseks. Ettevõttes töötab 13 töölist.
Jõu.andjaikis 4 aL-impiortoriit 2,75 HJ. Tefhaksie
viesdvarustusi- ja kanalisatsiooni ehitamiseks
vajalikke eittevalimiisitusitöid ning armaltuuri-

PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TURUD
VÕITURG. — BUTTER MARKET.
Võihinna noteerimine, mis pidi toimuma 4.
III s. a., jäi juba kolmandat korda pidamata,
kuna transportolude tõttu ei olnud võimalik
võid eksportida. Järgmine võihinna noteerimiskomisjoni koosolek peetakse erakordselt
kolmapäeval, 6. III s. a., kuna selleks ajaks
on loota senise olukorra lahenemist.
Nagu m. a. II poolel, nii ka k. a. jätkub
võitoodangu tagasiminek. Nii esitati näit.
jaan. piimasaaduste väljaveo kontrolljaamale
võid 10 269,5 tünni m. a. sama kuu 16 386,5

tünni vastu. Seega vähenes võitoodang jaan.
37%. K. a. veebr, jätkus võitoodangu tagasiminek, kuid suhteliselt väiksemal määral kui
jaan. Või kokkutulek vähenes veebr. 32%, võrreldes m. a. sama kuuga.
M. n. maksus siseturul või s. kg:
Tallinnas
Tartus
Viljandis
Pernus
Rakveres
Narvas

— lauavõi 215—221, köögivöi 190—210
—
180-200
—
220,
200—205
220,
—
195—210
215—221,
—
200—210
215-221,
205—210
—

KASEIINITURG. — CASEINE MARKET.
Raseiinihindade noteerimiskomisjoni koosolekul noteeriti 4. III kaseiinile endised hinnad, s. o. toorkaseiini I sordi hinnaks 24 s.
kg ja 11 — 22 s. kg, kusjuures toorkaseiin

PEEKONITURU.
Peekon- ja elussigade turul seisund muutuseta. Peekonsigade hinnad noteeriti ainult

peab sisaldama kuivainet 36%.
Kuivaine
sisaldusele vastavalt võib kaseiini hind kujuneda kas kõrgemaks või madalamaks.
Turutendents kindel.
_ BACON

MARKET.

I ja II sordi eest, kuna III ja IV sordi eest
makstakse sisoturuhindu.

Nr. 9
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4.—10. III s. a. maksavad Lihaekspordi
ühistapamajad
põllupidajaile
peekonsigade
eest järgmisi hindu senti kg:
Tapakaal
60 —72 kg
55,5—59 „
72,5—75
75,5—80

1. sort
. . . .
. . . .

2. sort

104
99
99
95

TAPALOOMADE-

99
95
95
91

3. sort

4. sort

SiseturuMnnad

JA

E l u s s i g a d e hindadeks noteeriti: sead
raskusega kuni 120 kg 72 s. eluskaalu-kg,
121—160 kg raskused 80 s. elukaalu-kg ja
raskusega üle 161 kg 72 s. eluskaalu-kg.
•Sead eluskaaluga 90—120 kg, sõltuvalt
transpordivöimalusist, võivad minna ekspordiks kas elus sigadena või tapetult.

L I H A T U R G . — CATTLE

Taipaloomade ja lihaturul oli viimasel nädalal tapaveiste pakkumine-nõudimine keskmiselt tasakaalu©, mistõttu ka hinnad jäid muutuseta.
Nii maksus nädala keskmiselt veiseliha:
S u u r e d p u l l i d : rammusad 59—62 s. j a
keskmised! 57—59 s. kg, eluskaalu järgi 36—39
s. kg.
V ä i k s e m a d p u l l i d : rammusad 57—
60 s., keskmised 56—57 s. j a lahjad 54—56 s.
kg.; eluskaalu, järgi vastavalt sordile 32—34—
36 s. kg.
L e h m a d : nuumatud &2t—67 &., rammusad 57—62 s., keskmised 48—54 s., lahjad 43—
47 s. j a praak (rebaseile) 37—43 s. kg.; eluskaalu järgi alates lahjadest 25—.32—37—40
a kg.
V a s i k a t e pakkumine oli alla keskmist,
nõudmine keskmine; hinnad lahjemate sortide
juures paranesid 2—5 s. kg-lt. Tapetud vasikad ühes naha j a pudemetega maksusid: nuu-

AND MEAT
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matud 70—75 s., rammusad 60—65 s., keskmised 55—60 s. ja lahjad 50—55 s. kg; eluskaa-<
lu järgi 35—40—47—5€ & kg. Tendents kindel.
L a m m a s t e pakkumine oli alla keskmist,
nõudmine keskmine. Tapetud lambad maksusid: rammusad 75—80 s., keskmised 70—75 s.
j a lahjad 65—70 s. kg; eluskaalu järgi 35—
37—40 s. kg.
E k s p o r t l a m b a l i h a - h i n d u ei noteeritud ka k. n., kuna halbade transportolude
tõttu on lamfoaliha-eksport ajutiselt katkestatud.
S i g a d e pakkumine oli keskmine, nõudmine üle keskmise; hinnad paranesid 2 s. kõigi
lihasortide juures.
Tapetult maksusid noored sead 102—106
s., raswasead 10S6—106 s., lihasead 97—102 s.
j a poeginud emised 88—90 s. kg; eluskaalu
järgi noored jia nasvasead 81 s. j a lihasead 78
s. kg.

T O O R N A H K A D E T U R G . — RAWHIDE
Toornahaturu seisund muutub kindlamaks.
Nõudmine toornahkade järele püsib. Viimasel
noteeringul tõsteti vasikatoornaha kokkuostuhinda õige tunduval määral. l.III s. a. noteeriti Börsikomitee juures toornahksadele
4.III—10.III s. a. franko vastuvõtupunkt järgmised hinnad:
V e i s e n a h a d , värsked I sort pulli —
110 s. kg, lehma- j a mullikanahad 90 s. kg,
II sort pulli- 100 s. kg, lehma- j a mullikanahad 80 s. kg j a praaknahad 65 a kg; soolatud
I sort pulli- 180 s. kg, lehma- ja miullikanahad
110 s. kg, II sort pulli- 115 s. kg, lehma- j a
mullikanahad 96 s. kg j a praaknahad 82 s. kg.
Tendents kindel.
V ä s i k a n a l i a d , kuivad I sort, kerged
värskelt raskusega kuni 3,5 kg kr. 5.50 tk, II
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sort värskelt raskemad kui 3,5 kg ühe kg hind
kr. 1.75 j a III sort praaknahad kr. 4.00 tk.
Tendents kindel.
L a m b a n a h a d , I sort OJ kr. 4.10 tk,
I I sort J kr. 3.50 tk, III sort L kr. 2.75 tk, IV
sort K kr. 2.25 tk j a V sort praaknahad kr.
0.80 tk. Tendents kindel.
H o b u s e n a h a d , I sort soolatud 17 kg
rasked j a üle ning värskelt 20 kg rasked j a
üle kr. 13.— tk, II sort soolatud nahad alla 17
kg j a värskelt alla 20 kg rasked kr. 9.— tk
j a III sort praaknahad 'kr. 5.— tk. Tendents
kindel.
K a r u s l o o m a n a h k a d e turuseisundis
ei olnud muutusi. Tendents püsib endiselt
kindel.
Karusloomanahkade hindade noteerimisko-
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misjoni koosolekul noteeriti L U I s. a. nahkade
hinnad franko vastuvõtupunkt järgmiselt:
J a h i , täisväärtuslikud karusnahad: metsjänese- kr. 0.50 tk, punarebase^ kr. 18.00 tk,
tuhkru- (tõhk) kr. 8.00 tk, nirgi- kr. 2.75 tk,

Nr. 9

orava- kr. 0.80 tk, naaritsa- kr. 22.00 tk ja
mägranahad kr. 3.00 tk. Tendents kindel.
VõrreldeiS ni. a. sama hooajaga on karusloomanahkade hinnad käesoleval hooajal tunduvalt kõrgemad.

KANAMUNATURG. — EGG MARKET.
Kanamunahindade liikumine jätkus m. n.
välisturgudel
toususuunas.
Välisturgudelt
saadavate hindade tõusu tagajärjel paranes
meie eksportmunade kalkulatsioonihind 127
s4e kg e. n. 114 s. vastu. Seega tõusis kanamunade hind 13 .s. kg kohta. Riiklikult
kindlustatud hinna tõttu noteeriti meie eksportmunade hinnaks 130 s. kg, mis on võrdne e. n. hinnale. Siseturu ja väikeste kanamunade hinnaks noteeriti samuti endised hinnad, s. o. vastavalt 120 s. ja 90 s. kg franko
kogumispunkt.

m. n. kalkuleeritud kanamunade hind oli 80
s. kg kohta kõrgem kui m. a. samal ajal.
Seega välisturult saadud kanamunade hind
on k. a. tunduvalt kõrgem kui m. a. samal
ajal.
Kanamunaturuseisundi senise kujunemise
järgi võib arvata, et tänavu näib kanapidamise eeldused kujunevat meil üdliselt rahuldavateks. Seda aga ei saa sugugi öelda
Lääne-Euroopa kanapidajate maade kohta,
kuna näit, Hollandis on söötade puuduse tõttu
kavatsus kanade arvu vähendada 20% võrra.

Kanamunaturuseisundi kujunemine toimub
k. a. võrreldes normaalsete aastatega, tunduvalt erinevalt. Kanamunahindade tunduv
tõus k. a. veebruaris on vastupidine eelmiste
aastate hindade liikumisega. Seejuures näit.

M. n. maksusid siseturul kanamunad s.
paar:

PIIMATURG. PimaJhinnad püsivad. Piiimahdndade noteerimistamisijoni koosolekul 4. märtsil, a. a.
Börsikomitee juures noteeriti Tiaillinna konta
l a h t i s e l e p i i m a l e endised hinnad, s.o,.
I v a l i k u rõõskpikn müügil piimiakauplustele 14 senti liiter ja müügil piimatööstustele 13 s. 1, II v a l i k t i rõõskipiim, müügil
piimafcaupilustele 12 a 1 ja müügil püraiatöösstustele l i s. 1. Piima järele nõudmine
üldiselt hea ja nõudmine-pakkumdne püsivad
eciaim-vähem tasakaalus.
Näib, et piima
hind püsib pühadeni praegusel tasemel.

Tallinnas
Tartus
Pärnus

MILK

. . . .

15—19
16—20
17—18

Rakveres
Narvas
Võrus

. . . .

18—19
22
16—18

MARKET.

Väikemüügil maksus piim piimakauplustes m. n. Senta liiter:
I valik

I I valik

pudelites lahtiselt

pudelites lahtiselt

Tallinnas

18—20

Tartus

.

17—18

U-15

15-17
—

14-15

Narvas

.

16

_

_

13

Pärnus .

19

-

15

14

Eakvei'G3

17

Valgas

.

16

_
_

_
_

13
12

Viljandis

10

„

_

13—U

12-13

TERAVILJATURG. — GRAIN MARKET.
Teraviljahinnad võrreldes1; n% a, veebruariga olid tänavu tunduvalt kõrgemad. Eukki
hinnad Chicagos olid tänavu veebruaris ligi
63% ja Winnipegis ligi 95% kõrgemad kui
aasta varemalt. Nisuhindade tõus oli pisut
väiksem, kuid siiski küllalt suur. Chicago
noteeringud veebruaris olid 59% ja Winni-

pegis 51% kõrgemad kui m. a. samal kuul.
Tänavused veebruaris noteeritud maisi hinnad olid ca 24% kõrgemad m. a. samaaegseist hindadest.
Viimaseaegne hindade tõus, mis ilmnes
paaril viimasel veebruari nädalal, peatus ja
m. n. jooksul näitasid teraviljahinnad lan-
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gust. Langus ilmnes kõigi tähtsamate teraviljaliikide juures Ameerika ja Kanada turgudel.
Rukkihinnaks noteeriti m. n. keskmiselt
Chicagos; 66,42 c. fouš. e. n. 69,43 c. vastu,
s. o. meie rahas 10.90 kr. kv e. n. 11.40 kr.
vastu ehk 4,4% langust. Winnipegis noteeriti m. n. keskmiselt rukki hinnaks 73,23 c.
bug. e. n. 75,59 c. vastu, s. o. meie rahas
12,02 kr. kv e. n. 12,41 kr. vastu ehk 3,2%
hinnalangust.
Nisuhinnaks noteeriti m. n. keskmiselt
Chicagos 102,04 c. buš. e. n. 104,15 c. vastu,
s. o. meie rahas 15,63 kr. kv e. n. 15,96 kr.
vastu ehk 2,1% langust. Winnipegis noteeriti, nisuhinnaks 88,94 c. buš. e. n. 89,38 c.
vastu, s. o. meie rahas 13,68 kr. kv e. n.
13,69 kr. vastu ehk 0,4% langust.
Maisihinnaks noteeriti m. n. keskmiselt

LINATURG.
Kuni veeibr. kesfcpaiguni oli seisund k a
Beägia linatucrul vaikne ja tagajsühoidiik. Haritud! linatagavarad on väikesed, kuna käesoleva linakaubanduistaoaga I poolel oli lina
kokkuost viäga eiaiv. Enajmlk tooirlinavabrifcuid peab talrvevaJhieaeiga, kuna ka leotatud
linavarte tagawara on läbi. Uus hooaeg toorlinaivabiikuiiis liriaieotaanisega algab märtsi
teiisel poolel ja; seejärel on loota t a a s intensiivsemat linanarimist ja uue liaa tuiruletulekut.
Viimasel nädalial on Belgia linaturg muutunud taas kindlaimaks ja huvi
linaostu
vastu elavamaks.
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Chicagos 56,48 c. buš. e. n. 57,08 c. vastu,
s. o. meie rahas 9,27 kr. kv e. n. 9,37 kr.
vastu ehk 1,1% langust.
Sisemaa linnade turgudel võis tähele panna väikest elavnemist teraviljaga kauplemisel. Paiguti võis märgata pakkumise suurenemist, aga sellega kaasas käis veel suurem
nõudmise elavnemine ja hinnad näitasid mõnede viljade juures paiguti tõusu.
Sisemaa linnade turgudel maksus teravili
ja teravilja saadused m. n. lõpul snt. kg:
Rukis

Nisu

Odor

20

25

18

21

lö

Pärnus .

17
1C>

20

15

Viljandis

16

20

14

12

20

20

17

10

21

12

15
12

Tallinnas
Tartus

.

Narvas

.

Rakveres

Nisu
jahu
30

12

18

30

18

19

27

19
20

28

18

28

30

FLAX MARKET.
juba limanarimist, kuna,
külm seda takistas.

senini

erakordne

Petseri kuulaiadale 1. n i toodi 3,5 vagunit lina, mis miüüdd hinnaga kr. 1.95—1.98
R-sardi alusel. Ka hoffis-lina piirkonnas on
linal kokkuost elav. Kodiumiaäiste ketrusvabrifeute osa lina kokkwiostimisiei hoffs-lina
piirkonnas on ninietaanisrwäärit.
Iinajhjindjadle
noteeiriimiskiotmisijöni . koosiGlekuil 1. I I I k. a. Tallinna Börsil noteeriti
linakokkuoistuihinnad riiklik© standard-sortidie aluseil franko kokkuostja ladu s. kg-lt:
Võru- ja Petsörimaal Mujal Eestis

Lääne-Eusraopa,
linakajswatusirnais
tuleb
lina külvamine juba 2—3 nädala pärast ja
seepärast on k a tegevus linakülviseemneturul elav. Linakülrvdiseeonne-hind; Hollandis
ja Belgias on tõusmas.

R .
HD .

P.-Iiri po^liLutöönnnisteieriuim soovitab tõsta linakasfvupinda 50 000 aakrile 1940. a.
(ca 20 000 ha,), kuna lina eest on Mndlustajtud tootmiskulusid tasiuiy hinnatase ja talupidajad voaimiaMataksie linakülivisieeanet sõjaeelse hinnaga.

H

D

.

.

OD .

. . . ' . . »

LOP

Takk

I sort

.'....

Takk I I sort . - .
Takk I I I sort . - .
Takk

IV sort

. .

198

188

189

179

180
171

170
161
152

162
153

.

.

Ehitustakk

Ka meie linaturgudiel om olukord veidi
elavnenud. Praegune ilmastik
võimaldab

14

Rukkijahu
20

Kaer

Tendents vaikne.

143
133
123
111
06
20-25
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KARTULITURG. - POTATO
Põllumeeste poolt om. kartulite pakScur
mine väga, elav, kuid ärid' on ostmisega tagasihoidlikud, sest kartulite mahutamisvõiimaluisad ei ole kudigti suured. Rauate eijaamadeis vastuvõetavad kartulid saadetakse
peamiseflt piMtusvabrikuissie.
Põllumeestele
makstakse tnajuidlbeiejja;aimiaidies kiartuieist ca
Icr. 3.50 kv, vaatamata tärklissisaldusele.
Raudteejaamadele .lähemal asetsevad vabrikud on sunnitud! ostma kartuleid saimail
aluseni nagu r-jaamadeski. Kaugemialasietsevadi vabrikud ostavad aga enamuses tärklissisalduse alusel, makstes keskmiselt 16—18
a. tärfklise-o/o.,
Suurean osa L.-Eeslti piirituisvabrikuiid on
juba lõpetanud töötamise., kusjuures neil ei
ole . onn'estunud kartulite puudusel valmaistada riigi poolt tellitud päMtusnorme täies

Nr. 9
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ulatuses.
Ka töötavail L.-Eesti vabrikuil
õnnestub vaeivalt valmistada kogu tniormid
piiritust. Virumaa vabrikud suudavad siiski
täita oma normid ja valmistada isiegi rohkem.
Mõned P.-Eeisti piirituavabrikud on
ka juba lõpetanud pdiritusevalmisitamiise.
Kartuli- ja kartulitärMisehindiade noteerimiskomisjoni koosolekul 4. m 40 Börsikomitee ruumeis noteeiriti jargonised hinnad::
K a r t u l i eest põllumeestele väljamaksuMnnad:
Tööstuskartul piiritusvaibrikuiis 16—18 s.
tärküise-kg 'ehk kr. 3.20—3.50 kv. Tendents
püsiv.
Kartulitärklis franko Tallinn sort superior 31 s. kg, sort piriima 2& s. kg. Tendents kindel. Hinnad kehtivad 4. n i kuni
edasiseni.

AEDVILJATURG. — VEGETABLE

MARKET.

J õ h v i k a d , eksportkÕlblikud, pakkimiskuludeta, franko kokkuostupunkt 35 s. kg.
Tendents püsiv.

Tallinna turul on aedsaadusi endiselt vähe
müügil. Hinnas on märgata väikest, kuid
püsivat tõusutendentsi. Võrreldes m. a. sama ajaga on köögiviljade hinnad tänavu tunduvalt kallimad kuni 20 s. kg arvatud välja
sibulad, millede hind on sama võrra odavam.
Väikesel määral on ajatatud köögiviljadest salatit, rabarbrit ja rohelisi sibulaid.
Aedsaaduste hinnad noteeriti 1. III jäi*gmiselt:

K o n s e r v k u r g i d,
eksportkÕlblikud,
franko ladu Tallinn ca 5 kg neto plekktoosides kr. 2.70. Tendents kindel.

Õ u n a d , eksportkÕlblikud, pakkimiskuludeta, ilma riikliku juurdemaksuta, franko
kokkuostupunkt, talisordised I valik 48 s. kg
ja II valik 40 s. kg. Tendents püsiv.

Jõhvikad .
Sibulad .
Peakapsas
Hapukapsas
Kaalikas .

KALATURG. K. a. senist kaliakaubanduse arengut ei saa
pidada ibüllalt rahuldavaks. Hooaja majandusliselt tähtsiamate kalasortide: koha, haugi
ja latikasaaik kujunes nõrgaks, mistõttu nende
väljavedu jäi väiksemaks ja ka siseturg oli
nõrgalt varustatud.
Jaan.—veebr, kestel kontrolliti j a lubati
vedada valija värskelt koha ca 70 000 kg, hauge

Tallinna turul maksusid 4. III:
s. kg.

s. kg.
.

FISH

. .
. . .
. . .
. . .
. . .

25—60
50
25—80
35—40
30—35
20—25

Peet
Porgand . . . .

18-20
20—30
700-800
150
Rabarber . . . .
s. tk.
Rohelised sibulad
7-8

MARKET.

oa 32 000 kg j a latikat ainult 7000 kg, kuna
e. a. samadel kuudel veeti välja koha ca
182 000 kg, hauge 44 000 kg ja latikat 48 000
kg.
Kalasaagi vähenemine oli tingitud raskeist
kalastusoludest: kestvalt püsivad käredad külmad j a liikumist takistav sügav lumi püügi. väljadel. •
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Kalasaagi vähesuse tõttu maksti kaäureile
rannikul tunduvalt kõrgemat hinda: kaha kuni
110 s. kg, (1939 — oli kõrgem hind 75 s. k g ) ,
haug kuni 60 s. kg ((35—38 s. kg) j a latikas
kuni 40 s. kg (22—25 a. k g ) .
Samuti püsisid kõrgemad hinnad ka siseturul koha kuni 160 s. kg (1930 — 110 s. kg),
haug kuni 100 s. kg j a latikas kuni 70 s. kg
(55 s. k g ) .
Rahuldavamiaks kujunes sisevetes ahvenasaak j a meri vetes tursasaak. Mõlemad kalasordid moodustasid väljaveos suurima koguse
ja siseturu kalakaubamduses esinesid, tähtsama kaubaartiklina.
A h v e n a t e müügihinnad kõikusid, arvestades kauba valiku ja mihusega 25—70 s.
kg. Turski müüdi 15—25 s. kg ja lõigatult
30—50 s. kg.
E ä i m e - j a k i l u k a u b a n d u s e s valitses samuti nõrk tegevus. NoodJakalastus andis
räimi rahuldaval kogusel lühikest aega jaan.
lõpul. Veebr, oli saak õige väike, mistõttu
räimehinnad kallinesid:
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Tallinna turul püsis räimehind 50—65 s.
kg. Kiiu puudus täiesti müügil, kuna m. a.
jaan.—veebr, andis Tallinna lahe avavee kalastus ca 65 000 kg kilu.
K a l a k a u b a h i n d a d e noteeriimiskomisjoni poolt 4.III k. a. noteeriti järgmised vars*
ke kala kokkuostuhinnad:
1) k o h a , värske eksportkõlblik: a) alates kaal 1—3 kg kr. 1.00, b) alatesi pikkus 38
sm — 1 kg kr. 0.75.
2) H a u g , värske eksportkõlblik valik
0,5—3 kg-ni: a) merehaug — kr. 0.63, a) järvehaug — kr. 0.61.
3) A h v e n , värske eksportkõlblik, alates
150 g j a raskem kr. 0.35.
4) T u r s k , värske eksportkõlblik: a) sula, kaal alates 1 kg-ist kr. 0.10, b) roogitud, ilma peata — 650 grHst kr. 0.18. Hinnad franko rannik.
Tendents kõikidel kalaliikide! kindel.

I N F O R M ATS I O O N I

OSA

EESTI PANGA N Ä D ALAAR ü ANNE.
Eesti Pank (Bank of Estonia)
AKTIVA

23

Kattevara: — Reserve:
kuld: rahas ja kangides
• •
välisraha
Vahetusraha — Subsidiary Coin. . . .
Sisevekslid: — Home Bills:
kaubavekslid . . . .
18 351041.2S
põllumajandusl. . . .
2 851 858,39
metaatööstusl . . . .
'8641,95
Laenud: — Loans and Advances:
valitsusele
teistele *)
Kinnis- ja vallasvara —
Immovaili
Property and Equipment
Muud aktivad — Other Assets . . . .

— Weekly

Retwrn,

v e e b r u a r i l 1 9 4 0 . a.

PASSIVA

1. Põhikapital — Capital
5 000 000,—
1 276 038,89
40 921481,58 2. Tagavarakapital — Reserve Fund . . .
8.
Eritagavarakapital
4122 866,94
4 462 766,0a
1196 369,49 4. Jooksvad kohustused: — Current Liabilities:
a) pangatähed liikvel . . . . . . .
64 730 880,—
b) jooksvad arved:
valitsuse
15 282 917,27
pankade . . . . .
0 528 745,57 ^
20721441,62
teised . . . . . .
4 366 737,31 29173400,15
—
26 879 018,57

5.

Muud passivad — Other Liabilities.

. . 18 958 676,49

s 4
^0 910 86
26 679 883 27

123 3 U P61.47

123 311861,47

Kattevara vahekord jooksvate kohustustega: \ 48,30 °/0
Proportion of Reserve to Current Liabilities: i
*)

Selles summas Vab. Vai. poolt garanteeritud laene Kr. 751440,79
Includes Ekr. 751.440,79 guaranteed by the Government.

JUHATUS.

A-S. G. Scheel & Ko, Tallin
Q. Scheel & Co., Xtd. Tallinn.
Äriseis 31. detsembril 1939. a.
Balance Sheet as of December 31-st, 1939.
AKTIVA. —

ASSETS.

PASSIVA. —

Kassa ja seaduslikud kassatagavarad — Cash
in hand and Balances with Banks . . .
Väärtpaberid — Securities
Diskonteeritud vekslid — Bills discounted .
Kontokorrent laenud —Loans and Advances
Korrespondendid — Correspondents' Accounts
Garantii- ja avaal-deebitorid — Liabilities of
Customers for Guarantees, as per contra
Kinnisvarad — Real Estate
Muud aktivad — Other Assets

Kr.

1433152.05
1069 950.83
2 875 758.72
4 886 450.87
411015.94
7 524 880.35
600 000.—
379 034.08

Aktsiakapital — Share Capital .
Tagavarakapital — Reserve Fund
Eri-tagavarakapital I — Special
Reserve Fund I
Eri-tagavarakapital II — Special
Reserve Fund II
Amortisatsioonikapital — Depreciation Account
Tähtajalised hoiused ja jooksvad
Deposits
Korrespondendid — Correspondents'
Garantiid ja avaal-kohustused —
and Commercial Credits etc
Muud passivad — Other Liabilities
Puhaskasu: — Net Profit:
Eelmiste aastate kasu — Brought
forward from last year .
1939. a. kasu — Net Profit
for 1939

LIABILITIES.

750 000.—
750 000.—
200 000.—
112149.43
450 000.—
arved —

2 262 149.43
7 758 648.42
790 309.36

Accounts
Guarantees

7 524 880.35
529524.67

. . . .
134 603.72
180126.89

314 730.61

Kr.

19 180 242.84

19180 242.84

1939. a. kulude ja tulude aruanne.
Profit and Loss Account for 1939.
KULUD. — DR.

TULUD.

Valitsemise- ja ärikulud — General Expenses
Makstud protsendid ja komisjon — Interest
Kinnisvara kasutamise kulud — Expenses on
Mitmesugused kulud ja mahakirjuhised —
Sundry Expenses, amounts written off
Kinnisvarade amortisatsioon — Depreciation
Ettekanne eelm. aastast — Brought
forward from last year . . . 184 603.72
1939. a. puhaskasu — Net Profit
Kr.

502 697.18
354 625.42
35 867.01

Ettekanne eelmisest aastast — Brought
forward from lasi year
Saadud protsendid ja komisjon — Interest
and Commission received
Tulud kinnisvarade kasutamisest — Income
Mitmesugused tulud — Miscellaneous

OR.

134 603.72
800 751.62

. . .

16 471.—
707 308.97

Kr.

1 659 180.31

438 710.09
12 500.—

314 730.61
1 659130.31

Aktsionarade peakoosolekul, 15. veebruaril 1940. a.,
otsustati ühel häälel peakoosoleku käsutuses seisev summa, — Kr. 314 730,61 — jaotada järgmiselt:
kanda eri-tagavarakapitali arvele I I . . . Kr. 37 500.—
arvata riigi- ja teiste maksude tagavaraks
„
50 000.—
maksta aktsionäridele 8°/o dividendi . . .
„
60 000.—
kanda uuele arvele
„
167 230.61

Kr. 314 230.61

On the General Meeting, held on Februar 15th, 1940,
the shareholders decided unanimously that the amount
placed at ihe General Meeting's disposal, vis. Kr. 314 730.61,
be distributed as follows:
to be carried to Special Reserve Fund II . Kr. 37 500.—
to be carried to Tax Reserve
„
50 000.—
to be paid to the shareholders as a divi- .
dend of 8»h . • . - »
60 000.—
to be carried to New Account
„
167 230.61
Kr.

314230.61

VÄLISMINISTEERIUMI

VÄLISKAUBANDUSE OSAKONNA TEATED
BELGIA.

Rahandusseisund Belgias. — The Financial Situation

M. a. sept. alates, ilmneb belgia rahanduses üha suurenev mure säilitada likviidsust.
Riigikassa senini niigi raskeile koormisile sotsiaalolukorra parandamiseks m. a. viimasel
veerandil seltsisid erakorralised kulutused riigikaitse otstarbeks. Maksude tõstmine ja siselaenud ei ole andnud oodatud tulemusi. Riigipanga aktiva seisus 25. XII 39 võrreldes e.
a-ga näeme järgmisi muudatusi.
Kattevara kullas j a deviisides kahanes viimase aasta jooksul 21,7 miljard, bfr-lt 21,1
miljard, bfr-le, täpsamalt 583 milj. bfr. Seevastu tõusid sisevekslid 1 miljardilt 4,8 miljardile ehk 380% j a välisvekslid — 10 milj.
18 milj. bfr-le ehk 80%. Siselaenude avansid
tõusid 194 milj. 1042 milj. bfr. ehk 437%.
Kulla- ja välisrahatagavarade kahanedes suu-1
rendas riigipank märgatavalt laenude
andmist.
Riigikassa välistehinguist võib märkida lühiajaliste laenude uuendamisi
Hollandi ja
Šveitsiga. Hollandilt saadud laenud tõusid
Varustustalituse

töökorraldus

Belgias.

Moniteur Beige nr. 49, 18. II k. a. avaldatud varustustalituse töökorralduse seadusega
allutatakse varustustalitus liitunud majandusning varustusministeeriumile.
Varustustalituse ülesandeks on kindlustada
tsiviilelanikele elatustarbeid. Seks teeb talitus
kindlaks vajaduste ja tarbimise määrad riigi
ulatuses, informeerib neist valis-, põllutöö- ja
asumaadeministeeriumi, 'korraldab siseturul
esmajärgu. tarbeainete müüki ning määrab
nende saaduste hinnad majandus-), varustusrning põllutööministeeriumi vahelisel kokkuleppel.

in

Belgium.

35 milj. 41 milj. kuldnale,
kuna Šveits vähendas laene 25 milj. 15 milj. šfr-le.
Riigipanga passivas suurenesid tunduvalt
jooksvad kohustused. Liikvelolevad pangatähed tõusid 2i2 miljard. 27,9 miljardile ehk
26,8%.. Jooksvad arved kahanesid 907 milj.
378 milj. bfr4e, s. o. 529 milj. bfr. ehk 58,3%.
Eriseadusel põhinevate asutiste jooksvad arved vähenesid 903 milj-lt 240 milj-le
ehk
73,4%. Riigikassa jooksev arve langes 572
milj-lt 19 milj-le ehk 96,7%. Kliiringarved vähenesid 115 milj-lt 94 milj-le ehk 18,3%. Seega tõusid jooksvad kohustused 24,6 miljard.
28,8 miljard, bfr-le, s. o. 4,2 miljardi võrra
ehk 17,1%.
. Arvates
liikvelolevaile
pangatähtedele
juurde riigipanga j a erapankade jooksvad ar->
ved ning postiveod, näeme neis
.suuremaid
kõikumusi kui pangatähtede osas. Viimaste
arvu suurenemisega käisid kaasas panga deposiitide kahanemine ning maadvõttev
thesaureerimine.
—

Belgian

Supplies

Department

ReguMions.

Varustustalituselt küsitakse nõu kõigi nende kaupade sisse- j a väljaveolitsentside andmisel. Tema juures leiduvad tagavarakoguste, tarbimuse, müügi ja hindade kohta kõige
täpsamad andmed.
Varustustalituse peasekretariaadil on a)
majandus-juriidiline sektsioon, milline tegeleb
vastavate seaduseelnõude j a määruskavade sisulise läbivaatamisega j a b) kontrolli- ning
järelevalveteenistus, milline jälgib ning konstateerib selle ala seaduste j a korralduste mittetäitmist.
Pealeselle ositub talitus, kahte
osakonda: 1. tagavarad j a põllumajanduslikud ressursid, 2, kaubandus ja ositus.

Tarbepuude j a puusaaduste v ä l j a v e o k e e l d Belgias.
Belgiwm Prohibits Exports of Certain Timb'er Products.
Majandus- ja varustusministeeriumi sellekohase korraldusega on Belgiast keelatud vedada välja" ehitus- ja mööblitööstusele määra-

tud tarbepuid, vineeri, puutööstuse poolvalmistooteid eraldi või kokkupandult ning valmissaadusi.

Belgia

tööstusseisund.

Belgia tähtsaima tööstusharu — metallitööstuse — praegust seisundit tuleb pidada rahuldavaks. Tellimusi saadi rohkesti, millede
ühe osa täitmine on nähtud ette pikema aja
vältel, tagades tööjõu püsivat rakendust. Pärast teatavat seisakut hakkab taas suurenema
eksporttegevus tööstussaaduste alal. Siseturul
on mäi*gata samuti elavnemist. Terasplaatide
ja -kauba kui ka traadi, trosside ning kaablite järele on elav nõudmine.
Töösturite peamureks on kütteainetagavarade muretsemine. Selles aegajalt ilmnevad
raskused kokkuleppe saavutamiseks kaevandustöölistega mõjuvad pidurdavalt toodangu
käigule. Kui neile küsimusile peaks leitama
püsiv lahendus, võib metallitööstuse toodang
k, a. arvatavasti ületada m. a.
Kivisöeturul on praegu eriti halb seisukord. Külmast tingitud enamtarbimine on
vähendanud tagavaru, nii et raskusi on isegi
elanikkonna varustamisega. Ka puuduvad tagavarad, milledest piisaks erakordseiks olu--
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Belgian

Industry.

deks. Töölisesindajad ei tee järelandmisi tööaja piiramisnõudes.
Belgia villatööstus, milline oli koondunud
idapoolseisse piirkonnisse, kannatab tõsiselt
aja raskuste all. Toorainetagavarade ümberpaigutamine idalpiirist kaugemlale sisemaale
veeretab raskusi tööstuse korrapärasele varustamisele, millele lisanduvad transpordining uute laoruumide soetamise kulud.
Ka
hoiduti andmast tellimusi tööstusile, millised
asuvad sõjapiirkonna läheduses.
Erandina tuleb nimetada suurenevaid tellimusi sõjaväe tarbeks.
Verviers'is asetsevas villatööstusea tehakse töödi ainult mõni päev nädalas. Kõrgemn
husliku kauba müügiks on siseturg liiga piiratud, kuna eksportlitsentside andmisega on
valitsus väga ettevaatlik. Valitsuse sekkumisega villa eksportkaubanduses, milline m. a.
lõpul võttis spekulatiivse ilme, ei ole karta
toorainepuudust villatööstuses.

Välismaiste põletusainete müügi keeld Itaalias.
Italy Prohibits Sale of Foreign Fuel.

Fašistide ja korporatsioonide kojale (parlament) on esitatud seaduse kava välismaiste
põletusainete ja koksi müügi keeluks' kütte
otstarbeks tuleval talvel. Keelu eesmärgiks
on vähendada põletusainete sissevedu välisr

maalt ja tõsta oma maa kütteainete, eriti ligniidi, toodangut. Erand on nähtud ette raviasutiste suhtes, milliseile antakse luba koksi ja valis- ning sisemaiste põletusainete segu
ostmiseks kütte otstarbeks.

U u s suhkruvabrik ehitamisel Itaalias. —
Sant Eufemi'as, Calabrias, on alustatud
uue sufokruvabriku ehitamist, mis peab valmima 1941. a. Aastane toodang on kalkuleeritud 100—120 tuh. kv. Malaaria Sant Eufemia
rajoonis on likvideeritud.
Riisikasvatamise
keeluga rajoonis on kõrvaldatud iga-aastane

Construction

of New Sugar Factory in

Italy.

maa-ala üleujutamine, milline tekitas malaariakärbseile soodsaid sigimispesi. Riisi asemel hakati kasvatama suhkrunaereid, milliste
suhkrusisaldus kõigub 16—23 kraadi vahel,
keskmise sisaldusega 20 kraadi.

Italian-Tivrkish Trade Negotiations.
kaubanduslikud läbirääkimised.
Itaalia-Türgi kaubanduslike läbirääkimisr meil näitab 62 milj. liiri Türgi kasuks; Türgi
te kohta Roomas teatatakse ametlikult, et lä- delegatsiooni andmeil tõuseb mainitud saldo
birääkimised toimuvad Itaalia-Türgi segako- ainult 37 milj. liirini, kuna 25 milj. osutub
misjoni tavaliseks istungjärguks k. a. kauba- ettemaksuks itaalia importijate poolt türgi
vahetuse läbikäigu kindlaksmääramiseks. Lä- kaupade eest, millised ei ole veel veetud Itaabirääkimiste päevakorras, olevat:
1) leida liasse. — 2) Määrata kindlaks uued kontinabinõusid saldo vähendamiseks1 Itaalia-Türgi gendid 15. X 38 kokkuleppes ettenähtud konkliiringaxveis, mis Itaalia delegatsiooni and- tingentide asemel.
Itaalia-Türgi

Nr. 9
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Hispaania-Prantsuse uus kaubanduskokkulepe.
New Spanisfo-Frenck Trade
Agreement.

22. I k. a. jõustus vastsõlmitud HispaaniaPrantsuse kaubanduskokkulepe, mis korrail!dab mõlema riigi kaubavahetust vastastikkuse
alusel. Kaupade nimistus, milliseid Hispaania võib eksportida Prantsusse, esinevad muuhulgas järgmised kaubad: püriit 431000 tn,
elavhõbe 672 tn, tina 7. kuni 10 000 tiu, volfram 200 tn, bismut 8 tn, malm 4000 tn, apelsinid 1200 000 kv., mandariinid 150 000 kv.,
sidrunid 50 000 kv., pähklid ja mandlid 6 milj.
fr. väärtuses, puuviljapülped 10 milj. fr., kork
3 milj. fr., safran 3 milj. fr., veinid 2 milj.
fr., sardiinid konservitult 10 milj. fr., vars-ked kalad 1,5 milj. fr., lambanahad 40 milj.
fr., farmatseutilised tooted 2 milj. fr. Hispaania impordib kokkuleppe kohaselt Prantsusast
järgmisi kaupu: teravilja 1750 000 kv., fosfaate 325 000 tn, riisi 350 000 kv, mitmesuguseid seemneid 2 milj. fr., autosid 4000 tn, autode osi 6 milj. fr., farmatseutilisi tooteid ja
mineraalvett 30 milj. fr., värvaineid 10 mdl j .
fr., teisi keemiasaadusi 35 milj. fr., elektriapa-
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raate 20 milj. fr., põllutöömasinaid 6 milj. fr.,
mootoreid 8 milj. fr. j . t.
Kaubavahetusest tekkivate maksete õiendamine toimub kokkuleppe kohaselt kliiringu
teel, kusjuures arvestatakse kauba väärtust
fob Prantsuse-Hispaania piir. Kui kaubad
transporditakse mereteed kaudu, võidakse veo-1
j a kindlustuskulusid tasuda samuti kliiringu
teel.
Kokkuleppele lisatud kaupade
nimistuis
mitteesinevate kaupade suhtes on võimaldatud teostada erakompensatsiooni; seda samuti
ka siis, kui on ületatud nimistuis esinevate
kaupade koguslik või väärtuse piir. Erakompensatsiooni-tehingute sooritamiseks on aga
vajalik mõlema valitsuse nõusolek.
Kokkulepe näeb ette ka vastava segakomisjoni kokkutulekut iga 4 kuu järel kaubavahetusest tekkinud küsimuste lahendamiseks ja
võimalikult esinevate raskuste kõrvaldamiseks. Kokkulepe kehtib 31. XII 40, kusjuures
on nähtud ette uute läbirääkimiste pidamine
okt. 1940. a.

Riitsinustoodangu suurendamine Jugoslaavias.
Yugoslavia Increases Production of Castor-beans.

Kuigi praegu puuduvad veel kindlad andmed 1939. a. riitsiniuskasvupimna kohta, on
kindel, et rütsimusfcasfratue
Jugoslaavias
1988. ia. j a 193©. a. oli võrdlemisi piiratud.
Seepärast said rüteinusiekasvatajad oma toote
eesit pareimait hinda kui see oli määratletud
nende ja vaihrifcute vahel sõimatud (Lepingus.
Tavaliselt toimub rütsinusfcasvatus Jugoslaavias kasvatajate ja vastavate vabrikute vahel
sõlmitud lepingute alusel, omlDe põhjal niad
kohustuvad kokkulepitud suurusega külvipinnalt saadava saagi müüma vabrikule kokkulepitud) Mnna eest. Himma tõusu tagajärjel
on paljud kasvatajad asunud rüteimuse kasvatamisele omal iriisikol, sõlmimata vabrikuga
lepingult.
lüitsimuskajsvupiindl 1934. a. oli 296 ha,
mis suurenes 1937, a. 707 ha-le, et langeda
1939. a. umbes 150 ha-die. M. a. kasrvupinna

vähenemist seletatakse rii/Uimushinna hilinenud kidlaiksmääraimiisega 1930. a~ks. Jugoslaavia riiitsiauisjkasvatus ei kata mitte ainult
sisemaise tarrdduse rütsinusõli alal, waid õli
jätkus suurel kogusel k a väljaveoks, eariti
aastail, mil kasvupind oli suurem. Kuma rütsinusoli tarvidus Jugoslaavias ja mujal pidevalt, suureneb, kavatsetakse rütsimustairne
kasvupinda 1940. a. suurendada 2000 ha-le.
Selleks on Belgradi eelistatud väljaveoürmal
õigus sõlmida põHupidajatega kasva tamaislepinguid mainitud ufliatoses. Vastav keskus varustab põllupidajaid tarviliku külviseemne ja
seeimnete koorimiismasinatega.
Riitsinuisseemnete 1940. a. saagi hinna
alamjmaäraks on määratud 400 dinarät 100 kg
franko kokkuostupunkt pufloastatult
Eiitsmusseemnete kogusaak 1938. a. oli
4781 tsn. 1937. a. 8735 tsn. vastuv

fv
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ROOTSI.

Rootsi väliskaubandus jaanuaris 1940. a.
Swedish Foreign Trade in January* 1H0.

Vaatamata .sojaraskusiLe on Rootsi suutnud säilitada oma väliskaubanduse ulatust.
Kuigi Rootsi avaOdiab oma välriskaubandujsstatdsti'kais landomeid; vaid kogu kaubarühmade
kohta, annab see siiski teatava kujutluse
väliskaubanduse liikumisest.
üldarves itaanefo eriti sisseveo suur tõus
174 milj. kr-lt jaanuaris 1939. a.. 258 milj.
kr-le k. a. jaanuaris. See suurenemine, olles
oluliselt põhjustatud kaubahindade kui ka
veo- ja kindlustuskulude tõusust, sisaldab
kahtlemata k a sisseveo kogusäüku suurenemise. Samal võrdlusajal suurenes väljavedu
vaid 148,8 milj. kr-lt 168,6 mMj. kr-le, Kuna
ka väljaveokaupadte hinnad on tõusnud, kuigi
mitte sellisel määral aiagu sisseveetavate
omad, võib järeldada, et väljaveo koguislikku
murenemist ei ole toimunud.
Rühmaliselt kujunes Rootsi väliskaubanduskäive jaanuaris 1940. a. järgmiseks (1000
kr.):
Sissevedu
1940
1939
Looma- ja taimeriigiained jne
Mineraalid ja metallid
ning tooted neist . .
Keemilised saadused ning
apteegikaubad, värvid
ja värnitsad, eeep, väetisained jne. . . . .

NORRA.

Nr. &

Väljavedu
1940

1939

51 878

28 850

8 959

11 482

86 492

59 954

39 855

39 156

27139

15 423

6 774

4 800

Sissevedu
1940
1939
Nahad, kautSuk, tekstiilained ning tooted neist
Puukaup,
paberimass,
papp ja paber ning
tooted neist
. . . .
Masinad,
transportabinõud ja instrumendid
Kokku

Väljavedu
1940
1939

52 240

33 423

4 652

4 450

3 645

71682

35 813

32 797

36 647

52 538
33 694

258012 173981 168569 148 758

Sisseveoväärtius asutab seega tõusu kõigis irühmades. Sama võib oletada k a koguse suhtes, arvatud välja puukauipadie ja masinate, .transportabinõude ning instrumentide
rühm, milliste väärtus© tõus on suhteliselt
väiksem kui hinna jia veokulude tõus vastavailt tooteilt.
Väljaveo areng on olnud1 seevastu ebaühtlasem1. On vähenenud looma- ja taaimeriigiainete ning nahkade, kautšuki ja tekstiilainate väljavedu. Mineraalide ja metallide,
keemiliste ainete ja trohukaupadie ning masinate, transportabinõude ja instirumentide
rühmade väljaveoväärtuse tõus ei ületa üldiseat vastavate kaupade too.umiskul.ud'e tõusu,
mistõttu siin ei ole leidinud aset väljavaokoguse suurenemine. Vaid puukaupade, paberimassi ja papptaodete rühm osutab 34%-ga
tunduvat suurenemist.
Sidn on juba Maruselt toimunud k a väljayeokoguse suiureinemine, arvatavasti tsieiMLoosi aial.

Norra väliskaubandus jaanuaris 1940. a.
Norwegian Foreign Trade in Janumry, 19^0.

Vastupidiselt paljudele teisile räigele, kes
sõja alates loobusid avaldamast väliskaüban-1
duslikke andmeid, jätkab Norra oma väliskaubandusstatistika avaldamist. Sisaldades •üksikasjalisi andmeid, võimaldab see teha järeldusi ka väliskaubanduse üldarvude muutumise
kohta. Võrreldes Norra k. a. jaan. väliskaubanduse käivet 19,39. a. jaanuarikuu käibega
näeme selle suurt tõusu sisse- kui ka väljaveo poolel ning seda väärtuselt kui ka koguselt. Nii suurenes sissevedu 9ö milj. kr-lt
151,3 milj. kr-le j a väljavedu — • 64,6 milj.
kr-lt 92,6 milj. kr-le. Sisseveo ülekaal k. a.
jaan, oli 58,7 milj. kr. m. a. sama, kuu 31,4

milj. kr. vastu. Vaadeldes üksikaineid, paisutab silma eriti teravilja, suhkru, looma-jõu-»
toidu, kemikaalide, tekstiilainete, vedel-kütteainete ja metallide sisseveo suurenemine, millest järeldub, et N o r m on asunud energilisele
tagavarade soetamisele.
Väljaveo paranemist on põhjustanud peamiselt tselluloosi, papi, alumiiniumi, tsingi j a
nikli väljavedu. Ka on siia arvatud laevade
müük, milline ulatus 7 milj. kr-le 2,4 milj. kr.
vastu 1989. a. jaan.
Seega on Norra, vaatamata meresõjale,
suutnud isegi arendada oma väliskaubandust.

A.-S. ,,Ühiselu" trükk Tallinnas, Pikk 42.1940,
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