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§ 24. Üleüldisharibusliste õpeasjade korralised ja erakorralised
õpetajad ja õpetajannad walitakse isikute seast, kellel õigus on Walitsuse
keskmistes õpeasutustes õpetada, ehk kes kooliõpetajate institudi on lõpe»
tanud ehk iseäralise eksami kõrgema algkooli kooliõpetaja (-õpetajanna)
ameii peale läbi on teinud.' Grafiliste kunstide õpetaja ja Sp^tatanna
walitakse isikute seast, kellel õigus on neid Speasju rahwahariduse ministeriumi keskmistes ehk alamates õpeasutustes õpetada. Näputöö õpetajanna walitakse isikute seast, kellel selleks tarwiline ettewalmistus on.
Kõiki tähendatud isikuid kinnitab rahwakoolide direktor ametisse.
§ 25. Laulmise õpetus ja kehaliste harjutuste juhatamine antakse
iseäralise maksu eest korraliste ja erakorraliste kooliõpetajate ja -õpeiajannade hoolde ja, rahwakoolide direktori loa Põhjal, ka iseäraliste
palgatud kooliõpetajate ja -õpetajannade hoolde nende isikute seast, kellel
selleks tarwiline ettewalmistus on.
§ 26. Üleüldse wõib tõigi õpeasjade õpetamist kõrgemates algkoolides, niisamuti ka õpetuseandmist täiendawates klassides ja kursustel
(§ 12), rahwakoolide direktori loaga, palgatud isikute hoolde anda, kui
puudus peaks tulema isikutest, kellel õigus on korraliseks ehk eratorraliseks kooliõpetajaks ehk -õpetajannaks nimetatud saada.
§ 27. Arsti (meeste- ehk naesterahwa) kinnitab ametisse rahwakoolide direktor.
§ 28. Otsekohene kooli juhatamine pannakse, õpekonna kuratori
kinnitusel, rahwakoolide dmktori ettepanekul, ühe kooliõpetaja peäle
poisslaste koolides ja ühe kooliöpetajanna peäle tütarlaste toolides.
Segakoorides wõib sellesama korra järele juhatajat (inspektori) ehk
juhatajannat nimetada.
§ 29. Koolijuhataja ehk -juhatajanna ja arsti kohused määrab
kroonu kulul ülewalpeetawates koolides rahwahariduse minister ära, aga
muis koolides —õplkonna kurator koolide ülewalpidajatega kokkuleppides.
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P e a t ü k k V.
Kooli kuratoriumist.
§ 30. Teise paragrafi teises punktis ülesloetud asutuste, seltside
ja eraisikute poolt, kroonu toetusel ehk ilma selleta, ülewalpeetawate
koolide kuratoriumidesse käiwad koolide ülewalpidajate poolt kolme aasta
peäle walitud isikud, mitte enam<kui kuus inimest, siis weel koolijuhataja
ehk -juhatajanna, kaks isikut pedagogika«nõukogu waliku järele selle nõu»
kogu liikmete seast (§ 41, p. 7), üts õpekonna kuratori poolt nimetud
isik ja kooli aukurator (nais-aukurator). Koolide ülewalpidajate poolt
walitud kuratoriumide liikmeid kinnitab sellesse ametisse õpekonna kurator
peale nende kordade, kus liikmeid maa- ja linna omawalitsusa walisiwad.
§ 81. Kuratoriumi asutamise ühe ehk mitme kroonu kulul ülewalpeetawa kõrgema algkooli juurde otsustab rahwahariduse minister õpekonna kuratori ettepanekul ära. Kuratoriumi kokkuseade määrab õpekonna
kurator ära. Kuid selle juures käib neis kohtades, kus kubermangu- ja
kreisi-semstwo asutuste seadus ehk linnafeadus maksma on pandud,
igatahes kuratoriumi liikmete hulka: maal — kreisi-femftwokogu poolt,
linnades — linnawolikogu poolt kreisikogu ehk wolikogu wolituste keftwuse aja peäle walitud isik.
§ 32. Linna ehk kreisisemftwo kulul ülewalpeetawate koolide
juurde wõib kuratoriumisi asutada igaühe kooli juurde eraldi ehk üks
kuratorium mitme kooli juurde; siin määrawad kuratoriumi kokkuseade,
õpekonna kuratori kinnitusel, koolide ülewalpidaiad ära.
§ 33. Kuratorium walib oma seast (nii meeste, kui naesterahwaste keskelt): esimehe, sekretäri ja isiku, kes esimehe asemele astub,
kui wiimane puudub ebk Haige on. Tähendatud isikud walitakse kolme
aasta peäle ehk selle aja peäle, kui kauaks nad on kuratoriumi walitud,
kui fee aeg lühem on kui kolm aastat.
§ 34. Kuratorium on kohustatud: 1) koolijuhatajat (-juhatajannat),
usuõpetajat, kooliõpetajaid ja arsti walima ja neid kinnitusele seadustiku korra järele (§ 28) ettepanema; 2) aastaaruandeid läbiwaatama ja
nende kohta oma arwamisi awaldama rahwakoolide direktorile ja kooli
ülewalpidajale; 3) sissetuleku ja wäljamineku summast ja arweid iga
kuu järelewaatama; 4) kroonu poolt antud rahade tarwitamine kohta
kontrollkojale määratud aegadel aru andma;'5) kooli waranduse korrasolemise ja hoidmise üle walwama; 6) õpekonna kuratorile Spiraha ja tema
suuruse kohta neis koolides, mis kroonu kulul ülewalpeetakfe (§ 20), ettepanekuid tegema; 7) waefemaid õppijaid wabastama öpirahaft pedagogikanõukoguga kokkuleppides; 8) ettepanekuid tegema rahwakoolide parallellosakondade ja õpilaste ühiskorterite awamise ja kinnipanemise asjus; 9) kooli
ülewalpidamife kulude eelarwet kokkufeadima neil kordadel, kus kooli mitte
ainult kroonu kulul ülewal ei peeta, ja 10) abinõusid otsima kooli aineIise korra tõstmiseks. Peäle selle on kuratoriumi! õigus kooliasjus ettepanekuid teha õpekonna kuratorile ja rahwakoolide direktorile.
T ä h e n d u s 1. Kui selle (34.) paragrafi esimese.
punkti põhjal kuratoriumi poolt ettepandud isikud kahel
korral kinnitamist ei leia, siis pannakse waba koha peale isik
õpekonna kuratori nimetuse järele.
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T ä h e n d u s 2. Nende koolide kuratoriumid, mis
kroonu kulul ülewalpeetakse, käiwad erisummade hoidmise ja
kulutamise asjus nende määruste järele, mis neis asjus
linnakoolide kohta Arwepidamise seadustes (Seadustel. VIII k.,
2 jagu) ülesseatud, aga nende koolide kuratoriumid, mis
ülewalpeetakse 2. paragrafi teises punktis nimetatud asutuste,
seltside ja eraisikute kulul, — määruste järele, mis õpekonna
kurator kooli ülewalpidajaga kokkuleppides kinnitanud.
T ä h e n d u s 3. Neis kroonu kulul ülewalpeetawates
koolides, kus kuratoriumisi ei ole (§ 31), pandasse Wiimaste
kohused, peale selle (34.) paragrafi esimeses punktis tähendatud kohuse, pedagogika-nõukogu peale, ja esimeses punktis
tähendatud kohused — rahwakoolide direktori peäle.
§ 35. Kuratorium ei käi mitte wähem kui kord kuus koos. Asjad
«otsustatakse lihtse healteenamusega ja kui heäled pooleks lähewad, siis
otsustab eesistuja heäl. Et otsus maksew oleks, selleks ei pea koosolekul
mitte wähem kui neli isikut olema ja nende seas koolijuhataja ehk-juha^ajanna (ehk nende äraolekul — üks kooliõpetajatest) ja üks pedagogikamõukogu liige. Koit lahkuminekud koolijuhataja ehk- juhatajanna ja kuratoriumi liikmete enamuse wahel, niisamuti ka kuratoriumi ja pedagogikanõukogu wahel otsustab õpekonna kurator, rahwakoolide direktori ettepanekute peale, ära.
§ 36. Kuratoriumi esimees ehk, esimehe nõusolemisel, keegi teine
/tema liikmetest, kuratoriumi waliku järele, wõtab pedagogika-nõukogu
koosolekutest otsustama healega osa.
§ 37. Kuratoriumi esimehel ehk, esimehe nõusolemisel, kellegil
teisel tema liikmetest, kuratori waliku järele, on õigus õpetundidele
ilmuda, kuid ilma et tal õigus oleks märkusi teha; koolilõpetamife ja
Hhest klassist teise minemise eksamitel on õigus kuratoriumi esimehel ja
ckõigil kuratoriumi liikmetel olla, kuid ilma healeõiguseta.
P e a t ü k k VI.
Pedagogika-nsukoguft.
§ 38. Nende küsimuste õigemaks ja kõigekülgfemaks äraotfus-tamseks, mis suuremalt osalt õpetamise ja kaswatamise külge kõrgemates
algkoolides puudutawad, seisab iga niisuguse kooli juures pedagogikanõukogu, kelle hulka täib, koolijuhataja ehk -juhatajanna eesistumisel,
usuõpetaja, kooliõpetajad ja «õpetajannad ja arst, kui wiimane kooli
juures on ametis. Peäle selle on nõukogu liikmeteks kuratoriumi esimees ehk üks kuratoriumi luge, kuratoriumi enese walikul, ja ta kooli
aukuratoi (nais-aukurator).
§ 39. Pedagogika-nõukogu käib õpeaja! wähemalt kord kuus koos.
§ 40, Asjad otsustatakse lihtsa healteenamusega ja kui heäled
^pooleks lähewad, siis otsustab eesistuja heäl.
§ 4 L Pedagogika-nõukogu waatab läbi ja teeb otsust järgmistes
asjades: 1) õppijate wastuwõtmine ja wäljaheitmine ja nende ülewiimine ühest klassist teist; 2) attestatide wäljaandmine õpilastele, kes
ckooli läbi tegiwad, ja tunnistuste wäljaandmine neile, kes enne lõpetu-
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mist koolist wäliaastuwad; 3) tunnistuste wäljoandmine isikutele, kes
wäljast poolt terwe kooli kursuse ehk ühe WZi mitme klassi kursuse, niisamuti ka täiendawate klasside ja kursuste (§ 12) asjus eksami läbi
tegid; 4) õpetuseandmise wnside, Speasjade õpetamise üksikasjalise
klasside järele kohaldamise ja üleüldse kogu sisemise korraldamise, õpetamise ja klassi-distsiplini läbiarutamine; 5) õppijate edasijõudmise ja
elukommete ja üksikute õppijate edasijõudmise ja elukommete parandamise
abinõude läbiarutamine; 6) õpeabinõude ja õpiraamatute wäljawalik
nende hulgast, mis rahwahariduse ministerium ehk waimulik ülemus
sellekohaselt kõlbulikuks on tunnistanud, niisamuti ka raamatute wäljawalik raamatukogusse; 7) pedagogika»nõukogu sekretäri walimine ühe
aasta peale, raamatukogu hoidja ja kahe kuratoriumi liikme walimifed;
8) kooli aasta aruande kokkuseadmine, ja 9) üleüldse kõik abinõuud, mis
kooli õpetuslise ja kaswatuslise külje õigema ja edukama juhatamise
peale on sihitud. ,
§ 42. Lahkuminekud koolijuhataja ehk -juhatajanna ja teiste
pedagogikll-nõukogu liikmete wahel pannakse rahwakoolide diretorile
otsustamiseks ette.
Peatükk

V1L

Nooli aukuratorist ja nais-aukuratorist.
§ 43. Et kooli heale korraldamisele kaasa aidata, wõib iga kooli
juures oma aukurator ehk nais-aukurator olla, .keda kolme aasta peale
waliwad — kroonu kulul ülewalpeetawates koolides rahwakoolide direktor ja muis koolides —-koolide ülewalpidajad. Aukuratorisi ja naisaukuratorisi kinnitab õpekonna kurator.
§ 44. Aukurator ja nais-aukurator on kooli pedagogika-nõukogu
ja kuratoriumi liikmeteks. Nende kohused, määrab ära kroonu kulul
ülewalpeetawates koolides rahwahariduse 'minister, muis koolides—
nende ülcwalpidajad õpekonna luratoriga kokkuleppides.
§ 45. Kui aukuratoriks on isik, kellel on riigiteenistuses olewa
isiku õigused, siis arwatakse teda V I I klassi järele, kui temal kõrgemat
aukraadi ei ole.
P e a t ü k k i VIII.

Koolide õigustest ja eesõigustest.

§ 49. Kõrgematel algkoolidel on pitser riigikulli ja pealkirjaga:
„selle ja selle kõrgtma algkooli."
§ 47. Kõrgematel algkoolidel on tempelmaksude, niisamuti ka
kreposti- ja kantselei- maksude maksmisel, kui nad oma nimel altisi teewod^
ja üleüldse kõigis nendesse puutuwates asjates, niisamuti ka korteriandmise koormatuse ja linnamaksude maksmise asjus needsamad kergitused^
mis linnakoolidelgi sellekohastes seadustes seiswate määruste järele.
§ 48. Kõrgemate algkoolide täieliku kursuse lõpetajad saawad
koolijuhataja (inspektori) ehk- juhatajanna ja pedaaogika- nõukogu
liikmete allkirjadega ja kooli pitseriga attestadid.
§ 49. Poisslapfed, kes kõrgemate algkoolide esimese ehk teise klassi
hästi on läbi teinud, wõiwad sellekohaselt rahwahariduse ministeriumr
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uleüldisharidusliste keskmiste koolide teisse ehk kolmandamasse klassi
astuda, kui nad neis wõerastes ja wanaöes keeltes eksami läbi teewad^
mis sunduslikuks õpeasjaks on koolides, kuhu nad üle lähewad.
§ 50. Tütarlapsed, kes kõrgemate algkoolide esimese, teise ehk kol
mandama klassi hästi on läbi teinud, wõiwad sellekohaselt üleüldishari
dusliste keskmiste toolide teise, kolmadamasse ehk neljandamasse klassi
astuda, aga need tütarlapsed, kes kõrgema algkooli lõpetannd — kesk
miste õpeasutuste wiiendamasfe klassi, kui nad nii ühel tui teisel korral
neis wõerastes ja wanades keeltes eksami läbi teewad, mis sunduslikuks
õpeasjaks on koolides, kuhu nad üle lähewad.
§ 51. P oisslastele, kes kõrgema algkooli ära lõpetasid, antakse
riigiteenistuses, sõjawäeteenistufes ja aukraadide saamises needsamad öi
gused, mis Õpetud ja õpeasutuste seaduste § 2724 põhjal, 1893 a.
wäljaandes, sellesama ministeriumi nais progümnasiumi lõpetajatelegi,
aga isikutele, kes kahe ehk tolmeaastased pedagogikakursused hästi
lõpetanud — algkooliõpetaja (õpetajanna) õigused.
§ 52. Needsamad õigused, mis 50. ja 51. paragrafis üles on
tähendatud, on ka neil isikutel, kes wäljast, poolt kõrgema algkooli lõpu
eksami ära teewad ja sellekohase tunnistuse saawad.
P a l g a m ä ä r a d kõrgemates algkoolides.
I. P algamäärad koolides, kus ühed klassid on.

Aasta üles
pidamine.
Kor
Palk. teri Kokku
raha.

Ametnikkude nimi.

£*

Rublades.
Koolijuhataja (inspektor) ehk
juhatajanna
Lifapalk temale koolijuhatstmise
eeft . . . . . . . .
Usuõpetaja. . . . .
. .
Uleüldisharidusliste asjade õpe
tajad (õpetajannad) . .
Grafiliste kunstide õpetaja
(õpetajanna). . .
Laulmise ja kehaharjutuste õpe
tamise kulud
Õpeabinõude peäle
. . . .
Kantselei kuludeks . . . . .
Koolimaja ülewalpidamise ja
parandamise ja teenija palka
mise peale. . . . . .
Kokku .
■■ '■■'

.
eht

960

Korter
ehk
300

1260

VIII

300
500
500

X

960
2880

X

500
500
400
300
50
1000
7190
walmis kortert juures 6890

mate
alg
koolide
seäduse

XI.
osa 1.
pära
grafi
põhjal.
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II. Palgamäärad toolides, kus paarisklassid sisseseatud.
S
a
Ametnikkude nimi.
\

Koolijuhataja

5

*

(inspektor) ehk

Lisapalk temale koolijuhatamise
Usuõpetaja
Üleüldisharidusliste asjade 5p&
lajad (-õpeiajannad) . .
Grasiliste kunstide
õpetaja
(-õpetajanna).....
Laulmise ja kehaharjutuste Spe«
Opeabinöude peale
. . . .
Kantselei kuludeks
. . . .
Koolimaja ülewalpidamife ja
parandamise ja teenija palkamife peale
. . . . .
Kokku

.

.

Aasia ülespidamine.

5R

KorPalk. teri- Kokku
raha.

11

3

3i-

Rublades.
Korter
ehk
1 960 300 1260 VIU

1 800

450
800

7 960

6720

X

1 800

800

X

Kõrge»
mate
alg.
koolide-

L

."

seaduse
XI.

osa 1.
päragrast

1 põhial.

600
450
100
1500
12680
eht
walmis
korteri
juures
12380

*

Üleüldised tähendused kõrgemate algkoolide
palgamäärade juurde.
1. Kõrgemate algkoolide koolijuhatajal (inspektoril), -juhatajannal,
usuõpetajal ja kooliõpetajatel (.õpetajannadel) on õigus iga wiie aasta
järele, kokku neli korda, palgalisa riigirenteift saada: koolijuhatajal
(inspektoril), -juhatajannal ja üleüldiiharidusliste õpeasjade õpetajatel
(õpetajannadel) igaühel s a d a k a h e k s a k ü m m e n d rubla aastas,
ja usuõpetajal ja grasiliste kunstide õpetajatel (õpetajannadel) — igaÜhel s a d a rubla aastas.
2. Tütarlaste kõrgemates algkoolides ja segakoolides on peale
ametite, mis palgamäärades äranäidatud, weel näputöö kooliõpetajanna
amet k o l m e f a j a-rublalise ^aastapalgaga ühede klassidega koolis ja
paarisklassidega fegatoolis, ja n e I j a s a j a-rublalise aastapalgaga paarisklassidega tütarlaste koolis. Näputöö kooliõpetajanna! on õigus iga wiie
aasta järele, ühte tolku neli korda, palgalis<faada: ühede klassidega toolis
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ja paarisklassidega segakoolis — igaühel k u u s k ü m m e n d rubla
aastas, paarisklassidega tütarlaste koolis — igaühel kaheksakümne e n d rubla aastas.
3. Kui esimeses ja teises tähenduses nimetatud isikuid kutsutakse
teenistusesse ehk wiidakse üle neisse paikadesse, mis Iseäraliste teenistuse
eesõiguste seäduse 1. paragrafi juures olewas esimeses tähenduses nimetatud (Seadustek. III. k., 3. raamat, 1906 a. wäljaandes ja 1909 a.
järje järele), siis antakse neile esialgne palk selles suuruses, mis palgamäärades ja palgamäärade teises tähenduses nende tarwis ülespandud,
ja siinna weel kaks wiieaasta-lisandust 1. ja 2. tähenduse järele juurde
arwatud; päraft seda jääb neile weel õigus kahte niisama suurt wiiellasta-Iisandust juurde saada. Kui aga needsamad isikud kutsutakse ehk
wiidakse teenistusesse üle neisse paikadesse, mis tähendatud seäduse 18.
paragrafi 2. punktis nimetatud, siis antakse neile esialgne palk selles
suuruses, mis palgamäärades ja palgamäärade 2. tahenduses nende
tarwis ülespandud, ja sinna weel üks wiieaasta-lisandus 1. ja 2. tähenduse järele juurde arwatud; pärast seda jääb neile weel õigus kolme
niisama suurt wiieaasta-lisandust juurde saada.
4. Peäle korralise Õigeusu usuõpetaja wõib weel ka teine korraline usuõpetaja olla selle usutunnistuse tarwis, mille järele mitte wähem
ei ole kui pool osa kõigist koolis õppijatest. Teisel korralisel usuõpetajal
on teenistuses ja paiuti saamises needsamad õigused ja eesõigused, mis
Õigeusu usu õpetajatelgi.
5. Peäle nende ametite, mis palgamäärades nimetatud, wõib
weel arsti ametisse panna (kõrg. algkooli sead. §§ 21 ja 27) ilma pal»
gata kroonu käest, kuid nendesamade teenistuse õigustega, mis rahwahariduse ministeriumi poisslaste gümnasiumide arstidelgi, siiski peäle
paiuki saamise õiguse.
6. Kõrgemate algkoolide erakorralistel kooliõpetajatel ja -õpetajannadel
on neil kordadel, kui nad mitte wähem ei anna kui 9 tundi nädalas,
kõik õpeteenistufe õigused, ja nad saawad tasu kas erifummadest ehk
teistest kohalikkudest allikatest, ehk kui neid ei ole ehk kui nad puudulikud on, siis kooli palgamäärades äranähtud summadest õpekonna kuratori
poolt äramäärawd suuruses; kui nad korralise ameti peale saawad, siis loetakse tõik erakorraliselt ametikohuste täitmise aeg paiuki ja wiieaastaliste
palgalifanduste wäljateenimise aja hulka.
.
7, Parallell- osakondade awamise korral (kõrg. algk. sead. § 16)
annab kroonu toetust tuid mitte suuremal määral kui ü t s t u h a t
k o l m s a d a seitsekümmend w i i s rubla iga parallell-osakonna
peale; see raha wõetakse neist summadest, mis rahwahariduse ministeriumi kätte kõrgemate algkoolide tarwiduste peale määratakse. Parallellosakondadesse wõib nende osakondade järele korralist kooliõpetajaid
(-õpetajannaid) määrata.
8. Kõrgemate algkoolide juhatajad (inspektorid), juhatajannab,
usuõpetajad ja kooliõpetajad (- õpetajannad), mis täielikult kohalikkude
rahaallikate poolt ehk kroonu toetusel ülewalpeetakse, saawad ülespidamise
palgamäärade järele; muud nende koolide ülewalpidamise kulud määratakse ära eelarwetes, mis kuratoriumid iga aasta kokku seawad.
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9. Need täiendusklasside (körg. algk. sead. § 12) kooliõpetajad
(-õpetajannad), kes Walitsuse tööstuslise õpeasutuse kuid mitte alama kui
käsitöö kooli on lõpetanud, ehk jälle üleüldishariduslise õpeasutuse kuid
mitte alama kui keskmise, ja kes kõrgema algkooli koaliõpetaja (-õpetajanna) õigused on saanud, saawad sel koraal, kui neil mitte wähem ei
ole tundisi nädalas kui kuus tundi ja kui nad ülespidamist mitte wähemat
määral ei saa kui w i i s s a d a rubla aastas, õpeteenistuse õigused ja
ka paiuki ja ühekorratised abirahad w i i e s a j a rubla suuruses nendesamade määruste järele, mis kõrgemate algkoolide kooliõpetajate (- õpetajannade) kohta maksawad Niisugused kooliõpetajad on riigiteenistuses,
ja nende amet on X klassi järele nagu kõrgemate algkoolide kooliõpctajäte ametki.

Were, järwede \a jõgede tarwitamisest.
A. Pallas.
Suurte jõgede ja järwedega pole meid loodus küll mitte õnnistanud, aga meil on meri, üks suurem järw ja palju wähemaid jõgesi.
Laewakäiguks kõlblikka jõgest on Põhja-Baltimaal ainult kolm, aga kalapüük on kalade muhenemise peale waatamata ikkagi weel peaaegu
igas jõekeses ja järwes wõimalik. J a kus juba mingisuguse asja tarwitamise juures enam kui ühe isiku huwid olemas on, ei jäe tp. tülid
tulemata. Seda äranähes on Baltimaa Kodanliste seaduste kogusse
kaunis palju wete tarwitarnifesse puutuwaid seadusi üleswõetud. Wesi,
olgu ta jookfew wõi seisew, iseenesest juba omanduse-õiguse objektiks, asjaks
kõlbada ei taha. Sellepärast on siin wete tarwiiamise piiride äramääramme iseäranis tarwilik.
Meri, Pihkwa- ja Peipsijärwed ja kuus nõnda nimetatud waba
järwe Kuramaal ei ole kellegi eraomandus ja on sellega igaühele
wabalt tarwitada. Siisgi on Baltimaa! see huwitaw kitsendus maksmäs, et ka mere ja Pihkwa- ja Peipsiiärwes kalapüüdmine igaühele
ainult kolme wersta kaugusel rannast lubatud on; ligemal kui kolme
wersta piiri wõib ainult kalda peäl olewa maa omanik kalu püüda.
Selle wastu on kõik jookswad ja seiswad weed, mis ühe isiku maa
peäl on, selle isiku eraomandus, mida ta oma healsarwamise järele
tarwitada wõib. Wiimaste kohta on maaomanikul täieline, kitsendamata
omanduse-õigus.
Meri ja suuremad järwed ühelt poolt ja ühe isiku piirides olewad
weed teiselt poolt on weed, mille tarwitamine kõige wähem sekeldusi tekitab. Ühed igaühele peaaegu wabalt tarwitada, teised ainult omaniku
tarwitada. Nende kahe äärmise wete^liigi wahel olewad weed jaotab
seadus weel kaheks: 1) laewakäiguks kõlblikud ehk awalikud jõed ja 2)
muud wähemad jõed ja ojab. Esimeste hulka arwab meie kolmas köide
otsekohe ainult Narowat Eestimaal ja Pärnu» ja Emajõge P8hja-Liiwimaal. Koik teised arwatakse wähemate jõgede hulka. Esimeste
to
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tõttamine on nii kaugelt waba, kui see tarwitamine seltskonnale kahju
ei tee ega jõeäärsete maade omanikkude õigusi ei riku. Niisuguse lubatud tarwitamise alla käib, näit., weewölmine. pesupesemine, suplemine,
hobuste ujutamine, loomade jootmine, õngega kalapüüdmine, paadiga
sõitmine jne.
Jõed ja seiswad weed, mis mitme isiku maadesse puutuwad, on
nende ühine omandus, ja igaüks maaomanikkudest wõib seda osa tarwitada, mis tema piirides on. Ehk teisiti ütelda, mitte ühine omandus ei ole need weed, waid igal maaomanikul on õigus a i n u l t seda
osa tarwitada, mis tema piirides on ehk tema maaga kokku puutub.
Piiri peäl olewate jõgede kohta on Liiwimaal määrus olemas, et kumbki
jõeäärsetest maaomanikkudest oma pooltjõge seaduse äramääratud piirides
tarwitada wõib. See määrus käib küll otsekohe kalapüügi kohta, aga
üleüldise seadusemõtte järele peab seda üleüldisemalt seletama. Wastasel korral oleks mitme omaniku maadesse puutuwate wete tarwitamine
Maaomanikule piiratud, sest et ka teised „ühised omanikud" neid tarwitada wõiksiwad. Aga omanduse-õigus on õigus, mille kitsendused kõik
otsekohe seaduses äramääratud peawad olema; ja seadus nõuab siin
ainult, et laewasõiduks, metsaparwetamiseks ja kaladele teatawas laiuses
toober käik oleks jäetud.
Laewakäigu ja metfalaskmife (ehk palgiparwetamise)'kohta on järgmine määrus maksew: „Laewakäiguks kõlblikka jõgesi wõib igaüks tatistamata nende peal sõitmiseks ja ka metsalaskmiseks tarwitada. Kahju,
mis jõeäärne maaomanik metsalaskmiseft saada wõib, peab metsalaskjate
paolt tasutuma" (Koh. Sead. kogu III § 1016) Nagu esialgselt arwata
wõib, oleks selle paragrafi järele õigus laewakäigu ja metfalaskmife
tarwis ainult laewakäiguks kõlbUlka jõgesi tarwitada, ja niisugusteks
peab Balli eraõigus, nagu ülemal nimetatud, Põhja-Baltimaal ainult
Narowat, Pärnu- ja Emajõge. Muidugi on ka teisi laewakäiguks kolblikka jõgesi, wähemalt osalt kõlblikka olemas. Kui aga ainult selle varagrafi sõnadest kinni pidada, siis oleks kõik teised jõed peale ükewalnimetatud kolme, laewasõiduks ja palgiparwetamifeks kinni. Sellesama
otsuse juurde wõib ka weel järgmiselt tulla.
Wenemaa üleüldise, weetee kohta käiwa seaduse järele on weetee
üleüldiseks tarwitamiseks ilma mingisuguse Walitsuse poolt antud kasuta,
ilma sellekohase seaduse määruseta awatud. On ainult waja, et jogi
loomulikkude lingimistega, ilma kunstliste abinõudeta selleks kohane oleks.
See on ü l e ü l d i n e seadus. Balti kodanlifes seaduses olew määrus
on aga spetsial-, ehk eriseadus. Üleüldine seadus aga maksab ainult
siis, kui teatud asja, koha ja m. kohta fpetsial-, erimäärust ei ole. Sellest
pecks järeldama, et Põhja-Baltimaal ainult ülemalnimetatud kolme jõe
peäl laewasõit ja metsalaskmine igaühele lubatud on. Nii seletas nende
^ a h e seäduse wahekorda ka senat weel 1900 aastal.
Et niisugune seadusest arusaamine laewasõidule ja metsalastmisele
wäga takistaw on, on arusaadaw. Teatawat kohal kalda peäl elawa
maaomaniku seisukohast näib see takistus ehk tüll kasulikum olewat,
tuid ka seda ei ole tema mitte, kuigi laewasõitu kõrwale jätame, — laewa-
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sõit meie wäikestel ja madalatel jõgedel on ainult mõnes kohas wõimakik, — siiski teeb metsasaaduste turule saatmise raskus ehk koguni wöimatus ka maaomanikkudele kahju. Nii näeme, et sellest paragrafift teisiti
aru püütakse saada ja et wiimati seda arusaamist ka seaduslikult mõistetakfe põhjendada. Wõtame ka teisi meie kolmanda ma köite paragrafisi arutamise alla ja siis leiame, et § 1019 kõneleb „jookswatest wetest"
ja keelab ära laewakäigule takistusi teha; § 1028 käfeb jõeäärseid maaomanikku wabad pidada ^lacwakäiguks kõlblikkude jõgede kaldad ja ka
nende jõgede kaldad, kus metsalafkmift toimetatakse." Viimasest paragrafift wõib juba järeldada, et peale laewakäiguks kõlblikkude jõgede,
weel teistel jõgedel metfalaskmine üleüldiselt lubatud on. J a ei üleüldistes Wenemaa seadustes pole mingisugust korda ette nähtud, kudas tuleb jögesi awalikkudeks, s. o. laewakäiguks wõi metfalaskmifeks kõlblikkudeks tunnistada, ega pole sarnast määrust ka kohalikkudes seadustes
olemas. Sellepärast otsustas Senat 1901. aastal seda küsimust järgmiselt: üleüldine Wenemaa seadus, mille järele mingisugust walitsuse
käsku ega seaduse määrust jõgede awalikuks tunnistamiseks waja pole
ja jõed oma loomulikkude tingimiste järele awalikkudeks wõi mitie-awatikkudeks pidada tulewad, on ka Vallimaal maksew. Tähendab, kui
tegelikult jõge ülemalnimetatud otstarbeks tarwitatakse ehk kauem aega
tarwitatud on, siis on jõgi n. n. awalik jõgi. Sellekohaselt on ka
jöe ja tema talbade tarwitamine jõeäärsete maaomanikude kahjukskitsendatud.
Awalilkude jõgede peale ei tohi mingisuguseid ehitusi asutada^
mis laewakäiku wõi metsalafkmift takistada wõiks. Peaasjalikult käib
fee keeld westitammide ehitamise kohta. Kuid ka igasuguste tõkete tegemine on ainult sel mõedul lubatud, et laewad, parwed ja kalad wabalt läbipeasels. (Laewade all mõeldakse siin ikka igasuguseid wee peal.
edasiliikumise ja wedamise abinõust kõige üleüldisemas mõttes). Ka jõe
peale ehitud sillad ei tohi laewakäiku takistada. Liiwimaal ja Eestimaal peab wähemalt üks weerand jöe laiusest tummagile poole keskpaigast arwates waba olema; teiste sõnadega, mõlemad maaomanikud
peawad poole omast jõe osast wabaks jätma.
Jõe suus ja lahedes Peipsi- ja Pihkwajärwedes peab wähemalt
üks kolmandik sellest weeft waba ollma, kus kalad harilikult läbi lähew a d ; seda osa ei tohi milgil wiisil kinnipanna, ei wõrkude ega muude
abinõudega, ta weealustega mitte. Wiimafed määrused käiwad ka jögede, ja ka mitte-awaliklude jõgede kohta.
Maaomanik, kelle maast jõgi wälja jookseb, algab, wõib jõge
oma heaksarwamise järele tarwitada, tõkkeid teha, wõrkusi wäljapanna jne.
Mere ja laewakäiguks ja palgiparwetamifeks kõlblikkude jõgede
kaldad peawad wabaks jääma, f. o. ei tohi kallast siin põllu alla wõtta,
ega puid tema peale istutada. Wabals jääma peab niipalju maad, kui
seda harilikult laewade, lotjade j . m. kaldasse tulemise juures, parwede
wedamise tarwis, weeoriistade parandamiseks, puude ladumiseks ja rn. f.
otstarbeteks waja on.
'
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Selle juurde on weel tähendada, et jõgede kaldadel elawad maa?
omanikud allalastawa metsa o m a n i k k u d e käest kahjutasu wõiwad
nõuda,^tm neile metsalaskmise juures kahju on tehtud.
Üleüldisest, terwe Baltimaa kohta makswaft seadusest wabaksjäetawa kalda asjus on Eestimaa mererandade omanikkude kasuks erand
tehtud: nemad ei pruugi awalikuks otstarbeks randa wabaks jätta, waid
wõiwad randa ainult enesele piiramata tarwitamiseks pidada. Selle
erandi ärakaotamiseks tuleb tööd teha, kuna ta üleüldisele edenemisele
täieste kahjulik on ja selle seaduse punkti muutmist ootame neljandama
wolikogu käest. *)
*

Juhtumised praktikast.
i.
Wana hallpea astub suure kartusega toa-uksest sisse. Ta on hulka
maad — 40 — 50 wersta — enne \uha ata käinud, kui ta siia on
jõudnud. „See pidi küll hirmus häda olema, —mõtled sa tahtwatalt:
mis seda wanakest wälja on ajanud." Tükk aega istus ta eestoas, kuid
tuppa astumisel paistab siiski, nagu puuduks tall õhk, nagu poleks ta
pikast teest weel wälja suutnud puhata. Mitmekordse palumise peale
wõtab wanake lõpuks istet ja hakkab kartlikult — kartlikult oma häda
kaebama. Näed ja tunned, et wanakese sõnad südamest tulewad, saad
aru nendest pisaratest, mis aegajalt üle ta põskede wilkfatawad ja.
Uma rahulist jutustamist mõneks minutiks segawad.
— M a . . . ma kinkisin nendele kõik, mis mull oli. Ma andsin
nendele wiimase kopika ära . . . J a mis teewad nad nüüd minuga? ! . . .
Nad ei anna mulle süüa. Nad sünniwad mind mehe eest platsis olema,
aga ma ei jõua ju enam rasket tööd teha... Jah, isegi sandiks sõimawad nad mind... —
Ligemal järelpärimisel selgub, et hallpea omal ajal jõukas mees
on olnud. Temal oli oma talukoht, mis tuhandet 3—4 wäärt wõis
olla. Majapidamine seisis seal heal järjel. Kadunud Maiega elasiwad
nad 40 aastat õnnelikult abielus. Ka laste pärast ei wõinud nad
Jumala peale nuriseda: neil oli kaks tütart olnud. Miina läks Mäeõtsa Mihklile mehele, kuna Kaie Ristiotsa Joosepi noorem poeg
August ära wõttis. Pärast pulmi asus August oma äia talusse elama.
Esiotsa läks tõik hästi.
— Wäimees-poeg oli wäga tubli ja töökas inimene, — sõnab
wanakene. Ta meeldis minule. Ja kui wa Mai ära suri, arwasin
ma paraja aja tulnud olewat oma talukohta Augustile anda. Ma arwasin: kaua's minagi siin ilmas elan. Parem enne surma ära teha,
muidu hakkawad weel pärast surma mu wäikese waranatutefe pärast
jagelema. August lubas minule kuni surmani korterit ja ülespidamist
anda... Lubas koguni iga aasta 5 rubla tubaka raha anba", aga
*) Pikem kirjatükk Eestimaa mereranna asjus ilmus tänawuse.Seäduse ja
Kohtu" (jDiaufc*) 2. nris.
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nüüd loeb igapäew, miks ma tal tüliks ees olewat, miks ma rutem
ära ei furewat...
— Mida teie siis nüüd foowiksite teäda saada wõi ette wõtta?
— M a ei tea isegi, mida ma soowin.
— Kas ehk tahaksite Augusti käest kohta tagasi nõuda?
— Jah, seda ma tahaksin, seda ma teeksin. Just selle pärast ma
linna tulingi.
Teie ei suudaks ju seda kohta ise kenam pidada. Olete suure
mure pärast kaunis wanaks jäänud.
— Üks kõik. M a müüksin ta Maha. M a kingiksin selle raha
ennem wallawaestele kui nendele. Ka adwokadi herra saaks siis oma
waewatasu. M a annaksin hea meelega teile kohe poole, kui ma ainult
oma koha tagasi saaksin. Olge head, adwokadi herra, ütelge, kas saan
ma oma kohta tagasi nõuda?

Wanakese toon oli korraga elawaks muutunud. Sealt kuuldus
endise rusutud kurwameelsuse asemel kangekaelsus, kõlas kõrwu Eestlase
kiuslik jonnakus Silmad põlesid nüüd ja wahtisid terawaste minu
õtsa. Nad rääkisid wäga selgeste. Mitte silmapilguks ei jäänud kahtlust, et jaataw wastus lõpmata rõõmu, ning eitaw wastus otsata kurbtust temale toob. Wist hirm siit eitawat wastust kuulda saada oligi
wanakese kohmetu ja ärewa oleku põhjuseks jutu hakatuses. Wiimane
lootus wiletsuse päewadel oli nüüd adwokat. Hirm, et fee lootuse
iwake ootamata kaduma wõib minna, teeb tugewagi inimese kohmetuks ja
araks, miks siis mitte ka teda.
— Seaduse järele^) wõib kinkija kingitust kingitusesaaja käest üksnes
siis tagasi nõuda, kui wiimane tema wastu j ä m e d a l t t ä n a m a t a
on (§ 4482). Jämedaks tänamatusets loeb seadus ü k s n e s seda, kui
kingitusesaaja kinkijat kas sõna ehk teoga jämedalt haawad, kuritahtliselt
temale suure majanduslise kahju sünnitab ja tema elu kallale kippub;
Kuramaal peale ielle weel ta kinkija kardetawasse seisukorda jätmist
(§4484). Aga kas August koba peäle juba mitte Wõlgasid pole teinud?
— J a h , on, ta tegi sinna ühe tuhanderublalise weksli peale.
— Obligatsioni wist ikka? Kas see weksel onkreposti raamatutesse
ka sisse kirjutud?
— On küll.
— %8aabate, sellest wõlast ei pease teie juba lahti. Paragraf
4486 ütleb, et kui wahe peal, tuid siiski enne nõudmise sisseandmist,
kingitusesaaja kingituse peäle mõnesugused kohustused — obligatsionid,
serwitudid — on wõtnud, siis peab kinkija, kes kinkimise ümber lükkab, neid
makswateks tunnistama.
— See tuhat rubla ei tähenda midagi, aga Waat', see on kõige
halwem, mida ma teile kohe hakatuses õleks pidanud üllema, meie wahel
on ju. maha tehtud et minul mingil tingimisel õigust ei ole Augustilt
kingitust tagast' nõuda. Just sellepärast on ta nüüd nii uhke. Ta ütleb:
*) Balti eraõigus, §§ 4482—4504.
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ega's ma nii rumal ole kui teised. Minul on ju kingituse-akti sees, et
sa mingil tingimisel oma kingitust tagasi nõuda ei wõi.
— Siin eksib August. Olgugi, et teil kingitusekirjas niisugune
tingimine ülesse on woetud, wõite siiski oma kingitust tagasi nõuda^
kui August teie wastu jämedalt tänamata on olnud, sest seaduse ees ei
ole sarnane tingimine, kus kinkija jämeda tänamatust põhjal oma kingitust tagasi ei tohi nõuda, mitte maksew (§ 4487).
— S i i s wõin ma ikka oma talu Augustilt tagasi uõuda?
— Kas te saate seda kindlaks teha, et tema teie wastu tänamata
on olnud? On ta teid mõni kord sõimanud?
— O, ja. Ta on mind mitu ja mitu kord sõimanud.
— On teil selle peale ka tunnistusi?
— J a h , kust fa neid tunnistusi wõtad? Meil majas wõeraid
kedagi peale ühe tüdruku ei ole, ja seegi on Augusti poolt ära ostetud.
— Kas ^teil kingitufe-akti ärakiri kaasas on?
— Noh) waata nüüd wana inimese mälu ka.- Ma oleks Pidanud
ta ju kohe teie kätte andma. Sähke, siin ta on.
Kingitufe-akti läbiwaatamisel selgus, et wäimees-poeg August oma'
peale kohustuse oli tootnud äiah kuni lema surmani ülespidamist anda.
Selle kohustuse oli ta aga täitmata jätnud, ja see andis Wõimalufe
tema wastu. Balti eras. § 4500 *) põhjal, nõudmist iõsia. Ma ütlesin
seda wanatesele. Ta silmad hakkasid jälle särama.
Tükk aega hiljam lahkus wanake. Ei tundnud enam seda kohmeiust, seda argliklust. Ta lahkus üsna lõbusas meeleolus selle mõttega,
et warsti, niipea kui sugulastelt kohtu poslinite tarwjs minew raha
käes, tagasi tulla, et siis oma wäimees-poja Augustiga pikka ja rasket
ptotsessi alustada.

Il,
Meie olime parajaste lõunasöögi lõpetanud, kui keegi kärsitult uksekella tõmbas. Uksekell kõlises mitu korda järjest ja jäi siis wait. Kella
kolistamisest wõib tihti kõlistaja meeleolu ära tunda. Ka seekord trehwasin ma õieti, kui laualistujatele tähendasin, et wift on mõni tüssata
saanud nõuküsija, kes meelt äraheites ühe adwokadi juurest teise juurde jookseb
ning kõigile oma häda kaebab ja kurdab. Seda kõlistaja ka oli. Kui
ma ukse lahti tegin, seisis mu ees kaunis kõbusate toanakeste paar.
'Vanamehel oli wäike hall habe lõua otsas ja hästi sügawad näojooned.
Silmad waatasid piiluwalt ja palwepenna kawalufega ümberringi.
Tema teinepool oli natukene pikem,siledakskammitud juukDtega. Iuuks*) Kui kinkimine on tingimisega seotud, et kingitusesaaja liitujale ülespidamist annaks, siis wõib wiimane, kui seda mitte ei täideta oma kingitust oman*
duse-8iguse nZudmtse teel tagasi nVuda, nn palju kui see üleüldse lubatud.
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1c§ paistis juba mõni hall karw. Mind nähes kumardasid mõlemad
-wiisakalt, wabandasad, et nad mitte kõnetunni ajal ei ole tulnud, ja palusid endid jutule wõtta. Warsti selgus wanakeste häda. Pärast tütre
pulmi olid nemad oma waranduse wäimehele kinkinud.
— Me saime alguses hästi läbi — sõnas naesterahwas maheda
healega. Enne pulmi käis Kaarel meiega alati palwemafas, ja Issand
oli meie keskel. Warsti peale pulmi hakkas ta aga ikka harwem ning
harwem meie seltsis wiibima, ja nüüd. juba paari aasta jooksul, ei käi
ia enam palwetamas. Ta läheb koguni parema meelega kõrtsi kui
palwemajasfe. Issand on ftlle eest ta meele halwa tee peäle pööranud.
Mõtelge ometi, ta sõimab „wanat" sandiks, sunnib teda kojamehe kohusid täitma, ei anna meile kummagile tarwilikul mõõdul toitu. Alma
näeb isegi wahete wahel nälga. Alma on ta naene, meie tütar —lisas
ta kohe selgitades juurde.
Wärisewa healega segas nüüd ennast ka wanamees jutu wahele.
— Adwokadi herra, siin on paber. Siit wõite ise käik näha.
Paberi läbiwaatamisel selgub, et wanake oma liikumata waranduse maja
ning krundi, mis tal Tallinnas olnud, 4 aastat tagasi "wäimehele 2000
rbl. eest ära oli müünud. Ma nimetasin wanakestea seda.
— Jumal ülewal pea kohal näeb ise, et mitte üks kopik pole ma
laanud. J a mis on siis 2000 rbl. selle warandusega wõrreldes, mis
mina temale andsin.
— Meile pakkusid mõisnikkude seltsi agendid tol korral selle maja
ning krundi eest 10.000 rbl., — sõnab naene wahele.
— Jah, mina rumal ei andnud nendele. Mõtlesin, kingin parem
lastele: omalgi wanas eas peawari. Aga nüüd?! Nüüd kihutab waiMees-poeg meid mõlemaid wanamooriga wälja. Mine wõi uulitsale
santina, sest omal kopikat ei ole.
— Aga miks te siis oma maja nii odawaste wäimehele müüsite?
Parem oleksite wõinud ju kinkida, siis oleks tagasinõudmine kergem olnud.
Seäduse järele saab kinkija jämeda tänamatuse korral kingitust tagasi nõuda
.(Balti eras., 111 k. § 4482 ja järgm.), kuna müüdud asja tagasinõudmine raskem on ja palju rutem ära aegub.
— Ma kinkisin ju talle. Ega's mina tea, mis sinna kirja pandi:
on ju kiri wenekeelne, mina seda teelt ei tunne.
Pealegi räägiti kontrahi tegemise juures, et müümise teel maja
edasiandmine odawam tulewat maksma, kui kinkimese teel, kroonu maks
olewat ftis wähem. J a weel. Wäimees rääkis tol korral, et ma üksnes
wähema, uulitsapoolse maja temale pidin andma, kuna aga suurem maja
-õue peal, mille ehitamist siis alles lõpetati, kuni surmani minule pidi
jääma. Aga nüüd, nüüd ütleb ta, et ma ksik olewat temale lubanud.
— Jah, seda te olete tüll teinud. Müügi lepingus seisab sees et
oma liikumata waranduse kõikide selle peal olewate hoonetega olete
ära müünud, tähendab, mitte üksnes pisema maja, waid ka suurema.
Teie liitumata warandus on kõige selle juures weel Tallinna linna
alumises jaos, kus niisugune seadus maksab, et kingitust milgil tingimisel
enam tagasi ei saa nõuda, nii pea kui wiiimane üle on antud (III k.
Balti eras. § 4463). Oleks svrnane ^müümine", nagu teil siin on.
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maal ette tulnud, siis wõiks ehk weel wähegi waielda. Seadus ütleb,
paragraf 3848, et ostmise ning müümise juures fee sugugi tingimata
tarwilik nõudmine pole, et ostu«hind asja wäärtuse kohane oleks: ta
wõib madalam ehk kõrgem olla, n. n. f õ b r a m e h e l i n e müümine
wõi ostmine. Kui aga hind üksnes silmakirjaks on nimetatud, siis
loetakse sarnast lepingut kinkimiseks, mitte ostmiseks. Ostmine jääks siis
üksnes nii palju makswaks, kui seda kingituse makswaksjäämine nõuab
(§ 2952).
— Kas ei ole siin siis mitte kinkimine? Need majad ühes krun»
diga maksiwad kõige wähem 10 tuhat rubla, kuna nende hind praegusel
ajal weel palju kõrgem on, meile on aga lubatud selle eest kõigest 2
tuhat rubla. See 2000. rbl. siin on ju paljaks silmakirjaks wälja
pandud.
>. .
— Teil on osalt õigus. Kuid meie kohtud näewad sarnases
lepingus, nagu teie oma on, ikka ostu lepingut, mitte kingitufe-akti. J a
tuigi teie müüma-ostu lepingu peale, kui kingitufe-akti. peale waadata,
siiski tooks fee teile wähe kasu, sest Tallinna linna alamas osas, n. n.
Alam-Tallinnas ei faa kingitust mingil tingimisel tagasi nõuda.
— Mis fee tähendab, Alam-Tallin?
— Seadus jagab Tallinna kaheks osaks, üks on Toompea —
n. n. Ülemlinn oma eeslinnadega, ja teine päris linn wõi Alamlinn
oma eeslinnadega. Esimeses maksawad ühed seadused (maa õigus),
wiimases aga teised (linna õigus); esimeses wõib teatawatel kordadel
kingitud asja tagasi nõuda, kuna wiimases seda mitte ei saa.
— Aga, pai herra, nad petsid ju mind! Kas seadus siis peaks
petmist toetama?
— Ma usun, teile on ülekohut tehtud. Kuid aidata ei suuda
ma teid siiski. Osw koolepingust lubab seadus mõnesugustel tingimistel
tagasi sstuda, ilma et teise lepinguosalise nõusolemist selleks tarwis
oleks. Need juhtumised on: 1) kui üks pool (ostja) saab lepingu tege"mifesse teise poole (müüja) kuritahtluse ehk sundimise läbi tõmmawd,
2) kui ostetud asjas suured puudused on, mis esialgu kohe silma ei
paista; 3) kui sellekohased kõrwaltingimised tehtud; 4) kui üks pooltest
laab ülearu kahju; 5) kui see otstarb, mis ostjal ostmise juures silmas oli, müüja süü — wiiwituse — pärast kättesaamata jääb. Igapäewane
«lu ei kannata aga seda, et inimeste wahekord nende voolt tarwitatawate asjade kohta kaua kõikuw ja kindluseta oleks. Sellepärast saab
ostu-müüma lepingut ainult tealawa aja looksul, ilma wastase poole
nõusolemiseta murda. Kõige pikem aeg, — kui müümise zuures petmine
on aset leidnud, kahe aasta jooksul (§ 4566), ülearu kahjusaamise päLast — ainult ühe aasta ja ühe päewa jooksul mõnes kohas) ning ühe
aasta 6 nädala \a 3 päewa jooksul teistes kohtades (waata Balti eras.
III k. §§ 3897, 3018; 3059 j a 3060). Teistel kordadel on see ter, min weel lühem (waata sealsamas 3271—3272).
— Siis ei ole meil midagi peäl hakata? Kas peame meie wanamooriga tõeste nulitfale minema?! . . .
— Kahjuks, ei suuda ma teid kuidagi aidata. Ma wõin ju ek-
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sida. Teil ei pruugi mind uskuma jääda. Minge kuulake ka teiste
arwamisi teie asja kohta.
Ma nimetasin uendele mitme enam tuntud adwokadi nime
— Oh, ei. Me oleme seal jufa käinud. Nemad arwasid seda
sama: ei ole lootust. . . Siis wiimane lootuse iwake on kadunud.
Wanake waikis. Waikis ka ta truu teme pool. Mõlematel'keer
lesia pisarad filmis. Tükil ajal ei saanud nendest kumb li sõna suust.
Nad näisiwad millegi üle järele mõtlewat, mind nagu koguni ära
• unustanud. Naesterahwas tõusis siiski ennem üles ja lausus:
Wabandage, herra, meil ei ole ieifc küll kopikat ajawiitmise eest
maksta. Nagu näete, on meie seisukord kaunis raske.
Siis pööras ta „wana" poole ning sõnas:
— Tõuse üles, wana! Ei maksa muretseda nii wäga. Õn I s 
sand meid seni aitanud, eks Ta aita edaspidi ta. Lähme nüüd kodu:
Jehowa on meie ainuke kindlus ja warjupaik.
Nad läksid. Selg oli mõlematel weel rohkem küüru wajunud,
kui tuppa tulles.
Tegew adwokat.

Senati seletused.
S e n a t i seletus majadeehitamise a s j u s . Bauske linnas
Kuramaal tarwitasid kaks majaperemeest, P antolon ja Bluhm, juba
pikemar aega ühte piiriäärset maariba. Mõni aeg tagasi ehitas P antolon
sinna maatüki peäle oma maja seiua. P eäle selle, kui jein walmis sai,
hakkas naber nõudma, et P . oma maja seina maha kisuks, millega wii
mane muidugi nõus ei olnud. Asi läks rahukohtusfe, kus nõudmine
tagasi lütati. Bluhm ei olnud selle otsusega rahnl, waid kaebas rahu
kogusse edasi, kes nõudmise õigeks tunnistas. Nüüd läks osi senatisse.
Senat lükkas rahukogu otsuse ümber ja seletas, et Baltimaa erafeadnse
kolmanda jao § 995 põhjal niisugused nõudmised enne tulewad ära
anda, kui maja ehitamine waieluse all olewa maatüki peäl ette on wõetud.

M i l l a l wõib wald wõerastelt kooli maksu nõnda?
Mõni aeg tagasi otsustas. Katweri walla wolikogu Wolmari kreisis
nende laste wanematelt, kes walla all ülewal ei ole ja kelle lapsed aga
siiski wallakoolis käiwad, 4 rub la aastas koolimaksu nõuda. Komissar
jättis tähendatud otsuse kinnitamata ja juhtis walla tähelepanemist selle
selle peale, et tal senati seletust mödda ainult õigus õn magamifetoa ja
köögi tarwitamife eest maksu nõuda, nvilgil tingimisel aga mitte õpeta
mise eest..

'■"".' Wastutaw toimetaja. Ioh. Reinthal.
Wäljaandja. Eesti KirjastuseOsaühisus ^Ühiselu".
W. Ehrenpreisi trüik Tallinnas, Rüütli nui. nr. 11.
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