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Uuemad kehaharjutuse wiisid politseiametnikkudele.
Dr. med. Brustmanni andmetel.

Minai asi ei tee kehaharjutust huwitawamaks, kui nende ühendamine elukutse
nõuetega. Politsei teenistus pakub oma
mttlnekesifuse läbi selleks palju wõimalüsi.

Kehaarendamise põhiharjutus on jooks.
Ei tarwitse kirjeldada missugusel mõedul politseiteenistuse praktika politseinikult jooksuosawust nõuab. On tähtis selgeks' teha, kuidas kehaharjutust elukutse
nõuetega ühendada tuleb.
Kuritegija tabamist wabas õhus wõib
korraldada kiirjooksu, kestma jooksu, jooksu
takistustega wõi teiste osawuse proowimiste >abil. Nii palju kui selle juures tagaaetaw nähtawal ehk mitte, wõib sellest tagaajamise ehk jälgeöeotsimise teha,
kus juures ka politsei koerte osawust wõib
proowida M harjutada.
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Nii wõib koeraga, kas wabalt ehk rihma
küljes hoides, wärske ehk tund ja päewa
wanuse jälje kallal töötada, wõib kõik tingimifod, mis tegelikus praktikas ette tutewad, kunstliselt ülesseada ja sel wiisil
järele proowida, missugune teguwiis igal
juhtumisel kõige kiiremalt ja kindlamalt
sibile wiib.

Tabamise jooksuga wõib ühendaöa ujumise ja wettehüppamise kunsti harjutust.
Siin juures kujuneb eriti kogujookfule
huwitaw ülesanne, kui tagaajamisel wana
jälgedel kuritegija wee abi on otsinud, et
oma jälgi kautada. Nüüd tuleb kaldad
kiires korras ja põhjalikult läbi otsida, et
jälle maale tulijat knritegijat üles leida.
On fee korda täinud, siis awaneb wõimälus otstarbekohaste kauge ehk läheda
wõitluste proowimifeks, et kuritegijat
^

Ostmise juures tuletage neid ärisid meele,
kes Politseilenes kuulutawad!
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kinni wõtta, kus juures kõik praktkm ka-- kallal töötab, et pruugi karta, et tal
waluseö nagu lõksud, wgritsemine, eba- kehaharjutused igawaks lähewad, tui
allaandmine jne. loomutruult kujutatud ta omale ikka uued ülesanded wälja
mõtleb. Harilikuks jõuharjutuse abinõuks
wõiwad saada.
Kuritegija poolt laskeriista tarwitamise on liiwakott. Seda wõib peäle harjunud
läbi tulewad kõik wõimalused pelgupaiga tõukamise, muljumise ja tõmbamise niileidmiseks, kallalotungimiseks, kallalehüp- sama koormaga mahaheitmise ja ülestõuspamifeks, ootamata pealetungimiseks, püs- mife Harjutamiseks tarwitada. Tarwilitoli ehk käsigranaadi tarwitamiseks, ar- sel mõedul koormatud saja ehk rohkem
naelaga,- kuidas kellegi jõud seda lubab,
wesfe wõtta.
Politfeikoera otstarbekohane ülespida- wõib raskuste tõstmist ja kandmist arenmine kuritegija tabamise, niisama ka po- dada ja harjutada.
litseiniku enese olek wõera koera kallaleKa lae külge riputatud õhus kõlkuw liitungimise juures, laseb end siin juures wakott on hea abinõu ligistiku wõitluse
wäga hästi harjutada. (Ainult wähedele harjutamiseks) niisama wõib tema abil
on tuttaw, et kallaletungiwa koera eemale harjutada kallaletungimist ja eemaletõrpeletamiseks on kõige mõjuwam abinõu jumist. Ka iseäralikke eemaltõrjumise- ja
üks tugew kepihoop külje peält wastu kallaletuttgimisabinõusiö, nagu näituseks
esimesi jalgu — see teeb ka kõige tuge- köidetud kätega 'pea, õlade ja jalgade abil,
wama koera kallaletungimiseks wõime- wõib, liiwakotti harjutusteks kasulikult
tuks).
tarwitada.
Wäga huwitaw ja lõbus tegelikus elus,
Ka kuritegijate salkade tagaajamine,
koerte abil ehk ilma, laseb end otstarbe- kuid wäga tähtis kehaharjutus on köitega
kohaselt wäljatöötada, selle järele, kas salk kinni seotud isiku lahtipeastmine, mida
laiali jookseb ja oma õnne põgenemises ta harjutusena korraldada wõib. See
ehk üksikult wastuhakkamises otsib wõi kehaharjutus nõuab jõudu ning osawust
jälle koondatult ärapeitub ehk wastuhak- ja on tõejuhtumisel sageli elupeastwa
tähtsusega.
kamifele asub.
Neid omapäraseid harjutuswiise, mida
Wõetakse nüüd weel liikmnisabinõuö
nagu jalgratas, mootorratas ja auto ehk Saksa tuntud spordi arst sealsele polithobusõiöurnst tarwitusele, siis wõib keha- seile soowibad tarwitusele wõtta, peaksime
harjutusi wäga tähtsate ja põnewate ka meie politseis ärakafutada katsuma -praktiliste ülesannetega siduda, ja keha- seda enam, et mõningad neist, nagu liiharjutuste otstarbet nimelt osawust ja wakoti harjutusi, maal asuwad politseiniwastupidamise wõimet teenistus-kohuste tud omaette ärakasutava saaksid.
arendamise otstarbega ühendada.
Mis puutub aga ülaltähendud koguharKui tähtis on niisugune kehaharjutuste jutustesfe, siis tuleks neid tingimata katelukutse nõuetega ühendamine, on. meile suöa linnades korraldada, kus juures waspordi praktika juba ammu õpetanud. On nemad ja osawamad politseinikud harjukehaharjutustel teatud siht, mida kätte tuste kawa ja üksikute wõtet äratähendaksaada püütakse, on ka huwi nende wastu sid ning sarnaste omapäraste „manööwolemas. Ei ole aga sihti, mis wõistlus rite" puhul instruktorina esineksid. Ka
auahnust taga kihutaks, jääb ka huwi keha- arstlised näpunäited ei peaks puuduma.
harjutuste wastu leigemaks.
Need harjutused kujunewad kahtlemata
Ka sellele, kes üksipäini omas wäikses huwitawaks tegelikuks kooliks nii walis—u.
toakeses oma kehaofawuse arendamise kui ka kriminaalpolitseile.

Kuritegewiis alaealiste keskel.
Wiimasel ajal on kõigis ilmasõja all
kannatud mais, tähelpanemisewäärt nähtufeks kujunenö — wäga suur arw mitmefugusi raskemaid kuritegijlaid alaealiste ja üleüldse noorte keskelt. Warematel aegadel jäid need juhtumised eriti
kultuuralisemais riikes haruldaseks näh-
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tufeks ja seal oli „normaal" kuritegija
harilikult täiskaswanud mees ehk naine.
Seda tõendawad ka wäga kujukalt sellekohased statistilised andmed mujalt mailt.
Kuna meil wõrdluseks statistilised audmed endistest aastatest puuduwad, tuu«istuwad siiski wanemad politsei amet-
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nikud sõda wastuwaidlemata tõeolu, ka
meie juures, kus õige palju raskemaid
kuritegufi on toimejpandud alaealiste poolt.
Selle nähtuse seletusi otsides, peame
kahtlemata meie aega ifeloomustawate
sotsiaalsete pahede ees peatama,
mis
„sõja<aja tagajärgede" all tuntud ja mille
silmapaistwamad warjuküljed
just sõja
aja nooresoo peäle oma laastawat mõju
awaldanud.
Üksikutest põhjustest alaealiste kuritegewufes, mib>a kohtu wõimud eriti Saksamaal kindlaks teha on suutnud, wõiks nimebada — tööpuudust, puudulikku kaswatust, puuduwat j>a lõhutud perekonna elu,
halba kirjandust, kino, halba seltskonda,
kuritegewufele
awatlewaid töötingimisi
jne. Sealjuures peame tunnistama, et
noorsugu — see alles kujunew rahwas —
sõja tõttu tekkinud Wlapustusele ühiskondlifes elus mitte tarwilise sisemise kindlusega wastupanna ei suutnud, ja norgemad neist wäga kergesti libedale teele
nihkusid.
Muutlikud nrajanöuselu tingimised on
siin wäga suure tähtsusega.
Flmasõja esimestel aastatel, kus wäekohnstuslised mehed järk-järgult sõjawäkke
Mobiliseeriti^ jäid paljud perekonnad ilma
toitjadeta, ja kuna riigi poolt antaw paiuk
järeljäänud perekondaöele ainult osaliseks toetuseks oli, tuli emadel ja wanematel lastel teenistust otsida ja wiimastel ka
koolidele selga pöörata (osa oli sõjaolude
tõttu kooliöest eemale jääma sunnitud). Et
paljud tööwõimulised mehed oma elukutse
ajutiselt maha jätma pidid, tööjõududest
aga sisemaal puudus tundus, — oli teenistuse leidmiseks kaunis awarad wõimalused olemas. Teenistuse õhkkond, ja
noorte kohta wõrdlemisi hea sissetulek,
meelitas neid peagi igasugu kergete lõbude otsimisele, mis nende arenema hingeelu peäle oma huwitawat mõju awaldamata ei jätnud. Sõja lõpu poole, kus
majandusime kriis pea igal pool törawarna kuju omandias, olid walitsused
sunnitud esimese järgu toiöu ja tarbeaineid wabalt müügilt kõrwaldama ja nende
müüki normeerima. Selle tõttu „kadusiwaö" harilikult teatawad ained turult ja
neid wõis altkäe kallima hinna eest fahkerdajailt saada. Meie teame kuiöas far-

nasi „keel»atuö" aineid siin ja soal awalikus kohtades müüdi kuna müüjateks sagobastt just noored olid. Nende kaudu
läks ka igasugu kahtlane ja warastud
kraam turule. See omapärane keelatud
uulitsa kauplemine õpetas noori wõimude
eest kõrwale puiklema, waletama ja petma, — sellele järgnes loomulikult mõistete pehmenemine õige ja mitte õige kohta.
Kõige selle juures puudus tarwiline positiiwne külg, mida wastandina neile deMoValifeeriwaile nähtustele seadida oleks
wõidud, õtse wastuoksa — suurem osa kannabas enam ehk wähem puuduliku toitmise all, millele loomulikult kehaline ja
waimline nõrkus järgnes, puudus korrapärane perekonna eln ja kaswatus. Noorte
tegewus arenes feltskonblifel tagaseinal,
kus ühelt poolt palju kurbtust, häda, muret, uskmatust tulewikku ja hingelist tukelöust leidus, kuna wähema osa seas —
piiramata tung „ekumaitsmiseks" ja maoalate instinktide rahulduseks walitses.
Järgnes ilmasõja lõpp ja demobiliseeritud sõjawäelased pöördusid tagasi eraelusse. Tasakaalust wäljawiidud ja lõhutuö tööstus- ja majanduselu ei suutnud
kõiki wabasi tööjõudusi ärakasutada ja
tööpuuöus fai enam wähem üldiseks nähtuseks. Alaealiseö ja noored, kes seni
kergema ja lodewa eluga ära harjunud,
sattusiwad wiletsasse olukorda. Paljud ei
suutnud ega tahtnud korVapärasele õppimisele ja warem kawatsetuö elukutse ettewalmistufele tagasi pöörata ja jäiwad
oma lõdwenenud mõistuse ja moraaliga,
nii ütelda, elu ,^paröa taha". Sarnane
olukord on aga kõige soodsamaks teguriks ja tõukejõuks igasugu kuritegewufele.
J a kui meie „sündinö kuritegija" tüübist
kõneleme, siis on feöa suurema osa noorte
kuritegijate kohta raske tõendada ja nende
kuritegewusmotiiwio kujunewaö kohtunikule omapärase heliredelina, mille üksikud obakõbad kui tüübilisod kuritegewuse
eeltingimised üldiselt tuntuo on.
Politsei ja kohtuwõimud seisawad igatahes selle kurwa ühiskondline nähtuse
ees ja nende wõimes ega kompetentsis ei
seisa selle nähtuse põhjuste kõrwalöamine
ja nooresoo terwenemine. Selle raske
ülesande teostust ootawad nad seltskonnalt ja kaswatajailt.
K. K.
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Politsei ülesanded riigi wõlgade sissenõudmise asjus,
wastuwaidlemata korras.
,
August Mölder.

i

tuleb
siseministeeriumi
poolt
Politfeilehes 29. juulist s. a. ur. 33 on siis
kes
ülesleidmiseks
korralmöödaminnes puututatud küsimust, kuidas pöörata,
toimetada riigiwõla sissenõudmist, mis tek- dnsi teeb. On wõlgniku asutuse ehl
kinud tulumaksu õiendamata jätmise puhul. isiku asukoht teada, niisama ka waranGt riigiwõlgade sissenõudmine pea ter- duse asukoht siis paneb politsei riigiasumes ulatuses politsei peäl lasub ja et wõl- tufe nõudmisel esialgu liikuwa waranduse
gade iseloom mitmesugune, ei ole ülearu- aresti'alla, ehk liikumata waranduse peäle
ne tähendatud küsimust laiemalt käsitada keelduse. (Waata § 11 Seadus wastuwaidja mõned tähtsamad kohad seadusest ära- lemata maksude sissenõudmise asjus.) On
tähendada.
aga wõlglase waranduse asukoht teadmata,
Suur osa riigiwölgasid, mis wastu- tuleb sarnasest korrast kinnipidada, nagu
waidtemata korras tuleb sisse nõuda, tekib wõlgniku leidmiseks. Ergutuseks politseitulumaksu maksmatajätmise puhul, niisa- ametnikkudele, wõlgade sissenõudmise eest,
ma ka liikumata waranduste maksudest ja on seadus ettenäinud ergutustasu, mis
teistest. Maksmatajäänud tulumaksu sisse- wõib tõusta kuni kahekümne protsendini
nõudmise kord, nimelt mida kõige esiteks waranduse wäärtusest.. Tasu määratakse
sissenõudmise objektiks wõtta, on ettenäh- kindlaks kas ministri ehk peawalitfufe
tud tulumaksu seaduse „R. T." nr. 63/64 ülema poolt rahaministri ja riigikontrolli
- - 1920 a. § 72, kuid tähendatud paragrah- nõusolekul. (Sama seäduse § 21.)
w i ega ka seaduses ei ole täpipealset sisseLiikumata waranduse müümist enamnõudmise wiisi äratähendatud, waid juhi- pakkumise
teel riigiwõlgade katteks wõib
takse wene seaduse juure.
toimetada ainult kohtuwõimude läbi, olKa seaöuses liikumata waranduse maksu gugi et nõudmine wastuwaidlemata korkohta „R. T." nr. 18/19 — 1920 a. §§ 32—36 ras awalbatub. Siin tuleb käia wastuküsitawad riigiwõla sissenõudmist was- waidlemata maksude sissenõudmise seaduse
tuwaidlemata korras liikunlata waranduse § 31 ja Balti eraseaduse § 3947 p. 2 järele.
peält, kuid sissenõudmise wiis on samuti, (Waata senati üldise kogu ja i. kassatsioofui tulumaksu wõlgade sissenõudmisel tä- ni departemangu seletust nr. 3? — 1891 a.).
hendamata jäätud ja juhatakse wene seaLiikuwa waranduse peäle pannakse, poduse juure. Sellekohane wene seadus on
litsei
poolt ärest harilikus korras, kui selWene seaduste kogus kuueteistkümnendas
köites teises jaos, — „Polofhenie o wfõs- lekohane nõudmine riigiasutuse poolt saakanijah ,po besfpornõm delam kasnõ" ma- dud.
Aresti pealepanemife puhul, tuleb liihutud.
tuw
warandus üleskirjutada sellel määTähendatud seäduse § 1 selgub, missugused riigiwõlad peawad wastuwaid- ral, kui suur wõlasumma, ühtlasi ärahinlemata
korras
sissenõutama,
kuna nata ja hoiu alla wõtta, et midagi kaduma
sama § märkus nimetab teisi asutusi ci läheks. Waranduse üleskirjutamist toikelle Wõlgasid samas korras wõib sisse- wetakse politsei kaudu kahe ehk kolme tunnõuda, kui neile sellekohaste seadustega nistaja juuresolekul. Tähtsamate nõudmiste puhul wõib nõudja asutus oma
sarnane õipus on antud.
esitajat
saata üleskirjutamise juure.
Riigiasutused kellede järele riigiwõlg,
Tunnistajad, kes üleskirjutamise juure
mis ülaltähendatud § 1 ettenähtud, kuulub,
on kohustatud nõudmistega pöörama selle määratud, kuid kohustusi enese peäle ei
politsei asutuse poole, kus wõlgnik elab. wõta, karistakse Nuhtluse seaduse § 29 jä(Järgneb).
Kui aga wõlgniku elukoht teadmata, rele.
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Esimene abiandmine õnnetu juhtumiste puhul.
Nppumiue.
ftuwi meil iupetos Hooajal õige sagedasti u/sipumite surma juhtumisi ette tuleb (ja laiemates huikwdes uppunu päästmise ja elluäratamD kohta udufed ja puudulikud teafo-miijeib walitsemas, peaksid
Pofttsaiametttitut) tingimata o>tAtarbsklohaste algteadmistega >sel alal tuttawad olema. Arwan kindlasti, et
mitmelgi juhtumisel Eovda oleks läinud immest uppumise surmast päästa, kui õigel ajal tuvwilvfed
Päästmiie abinõud tarwitusele oleks wõetud.
üldiselt oleks wäga tarwilik, et iga politseiametnik ujuda oskaks, mis temale mitte üksi uppunube päästmise, waid tihti ka kuribegijate kinni_ püüdmise juures ette tulla wõib. Selle tõttu tuleks,
I neil, ikes ujuda ei oska seda ära õppida püüda. Igal
juhtumisel aga peaks tona' ennast wee peal Holda
oskama. Selleks on tarwis proowida selja peal
feoa seisakut ära harjutada. Dea>tawast,i on inimese
I keha ainult weidi weest leugem ja et ennast w?e
PM hoida, tuleb tingimata seljali wette lasta ning
käed ja jalad wee all sirgelt (käed ülepea!) wäljasirutatult rahulikult seista, siis märkab la tohe, et
Wesi teda sedawõrd kannab, et näo osa ühes suu,
Dmade <ja ninaga wee peäle jäeb, kuna kõrwad
wees pidada tulewad. See läheb mõnede katsete
järgi peagi korda.
Kui nüüd uppujat päästa tuleb, peaks see kes
ujuda mõistab (tui teisi abinõusi käepärast pole)
tohe wette hüppama ja uppujale
tingimata
seljatagant
läheneda
püüdma, wastase!
lorral wõib uppuja tema kätest wõi muu keha osast
kramplikult kinni haarata, mis siis mõlemile hädaohtlikuks muutub. Kui juhtub, et uppubal siiski
lovda läheb päästjat eestpoolt kusagilt kinni haarala,
peab wiimane
tingimata katsuma uppujast lahti
rabeleda.
Kui uppuja päästjat ühest käest kinni
haarab tuleb teise laega uppuja pea tugeniasti ta,gasi lükata ja ülesse tõstetud põlwega teda enesest
eemalle tõugata. Kui aga uppujal korda läheb molemast käest kinni haarata, tuleb tugewa käeliiguWsoga mõlemid käed,, peopesast wäljapoole keerdes,
laiali lüüa, tuna uppuja pöidlad harilikult sel puhul wabanewa/d. Kui lahtirabelemine õnnestanud,
tuwb uppujale uuesti selja poolt läheneda püüda ja
teda õlade alt oma wastu tõmmales, ühe käe (pa*
hema) uppuja õla alt läbi pistes, teise, käe rand»
mest kinni wõtta ja siis tühjeli parema käega ja
jÄga.de<ga töötades, kalda Poole ujuda.
Juustest
chk ühte kättpidi uppuijat wedada — tuleks ainult
äärmisel juhtumisel ettewõtta — sest siis oleks usipuja Pea täitsa wee all. Kui nüüd päästetu elumärkisi ei awalda, ei tule seda weel mitte kui surnud waid kui w a r j u s u r n u t waadelda ja wiibimata elluäwtamise katsetega algust teha. Ei tohi

unuswda, et isegi t u n n i a e g s e we>e all olemise
tagajärjel elu weel lõpulikult kustunud ei pruugi
olla ja selle tõttu äratuslatseid kauemat aega wahetpidamata jätkata tuleb. Kiilis näit. olla isegi 14
tunni kunstliste hingamise tagajärjel
elu tagasi
tulnud.
Elluäratuse katseid tuleb rahulikult, jõuga ja
püsiwalt jätkata, jietnt kui uppunut uuesti ellu äratud pole ehk juurekutsutud arst tõendanud pole, et
elu täitsa kustunnd on. Äratuskatsew tuleks järgmiselt korraldada:
Kõigepealt peab arstt, tekkide ja ifuiroa riiete
järgi -saatma ja wavjusurnu pealisteha riietest wawstama — kuni wööni, mis lahti päästa tuleb.
Otsekohe tuleb elluäratuse katsetega algust teha,
hindamisest peale alates. Korraga keha soojuse ja
werejooksu ja hiilgamise katsete tegemist loetaikse kard elawaks.
- Esimeses järjekorras tulewad topsud weest puhaslada ja õhule waba pääsietee topsudesse wõima^dada.
Seks tuleb uppunu kõhuli paiguta«da, kas teda
tõhu kohast üle põlwe seades, ehk lettide wõi riiete
pampu tõhu alla paigutades, (et rind ja pea mädalamal oleksid) tus Juures selja peale waotata tu*
leb, et wesi tõhust ja topsust wälja jooksta saaks.
Kui wesi wäljagooksnud, tuleb haige seljali panna,
suu ja ninasiõermed Puhtaks teha ja toele ots suust
wälja tõmmata ning alumist lõualuud eespool
hoida.
Et iseseiswaid hingamiseliigutusi wäljakutsuda, tuleb ninasõermeid |a kurku «kõdist ada,
rinda ja nägu tugewasti õeruda j>a waheldamisi
tülmn ija õiae sooja weega pritsida. RiTrda tuleb
märja rätikuga tugewasti lüüa. Kui selle iagajärjel iseseisew hingamine ei järgne, ltuleb otsekohe
k u n st l i s e h i n g a m i s e peäle üleminna.
Kunstki se hingamise liigutusi Whtatse järgmiselt:
Uppunu pandakse selja peale ja õlade alla pai,
gutakse taunis tõrge riiete ehk tekkide pamp, nii
et pea tagaspidi maha ei Puutu, waid ripub.
Siis wõetakse uppunu mõlemaist käewartest (õlade
läheduses) kinni ja tõstetakse laiad pikkamööda ja
rahulikult üle pea ning waotakse -kaunis tugewasti
allapoole (sissehingamine); selles seisatus peetakse
käed lahe sekundi jooksul (pikkamööda 1, 2 lugedes),
Siis tõstetakse niisama rahulikult täed uppunu
rinna peäle ja litsutakse tugewasti (tuid mitte
järsult wõi liig tugewasti) rinna peal kokku (wäljahingamine) ja peetakse selles seisakus jällegi kaks
sskundi (pikkamööda 3, 4 lugedes). Õhk peab kuulkäiwalt sisse ja wäl^a minema, ja kui seda sugugi
kuulda ei ole, siis on hingamine takistud ja tuleb
uuesti nina puhastada ja teele ots suust wäljaspoole tõmmata ja selles seisakus pidada.
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On nüüd iseseisew hingamine togafititlrtu<t>, mis
ennast harilikult näo wärwi muutusega awaldab
(kahwatu nägu muutub punasemaks ja ümberpöördult), peab ikunstlise hingamise seisma jätma ja
kehaisoogust ning südame tegewust elustada katsuma.
Südame tegewuse elustuseks tuleb parema käe
pöidla pehme poole (padjaga) tugewasti ja ruttu
südame kohta kloppida (südame masswsh). Keha
tuleb sooja tekkidega Unni tatika ja tekkide all tu*
gewasti liikmeid wäljaspoolt sissepoole masseerida.
Siis tuleb haige tuppa sooja woodi paigutada ja

soojad pudelid ehk kiwid kaenla aukudesse, talla
alla ija reite wahele asetada.
• •
Kui õnnetu juba neelata wõib, tuleb temale teelusikaga sooja wett, teed, kohwi' ehk weini anda.
Neid elementaarseid wõtteid siin kohal käsitades,

lugesin seda tarwilikuks sel Põhjal, et meil wastawaid korraldusi minu teada loodud pole, nagu see
mujal igasugu pääste seltside ja samariitide ühingute näol teostud.
Politseil tuleks sellel tänulikul alal püüda, oma
'kaasabi seltskonnale palluba.

Mõnda saksa politsei ajaloost.
Awaliku
rahu,
julgeoleku
ja
korra alalhoidmine, niisama ka rahwa kaitsmine ähwardawate
hädaohtude eest on ülesanded, mida Preisi riigielus kui politseitieenuseid tuntakse. Nende ülesannete läbiwiimine nõuab täielikku wõimu, ühtlasest
tahtejõust juhitud, mis kodanikule tema elukutset
kindlustab, ja korrarikkujale tema tegewuses takistusi teeb.
Endistel aastasadadel tunti riigi juhtiwas elus
sõjawäge, kui täidesaatwat wõimu, kes maa-a«la
kaitsmiseks kokkukutsutud. Rii,gi kodanikkude arwu
suurenemisega kaswasid ka riigi ülesanded iseäralife, elukutselise eelharidusega, politseiorgaani ellukutsumiseks, mis alluks sõjjawäe wõimnle. Aastal
1848, mil preislased ja nende pealinn Berliin tugewa wapustuse üle elas, jõuti otsusele, et täielist
kaitset hädaohtude eest wõib luua organisatsioon
kes waba igasugusest pavteittkkusest, kes mitte
üksi arwupoolest suur ei ole, waid l a ' waimliselt oma elukutses arenenud ja seaduste tundmifs wilunud. Niisuguste omadustega warustud tööjõudu tarwitab riik hea käekäigu alalhoidmiseks.
Selle äratundmise peäle on Berliinis Preisi kaitsemeeskond rajatud. Selle kõrwal jäi alguses ta
tolleaegne kohalik politsei oma tugewa kodanlise
ning shandarmeeria oma sõjawäelise mõjuga püsima. Kordaseatud Berliini kaitsemeestond kujutas
tol korral rahwa kaitseasutust; ta oli harilikul teenistuse ajal warustud ainult mõekadega, kui ta aga
massi seas üles astus, oli la sama kui jalawägi —
sõjariistus, nagu tikuga warustud püssidega ja padrunitaskutega, kuna rätisawäeline meeskond tuleluku
püstolitega warustud oli. Selle uuesti korraldud
kaitsemeeskonna kohta kirjutas omas käsukirjas 22.
juulil 1848 a. tolleaegne politseipresident von Bardeleben: „oma wälimuse, kui kasisemisewäärtuse poolest
on kaitsemeeskond kui uuesti loodud". Politsmpresident
awaldas selle juures soowi, et uuestilorraldud kaitsemeeskond suudaks rahwa i'eas korda ja seadust
maksma panna. Oma põhimõttele — walwajaks

ja seäduse eest roõitXejaits olla — on politsei truiks
jäänud.

Määrustest, wäljaantud 28. augustil 1848 a.,
paistab waim, mis „sinist politseid" peegeldab. Nii
seisab § 5 — „kaitsemeeskonna teenistusse wõetakse
ainult neid wastu, kes-snudawad endid nn ülewalpidanda, nagu fee haritud inimesele oma kaaskodanikkude seas kõlbulik on, ja nagu seda nõuab seaduse
eest Wõitleja elukutse... Politsei wõib sunniabinõusi ainult siis tarwitusele «wõtta, kui waranidusline seiisulkord selleks jõuetu." Warsti wõis noor organifatsioon oma jõudu proowida ja warisenud
korda pealinnas jälle jalale seada. „ Kuld ne politseiniku raamat" oma kaotuste nimestikuga on hea
tõendus tubliduse ja truu lohusetäiimise üle.
Veebruarikuul 1850 aastal sai uus kaitsemeeskõnd otstarbekohasemalt wormi ja sõjariistadega
warustud; mille tõttu ta parema wälimuse omandas. Aastal 1852 wabastati kaitsemeeskonna teenistuses olijad edaspidisest sõjauiäeteenistusest, ja
kaitsemeeskonna teenistus söjawäeteenistusega ühewüäriliselks arwati, luna Handarmeeriasse sisseastujatelt nõuti 9-aastust üldteenistust ja 5-aastast
alamohlvitseri teenistust; sellest ka olenes, et politseiohwitseride korpus peaasjalikult tagawara, kui ka
liini ohwitseridest koos seisis.
Aastal 1854 wõttis Berliini laibsemeeskond, kui
iseseisew pataljon oma muusikaga paraadist osa.
Kuni 1850 a. olid tegetvuses 3 politseiikorpust
ühel ajal, nimelt: shandarmeeria, wana ringkonna
politsei, kes kartis alati oma >5iguste kaotamist
uue taitjie organisatsiooni poolt, ja uus kaitsemeeslond, —> iga korpus töötas oma juhiga. Kuue
aasta,e kestwuse /järele said paiuli saamise õigused
uutele ametnükkudele, kes kauemat aega wäeteenistuses wiibinud, seadusliselt kinnitud.
Aastal 1901 korraldati Berliinis politseibrigaadid. Igas brigaadis oli 4 politseipealikku, kes
ühiste juhtnööridaga töötasid.
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Ajaloo järele,

mis rikas oma süidita tegewuse

I poolsst riigi Icof-uiS, leiti 1918 a. rahutuste ajal
tarwilikuks foiffatwlitfeib, kaichsemeeskonda Berliinis,
fui ka rinOkonnapoliltseid prowintstlinnades ümbermoodustada ja uut ajakohast -politseid Preisimaale
korraldada, missuguse asjaolude järgmised põhjusid
mõõduandwad olid:
1) Sissejuhatuses täheudud omadused, mida
wõitluswalmis olewa kaitsemSestonna käest nõuti, hakkasid ajajooksul kõi<kuma, sest politsei oli riigiwalitsuse
teenistusega suuremal määral sootud, pidi anduma
ülesannetele, mis iseenesest wäga tarwiMud ja otstarbetohased, — tuid oma otsekohestest ülesannetest
politsei alal ära wõõrdus.
2) Sõja ajal su'urenewa>te hädaohtude tõttu ei
suutnud kaidsemeeskond kindlat korda jalale seada.

Pealegi pidi selle asjaoluga leppima, et paljud
ainetnikud sõjawäe,! eeuistusse said kutsutud, luna tuli
töötada puudulitkude tööjõududega.
3) Hästi sõjariistadega warustud mässajate
salga ees seisis politsei suurlinnades, sõjamäest
mahajäetud, täiesti tegewuswöimetu.
4) Rahulepingu Põhjal sundisid liitlaised Saksamaa sõjawäge wähendama 100.000 mehe peale. —
Nüüd Oili tarwilik sisemist riiyi kaitset politsei hoolde
usaldada, et sõjawägi täies ulatuses wõiks riigi piiride kaitsemisele asuda. Riigi autoriteeti alaihoida,
mis oli langenud riilliste walpustuste tõttu, oli
palju raskem ülesanne, kui see enne sõda oli.
(Järgneb).

Mõnda politseilisest juurdlusest
(Wana õigusteadlase mõtted.)
I g a politseinikul on teäda, et kõikides rippus, mis tõesti kuriteo awalikuks tegejuhtumistes, mis eneses kuriteo tundemär- misel pea osa mängis.
kisi sisaldawad, tema kohustud on juurdlust
Kuidas tekkiwad nüüd nõnda nimetatud
toimetama ja seda kohtu wõimndele edasi kriminaal „asjaö"?
saatma. Nii on siis tema sel alal kohtu wõiSiin on kahte liiki asjn: esimesed algamule oluliseks kaastööliseks ja abiks. Mida takse kaebuse peale waatamata, teised aga
täielikumalt ja järelmõeldumalt juurd- ainult kaebuse peäle (mis asjus toiIns on toimetud, seda suurem on ka tema metale iuuvbtuft ainult kaebuse oleabi kohtu wõimule, eriti siis, kui kohtu- mas olemisel). Teise liigi asjad jauurija, ja! prokuratuuri esitaja ühel ehk gatakse oma korda kahte algliiki: 1) asteisel põhjusel, kas otsekohe ehk lühema aja jad, mis lõpetakse poolte kokkuleppimise
jooksul kuriteo kohale ilmuda ei saa (all- teel, isegi peale kaebuse sisseandmist ja 2)
pool saab jutt olema ainult juurdlustest neis asjad mida lepituse teel lõpetada ei saa, kui
asjus, mis üldises kohtu korras arutusele kord kaebus sisseantud. Esimese algliigi
asjus politsei juurdlust ei toimeta, waid
tulewad).
,
kuulab ainult põhjalikult kaebaja üle ning
Missugune eesmärk on juurdlusel?
Nimelt järgmine: 1) tuleb kindlaks teha, saadab ülekuulamise protokolli kuuluwuse
kas on kuritegu korda saadetud, kes on Mle järgi, kuna teise algliigi asjade kohta toikordasaatja, ehk keda selles kahtlustatakse metad juurdlust harilikul alusel. Mõleja mispärast nimelt kahtlustakse,' 2) tuleb mate ülalnimetuö algliikidesse kuuluwaid
kõik abinõud käsile wõtta kuriteo jälgede asju pole,palju ja arwan, et neid siin ülelualalhoidmiseks, niisama ka asjade alalhoid- geda wõiks, eriti asju mis kõige sagedamini
miseks, mis asjaliste tõendustena olla ettetulewad ja mis nooremate politseiametwõiksid ja lõpuks tuleb kõik abinõud tar- uikkudele kaunis kasulikud teada oleks:
wituscle wõtta, et kahtlustataw isik silma^
Esimese algliiki kuuluwaid asju wõib
piirilt ära ei kaoks. E r i t i tuleks noore- p o l i t s e i o m a l t p o o l t äralõpetada,
mail politseiametnikkudel selle peale kõige kui pooled kokkulepiwad) neist tähtsamad
tõsisemat tähelpanu pöörata, et mitte järgmised:
ainult seda tähelepanna mis silma torkab,
1) kui keegi mitte raskelt teist wigasiad,
waid ka kõige pisemate, tähtsuseta asjakeste ehk kedagi haawab wõi wigasiad ettewaatapeale. Oluliselt öeldes kuriteo juurdle- matuse tõttu {fui selle tagajärjel tegu kumisel polegi tähtsuseta asju: wäike juukse juues, mis üldises kohtu korras arutusele
karwale ehk mõui wäike wereplekike wõi- läheks);
wad süüteo ehk kuirteo awalikuse ette tuua.
2) wargus ja kelmus laste ja wanemaNii oli näit. lngu kõmurikka Sara Bekkeri te ning abielu poolte wahel,'
tapmise asjus, kus terwe asi nii ütelda
3) omawolilised metsaraiumised ja muud
sõna tõsises mõttes juukse karwa otsas metsa kahjud era metsades, mts raha— 579 —

trahwiga faxtötatawab ja tui omawoltltselt
omandud wõi rikutuö metsa wäärtus üle 300
rbl. lend.) ei ulata;
4) abielupoolte wahelifed wastastikufed
haawamiseö, wigastufeö, raskemaö löögid
ja muude piinade walmistamised ehk uhe
poole wabaduse wõtmine, kui sellele surm,
mõistuse, nägemise, kuulmtse, keele ehk
muu keha liikme kaotus ei järgne,*
5) kirjatööde laimdus, teisele raskete hoopide andmine, mis aga oma iseloomu poolest elule kardetawad pole;
6) wanemate haawamine laste poolt, kangekaelne laste sõnakuulmatus, nende halwad ja kombewastased eluwiisid (ainult
wanemate eneste kaebusel);
7) abielurikkumine (abgatakse ainult ühe
abielu poole poolt);
8) abielus naisterahwa ärameelitamine,
tema oma nõusolekul (algatakse ainult
mehe kaebusel).
Teise algliiki (mida kokkuleppe teel lõpewda ei saa) kuuluwad asjad :
1) wägistamised ja wastutahtmata naisterahwa ärameelitamine;
2) alaealise ärameelitamine isiku poolt
kellel tema üle wõim;
3) kedagi enesega abielusse astuma fundimine;
4) waimuhaige ehk nõdrameelse nõrkuse
ärakasutamine abielu otstarbel niisama
joowastuse wõi muu waimupõrutuse ärakasutamine seks samaks otstarbeks ja abielu pettusega.
Koik asjad neiude ja naisterahwaste
wäaistamise ja ärameelitamise kohta algatakse mitte üksi kannatajate poolt, waid ka
wanemate, sugulaste, eestkostjate ja nende
poolt, kes nende eest hoolitsema kohustud
on.
Kui ärameelitufele ja wägistufele surm
järgnes, algab politsei juurdlust, ilma
kaebust ootamata.
Peajooned jurdluse pubul, mida politsei
ilma kaebuseta alustab, oleksid järgmised.
Juurdluse alguseks wõiwad mitmesugused põhjused olla, rahwa jutt, kuulujutt, nimeta kirjad, isikute teadaanded, kes
sündmuse juures ei wiibinud, pealtnägi-

jäte teadaanded, ametiasutuse eht au'etnitu
teadaandmine, politsei isiklik arwamine,
kõrwalt kuuldud (isegi laste) jutt, jne.
Naske on öelda, missugused neist ja
sarnastest põhjustest kõige otstarbekyhafemaks kuritegude awalikuks tegemisel olnud on.
Mõnel pool on arwamine, etanoniim
^nimeta) kirjadel suurt tähtsust pole, kuid
teau oma praktikast, et mitte wähe kuritegusi nende abil awalikuks tehtud pole.
Sedasama wõiks kuuldud laste juttude
kohta öelda: wiimased awaldawad sagedasti
wäg suurt tähelepanemise wõimet ja märkawad asju, milledest täiskaswanud tihti
tähelpanemata
mööda lähewad. Kuid
mitte üksi lapsi, waid ka nõdrameelseid tuleb
arwesse wõtta. M i n u l on juhtumine meeles, mille pealtnägijaks kohtus kord olin,
kus nõdrameelne naisterahwas kõige kaaluwamaks tunnistajaks kujunes.
Kui
süüalune kohtu saali toodi juhtus temaga
midagi löögi sarnast: ta hakkas wärisema
ja arusaamatult möirgama, süüaluse peale
näpuga näidates ja hirmnga ukse poole
taganedes.
Teiselt poolt ei ole isiklisel ülestunnistusel, mis küll kõige kindlam abinõu näib
olema, mõni kord suurt tähtsust ja muutub
tühjaks loriks.
Ma toon siin wäikse näituse kohalikust
elust 1905 —1906 a.:
Kohtu-uurija
juure ilmus talupoeg
(wist Harju maak.) ja tunnistas ülesse, et
tema
kedagi
äratapnud
olla.
Et
ülestunnistus wäga kategooriline ja tõenäoline oli, tuli kohtu-uurijal teda wahi
alla wõtta.
Algas juurdlus, mis lõpuks
tõendas, et „tapetu" tõesti mõni aeg kodust
ära wiibinud, kuid siis jälle sinna terwelt
tagasi tulnud. Loomulikult sai „tapja" õtseteed warastud ja selgus, et tema seda sellepärast teinud, et wangikotta pääseda...
kartuses mahalastud saada madruste karistussalga poolt (sel ajal weel mitte rewolutsiooni „au ja hiilgus"!).
Na^u näete kujunes sel juhtumisel ülestunnistamine anektoodiks, kuigi sügawtumeda iseloomuga.
N. W.

Mitmesugust.
Mida ameeriklased oma politseilt nõuawad.
Polichfeilogu
arwusta,kse
scvgeli üksi>ku poiltfeimku tegutsemise järele. Kui politseinik rahwa

pärast peaiks iga ametnik, — kas teenistuse kohuste
täitmisel ehk wäljaÄpool neid, kas tobus ehk wäl«
jas, ennast eeskujulikult üles,pi,danm. Ta ei peaks

peäle head muljet awaldab, saab wiima<n,e po«
litsetlogu ja walitsust selle järele hindama. Selle-

mitte Püüdma tähelpanu oma peäle pöörata, wäljaarwatud lm see polltsei huwis ehk otstarbes sünnis.
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Wagunis ja teistes äraalt! uteä liitumisahinõudes
(Käituseks ira,mwais, omnibussis, hoburaudteel jne.)
peab poMfeimik walmis olema iigafugust' wiifakust
ülesnäitama, nähtuseks ,oma platsi pakkuma, kui teised seisawad. Politseinik ei tohi kunagi midagi teha,
mis mitte wiisakas ei obe.
Ta ärgu sülitagu
kõnMeele, ärgu löhigu tellgile õtse nättu, ärgu
rääkigu liiga walju häälega oga liiga palju ja
ärgu tehku'asjata kära. Ta piidagu meeles: rääkimine on fyõ&a, wailkimine !kuld. Mõeldagu ikka
selle pea,le, et iga asjale, mida politseinik jutustab,
rohkem tähendust antakse, kui sõnadele, mis ühe
eraisiku suust tulewad. Ms wbafuuga mees ei ole hea
Politseinilk. Oldagu wiisadas igaühe wastu, waatamata selle peäle millistes oluowdes inimene on;
ei ole fa mitte tmisakas liiga lühidalt ja järsult
i&tafea. Tihti tuleb ette, et politseinik simnituö
on ühe ja sellesama küsimuse peäle Päewa jooksul
Mitu korda wastust andma, siis ärgu mingu ta
mitte kärsitum-cUks, waid mõelgu, et isik, kes selle
küsimusega wiimaana tema poote pöördub, asjjast
niisama haiwitatnd ja õige wastuse peäle õigustatud, tm esimene. Politseinik ärgu naergu küsimuste
üle, mis talle wõib olla naeruwäärilised paistawad,
sest need küsimused saawad heakahtlilkult ette pandud.
Politsemit ärgu kartku ostmatuna paista, kui ta
iga küsimuse peäle õiget wastust ei tea, waid öelgu
seda otsekoheselt ja juhtigu isikut waswwasse asutufesfe, tuš tetitaie feflfc küsimuse peale seletust antaitse.

Tubli kehaehitus ja hea terwis ei tee Ütsi hea<dpolitsewi'kku> sellele peab lisats olema weel tugew
i!seloom, tahtejõud ja mehisus.. „ , , ,'j
Esimestest teenistn.se kohustest saadik, mida polihseinik täidab, peab ta edasi püüdma ja ennast
kõrgemate kohustuste wastu Me walmistama."' Isikud, kes edasi püüawad, on head ,poli'tseiametnikud,
sest nad airnewad waimliselt ja on kohusetru>ud.
S\a autode warguste wastu elektri kaitse leitud.
Kima wäljarnaal autode wargused õige sagedaseks nähtuseks saanud, on sealne elektri kaitseapavaatide tööstus juba pikemat aega wastawa ja otstarbekohase
kaitse aparaadi
konstrueerimise
kallal
ametis. Nüüd olla sarnane kai>tsea,paraat leitud ja
oti umbes sellesmna põhimõtte järgi konstrueeritud,
tui akende ja rahakappide elelktri kotttulkt-kaitsed.
Tema ehitus seisab peajoontes jävgmises: Kals tundelist i'piraal-:wedruga warustttd juhet sünnitawad
tontaAi, kui nad „lahti" jäetud on (näit. kui
autojuht autost lahkuma peab, kas kauplusse wõi
olumajasse sisseastudes. Kontakt-aparaat on sarimselt koustrueeritud, et tema sel juhtumi>se,l, kui
keegi wõeras autosse istub ja teda liikuma panna
hcchllb, kohe lärmiwru kesrwalt hüüdma haiknb,
ühtlalsi mataneetosi lühidalt ühendab. Ka mootori
kapslitöstmwe tekitab samaisuguse lärmi. Nagu seitised 'katsed tõendawad, olla aparaat lõiyvti otstarbokoihaite ja töötatvat laitmata.
—n.

Küsimused ja kostmised.
Nr. 1852. £»öe|a nr. 8935. Küsimine. gustawad naist mehe palka kinni paneKas politseiametniku, nagu kordniku ja ma Ts. K. p. S. § 1084 järgi.
raiooni ülema, auhaawamine tema ameNr. 1134. M. Küsimine. Politseis wõetikohuste täitmise juures eraisikute poolt takse
praegu igalt sisse registreerttawalt
käib U. N. Seaduse § 530 wõi 532 jäisikult 5 marka registreerimise maksu,
rele wastutusele wõtmiseks.
Wabariigi alguses 40 penni ja päWastus. Käib U. N. S. § 532 p. 3 mis
rast
poole 1 mark oli. Palun teatada,
järele.
kelle korraldusel, s. o. missuguse määruse
Nr. 1338. Riigiteenija. Küsimine. Kas päewakäsu ehk ringkirja põhjal nimetud
on naisel õigus oma mehe palka kinni maksu wõetakse.
panna, kes on riigi teenistuses, ja kes
on õiglaselt ja kohusetruult oma teenistufe kohuseid täitnud?
K u i naisel selleks õigus, siis palun
tähendada, missuguse õigusega wõib seda
naine teha.
Wastus. Palk wõib kinni peetud saada
ainult juhtumisel, kui naisel nõudmine
mehe wastu oli ja see kohtuotsusega
wäljamõistetud sai. Sellel korral 5i-

<r

Wastus. Registreerimise maksu wõetakse politsei poolt seal, kus adrefslaud
olemas, nimelt m ö l l i m ise l e h t e d e
peält, aöresslaua määruse järele, mis
linna wolikogu poolt wastuwõetud 4.
Weebruaril 1909 a. ja Eestimaa Kubermangu ajalehes
wäljakuu>lutatud 26.
Weebruaril 1909 a., nr. 9.
Kus aöresslau!da pole, seal ba registreerrmise raha ei wõeta.
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Päewakäskudest.
'!,;:

J

jaoskoud asja kiirendamiseks mingisugust abinõust
tarwitusele, leppides ainult sellega, et ka tolliasutase korduskirja endisele täienduseks saatis, arwates nagu oleks sellega kõik tehtud,
ülemalettetoodud
näitab
kui lohakalt Narwa
linna politsei jaoskondades asju aetakse, mille peale
politsei ülema tähebpanu juhin ja korraldust teha
palun, et sarnased guhtumised tulewikus enam ei
korduks.

Politfeipeawalitfuse ülema päewakäsuga:
25. augustist s. a. • Hra Kullale, tu,i ausale ja
Wabastud ametist oma palwe peals Narwa
linna politsei 1. jaoskonna ülem K u l l , arwates
25. augustist s. a. Hra K u l f Ue, lui ausale ja
lohusetruule ametnikule, awaldud tema teenistusest
laMumise puhul teenistuse nimel t a n u .
25. juulist s. a. Nr. 62.
Tallinna tolliwalitsuse salakauba jaoskonna kir- Nimetused ja wabastused ameti alal.
jast 26. juunist f. a. nr. 1888 selgub, et nimetallid
Politseipeawalitsuse ülema päewakäsuga:
jaoskonna poolt sai 26. , jaanuaril f, a. Narwa
ii. juulist i. a. Nr. 63.
linna politsei ülemale Roman Iaworski'lt ja WolN imetud :
demar Kilkulann'ilt tollitrahwi sisMwudmisets tor1) Tallinna linna Politsei 5. jaoskonna ülem
raldus tehtud, kusjuures tagajärgedest palus üle- K,ö.rg« ümberpaigutatud ja määratud sama Polualliinretud asutus endale teatada. Narwa linna lilsei 6. jaoskonna üleiuaks, arwates 1. auguspolitseiülem, tähendatud torraldust saades, saatis tist s. a:
.
selle jaoskonda isikute elulou järele täitmiseks, kuid
2) Politseipeawalitsuse üldosakonna juhataja Mijaoskond, iifttuid mitte leides, saaRs selle jällegi edasi hail. T a n g ümberpaigutatud oma palwe peäle ja
läitmlses, luna aga asja käiyust tolliwalitsuse sala- määratud Tallinna linna politsei 5. jaoskonna ülekauba jaoskonnale ei teatanud, kellele la asjatait selle maks, arwates 1. augustist s. a:
3) Peawa litsu se " üldosakonna juhataja kohuste
tõttu teadwataks jjäi>. Nimetud tolli,wa«lilsus, nähes, et
tirjawahetus täitmist ei leki, /aatis 5. aprillil f. a. VäWi<xiš lttääratud peawa litsu se wäljamaa laste laudkorduslirja, järelepärides asja käiku, kuid ka selle konna üleni Peeter T o m s o n , arwates 1. auguspeäle ei wastanud ei politseiwalitsus ega la Mos- tist s. a.
4) Peawalitsuse uniljam aa laste laudkonna ülema
kõnd, kus kirjawahetus wiimati täitmisel oli, millepärast tolliwalitsus lõpuks oli sunnitud politseipea- ajutiseks kohuste täitjaks määratud Albert W a s Walitsuse poole Pöörama, Ka ei wõtnud politsei s l l, anvates 1. augustist j . a.

Sündmused.
Tapetu leidmine.
21. juulil f. a. kell 12 leiti Irboska lvallas Gradishtshe küla postiwanem 7-da jalawäe polgu 6.
roodu sõdur August KaW läbilastud peaga piiri
peal traataia najal umbes 300 sammu kordonist.
Kuul on paremast silmast sissetungmud ja kullast

wälja läinud. Kordonist wälja minnes postist re«
wiÄeerima olewat Kappel browning laasas olnud,
millest nähtawasti kaiks pauku lastud on. Tema
müts ühes browninguga leiti 60 sammu traataiast
eemal wõsastilus. Oletada la,seb, et siin kurilegewusoga tegemist on. Juurdlus kestab edasi.

Westenurk.
Wäärtuslikud dokumendid.
R u d o l f L l c h f i e l d ' i jutustus.
(2. järg.)
— Tere, — wastas talle toaswiibija, wäga tüseda kehaga ja ümmarguse, paksu näoga mees.
lUes tõustes tua!toolilt, tõmbas paks mees närwiM ä r t u s : Wiimases „E. P." numbris 'on
westenurga trükkimise juures weerud eksitombel segamini paigutud.

li'se käeliigutusega oma westi allapoole; see liigutus
ei jäänud Crowderi poolt tähelpanemata. — Ersl>'i
t u M kohe siia; ta on körwaltoas. Ma põrutan
seina pihta, et talle teie tulekust märku anoa, • lisas Redginaldi laaskõneleja juure.
Crowder tegi sammu ettepoole ja astus talle tee

Peab olezma: lehel 566 — 2 weerg 12—13
rea wahele peaks tulema zärg lehek. 567 — 1
weerult — 12 reast alates tuni lõpuni.
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Peäle ette. Pillu üle palsu ümmarguse näo heites,
tundus R>edgy'le millegipärast, et ErKby iialgi selles
majas ei ole olnud.
— Olge lähted, — ütles ta wõõrale wiisakalt,
— teatage talle, et ma oorumeute ligi *i toonud,

sest et lõksu kartsin.
Paksu mehe punnis silmis lõi lõkkele wiha ja
imestuse ilme; silmapilgais tarretas ta koha peal
ning siis, pead raputades, põrutas ta rusikaga
wastu seina. — Paireni ütebge ise talle seda, —
wastas ta.
Crowder pöördus naerdes waheukfe poole. Nüüd,
kus, kahtluste asemel, ta aGas täitsa lindlaks sai,
tundis tu, et seisukorra peremeheks saab.
— Mul ei ole au teie nime teäda, — lausus
Redgy wiisakalt, — tuid teie nägu ei unusta ma
kunagi.
Pals lotendas wihast ja tahtis midagi
ütelda, aga samal pilgul awanes körwMoa uks ja
wõörastuppa astus teine mees, samuti suure kaswuga>, kuid mitte nii Uhaw, ja lühikese musta habemega. Ta liikus kiirelt ning ta' tumedad elawad
silmad kiindusid Crowderisse; ukse pani to enda järel kinni.
— Ma sõitsin siia, et mr. Ersbyt näha, — ütles
Crowder pilkawa tunnuardusega.
Minu nimi on Ersby, — wastas musta ha fceme*
line nit otsus lawalt, et Redgy'l tahtmatalt suu <mimuli jäi.
Kuid ta toibus lohe ja luminardas uuesti.
— Ia-jah, muidugi. Wäga osawasti, — kõneles
Crowder kiirelt ja järsult. — Teie sõber üürib
mõned toad ja ütleb, et ootab mr. Ersbyt; teie
sõvdate kohale, nimetate ennast Ersbyks, räägite, et
ootate mind, ja palute juhatada mind teisale korrale. Sedamoodi tüssasite wanameest ja wanaeite
ning nende tõelik teadmatus tüssas mind.
Nii
siis mr. Ersby, nähtawast! wõltshabemega, lubage
ütelda, et ma teie juhtnöörid täitmata jätsin ja
dokumente kaasa ei toonud. Samuti lubage endid
natuke hoiatada. Senni wõib kogu seda as^ja naljaks pidada, tuid tui te laugemale lähete, siis leiate,
et olete sattunud erilastepessa ning tõmbate omale
üsna suured sekelduised kaeba.
Mustahabenwline waikis mõned setulndid, Crowderi wälimust tülnia, kaaluwa Pilguga uurides.
Wi'ima,ks pöördus ta oma paksu seltsilise poole ja
kehitas õladega.
— Külmawõitu, — tähendas ta luiskawalt.
— Aken on lahti, seepärast ka tülm, — wastas paks ja tehes, nagu tahaks akent kinni tõmmata, läks ta Crowderist mööda, selle selja taha,
Redgy waatas kahtlustawalt tagasi ja astus
ruttu kõrwale. Sedamoodi pääsis ta mustahabemeIise esimese pealetunigi^nise wõite eest, kes samal silmasiilgul ta kallale kargas. Wastasel korral oleks
see mees teda paksu käte wahele tõuganud. Kõrwale põigeldes, lõi Redginald rusikaga osawasti
mustahabemelijele näkku ning ''urus ta siis loastu

lauda; luid enne, ku-i Crowder. otita- taUšUtäln~MMž
otoks saanud, et uksest wälja katsuba, haaras Pals'
ühe käega ta taelast kinni ning, teise käega Crowderi kätt tuiksoone kohalt pigistades, lõi talle põlwega vist luusse.
Mlistahabemeline leegilsewate silmadega ja läbi
hamucaste kähisewa hingamisega, lõi rusikaga Redginaldile näkku ning haaras ta waba käe tinni.
M,el silmapilk, ja kats kanget heitsid nooremehe
soh wale.
Redgy gagas neile wihaselt käte ja jalgega hoope,
a<{« nad jurusid endid talle nii ligidale, et tema
hoopidel jõudu ei olnud ning enne, kui ta oleks
lopsudesse saanud niipalju õhku ncupsata, et karjataba, toppisid wõrukaelad tal kaltsu suhu ja sidusid
selle kõwasti pea ümber kinni.
— 'Nüüd anna paberid kättk! — -kähistas mustahabemeline ja, pölwega Crowderi rinnale wajutades, hakkas ta palitu ja smokingi taskuid läbi

otsima.
Olles ärawästtatud ja edaspidise wastupaneku
mõttetusest; arusaades, lõpetas Crowder hoopideäagamise. Kui nende inimeste wõtted ei olels nii jamedab olnud, oleks ta, wäga wõimalik, nüüd naerma puhkenud nende üle.
— Kas tõesti ta käes dokumente ei ole? —
küsis paks, kes Crowderi põlwede! istus J a oma

seltsimehe otsimisi jälgis.
— Nähtawast!, ei ole paberid ta käes, — ütles
mustahabemeline, uuesti Redgy taskuid rewideerides.
— Ei ole, — tähendas ta wiimaks ja läks noorelnehe juurest ära. — • Kurat wõtaks, ei tea, mis
se tdla nendega tegi?
— Oled sa päris kindel, et dokumente ta juures
ei ole? — küsis pats, ja tõusis ta püsti.
Äkilise kiirusega hüppas Crowder sohwaalt üles
ning laristas sidemed pea ümbert ja tropi suust,
luid ei gõudnud appi hüüda; muslahabemeline tormäs talle uuesti kallale ja tõutas rinnust. Redgy
kukkus lukaltpibi wastu jeinict ja langes uimaselt
liuesti sohwale.
Redgmaldi uimases ajus wilkus nõrk aäme, et
keegi ta ümber käib; loitis walgus; siis jäi pimedals, waikseks.
Crowder tatsus üles tõusta, et selgusele jõuda;
tal läks korda ennast teise külje peäle pöörata,
tuid selle tõttu weeres ta sohwalt abitumalt \<x
raskelt põrandale; ta jalad olid paelaga ümber
mässitud; käed seljja taha seotud.
Praegu lamas ta tunimuli waidal, millest tolmulehk ninasse tungis, ning katsus mõtteid koguda.
Mõne minuti pärlist, waewaga põlwili tõustes,
ajas Redgy .oma õla laua ääre alla ja, seda üles
tõstes, lükkas laua ümber; raske asi tukkus walju
kolinaga põrandale.
Ometi ei kuulnud kolmat, nähtawasti, keegi ja
Redgy nihutas end luähe,haawa,I kunni ukseni.
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,Selfaga.wastu ust 'asudes, . haaras tu kätega lingist
.kwnt. M l D uks oli. lukus; wõti puudus.
Nedgy. otsustas otsida tõlistamjsnuppu,- ennast
seina äcftt mööda edasi nihutades ja seljaga wastu
sekta toetades; wiimaks peale paljude katsete, keeoas ta, kontakti; süütunud elektri walgustusel nagi
ta kellanuPipu.
' "
Äraarwamata waewaga Dudis Crowder nupu
juure ja kõlistas. Sõrmega järsult ja jõuga nupu
peale surudes, laskis ta Pilgu allapoole libiseda ja

nägi, et iketike, mille ots<^s ta oma wõtmead kan»
dis, katkenult ja ilma wötm eteta Püksitaskust wälja
rippus., Redgy wõpaws, kui löögist tabatud; oli
selge, et „sellid" ta wlõtmLkimbuga ära olid sõitnud, kuna tulekindla kapi wõti teiste wõtmete seas
ott.
_
(Järgneb.)

Wäljaandja: Toimetuskommisjon.
Ajut. wastutaw toimetaja: K. Kogermann.

l<UUlutU36ä.

Tunnustakse makswusetaks järgrnised kadumaläinud isikutunnistused:
M ä g i , Robert Mihkli ,p., w. a. Emmaste
wallawal. 18. 3. 22., nr. 1693.
(4982)
U l a , Julie Anöruse t., w. a< Kõrgesaare
wallawal. 2. 6. 22., nr. 171.
(4983)
F u s s n, a n n, Eduard Augusti p., w. a.
Wiljandi l. pol. jsk. 2. 1. 22., nr. 8143.
(6542)
T a m b e r g , Hugo Hennu p., w. a. Wiijandi l. pol. jsk. 22. 12. 19., nr. 5725.
(6543)
T a k s , Tõnis Mar&i p.r w. a. Wtt/anöt
l. pol. jsk. 13. 12. 19., nr. 3957.
(6544)
P i k ! e t s , Johannes M a r i p., w. a. Wii-

jandi l. pol. jsk. 18. 12.19., nr. 4771. (6545)
Põru,.Hilda Jaagu t, w. a. Wiljandi l.
pol. jsk. 10. 12. 19., nr. 2937.
(6546)
J a a k f o n, Irene Johannese t., w. a.
Wiljandi l. pol. jsk. 4. 12. 19., nr. 1848.
(6547)
A u d e r, Johanna Jaagu t., w. a. Wiljandi
l. pol. jsk. 15. 3. 22., nr. 8289.
(6548)
A s t m a n n , Alma Pärteli t., w. a. Abja
wallawal., nr. 1014.
(6531)
M ä g i , Jakob Mardi p., w. a. Iõgewa
wallawal. 17. 12. 19., nr. 417.
(6928)
K o m a r o w a , Elifaweta Gawrili t., w. a.
Slobadka wallawal. 18. 2. 20., nr. 2550.
(6929)
O l l i - , Helene Jaani t., w. a. Iõgewa
wallawal. 28. 3. 22., nr. 81.
(6930)
M i t t , Eduard Jakobi P., w. a. Saadjärwe
wallawal. 16. 6. 20., nr. 868.
(6931)
K i s b e r g, Mart J ü r i P., w. a. Saadjärwe
wallawal. 10. 2. 20., nr. 619.
* (6932)
M a t i i, Auaust Hansn p.,w.a.Puurmanni
wallawal. 27. 9. 21., nr. 1516.
(6933)
B l u u m , Karl Jaani,p., w. a. Laiuse
wallawal. 16. 12.19., nr. 76.
(6934)
B a r l o , Alma Theodori t., w. a. Laiuse
wallawal. 10. 2. 20., nr. 826.
(6935)

K ä i s , August Jaani p., w. a. Sootaga
wallawal. 18. 12. 19., nr. 24.
(6936)
A n n u s , Ann Mihkli t., w. a. Laewa
wallawal. 19. 12. 19., nr. 429.
(6937)
Nõmmik, Marie Mihkli t., w. a. Iõgewa
wallawal. 10.' 2. 20., nr. 887.
(6938)
Oks f o r t , Jaan Karli p., w. a. Meeri
wallawal. 31. 8. 21., nr. 751.
' (6939)
W a w i l o w , Mihail Kirilli p., w. a.
Tartu l. poi. 3. jsk. 21. 11. 19., nr. 338
(6940)
W ä l b a, August Jüri p., w. a. Härjanurme
wallawal. 18. 12. 19., nr. 91
(6941)
T õ n t s , Aleksander Jaani p.,' w. a. Jogewa wallawal. 13. 4. 20., nr. 929. (6942)
L a s s , Alma Karli t., w. a. Kudina wallawal. 22. 1. 20., nr. 154.
(6943)
K i i s , Martin Martini p., w. a. Härjanurme wallawal. 18. 12. 19.,
(6944)
A n s i p , Ado Jüri p., w. a. Elistwere
wallawal. 15. 4. 20., nr. 1071.
(6945)
S a s t o k , Marie Tõnise t., w. a. Tartu I.
,pol. 3. jsk. 1. 12. 19., nr. 1873.
(6946)
G r a n b e r g , Otto Mihkli p., w. a. Laiuse
wallawal. 10. 2. 21., nr. 48.
(6948)
B a a b i n, Theodor Timofei p., w. a. Kuremaa wallawal. 15. 12. 19., nr. 511. (6949)
W a h t , Johannes Augusti p., w. a. Kaarepere wallawal. 31.12.19., nr. 326. (6950)
K e p p , Kristjan Andrese p., w. a. Kaarepere wallawal. 31. 12. 19., nr. 467. (6951)
M ä n d , Juhan Jaagu p., w. a. Sürgawere
wältawal. 20. 12. 19., nr. 449.
(7331)
W i l l e m , Jüri Andrese p., w. a. Wiljandi
wallawal. 20. 12. 19., nr. 393.
(7332)
R õ u k , Elsa Hansu t., w. a. Sürgawere
wallawal. 16. 12. 19., nr. 240.
(7334)
T u i s k , Jaan Tõnise p., w. a. Suure
Kõ,ppu wallawal. 21. 4. 20., nr. 918. (7335)
J o h a n s o n , Paul Karli p., w. a. Tall. l.
pol. 1. jsk. 13. 9. 20 a., nr. 11488. (7891)
Kofhewnikow, Niina Wladimiri t., w.
a. Tall. l. pol. 1. jsk., nr. 13002.
(7892)
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R e i m a n n , Marta J ü r i t., m. a. Tall, I.
pol. h jsk. 23. 4. -20 a., nr. 1348.
(7893)
T o m a s s o n , Johannes Mihkli p., w. a.
Tall. l. pol. ülema p. 12. 12. 19 a., nr. 210.
(7894)
B a c h m a n n , Tõnis Jaani p., w. a. Tall.
I. pol. 1. jsk. 5.12. 21 a., nr. 13742. (7895)
Hukk, Lindn Hansu t., w. a. Tall. I. poi.
1. jsk. 18. 1. 21 a., nr. 12375.
(7896)
P i h l , Herman Jaani p., w.a. Tall. l. poi.
1. jsk. 28. 4. 21 a., nr. 12752.
(7897)
M u s t , Miina Peetri t., w. a. Tall. l. p^l.
1. jsk. 13. 1. 31 a., nr. 12387.
(7898)
R ü ü t e l , Tõnts Peetri M, w. a. Kirbla
wallawal. 21. 12. 19 a., nr. 205.
(8071)
W c s t e r h o I m, Willem Willemi p., w. a.
Tall. sadama pol. jsk. 1920 a,, nr. 598.
(8541)
H i n d p e r , Meta Arnoldi t., w. a. Tall. I.
pol. 3 jsk. 4. 11. 21 a., nr. 14983. (8849)
V i l l e m s o n , Jaan Willemi ,p., w. a.
Tartu l. pol. 2. jsk., nr. 2271.
(8939)
K a n g r o , Johannes Johani p.,
Tartu l. pol. 2. jsk., nr. 931.
M u n a , Lilli Jaani t., w. a. Tartu
2. jsk. nr. 1136.
M u n a , L i l i Jaani t., w. a. Tartu

w. a.
(8940)
l. poi.
(8943)
l. poi.

2. jsk., ur. 1137.
(8942)
J ü r a e t t s o > n , Marie Aleksandri t., w. a.
Tartu l. pol. 2. jsk., nr. 5295.
(8944)
J ü r g e n s o n , Dagmar Augusti t., w. a.
Tartu l. pol. 2. jsk., nr. 5811.
(8945)
G r ü n t a l, Salme ^karli t., w. a. Tartu
l. poi. 2. jsk., nr. 5014.
(8946)
ö u k i n, Wera Rudolfi t., w. a. Tartu l.
p. 2. jsk., nr. 17610.
(8947)
T e l l i n g , Woldemar Johani ,P., w. a.
Tartu l. pol. 2. jsk., nr. 11114.
(8948)
P cl r n a s t r o f f, Liina Jaani t., w. a.
Rae wallaw., nr. 828/
(8941)
W i s f a k, Karl Peetri p., w. a. Kawastu
wallawal., nr. 1023.
(8949)
P e i k e r , Jenny-Karoline Jaani t.,> w. a.
Tartu I. pol. 1. jsk., nr. 4102.
(8950)
R e i m a n n , Marta Johani t., w. & Kiiu
wallawal. 31. 12. 19 a., nr. 225.
(9510)
P e h m e , Juline Johani t., w. a. Wao
wallawal. 26. 2. 22 a., nr. 1689
(9511)
K a r s u b o w, Stepan Sawelt ,p., w. a.
Kastre-Wõnnu wallawal. 23. 12. 19 a.,
nr. 838.
T a m p e l, Alwiine Jaagu t., w. a. Tall.
l. pol. 6. jsk. 10. 12. 19 a., nr. 2375.
T r e i a l , Walentine Jaani i, w. a. Tartu
1. pol. 3. jsk. 25. 11. 19 CL, nr. 812.
L u k k , Hilda Peetri t., w. a. Tartu l. pot.
2. jsk. 3. 12. 19 a., nr. 3105.

B e l j a e w, Iwan Dmitri p., w. a. Tartu
l. pol. 3. jsk. 25.10. 21 g., nr. 13531.. •:,.
Z o o b e l, Amanda Jaagu t., w. a. Sootaga
wallaw. 17. 5. 22 a., nr. 536.
L e s t a l , Pauline-Iulianna Jaani t., w.
a. Kastre-Wõnnu wallawal. 20. 1. 21 a.
nr. 1499.
•••••.. •
J l i s f o n , Julie Madise t., w. a. Tartu I.
pol. 1. jsk. 26. 11. 19 a., nr. 1022.
M a r g u s , Elife-Karoline Johani t., w. a.
Tartu I. pol. 3. jsk. 4. 11. 20 a., nr. 12013.
L i n d , Wilhelmine Jaani t., w. a. Tartu
l. .pol. 2. jsk. 19. 12. 19 a., nr. 6381.
L a a r , Helmi Liisa t., w. a. Tartu l. poi.
3 jsk. 22. 1. 20 a., nr. 8709.
H a k k a j a , Ella Matsi t., w. a. Tartu I.
pol. 3. jsk. 15. 12. 19 a., nr. 4273.
T ü ü r , Elfriede Kristjani t., w. a. Tartu
l. pol. 3. jsk. 27. 1. 20 a., nr. 9364.
S o m m e r , Mihkel Mihkli p., w. a. Tartu
l. 3. jsk. 5. 4. 22 a., nr. 14066.
P a t t o , Liine Karli t., w. a. Tartu l. poi.
3. jsk. 23. 1. 20 a., nr. 9152.
K o m b a ch, Mart Mihkli ,p., w. a. Tartu I.
pol. 3. jsk. 5. 12. 19 a., nr. 2833.
W a r i n u r m, Aleksander Juhani p., w.
a. Pada wallawal. 10. 12. 19 a., nr. 292.
T a r t l a n d , Daniel, w. a. Tall. l. poi.
1. jsk. 1920 a.
H.U li i i .**
P e r , k m a n n , Ado Ado p., w. a. Koonga
wallawal. 8. 12. 19 a., nr. 20.
A l a s , Jüri Ennu p., w. a. Kihnu walla»
wal. 23. 8. 20 a., nr. 223.
J a k o b s o n , Nikolai Willemi >., nv a.
Kilingi wallawal. 19. 8. 21 a., nr. 710. >
K a d a k , Aleksander Juhani p., w. a. Wõru
l. pol. ülema p. 1919 a., nr. 3174.
H i n t s , Ella Tõnise t., w. a. Pärnu l. pol.
jsk. 23. 12. 19 a., nr. 7504.
T e e ttt a n n, Feodor Juhani p«, ». a.
Pärnu l. pol. jsk. 16. 12. 19 a., nr. 5658.
U m a l a s , Leena Hansu t., w. a.- M r M
l. pol. jsk. 20. 12. 19 a., nr. 6588.' ...V:
K a r t a u , Juuli Hansu- t., w. cu KilingiNõmme alewiwal. 6. 2. 20 a., nr. 139.
T õ n s s o n , Linda Matsi t., w. a. ,WNjandi wallawal.
(7337)
J a k o b s o n , Gustaw Peetri p., w. a.
Pärnu l. pol. jsk., nr. 12.283.
K o o r i t s , Helene, w. a. Õisu wallawal.
1920 a.
(7338)
J w a n o w, Grigori Iwani p., ajut. isikut.,
w. a. Rakwere pol. 2. jsk. 12. 6. 2l' a.,
nr. 454/3188, teisel küljel tehtud elamise
luba märkus sifeminift. pasfiofak. poolt
22. 9. 21 a., nr. 25116.
(6947)
M õ t t u s , Theodor Jakobt p., ajut. isikut.,
w. a. Pärnu l. pol. jsk.
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Tunnustakse makswusetaks
järgmised kadumaläinud tunnistused:
G a h l n b ä c k , Etienne, wäHamaapafs.
T a a l m a n n , Peeter, hobnsepafs, w. a.
Wiljandi l. pol. jsk. 9. 12. 20 a., nr. 141
Johan Lntfn nime peäle.
(6549)
K i w i k i n k , Hans Hansu,p., sõjaw. wab.
tunnist., w. a. 4. jalawäe polgu ülema p.
1. 2. 21 a. , nr. 1311.
(7333)
N õ m m , Peeter Jaani p., sõjaw. wab. tunuist., w. a. Wiljandi maak. rahwawäe ja
k. l. ülemalt 19. 10. 20 a., nr. 11769. (7336)
T u i s k , Jaan Tõnise *'., sõjaw. wab. tunnist., w. a. 8. jalawäe polgu ülemalt
25. 2. 20 a., nr. 6139.
(7339)
R a u d k i w i , Priidu Karli p., isikutunn.,
w. a. Lihula wallawal. 19.12.19 a., nr. 178,
ja hobusepass, w. a. sealtsamast 5.1. 21 a.,
nr. 170.
'
(8070)

SHOKOLAAD

JRIBNOMMDEJE
A.-S.

9475

„RENOMM£E W

Tallinn, Suur Kompassi tän. 40

Kuulutus.

17. augustil 1922 a. kell 12 päewal Haapsalus,
Hüütii tän. 26, Läänemaakonna Politsei Haapsalu
jaoskonna ruumes

müüakse enampakkumisel:

1) Asoküla w. Topu kordoni all üks raud praam
11 s. 6 j . pikk, 2 s. 5 j . lai ja 7 jalga sügaw, hinnatud 2500 mrk.
2) Tooraku-Tombla rannas üks raud praam: 10
sülda 2 jalga pikk, 3 sülda 3 jalga lai ja 7 jalga
sügaw, hinnatud 2000 mrk.
Haapsalus, 25.VII 1922 M 15,
Läänemaakonna Poi. Haapsalu jsk. Ülem: Wildmaus.
8141

KuullltllS.

Kuulutus-

Wene Nõukogude kaubanduslisel esitusel Tallinnas on

Annan teada, et Saaremaakonna politsei Walitsuse ruumides saab 11. augustil 1922 a. kell 10
hommikul wähempakkumise teel wälja antud selle

kaduma läinud

Walitsuse m a j a d e j a k a n t s e l e i ruumide
punastamise,
järgmised paberid: 1) Konosament JVs 11 p a r a n d a m i s e j a w ä r w i m i s e
72 kipa ja konosament JVb 1 174 kipa saapa t ö ö d .
tallanahkade peäle, nimetud paberid
makswusetaks tunnistada, leidmise korral
Tall. 1. Politsei Sadama jsk. ära anda.

10152

Kuulutus.

Järelpakkumine on sealsamas sel samal aja,
14. augustil 1922 a.
Tingimised on wälja pandud waatamiseks iga
päew kella 8—2 p. 1.
Kuresaares, 31. juulil 1922 a. Nr. 4390.
Saaremaakonna politsei ülem: T i l l i n g .

H-rad Politsei Ametnikud!

17. augustil 1922 a. kell 11 homm. awalikul

e n a m p a k k u m i s e l müüaksea

Haapsalus, Rüütli tänaw 26, Lmk. Politsei Haapsalu
jaoskonna ruumes:
1) 1921 a. tormist Rikkoldi walda Dirhami ja
F üksküla randa aetud 121 kd. meetr. kase halgpuid,
alghinnaga 60 500 mrk.
Puude omanikul on õigus Balti Erasead. §§ 740
põhjal ühe aasta jooksul raha, mis müügist saadud,
Siseministeeriumi Admiiüstr. Peavalitsusest kätte
saada.
Haapsalus, 25. juulil 22 a. Ns 3339.
Lmk. Poi. Haapsalu jsk. Ülem: Wildmaus. 8140

10.000 marka
sellele, kes teatab järgnewa aadressi kaudu
Windschester püssi Nr. 118821 kohta, kelle
raioonis registreeritud ja kust kätte wõiks,
saada.
Adr. E. Johanson, Jõgewa alew, Aia t. 1.

TALLINN,

! J. Drommeter & Ko.,

Lai tänaw 12

Kõnetraat 10-19.

Ladus saadawal: Elektri materjaalid. — Jalgrataste osad ja gummid.
— 586 —

9473

H.MARKOWITSCH,
kuulsa JunghansM wabriku ainuesitaja Eestis.

::

::

Tallinn, Wiru tänaw 24.

Soowitan o m a ladust suuremal ja wähemal arwul kõiksugu moodsaid

• • •

seina-, laua-, mängu- ja äratuskellasid,

• • •

kõiksugu kellade j a uuride osasid ja tööriistu, s a m a igasugu kuld- ja hõbeasju.

Wõtan tellimisi wastu kõiksugu Junghans'1
wabriku kellade peale wabriku hindadega.

9476

A. B R A N D M A N N I
kõige w a n e m k o m p w e k i tööstus Eestis

D

soowitab o m a s töökojas -walmistatud
tuntud h e a d u s e s mitmet sorti shokoladl, shokoladl kompwekka, karamelle
-»••>'«*
fa biskwiltl.
# w *•

Tallinn, Wäike T a r t u m a a n i . 4. Kõnetr. 15-Q4. Tallinn.
\

8970

•

mm

O-

Haawlid patent
Belgia browningud FN
Ortgies autom. püstolid
Arminus rewolwria
Browningu padrunid kai. 6,35,
7,65 ja 9 mm.
Parabellum padrunid
Rewolwri padrunid k a i . 32, 38,
44, 320, 380, 450
Velodog ja nagani padrunid
Padruni ja tsilindri tongisid
Gevelot tongisid
Pflssikestasid wasest ja papist
kai. 12, 14. 16.20. 24. 28, 32
Montekristo püss „Geco" kiikrega
Winchesteri ja montekr. padr.
Jahipüssi padrunite laadimiseabinõud
Wiled
POssiõli „Ballistol" ja „Geco"

Tallinnas.
Kõnetraat 416

Koloniaal- ja tubakakaubad.
Mitmesugused õlid.
Muuk suurel ja wäiksel arwul.
9472

9477

•ü

-m
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•

.

Suur Tartu m. nr. 13

AxelMusso
•

m i m m m t m m š m m M

Kaubamaja

suuremal ja wähemal arwul
mõõdukate hindadega soowitah

Pikk tänaw 13
Tallinnas

*mm

Balti Puuwillaketramise
ja kudumise Aktsiaselts.
A s u t a t u d 1899. a.

Tallinn, Telliskopli tän. 21. :: Kõnetraat 1-48.
Telegrammi aadressi

»,Cotton".

Oma pleekimise, wärwitnise ja
apretuurjaoskonnad.
Walmistatakse: p u u w i l l a - r i i e t iga seltsi, pleekindata, pleegitud j a w ä r w i t u d ; lõnga, suka»
lõnga j a õmblusniiti, pleekindata ja w ä r w i t u d ,
ning w a t t i .
•
9467

Tallinna
Telef. nr. 12-79

Tallinnas
Kopli tänaw nr. 19.
Pawlowi tänaw nr. 2

'-

•

walmistab wõistlemata headuses
Manillast, kanepist j a linast
Köisi.
Noore ja
Trosse
walgeid ja tõrwatuid igas. mõõtudes.

Hinnad mõõdukad.
9469

Tallinn* Suti Ktrjaatuea-Ühiause trükikoda, Pikk tärn 2

•

