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Riigi eelarwe — b u d g e t
Cand. rer. mere. H. Margens.
Riigi eelarwe on terwe riigi majanduse elu toituma, ehk küll ametlikuks nimetuseks e e l a r w e ,
peegel. Niigi elu awalduste wdimalused ja r i i g i m a j a p i d a m i s p l a a n jne. jäeti.
ulatawus on aga tihedalt riigi majapidamisega
B u d g e t i mõiste j a iseloom.
seotud. See on ka üksikute riigiasutuste kohta,
nagu seda politsei on, makjew, mispärast üleBudgeti all mõistetakse riigi wäljaminekute,
arune ei ole ta politseinikke selle küsimusega s. o. kulude ja riigi sissetulekute, s. o. tulude
lähemalt tutwustada.
arwete ülesseadmist \a nende kirjalikku kokkuwõtet paberil teatama ajajärgu tarwis. Alguses
Budgeti nimetus.
tarwitati seda nimetust ainult awalikkude majaJ£ Sõna „budget« (loebudshet) tuleb wana orani- pidamiste juures, nüüd on ta aga ta eramajasuse keele sõnast„bougette"(pochette) ja tähendab seal pidamistes tarwitusel, kui seal wäljaminekute
nahk kotti. Normannidega läks see sõna Inglis- ja sissetulekule wahekorda silmas peetakse.
maale, kus ta „budgetiks" muutus ja parlamenBudgetiga käsikäes käib nõndanimetatud riigi
dis tarwitusele wõeti. Kui alamkojas kulude rahaasjanduskawa eht majandus lawa, mida
kinnitamine käsil oli, siis awas warakarnsler aga budgetist alati eraldada tuleb, kuna ju iga
kaustiku, mis sellekohast seaduseelnõu sisaldas. budgeti iseloom selle kawa järeldus on. RahaSee seaduseelnõuga pergamendileht pidi kroonu asjanduse korralik edu ripub nimelt kõigepealt
rahakotti kujutama ja sellepärast kutsuti seadus- iga aastaste sissetulekute ja wäljaminekute tasaalti ettepanekut r a h a k o t i
a w a m i s e k s . kaaluseadmisest (bilans) ära. Sissetulekud ei tohi
Prantsusmaal wõeti see nimetus 18-da aasta- kunagi wähemad olla tui wäljaminekud, sest muidu
fafrn lõpul tarwitusele, aga siin ei tähendanud ei saa riit õna kawatsusi korralikult täide wiia.
ta mitte enam riigikassat, waid siin mõeldi Suurem ülejääk riigi puhtast sissetulekust ei ole
selle sõna all r i i g i e e l a r w e t . Enne seda aga ka mitte soowitaw, iseäranis siis kui
nimetati Prantsusmaal riigi eelarwet: „Etat du ta korduma
hakkab.
Riigijuhid
seawad
Roy", „Etat des Depenses" jne. Prantsusmaa sellepärast kindla
majandustawa lühema ehk
eeskujul hakati ka teistes riikides seda sõna tar- pikema ajajärgu
kohta üksikasjaliselt kokku.
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mida siis igaaastalise eelarwe eht bubgeti pn- tati. Nüüd on igas riigis enamjagu bruttoKui aga siiski
rides teostakse. Majanduskawa on feega riigi- budgeti süsteem tarwitused
majapidamises kindlaks aluseks, temalt nõutakse mõned arwud nettofummadena üleswõeiakfe, siis
kõigepealt stabiilsust. Budget moodustab majan- walmistakse niisugusel korral seal kõrwal eri ehk
duskawa igaaastast liikuwat osa, mida meil riigi- abibudgetid bruttofüsteemi järel.
Kuna wanasti rahaasjanduses detsentralikogu ühe aasta peäle kindlaks määrab. Et riigi
majandusolud tihti muutlikud on, siis tuleb seerimise (mittekoondamise) põhimõte mõõdu»
seda budgeti kokkuseadmise juures terawalt sil- andew oli ja kohalikud walitsused keskkassasse
mäs pidada, mis riigijuhtidelt palju osawust ainult nettosummad ära andsid, keskwalitsus
nõuab, lui kindlaksmääratud eesmärki kätte saada nende kuludest huwitud ei olnud, siis on uue*
tahetakse ja selle juures eelarwe tasakaal ehk mal ajal igal pool tsentraliseerimise (koondamise)
bilans mitte kannatama ei peaks. Budgetis mää- põhimõte maad wõtnud. Igal pool püütakse
ratatse kindlaks iga ministeeriumi ja temale kasfaütsuse põhimõttest kinni pidada, kui seda ka
alluwate asutuste walitfemise kulud, muidu ainult arwestamife teel tehakse, sest tegelikult
wõiks kergesti juhtuda, et riigi majanduse üld- mitmete kassade pidamine ei ole takistuseks, kui
kawasfe üleswõetud hädatarwilifed asjad isiklik- nende, kui abikasfade peale waadatakse, kes
kude kaalumiste läbi kannatada saawad ja tagu- omas kogusummas ühise riigikassa moodustawad.
mise plaani peale jääwad, kuna silmapilklised
Budgeti arwestamine sündis wanasti peaaegu
, tarwitused ennem täidetud saaksid ainult selle- igal pool nõnda nimetud kameraalsüsteemi järel,
pärast, et üksikutel asutustel täielikku ülewaadet lahtise arwesüsteemiga, mida selle poolehoidjad
ei ole, mida neilt üksikasjaliselt nõuda ei wõigi. tema lihtsuse pärast kiitsid. Uuemal ajal on aga
Budgetis ettenähtud kawa täpipealse täitmise igal pool püüdmist märgata kinnise arwestamife
üle walwab riigikontroll, mis mitte wõimalik ei füsteemi peäle üleminna, nagu fee juba 400
oleks ilma piinliku üksikute kui ka kogusummade aasta eest kaubanduses tarwitusele wõeti, kahearwestamiseta. Eelarwe ajajärgu lõpul seatakse kordse Itaalia raamatupidamise süsteemi näol.
aruanne kokku, mis meile täieliku pildi aastasest Kuna aga kaubandusa ses raamatupidamises peariigi majapidamisest andma peab.
asjalikult warandust, nende wäärtuse kaswamist

ja kahanemist, kahju ja kasu arwestakse, siis ei
B r u t t o ja nettobudget.
ole mitte wõimalik seda füsteemi otsekohe riigi
Sõna „brutto" tähendab kaubanduses kauba majapidamises tarwitusele wõtta, kus peaüleskaalu ühes tema sissepakkimifeks tarwitatud andeks riigi eelarwe kontroll on, mille tarwis
materjaallde kaaluga, kuna „nettokaalu" all kauba omapärane seotud arwestamife füsteem tarwis
puhastkaalu ilma pakkimismaterjaalila mõistetakse. läheb. < Riigi waranduste ja ettewõtete arwesUmbes sarnased on ka brutto ja nettobudgeti tamme kahekordse kaubanduslise süsteemi järel,
mõisted.
nagu fee eraettewõtetes sünnib, ei tee mitte
Bruttobudget on niisugune, kus kõik sisse- raskusi ja on palju otstarbekohasem, kui nõnda
tulekud ja wäljaminekud ühes asjaajamise, walit- nimetud liht raamatupidamise süsteem oma lahsemise ja sissenõudmise kuludega üleswõetud on. tife arwesüsteemiga, mis ikka puudulikuks jääb ja
Nettobudgetis näeme Meie -ainult puhtaid kuritarwitustele kergesti maad wõib anda.
sissetulekute ja wäljaminekute summasid, seal on
asjaajamise, walitfemise ja sissenõudmise kulud
R i i g i üldeelarwe, osa-, e r i - j a a b i juba maha arwatud. Kuna nettobudget üleeclarwed.
waatlikum on, ei paku ta meile siiski mitte täielikku pilti kõigist sellest, mis sissetulekute ja
Riigi üldeelarwe sisaldab terwet riigi sissetuwäljaminekutega ühenduses on ja ei wõimalda lekute ja wäljaminekute kogusummat. Osaeelfeega õigel ajal kahjulikkudesissenõudmisewiiside arwed walmistakse
üksikute ministeeriumite
parandamist ehk kõrwaldamist tarbekorral, kui ka poolt, mis* e r i e e l a r w e t e s t üksikute ametkonwalitfemise ja asjaajamise parandamist, mis aga dade jaoks koos seisawad. Abieelarwed, üksiigas õiges majapidamises wäga tähtis on.
küte asutustele, kes ainult puhast kasu riigi sisseWanasti oli nettobudget rohkem tarwitust!, tulekuks andsid ehk oma puudujäägi katmiseks
Inglismaal kuni 1858 a., kus parlament netto- riigi poolt toetust said, on uuemal ajal weel
budgeti kõrwaldas^ ja bruttobudgeti tarwitusele peaasjalikult riigi ettewõtete juures, nagu
raudtee, post j . n. e. tarwitusel. Sissetulekud
wõttis.
Saksa keisririigis tarwitati sellepärast nettobud- jagunewad otsekohesteks ja kaudseteks maksudeks
geti süsteemi, et üksikud osariigid teatawa protsen- monopolide ja riigi ettewõtete ülejääkideks jne.
dilise tasu eest riigi sissenõudmist toimetasid, Niisugune sissetulekute ja wÄjaminekute jaotus
wäljaarwatud mõned asjad, nagu tollid, soola on eelarwe wastuwõtmise juures tähtis ja
aktsiis j . n. e., mis bruttofüsteemi järel arwes- wõimaldab terwest eelarwest selgema pildi saamist.
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Korralised riigisissetulekud wõiwad
seista I. eraöiguslifel alusel, naguwabatahtlised annetused ülsitute isikute ja asutuste poolt,
benewolentickte nime all keskajal laialt tuntud, kus
rikkad kodanikud häda ajal riigile suuremad summad kingitu,eks tõiwad, wõi jälle riigi kinnisWarast, maadest, metsadest, majadest j . n. e.
saadawad sissetulekud, tui neid warandust awaItkul enampakkumise teel lühikese, pika ehk igawese aAa peale rendile antakse, kus juures riik
niisama suguses seisukorras on, kui iga eraomanik
ja oma warasid kasutab, ilma et ta sissetulekute
suurendamiseks niklist surwet appi wõtaks. Prosessor Ely omas raamatus ^Taxation in American States and Cities, New Jork" 1889 a.
tc.ob palju näitusi niisugustest annetustest la
uuemal ajal Põhja Ameerika Ühendatud Riikides.
Siia juure tuleks ka arwata riigi ettewõtete
sissetulekud, kui wiimased wabalt eraettewötetega wõistlewad.
II. Awalikõiguslisel alusel seiswad
sissetulekud on niisugused, mis riik oma kodaniktudelt mitmesuguste sunduslikkude aktide pöhjal saab, nagu sissetulekud riigi ettewõte»
test monopooliliste eesõigustega, sunduslikud, otsekohesed ja kaudsed matsud
ehk sissetulekud riigiwaradest, kus riik
monopooli omanikuna esineb j . n. e.
Uuema aja budgetides mängiwad grupe pea
osa otsekohesed ja kaudsed matsud, tuna eraõiguslifel alusel saadawadsissetulekudpeaaegu tähtsufeta on.
Erakorralised sissetulekud saadakse laenudest, riigiwaranduste müügist, retwisttsioonidest
j . n. e.
K o r r a l i n e j a e r a k o r r a l i n e budget.
Korralise ja erakorralise budgeti lahushoidmine on wäga tähtis. I g a aasta torduwad
riigis teatawad tarwidused ja sissetulekud, tuna
teised juhuslist iseloomu kannawad. Sellepärast
on juba algusest saadik kõigis riikides korralise
eelarwe kokkuseadmist eraldi toimetatud erakorralisest eelarwest. Enam ehk wähem stabiilset
osa eelarwes kujutab seepärast korraliste sissetulekute ja korraliste wäljaminelute osa, kuigi
seal iga aasta muudatusi ette tuleb ja summad
alalist kaswu üles näitawad. Erakorralises eelarwes on koondatud kõik uued tarwidused, mispärast just nenoe ümber peaasjalikult wõitlujed
ja waielused parlamentides keerlewad.
N i i liytne, tui korraliste ja erakorraliste
tulude ja tulude wahe esiuksel silmapilgul näib
olewat, tegelikult teeb ülsitute summade paigutamine palju raskusi ja igas riigis käiakse siin
ise teed.

Peatunbemärgiks peetakse mitmel pool aasta
budgeti summade lahkuminekut üleüldiselt kindlakstehtud majanduskawast. Selle järel tuleks
kõik summad, mis majanduskawa piiridesse jääwad, ehk nad küll wälispidi erakorraliste summade hulka käima peaksid, siiski korralisesse eelarwesse üles wõtta.
N i i langeks siis korraline eelarwe kahte
osasse: 1) korralised alalised wäljaminekud ja
sissetulekud;
2) korralised ühekordsed wäljaminekud
ja sissetulekud.
Erakorraline
eelarwe
langeks
ka k a h t e
osasse:
1) erakorralised juhuslised wäljaminekud
ja sissetulekud,
2) erakorralised ühekordsed wäljaminekud uute riigiettewõtete sisseseadmiseks ja erakorralised ühekordsed sissetulekud riigiwaranduste müügist.
I n g l i s m a a l j a e n d i . f e s Saksa
j a A u s t r i a r i i k i d e s seisis eelarwe kahest
p e a o s a st k o o s :
1) korralised ja erakorralised wäljaminekud,
2) korralised ja erakorralised sissetulekud.

Preisimaal, Baieris, Saksenis ja Würlembergis töötati eraldi eelarwed nende summade
jaoks wälja, mis rahwa heatäekäigu tõstmiseks
pikema aja peale mõjusid.
Prantsusmaal asutati 1862 a. iseäraline fond
erakorraliste kulude tarwis, mille suurus iga
aasta ära määrati, kusjuures ütsitasjalrselt ülesloetud oli, mille peale teda tarwitada wõidi.
Minister Thiers tahtis 1871 a, seda fondi ära
kaotada, mis talle aga mitte korda ei läinud.
Inglis-Sakfa budgeti üksussüsteemi poolt
kõneleb see asjaolu, et siin mitte kergesti karta
ei ole ü h e k o r d s e t e k o r r a l i s t e wäljaminekute ärawahetamist e r a k o r r a l i s t e
juhusliste wäljaminekuaga.
Et kestwad budgeti ülejäägid riigijuhtisid
mitte kergemeelsetele wäljaandmistele ei meelitaks ja ümberpöördud kestwad puudujäämised
erakorraliste sissetulekute Hallikate otsimist päewatorrale ei tooks, tulewad lõik budgetisse üleswõetud summad põhjaliku kaalumise alla wõtta,
meelespidades eelmiste aastate iseloomu ja eelolewa budgeti ajajärgu lahkuminekute Põhjusi.
Wäga tähtsad on teated, kui palju igaLasjast
sissetulekuid loodeti saada, kui palju tõepoolest
sisse tuli ja kui palju sisse tulemata jäi, mis
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palju eksitusi ära hoiab ja suurtele parandustele
fisfenöudmiste juures tõukeks wõib saada.
Suuremalt osalt seawad praegustes riikides
üksikud ministeeriumid oma eelarwed kokku, mis

rahaministeeriumi poolt läbi waadatakse ja siis
ühes sissetulekute eelarwega, mis rahaministee»
rium kokku seab, parlamentidele edM, ühes põhjendustega, ära antakse.
(Järgneb).

————

Kuritegude jälgimise tehnika tekkimine ja tema
praegune tähtsus.
Protsessuaalse õiguse ajaloos, niipalju kui
fee riiwab tema suhet tõendawa materjaaliga,
puutuwad silma kaks ajajärku, mis üksteisest
järsku lahku lähewad.
Esimeses ajajärgus, kohe peale ülemineku
patriarhaalsete kohtu wormide juurest õiguse,
mõistmisele selleks otstarbeks erikl^Psseseatud
riikliste orgaanide läbi, wõib jälgida rea katseid, nulle eesmärgiks oli otsida ja kindlaks
määrata abinõusid, mis kohtuliku tõe leidmist
kõige mõjuwamalt oleks kindlustanud. Nii
- täiendati alguses tõendawa materjaali aluseks
seatud puhastawat ehk ilmsüütaufe wannet
wastawa arwu kaaswandujate sisseseadmisega,
hiljem astusid selle asemele ordaalid — füüsilised katsed tule ja weega, — mille olu peitus
püüdes looduse nähtuste < waral leida selle ehk
teise poole süüta- wõi süüdioleku tõendusi. Lõpuks ilmusid kohtulikud kahewõitlused, mille
tõendaw tähtsus põhjenes lapseliku usu peal, et
Jumal seisab õige eest ja aitab sellega tüliasja
õiglaselt lahendada.
Seesugused naiiwsed wõtted mõjusid oluliselt
küll õige wähe kaasa kohtuliku tõe leidmiseks,
kuid nende järkjärguline Vaheldumine annab
tunnistust, et ei suikunud mõte kindlustuste
otsimisel tõe woidule peasemiseks kohtus, waid
ta otsis edasi ikka uusi, enam usaldawamaid
teesid, seal juures wähem rõhku pannes wormiIise külje peale, rõhutades selle wastu tõendawa
materjaali sisulist külge.
Usu kaotamisega nendesse primitiiwsetesse
jälgimise wiisidesse algab teine järk. Kohtuliku
tõendawa materjaali aluseks seati poolte ja tunnistajate seletused. Sellest ajast peale läks protsesfuaalfe õiguse arenemine juba sootu teist teed)
kas nüüd inimese mõistus kaotas usu wõimaluse, kohtuliku tõe leidmise abinõusid weelgi
täiendada ja laiendada, wõi suikus ta kõrgis
teadmises, nagu oleks ses küsimuses ju wiimane
sõna öeldud, tuid siit saadik pöörati terwe tähelpanu kohtupidamise wäliste wormide ja kommete peale.
Möödusid aastasajad, mõte ja teadus progresseerisid köikit es inimkonna elu sfäärides, nii
teoreetiliste kui ka praktiliste teaduste uurimismetoodid tegid läbi põhjani ulatawa muutuse.

aga kohtu protsessis walitseb kuni meie päewini
edasi ikka üks ja sama tõeotsimise wiis tunnistajate seletuste abil. Tõsi küll, et kaua aastaid
kestnud formaalne tõendamise metood, mis paraku kaugeltki weel ei garanteerinud tõe wõitu
kohtusaalis, p'di ruumi andma kohtuniku sifemisele äratundmisele. Kuid ka needki, ehk küll
palju tundlikumad, kaalud pole eksimatud, kuna
nende abil saawutud hindamistagajärjed ikkagi
otsekohe ära ripuwad kaalutama materjaali tõepärasusest, s. o. samadest tunnistajate seletustest.
Selle tõttu wõib kohus ka nüüdki weel tihti küllalt wastu enda tahtmist muutuda. ebanigufe
mõistmise tööriistaks pahatahtlikelt tõtt moonutawate tunnistajate ja meeleldi tõsiasju wassiwate poolte esitajate kätes.
Hinnates praegusaja abinõude arsenaali,
mida omab kohus õigusemõistmise teostamiseks,
ei saa eespooltoodu kõrwal ka unustada erilisi
nõudmisi, esildawaid ses suhtes wannutud meeste
kolleegiumi poolt nendele ettepandud tõendusmaterjaali ära seedimisel. Tähendud kohtumõistjad, kel wõõras juriidiline haridus ja professionaalsed kogemused, saawad hoopis paremini, nii
ütelda käega katsutawalt aru asitõendustest, kui
tunnistajate seletustest ja Wiimaste peal põhieNeroatest süüdistaja ehk kaitsja kõnedest. On
tähele pandud, et rahwa hulgast wõrsunud kohtunikud tunnistajate seletuste peale tihti kaunis fkeptilifelt waatawad ning sageli isegi asjaoludega
kokkukõlas seiswat ülestunnistust küllalt usutawals ei pea, ja seda mitte ilma mõistliku Põhjuseta. Nende uskumapanemiseks on waja hoopis kindlamat tõestusmaterjali, — seda, mida
seadus nimetab asitõendusteks. Siiski seniks,
kuni Wiimaseid ei wõeta teadusliku läbikatsumise
alla, jäälyad nad — tummadeks tunnistajateks.
Alles siis, kui nad seatud teaduse ja praktilis^e tähelpanekute walgusele, wõib neid kõnelema panna, pealegi usutama tõepäraliktusega ja
kõigile arusaadawa selgusega. Aga seesuguseks
läbikatsumiseks on waja käsitada füüsiliste ja
bioloogiliste teaduste lktetoodisid, mis omalt
poolt tingib kuritegude jälgimise tehnikas kogenenud eksperdi ofawõttu kohtupidamisest.
Samale otsusele kohtuliku juurdlemise Põhjaliku reformi tarwiduse kohta jõudsid ka mitmed
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tüsedad teadusemehed eksperimentaalse psükoloogia wallas. Sterni, Vorsti, Lifzti ja teiste
töödega on kindlaks tehtud, et praegusaja kriminaal-proisessi tähtsam alus — tunnistajate
seletused, — arwesse wõtmata teadlikku waletunnistamist, teatawat määral ei suuda pakkuda
llaldast tõendust, kuna ka kõige häätahtlilumate tunnistajate wäljendused wõiwad kannatada tähelpaneku puuduste ja meelespidamise
wigade all.
Kuritegelises ilmas wiimasel ajal sooritud
tähelpanekud märgiwad ära weel ühe wäga
tähtsa fakti, mis omalt poolt tõendab ülemaltähendud reformi tarwidusi, teaduslik-tehniliste
metoodide kõige laiemal määral tarwitusele wõtmise mõttes kuritegude jälgimisel.

Tehnika hiigla edu Wiimaste aastakümnete
jooksul, rikastades praegusaja inimkonda mitmekesiste wä!jamõeldistega, leidustega \aytäiendus»
tega ning awaldades sigitawat mõju kultuurrahwaste tööstuse edenemise ja üldise majandusliku
heakäekäigu peale, on ühes sellega end tunda
annud ka kuritegewuse wäliste awalduswormide
juures, paraku kahjulikust küljest. Parandades
ühiskonna majanduslisi järge, annawad paljud
tehnilised leidused kulitegijatele kätte uued
täiendatud abinõud kuritegude toimimiseks ning
toowad soodsamaid tingimisi nende tegewuseks.
Raudteede, aurulaewade ja automobiilide mugaw
ja liire ühendus, telegraaf, telefon, kiirlaskjad
sõjariistad, suitsuta püssirohi, trükiasjanduse ja
reproduktsioontehnika edenemine, keemia, bakterioloogia jne. saawutused, see kõik hõlbustab üldise
kasu kõrwal ka kuritegeliste kawatfuste täidesaatmist peenendub kujul ja raskendab süüdlaste
püüdmist. Kõige kardetawamad professionaalsed
kuritegijad tutwustawad endid põhjalikult kõikide
nende praktiliste teadustega, mis neile nende
tegewuse alal kasulikud wõiksid olla ja asuwad
kuritöö juure asjatundja peensusega. Selle
tõttu ei ole uurimiswöimude töö mitte üksnes
tuntawalt raskemaks ja keerulisemaks muutunud,
waid tundub otsekohene tarwidus järjest uuendada kuritegude jälgimiswiise, millised küllaldaselt wastaksid peenendud kuritegewuse tehnikale.
Enesest mõista, et siin tehnilise haridusega eksperdi kaastöötamine möödapääsematult tarwilik on.
Ainsam õigusteaduse abiharu — kohtulik
arstiteadus on oma uurimustele juba ammust
ajast, wõib ütelda algusest peale juhiseks wõtnud
kindlad teaduslikud meetoodid.
Mitmekesiste tehniliste teaduste neis harudes,
milliseid ei puudutanud kohtulik arstiteadus,
toimetasid kuni möödunud aastasaja lõpuni ekspertiisi puudulikkude teadmistega billet andid.

mõnikord aga ka isikud, kellel igasugused tehnilised teadmised täiesti puudusid.
Alles kõige uuemal ajal pöördus ÕhtuEuroopas teadusemeeste tähelpanu ka selle küsimuse peäle, kuidas jälgimise toimetamist täiendada teaduslik-tehniliste metoodide tarwitusele
Wõtmise läbi juurdlemisel ning kuidas seada kohtulilku ekspertiisi igas suhtes kindlale teaduslikule
alusele. Bertilloni, Galtoni, Hans Grossi, Reissi,
Stokkisi, Baltasari, Ottolenghi, Nicceforo ja paljude teiste töödest tekkis hoopis uus kriminaalteaduse haru-kriminaal-tehnika (Parema arusaamise pärast, minu poolt nimetud — kuritegude
jälgimise tehnikaks. A. £.*), mis waatamata oma
lühikese ea peale, on suutnud pakkuda kohtu praktikale mõndagi kõrgewäärtuslist näpunäidet, ühtlasi wäljatöötades metoodisi kuriteopaiga ja asitõenduste tehniliseks uurimiseks.
Tähendud uurimiste toimetamiseks ja jälgimise tehnika edasi arendamiseks on suuremas hulgas Õhtu-Euroopa riikides ülikoolide, kohtu- ja
politfeiasutuste juure asutud wastawad kabinetid
ehk laboratooriumid, kus tõutawad erilise ettewalmistusega eksperdid kohtu arstide, kriminalistide, õpetud keemikute ja päewapiltnikkude hulgast. Meil Eestis töötab sellekohane ekspertiiskabinet juba teist aastat Tallinnas kohtupalati
prokuröri juures.
Elspertiis-kabinettide edukus uppub aga suurel määral sellest ära, kuiwõrd jälgimist ja juurdlemist toimetawad ametnikud on tuttawad jälgimise tehnikaga ja eriti nende nõudmistega, millistele peab wastama ekspertiisi alla kuuluwa
tõendawa materjaali kogumine.
Nicceforo arwates ei pane paljud praegusaja jälgimistegelafed küllalt rõhku eelpooltähendud asjaolu peale. Olles laitmatalt tuttawad
kriminaal-feadusandlufega ja kohtupidamise korra
peensustega, seisawad nad uuema aja luritegewufe
ees ometi sama abitult, kui kõigetäielikum eelaja»
tööliste tööriistade kogu kahekümnenda aasta
saja tööstuspalees.
Meie päiwil on wähe sellest, kui jälgija on
wilunud seaduste ja kohtupidamise korra tundja,
paremal juhtumisel isegi kagemusrikas,. energiline, taipaja ning tähelepanelik. Kirjeldad omadufed omandawad tõsise wäärtuse alles siis, kui
nad on walgustud teaduse alusel wäljatöötud
tehniliste jälgimiswiiside tundmisega. Seda wiimast ei waja jälgija muidugi mitte selleks, et
kõiksuguseid asuõcnduste läbikatsumist ilma tõr*) Itaalia ja Prantsuse kirjanikud nimetawad sama
teadusharu ^Teaduslikuks politseiks", Saksa kirjanikud
„Kriminalistitaks.' Mõlemad nimetused lonkawad;
esimene on sisuliselt liiga tume, kuna wiimase all
laiemas mõttes kõiki lriminaal-õigufe abiteadusi mõeldakse.
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wälise abita toime panna — selleks puuduks
temal aeg, koht ja abinõud. Asitõenduste põhjalik läbikatsumine peab ikkagi jääma eksperdi
asjaks, wäljaarwatud üksikud lihtsamad ja ühtlasi edasilükkamatu iseloomuga juhtumised. Iälgimistehnika tundmine on meil tarwilikkahes

leida, siis wõib ta kogu oma jälgimisega kergesti
rappa sattuda.
Enesestmõistetaw, et jälgimistehnika alused
ka kriminaalkohtunikkudele, riiklistele süüdistajatele ja kaitsele ei tohiks wõõrad olla. Eriti
suurt spetsiaal-ettewalmistust tuleb aga nõuda
suhtes:
tehnilistelt ekspertidelt. Peäle soliidse teadus,
Üksnes seesuguselt jälgijalt, kes endale fel* liku baqaafhi omamist peaksid nemad ka tuttu*
gesti ette kujutab, missuguseid tagajärgi wõib saa- wad olema praegusaja kuritegewuse toimimiswutada teaduslik-tehniline ekspertiis, millised on wiisidega ja wormidega, nõnda ütelda, kuritege»
tema uurimismetoodid ja abindud ning missugu- wu^e tehnikaga, ning eriti peaksid nad endid
el kujul peawad läbikatsumise alla kuuluwad kodus tundma mitmesuguse käsitöö, tööstuse ja
asitõendused eksperdi kätte sattuma, üksnes see- üldse inimese praktilise tegutsemise alal. Prof.
suguselt jälgijalt wõib oodata, et ta tõendawa Reiss ütleb, et seesugune ekspert peaks teadma,
materjaali kogumisel midagi olulist wahele ei kuidas rätsepp ülikonda õmbleb, kingsepp jalajäta, et ta tõendawat materjaali ebakohase alal- nõusid walmistab, kuidas paberit tehakse, kalehoidmise läbi ära ei riku ja üldse asja feS suh- wit koetakse jne. Iga uue juhtumise lahendates juba algusest peale nurja ei ajaks. Kirjan- misele tuleb temal asuda suure ettewaatusta,
duses ja kohtute juhatuskirjades leiame järjest kaswatades ning ühtlast indiwidualise. rides uurimeeletuletusi selle kohta, kuiwõrd tähtis on asi- mise wiise. Kes enesele walinud kohtuliku ekstõenduste hoolikas alalhoidmine, walwates neid perdi elukutse, kui selle juures ei oma küllalt
mitte üksnes kaotsimineku, waid ka rikkimineku põhjalikke teadmisi, see langeb pahatihti oma
eest, mille läbi nende teaduslik läbikatsumine enda ettekujutuse ohwriks ja sünnitab selguse
tuntawalt raskeneks, tihti aga hoopis wõimatuks asemel segadust.
Mis puutub teadusliku eksperdi osasse ja
muutuks. Tihtigi kuuleme tohtunikka ja poolte
esitajaid kaebawat hoolimatu ümberkäimise pärast seisukohasse protsessis, siis arwab prof. Reiss,
asitõendustega. Sagedasti oleneb sellest ära et tema peale ei tuleks mitte waadata kui juhusarutufelolewn kohtuasja lõpp, kuna puuduwad Iise kaastöölise peale, waid temale tuleks eelmuud wõimalused tõe jalule seadmiseks. Tawa- uurimise juures anda alaline kindel koht, f. t.
lisema wabandusena tuuakse seesugustel korda- tema poole peaks pööratama järjekindlalt igal
del ette töörohkust ja wastawate sisseseadete wähegi keerulisemal juhtumisel, kus eksperdi tehpuudumist, kuid waewalt küll oleks see põhjen- nilised teadmised ja kogemused tõe selgitamiseks
dus usutaw. Sama ekslik oleks ka kirjeldud wõiksid kaasa aidata. Asja huwides on tarwis,
nähtuste Põhjust otsida hoolimatuses) tõsine et jälgija süstemaatiliselt pühendaks eksperti
põhjus seisab selles, et jälgijale olid wõõrad kõikidesse juurdlemisel olewa kuriteo peensustesse,
teaduslik-tehnilifed jälgimismetoodid üldse, eriti niipalju kui need muude andmete läbi selgunud.
aia asitõenduste kogumise ja alalhoidmise wiisid. Ses mõttes oleks muidugi kõige parem, kui eksTeiseks, jälgija ülesanded ei piirdu weel asi- Pert juba jälgimise algul ligi kutsutakse, mil
tõenduste edasitoimetamisega ekeperdi katte. kuriteo jäljed weel nii ütelda palawad on. Sel
. Tõenduste teadusliku läbikatsumise juures ei saa kombel uurijaga käsikäes sammudes, walgustab
tema jääda osawõtmatus pealtwaatajad. Ta ekspert õigel ajal iga küsimust, mille hindami«
peab wõima ekspertiisi jälgimise seisukohast juha- seks waja spetsiaal teadmist.
Kõigist eespoolöeldust selgub, et kriminaaltada, peab teadma, missugused tõendused ja
missugusel määral tulewad läbikatsuda, missugu- tehnika peab kuuluma nende ainete hulka, mille
sed küsimused wõib ja peab ette panema etsper- tundmine on kohuslik kõikidele, kes kriminaaldile, missuguse tee peats wiimane walima nende kohtupidamist toimetawad ehk temale kaasa aitalahendamiseks ja missuguste küsimuste peale wad. Olles lähedalt seotud kriminaal-protsessuWõib meieaja teadus üldse wastust anda. Ial- aalse õigusega seab ta omale sihiks tundma õpgija ei tohi pimedast-peast eksperti usaldada, pida kõige otstarbekohasemaid wüsisid ja wõtteid,
tema otsekohene kohus on eksperdi tööd tontrol- kuidas loodusteaduste ja tehnika metoodisid ära
teerida, tema järeldamist arwustuse alla wõtta. kasutada kuritegude jälgimisel ning kuritegija
Ei oska ta eksperdi poolt tehtud wiga üles isiku kindlakstegemisel.

•

•
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Politsei walwest jahipidamise alal.
, Eesti Wabariigi pinnast on ligikaudu 1.500.000 seaduse § 337 põhjal ema põtrade, emahirwede
tünu metsade ja rabade all. Sellel maa alal lei- ja metskitsede peale kogu aasta; isapõtrade peale
bus ainult mõned kümned aastad tagasi, rik- 13. jaanuarist kuni 28 augustini metksikkude peäle
kalikult metsloomi ja linde, mis aga wiimasel 13. nowembrist kuni 13. juunini; isamõtuste ja
ajal kadumas, kuna mõned eksemplarid juba ka- isatedrede peale 28. maist kuni 26. juulini; walddunud. Osalt loomade, kui ka lindude kadumisele sneppide peale 13. juunist kuni 28. juulini; haon põhjust andnud metsade häwitamine, kuid nede ja luigede peale 2. maist kuni 13. juulini;
suuremalt osalt on süüdi jahipidamine, mis sea- isapartide peale 13. juunist kuni 12. juulini;
dustega kokkukõlas ei ole. Seaduse wastaliseks emapartde, topelsneppide, mudasneppide ja teiste
jahipidamiseks on kaasa aidanud rewolutsioon ülemal tähendamata jäänud sneppide ja weeja selle tagajärjed, sest et pea igasugune jahi- lindude peale 13. märtsist kuni 28. aug ; jäneste
pidamise järelwalwe sel ajal oli katkestatud.
ja fafaanide peale 13. weebr. kuni 13. sept.,
Seaduspäralise jahipidamise järelwalwajaks on ematedrede, emamõtuste, laanepüüde ja sookanade
seadus eestkätt politsei peale pannud, kuna tei- peale 13. märtsist kuni 28. juulini.
ses järjekorras seda toimetawad metsaametnikud
Kõikide teiste jahiloomade peale 13. märtsist kuni
(Põllumajanduse seadus XII. köide II. jagu § 348, 12. juulini. Rööwlinde ja rööwloomi wõid kogu
1913 a. wäljaanne). Et politsei isegi igasuguste aasta lasta. Siinjuures peab tähendama, et
kohustustega üle kuiwatud, mis enam esimese Metsade Peawalitsuse korraldusel on riigimetsajärgu tähtsusega, kui käesolew küsimus, fellepä- des keelatud jahti pidada põtrade, metskitsede ja
rast ei tohiks jahipidamise järelwalwet lahtiseks metsiste peäle. Samuti on keelatud metslinde ja
jätta, wastase! juhtumisel häwitakse meie met- metsloomi, wäljaarwatud rööwlinnud ja rööw«
sade, aasade ja nurmede elanikud täiesti. Polit- loomad, püüda lingudega, wõrkudega j . n. e.
fei peab järelwalwet toimetama piirides, mis selleKoertega jahipidamine on keelatud 13. martkohastes seadustes- ette nähtud. Selleks all- sist luni 12. juulini, kuid koeri wõib õpetada ka
järgnewad read seadusega tutwunemiseks.
keelatud ajal, kus juures koeraõpetajal ei tohi
Põllumajanduse seaduse § 323 — 1913 a. püssi kaasas olla.
Wäljaande põhjal ei ole kellegil lubatud jahti
Igasugune metsloomade ja metslindude transpidada ilma sellekohase nimelise loata. Lubasid
porteerimine,
samuti ka ostmine ja müümine on
andsid wälja maakonna politsei walitsused,
kuid Wabariigi Walitsuse poolt 27. juunil 1920 a. keelatud pärast kümnendat päewa jahikeelu terwastuwõetud määrusega jahipidamise lubade as- minidest arwates.
Salaküti tabamisel on politseil õigus tema
jus R. T. nr. 43 — 1919 a. on endine
kord muudetud ja tähendatud lubade andmine juures leiduwat jahisaaki ära wõtta ja tagasi
maakonna walitsuste peale pandud. Jahiluba anda jahikrundi omanikule ehk rentnikule, kust
on maksew ainult selleks aastaks, mis aastal jahisaak lastud. Kui omanikku ehk rentnikku teada
tema wäljaantud ja peab iga ühel kaasas olema, ei ole, siis wõib jahisaaki ära müüa, raha riigi
kes jahti peab, et seda ette näidata politsei ja sissetulekute arwele saata ehk teda ära \ hukata.
Protokollid jahiseaduse wastu eksimistel tule,
teiste isikute nõudmise peäle, kellel selleks õigus.
wad
kokku seada harilikus korras, mis ette nähtud
Jahiluba ei anta neile isikutele, kes on politfei walwe all, ehk kes jahipidamise seaduste wastu kriminaal kohtupidamise seaduses § 1133 — 1136,
on eksinud ja süüdlaseks mõistetud, ehk kes 1140—1142, 1150 ja 115!, kusjuures tuleb
Wõõra metsa on omandanud ehk huwitanud, silmaspidava, et politsei on kohustatud kohtukuni kohtuotsuseni; kuna süüdlaseks mõistmise protsessi algata järgmistel juhtumistel:
puhul ka edaspidi luba ei anta.
1) Kui peetakse jahti ilma jahitunnistuseta,
Peäle jahiloa peab igal jahipidajal kaasas mis maakonna walitsuste poolt wälja antakse,
olema laskeriista kandmise ja hoidmise luba, mis samuti ka metslindude pesade lõhkumise puhul.
antakse wälja maakonna politsei ülemate poolt.
2) Kui jahti peetakse wõõra jahitunnistusega,
Tallinna, Tartu ja Narwa linnades — linna kui peetakse jahti keelatud ajal wõi lubamata
politsei ülemate poolt. Jahti wõib pidada iga- wiisil (wõrkudega, lingudega j . n. e.).
üks oma maa peal, kui fee tema pärisomandus,
3) Kui jahipidamise puhul politsei nõudmise
ehk kellel maa omanikult sellekohane luba. (Balti peale temale jahitunnistust ette ei näidata.
eraseadus § 1061) Tee pealt kõrwal olemine
4) Kui on maha lastud emapõder, emahirw,
Wõõra maa fees, kas Püssiga ehk metsloomade metskits ehk nende wasikad ja talled.
püügiriistadega, loetakse jahipidamiseks.
Wõõra maa peal jahipidamise asjus wõib
Jahipidamine on keelatud Põllumajanduse kohtuprotfes algatud saada ainult siis, kui maa
/
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omanik ehk rentnik sellekohase kaebusega kohtus
esineb.
Politseil, iseäranis raudtee politseil, on siin
laialdased wõimalused jahipidamist kontrolleerida
nõudes jahimeestelt tunnistuste ettenäitamist,
samuti jahisaaki järelwaadates, kas mitte neid

jahiloomi pole lastud, kellede peale luba pole
jahti pidada, ehk jällegi õigel jahitermini ajal
pole lastud. Iseäranis hoolsalt peats walwatämä metskitsede ja metsiste laskmist, sest riigi
metsades, nagu eelpool tähendatud, on nende
laskmine keelatud.
r.

j
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,E. Politseilehe" kaastööline Berliini Krim. kommissär Engelbrecht.

Uuemate kriminaal politfeiliste abinõude Hulka
kuritegewuse wastu wõitlemifeks, kuuluwad ka
razziad. Nazzia (loe ratsia), on Araabia keelne
sõna ja tähendab rööwkäiku. Oma algmbiste
järgi tähendas tema sõjakäiku naabri suguharude wahel.
Ka uuema aja politseilised razziad on sõja,käigud, kuigi sõjasaak teistsugune on, kui araablaste juures, slraablaste sõjakäigu eesmärgiks
-oli wõimalikult rohkem loomi, sõjariistu, raha
[a orjasid saada, tuna kriminaal politsei razzia
eesmärgiks tagaotsitawad kuritegijad ja kahtlased
olewused on, keda politsei siis weoautodega oma
kindlusse — politsei walitsusse toimetab. Mitte
Üksti abinõu pole nii wihatud kui razzia, kuna
tema ühtlasi wäga häid tagajärgi senini andnud
on. Ka mujal suurlinnades, nagu Londonis
ja New Jorkis tarwitab politsei kuritegijate wastu
razziaid laias ulatuses.
Saksamaa kokkuwarisemisega suurenes erakorraliselt kuritegewus. Eriti on raha, rööwja murdwaraste arw tõusnud, kes sõjariistus
salkadena tegutsewad. Ainult armuta wõitlus
Wõib selle kuritegewuse juurekaswule piiri panna.
Juba pikema aja jooksul on igasugu kaabakate kogumist liikumise keskkohtadesse märgata.
Selle tõttu pöördubki kriminaal politsei tähelpanu nende keskkohtade peale. Nagu kogemused
naitunud, longiwad neis kohtades hilistel õhtutundidel ja öösiti palju kaabakaid ringi, kes
ilma elukorterita päewal ootesaalides, kõrtsides,
kaardiklubides ja lõbunaisterahwaste korterites
wedelewad ja öö tulekuga oma musta äri ajamiseks wälja tulewad. Arwuritkad öölokaalid
on sootsaks veawarjuks politsei poolt tagaositawatele isikutele. Üldise zulgeoleku huwldes tuleks selle olukorra wastu kõige energilisemalt
Wõidelda.
Kõikide nende päewawalgust kartwate elementide tabamine ei ole ühegi politseilise wöttega wõimalik. Kõige tagajärjerikkamaks wõitlusabinõuks jääwad razziad ja läbiotsimised
öölokaalides.
Suurema ulatusega razziaid pannakse hari*) Hulgaline, massiline läbiotsimine, teatama raiooni
fissepiiramine.

Itkult öösiti toime, ajal mil rahulik töötegija
ammu magab. Sarnaste suuremate razziate
puhul saawad keskkoha lähedal asuwad tänawad
politsei patrullide poolt su lutud, kuna kõik piiratud tänawatel olewad ii"kub ühte teatawa soppi
juhitakse, kust nad siis weoautodega politsei
walitsusse toimetakse. Igaüks, les oma isikut
täielikult tõendada ei suuda, ehk muidu kahtlane
paistab olewat, on sunnitud sõitu politseisse
kaasa tegema. Päewal ehk warajail kesköö
tundidel ei saa sarnast abinõu rahwa huwides
mitte kasutada.
Isiku tunnistuste põhjalikku kontrolli on
tänawal raske toimetada; fee wõib ainult seal
sündida, kus ametnikul kõik juurdlusabinõud
Käepärast on, s. o. politsei walitsuses.
Juhtub loomulikult, et sarnaste suuremate
razziate puhul ka igatpidi süüta ja laitmata
isilud kaasa kistud saawad. Nii kurb kui see
ka ei ole, on ta aga paratamatu nähtus. Just
wiisakad kodanikud peaksid sellest aru saama, et
sarnased tüütawad talitused just tema huwides
ette wõetakse, niisama ka mõistma, missuguste
raskustega isikutunnistuse kontrolleerimine tänawal seotud on. Ei tohiks teadmata olla,, et
Berliinis sarnaseid asutusi leidub, kus igasugu
dokumenta walmistakse ja müüakse. Seal leidub
sõjawäe passe, ristimise tähti, leiwakaalte jne.
Need hangeldajad müüwad ka wastawaid tenibeltud blanketta, mida ise täita wõib. Kriminaal politseile wõiksiwad ainult sar.lased isikutunnistused usaldatawud olla, mis päewapildiga
warustud, mis ühtlasi tõenduseks oleks, et ettenäitaja tõesti isikutunuistuse omanik on. Teiseks,
kui isikutunnistus ka õigeks lugeda tuleb, peab
Weel lindlaks tegema, kas isik mitte otsitaw
ei ole. See isikutunnistuste järelproowimine läheb wõimaliku kiirusega, ning proowimise rahuldawa lõpu puhul isikud otseteed
wabaks lastakse.
Palju sagedamini kui razziatega teeb kriminäal politsei kahtlaste lokaalide läbiotsimistega
tegemist. Sarnastesse öökohtudesse etsib harwa
mõni wiisakas kodanik ära. Nendes öölo!aali<
des tabatud isikuid ei tarwitse mitte palju tahetseda, kui nad hommiku kella 3—4 wahel sõidu
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Politsei walitsusse tegema peawad. Kogemuste
põhjil on teada, et sarnastesse lubamata ööwoõruskohtades koguwad peenemast „kuritegija
ilmast", sahkerdajad, walemängijad, juhtumiste
otsijad, õnnekütid ning awalikud naisterahwad.
Nende joogikohtade omanikud, kes
enamjagu kordadel oma wõõraid jultunult
ära kafutawad ja salfa rahwa majanduselule
kõige raskemat kah,u teewad, on kõige kõwemad
karistust ära teeninud. Kriminaalpolitsei astub
ilma armuta nende ja nende poolehoidjate wastu
üles. Sel teel saawad ka korteri tommisjonid
wõimalust korterid muretseda.
Silmapilkne
korterite, ehk wähemalt nende joogi- ja mängu
ruumide rekwireerimine wõiwad nii mõnelegi ulu»

aluseta perekonnale kodu Pakkuda.
Politsei»
Walitsuse wahisalgad annawad igast üksikust juh,
tumisest korteriametile teada ja jättawad ruumid
Wiimasele kasutamiieks. Iseenesest mõista, et
ruumid mis ainuüksi mängu ja joogi otstarbeks
tarwitakse, wabadets loetakse ja elukorteriteks
ära kasutakse.
Razziad on kuritegijate wastu wõitlemise
alal mõjuwaks ja tarwiliseks abinõuks kujunend.
Kriminaal politsei on oludele wastawalt püüdnud päratumata walewõtteid minimumini wiia.
Teisest küljest teawad wiisakad kodanikud, et
kriminaalpolitsei oma paremad püüdmised, ja
tahtejõu seks rakendab, et tema julgeolekut ja
rahu ööst ööni kindlustada.

Oi
%

Õigusteadusest.

Seadus.
Seaduseks nimetakse õiguse normi, mis riigi
Wõimu poolt kindlaks määratud korra järele
Wälja antud ja mis kõikidele sunduslik.
Seadust peawad kõik täitma, mitte üksi lihtkodanikud, waid ka riigi asutused ja kohtu wõimud. Ühes sellega on praeguse aja riikides ka
kõik seäduse ees ühetaolised. Meie põhiseaduses
on fee otsekohe § 6 ära tähendatud.
Seda riigi orgaani, mis õigustatud on seaduši wälja andma nimetakse seadusandwaks orgaaniks, kes ühtlasi täitsa äraripvuw on riigi
poliitilisest korrast. Nii annab absoluutses monarhias seadusi wälja monarh üksi, konstitutsionilises monarhias teewad seda kuningas ja rahwa
esitus koos, wabarilkides rahwas ise ehk tema
esitus — parlament.
S e a d u s e t e k k i m i n e on kaunis keeruline
asi. Uute seaduste wäljaandmine,
wanade
muutmine wõi täiendamine peab sündima kindlas,
riigi seadustes ettenähtud korras, sest sellest
ripub.ära seaduse jõud.
Kõige esmalt tekib s e ä d u s e a l g a t a m i s e
küsimus (seäduse initsiatiiw). Algatamine seisab
selles, et feadusandwale orgaanile teatatakse
ametlikult uue seaduse wäljaandmise tarwidusest
eht wana muutmisest. Sarnased ettepanekud
saawad tõstetud, kui elutingimiste muudatustega
ilmsiks tuleb, et waja on seadusi muuta, kuna
wanad ei wasta enam elu nõuetele ja rahwa
õiguse tundele ning takistawad seltskonna majandusllst ja kultuurlist edenemist.
Uue seäduse tarwidusest wõib igaüks kõneleda
ehk kirjutada •*— ajalehtedes wõi raamatutes.
Kuid see tõik on era asi. Ametlikult tõstawad

1
c

seadusandluse küsimust ainult selleks õigustatud
Walitsuse asutused, millele seaduse eelnõu läbiwaatamine feudusandlises korras järgneb) kelle
käes algatamine on, see ripub poliitilisest riigikorrast ära, näit, konstltutsioonilistes monarhiates on algatus suuremalt jaolt kuninga ja parla»
mendi käes) wabariikides parlamendil, ministeeriumitel ja presidendil.
Peäle algatust järgneb seaduseelnõu a r u t a m i n e selle asutuse poolt, kes seadusandwat wõimu
teostab. Seal omandab eelnõu oma lõpuliku
wormi ja sisu. Arutamine seisab selles, et sea»
dusandew asutus waatab eelnõu üksikasjaliselt
läbi ja pärast seda wõtab wastu ehk lükkab teda
tagasi täielikult, ehk wõtab wastu mõnede muudatustega — lühendab wõi täiendab. Haritikult sünnib arutamine parlamendis, konsütutsioonilistes monarhiates kuningas sellest sugugi
osa ei wõta.

Sini seaduse eelnõu on läbi arutatud ja parlamendi poolt wiimaks wastu wõetud, omandab
tema seäduse jõu siis, lm riigi pea teda k i n n i t a b. Niigi peäl (kuningal) on õigus seäduse
eelnõu, mis parlamendi poolt wastuwõetud,
täitsa tagasi lükata, nii et sellel faktil otsustaw
tähtsus on ja eelnõu seaduseks juba enam saada
ei wõi, n. nim. absoluutne veto õigus. Mõnedes riikides aga on riigi peal, presidendil õigus
eelnõu seäduse jõusse astumist ainult edasi lükata (suspensiiwne veto). Parlament wõib teda
teist korda arutada ja wastu wõtta ja siis juba
saab tema seaduseks, kinnitamise ehk mittekinnitamise peale waatamata.
Nagu juba öeldud, on seadus kõikidele sunduslik, teda peawad feega kõik teadma. Selleks
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a$a peab iga seadust kindlas korras a w a ld a m a ning w ä l j a k u u l u t a m a s ainult siis
on meie põhiseaduse § 4 arusaadaw, nimelt, et
^keegi ei wõi end wabandada seaduse mitteteadmisega."
E e s t i s on seadusandew wõim rahwa käes,
kes seda wõimu harilikult oma esituse — Riigikogu kaudu teostab. Igal Riigikogu liikmel,
rühmal ning kommisjonil ja Wabariigi walitfusel on õigus esineda Riigikogule seaduseelnõudega. Seaduseelnõu töötab wälja see ministeerium, kes seda tarwilikuks leiab ja kelle kompetentsi fee käib ning annab teda Wabariigi walitfüsele edasi, kes eelnõu läbi waatab ja temaga
nõus olles. Riigikogule arutamiseks ette paneb.
Niisamuti wõib Riigikogu ise seaduseelnõu
wälja töötada; seda teeb sellekohane Riigikogu
liikmetest walitud kommisjon, sest terwel sajaliikmelisel kogul on wäga raske mingit seaduseelnõu kokku seada. Oma sisemise asjaajamise
korra määrab kommisjon ise. Kommisjoni koos»
olekutest wõiwad osa wõtta sõnaõigusega kõik
Riigikogu liikmed ning Walitsuse esitajad.
Kui seaduseelnõu on walmis, pannakse teda
Riigikogu üldkoosolekule ette arutamiseks. Selle
juures peawad eelnõud kirjalikud olema ja igaühele peab olema juure, lisatud lühike ja kokkuwõtlik seletuskiri eelnõu põhjendamiseks ja otstarbe selgitamiseks.
Wigade ärahoidmiseks arutakse seaduseelnõu
mitte üks kord waid mitu korda. Iga eelnõu
tuleb kolmel korral Riigikogus lugemisele, kus
juures ühel koosolekul wõib olla ainult üks
lugemine.
Esimesel lugemisel arutakse eelnõu üleüldse,
kas on tema tarwilik ja sedawõrd täielik, et
wõib üksikute punktide arutamisele üle minna.
Kui Riigikogu otsustab seaduseelnõu teises lugemifes arutada, siis algab mitte ennem kui 3
päewa Pärast arutamine ja hääletamine punktide
kaupa. Siin wõib juba sisulisi parandusi teha,
ja kommisjoni aruandjal ja Walitsuse esitajal
on õigus nõuda, et parandus läbiwaatamifeks
kommisjoni antakse. Sedasama wõib Riigikogu
ka oma liikme ettepanekul otsustada. Teine
lugemine on lõpetatud, kui kõik seaduseelnõu
üksikud osad wõi paragrahwid ühes parandustega
on läbi hääletatud.
Kui teine lugemine lõpetatud ja kui Riigikogu ei otsusta seaduseelnõu mõnda kommisjoni
läbiwaatamifeks anda, siis arutakse seadust weel
kord järgmisel koosolekul, n. n. kolmas lugemine. Kolmandal lugemisel wõib aga eelnõu
arutada ainult teisel lugemisel hääletusel olnud
paranduste ja algettepanekute piirides ja selle
juures ei tohi niisuguseid muudatust ette panna,
mille tõttu seadus wõi seäduse osa uue tähen-

duse omandab, mis eelmistel lugemistel arutusel
ega hääletusel ei olnud. Peäle kolmanda lugemise antakse seaduse lõpulik redigeerimine redak«
tsiooni kommisjoni kätte, kes teda keeleliselt läbi
waatab. Kuid Riigikogu wõib seadust wastu
wõtta ta ilma redaktsiooni kommisjoni kätte
andmata.
Wastuwõetud seadust kuulutab wälja Riigikogu juhatus ja awaldab teda „Riigi Teatajas."
Kui seaduses eneses muud korda ega tähtaega
ei ole ettenähtud, siis hakkab tema kõikide elanikkude kohta maksma alles kümnendal päewal
peäle awaldamist „Riigi Teatajas."
Mõnedel juhtumistel wõiwad seadusandlusest,
peale Riigikogu, ka Wabariigi kodanikud osa
wõtta. Nimelt iga Riigikogu poolt wastu wõetud seadus jääb kahe kuu kestes wäljakuulutamata, kui seda üks kolmandik Riigikogu liikmetest nõuab. Selle aja jooksul wõiwad 25000
hääleõiguslikku kodanikku kirjalikult nõuda, et
nimetatud seadus saaks rahwale wastuwõtmiseks
wõi tagasilükkamiseks esitatud. Siis tuleb üleriikline rahwahääletamine ja iga kodanik wõib
oma hääle kas seäduse „poolt" wõi ^wastu"
anda. Kui seadus saab häälte enamust, siis
loetakse teda wastuwõewks ja awaldakfe ^Riigi
Teatajas."
Niisamuti on 25.000 kodanikul rahwaalgatamise korras õigustatud nõuda, et uus seadus
saaks wälja antud ehk wana makswufetaks
tunnustatud. Sellekohane feaduskawa antaffe
Riigikogule, kes teda seadusena wälja anda Wõib
ehk tagasi lükkata. Wiimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahwale hääletamiseks ette.
Aga mitte kõiki seaduseelnõusid ei wõi rahwale esitada, sest mõnedest küsimustest ei suuda
mitte kõik aru saada ehk nende otsustamise juures
oma isiklist huwisid unustada. Sellepärast ei
wõi rahwa hääletamise teel otsustamisele tulla
riigi eelarwe ja laenude tegemine, maksuseadused,
sõjakuulutamine ja rahutegemine, kaitseseisukorra
wäljakuulutamine ja lepingud wõõraste riikidega.
Nende küsimuste otsustamine on ainult Riigikogu käes. Wiimaks wõib mõnedel juhtumistel
ka Wabariigi walitsus seadusi wälja anda.
Nimelt Riigikogu istumiste waheaegadel täidab
rutuliku iseloomuga jookswa seadusandluse ülesandeid Wabariigi walitsus.
Need seadused aga ei ole mitte alalised, jest
kahe nädala jooksul peale istumiste waheaja
lõpetamist peab neid Riigikogule kinnitamiseks
ette panema. Sarnaste seaduste' kinnitamine
wõi tagasilükkamine sünnib ühekordsel arutamisel.
Ei ole Riigikogu neid kahe kuu jooksul kinnitanud, lõpeb nende makswus Riigikogu juhatuse
sellekohase teadaande awaldamise järgi „ Riigi
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Esimene kõrgemate politseiametnikkude kursus.

Istuwad pahemalt poolt paremale poole siseministri adjudant A n g e l u s , linna politsei ülem S a a r
omawalitsuse asjade peawalitsuse maaosakonna juhataja L o o r i t s , kriminaal inspektor L i i t , politsei inspektor
J a k o b so n, krim. pot. peawalitsuse ülem K u u s , kohtupalati prokuröör W ä l b e , siseminister E i n b u n d , pol.
peaw. ülem K u b e n , kohtupalati prokurööri abi 3tõu k, metsade peaw. kohtuasjaajaja A n d e r s o n , wann. adwokaat
M ikse Id, terwishoiu peaw. apt. os. juhataja prow. M a l l n e r , admimstr. asjade peaw. juhataja M a d d i s o n ,
tolliwalitsuse salalauba osak. juhataja P a l g i ja krim. inspektor W a u .
Kursused algasid 5. septembril ja lõppesid 2 1 . oktoobril. Kursustel olid: 11 politseiülema abi, 31 jaos.
konna ülema abi, 13 kriminaalametnilku ja 11) waba pealkuulajat.
Kursuse lõpetasid kõik, peale mõne wabapealtkuulaja. Õpeaineast loeti kursustel programmi esimeses osas
õigusteadusest — riik, üldised mõisted õigusest, kriminaal-kohtud, kriminaal-seadused, tähtsamad kuriteod ja nende
alluwus ja politsei tegewus asjades, mis rahukohtule ja rahukogule alluwad.
Teises osas: politsei administratiiwne
tegewus, politsei tegewusse puutuwad seadused ja määrused admimstratiiw ja kriminaal kohtu alal, lõpuks politsei
tegewus kriminaal otsimiste alal ning Politsei teenistuse eetika, taktika ja distsipliinist. Kursuste juhatajaks oli politsei
inspektor H. J a k o b s o n , kuna ettelugemist pidasid kohtupalati prokurööri abi R õ u k , wann. adwokaat M i l s e l d ,
linna politsei ülem S a a r , raudtee politsei ülem I w a s k , kriminaal politsei inspektorid L i i t ja W a u , omawalitsuse
alal hra L o o r i t s , terwishoiu peawalitsuse aptegi osak., juh. prow. W a l l n e r j . t.
Kursustel olijad politseiametnikud on kõik wäga hoolsalt tööd teinud, mis nende teenistuse alal tarwismi»
newate teadmiste omandamiseks kõigiti kaasa aitama saab.
Teine kõrgemate politseiametnikkude kursus algas 31. oktoobril, kuhu ilmusid 34 jaoskonna ülemat, 6 kaitsepolitsei ametnikku, 16 kriminaal ametnikku ja sõjaministri poolt komandeeritud 6 ohwitseri igast djwiisist Üks ja sõjaringkonnast kaks, peale nende 10 wabapealtkuulajat, nende hulgas Tallinna kombluswalwe inspektris.
Kursused
saawad umbes 16. detsembrini kestma. Kursustel olijatele tuleks niisamasugust edu ja hoolsust ülesnäidata, nagu seda
esimesel kursustel olijad ülesnäitasid.

- Seäduse makswus maa-al a suhtes ja tema j õ u a l l a k ä i w a d isikud.
Kõige selle maa peäle, mille üle riigiwõim ulatab,
on makswad ainult need seadused, mis selle
wõimu poolt wälja antud; iga riigi territooriumi
peal on makswad tema oma seadused, mis teiste
riikide seadustega wastukõlas seista wõiwad.
Neid seadusi peawad täitma mitte ainult oma

riigi kodanikud, waid ka wäljamaalased, kes
tähendatud territooriumi peal wiibiwad. Soome
kodanik, kes Tallinnas kuritöö toime paneb, saab
wastutusea wõetud ja karistatud Eesti Wabariigi
seaduste põhjal, selle peale waatamata, kas tema
siin
alati elab, wõi ainult läbi sõitis. Ainult
rahwuswahelise õiguse põhjal ei allu mitte teise riigi
seadustele wõõra riikide walitsejad ja esitajad»

saadikud. Nende kohta ei ole makswad kriminaal,
tsiwiil ja politsei seadused, nemad on wabastatud
igasugustest riigi maksudest ning kohustustest.
Seaduse
makswus
kestwuse
s u h t e s . Seadus hakkab maksma ja tema
tarwitamine on lubatud ja sunduslik ainult
pärast seda kui tema ametlikult trütkis awaldatud,
nii et kõik temast
teada wõiksid. Koik
wahekorrad ja riigi wõimu toimetused saawad
nende seaduste poolt normeeritud, mis nende
tekkimise juures juba olemas olid, teiste sõnadega,
seaduzel e i o l e t a g a s i u l a t a w a t t e h e t ,
wäljaarwatud mõned juhtumised. See on tarwis
seaduse autoriteedi alalhoidmiseks ning juriidiliste
Vahekordade kindlustamiseks. Ja tõepoolest^ seadus määrab kodanikule juba ennem ette, kuidas
tema peab talitama, mis tema õigustatud on
tegema ja mis temal keelatud. Et seaduste
piirides talitada, on kodanik kohustatud neid
seadusi teadma ja täitma, mis käesolewal ajal
makswad, aga tema ei wõi teäda, et tulewikus
saawad uued seadused wälja antud, kes tema
tegewust hoopis teistwiisi lwalifitseeriwad. Kui
seadusel tagasiulataw tehe oleks olnud, siis ei
Wõiks inimeste wahekordadel mingit kindlat alust
olla, sest iialgi ei wõi näituseks kindel olla, et
tähendatud lepingul ka need tagajärjed saawad
olema, mida kätte saada loodeti. Niiwiisi uus

seadus enne tema wäljaandmist omandatud õigusi
ei huwita.
E r a l d u s e d on lubatud: l) siis kui uues
seaduses on öeldud, et tema endist feadu,t ainult
kinnitab wõi seletab, sest siis on meil tõepoolest
ikkagi ühe seadusega tegemist, aga mitte kahega
ja 2) tui uues seaduses on ära tähendatud, et
tema ka nende wahekordade lohta matsew, mis
endistel seadustel tekkinud.
Peale selle wõib
seadusel tagasiulataw tehe olla kriminaal õiguses,
nimelt kui uues karistuse seaduses kuritöö eest
pehmem nuhtlus ette nähtud, tui wana seaduses,
siis' wõetakse tarwitusele uus, ehk küll kuritöö
enne seäduse ilmumist on toime pandud.
Kohtupidamise seaduste muutmisel saawad
niisamuti uued normid wanade asjade kohta
tarwitatud, sest kohtupidamise seadused ei muuda
mitte kord omandatud õigusi, waid määrawad
Kindlaks ainult waieluste lahendamise korda.
S e a d u s k a o t a b o m a j õ u , kui tema
oli teatawa tähtajani wälja antud ja kui see
tähtaeg katte jõuab. Kui seaduses eneses aga
tema makswuse tähtaeg ettenähtud ei ole, siis
on tema llii kaua jõus, kuni uus seadus saab
awaldatud, mis teda seadusandluse korras otsekohe tühjaks tunnistab, ehk mille sisu tema sisuga
wastulõlas seisab.

,
,

Politseiametnikkude

Siseministri poolt sai 23. sept. s. a. Tallinna
politseiametnikkude kogu põhikiri kinnitud, mis
ühtlasi normaal põhikirjaks mujal asutawatele
kogudele oleks. 21. oktoobril f. a. sai Tallinna
politseiametnikkude kogule alus pandud ja juhatus walitud: esimeheks hra Holm ja liikmeteks
hrad Liit, Tiido, Tomson, Püss, Teudal ja
Plink. Asutuse koosolekul määrati ka liikmemaks kindlaks ja nimelt tegewliikmetele 1h % ja
lihtliikmetele h 4 % palgast, toetajatele liikmetele 5"00 mrk. aastas.
Seega on siis politseiametnikkude ühinemine,
nende ametiala iseäraldustele wastawal kujul,
teostud.
Iga ühinemine on jõud, mille iseloomu' ühinemise eesmärk ära määrab. Kogude peaeesmälgiks on arendada ja edendada politseiametnitkude eri- ja üldharidust ja ametioskust, ühmdada liikmeid ja k a s w a t a d a nende keskel
a u j a k o h u s e t u n n e t , anda igale liikmele m o r a a l i l i st j a
seltskond-

lift
'

kogud.

Wiimaseid omadusi on raskem faawutada
kui teadmisi ja kogemusi ja nende edukas arene,
mine ja kaswatus, mis eeldab eeskuju ja harjumust, on ainult mõeldaw ühisel jõul ja ühinemise teel. Peab aga tähendama, et kogude l i pukirjas feiswatele tõrgetele eesmärkidele jõudmine nõuab neile pastawalt palju . s ü g a w a m a t s i s e m i s t ü h i n e m i s t , tui mõnel
kitsamal erialal ühinemine. Kogudes peab algusest peale t õ s i n e
seltsimehelikkus
ja t ä i e l i n e w a s t a s t i k u n e
usald u s mõjule peasema, mis ainuüksi footsaks
pinnaks on, millel moraalilised omadused wõrsüda wõiwad. Suudame sarnast waimu, õhkkonda ja läbikäimise traditsioone kogudes teostada, siis läheneme kiirel sammul oma eesmärkidele. Selles mõttes terwitame omalt poolt
kõige soojemalt togude ellukutsumist politsei ametkonnas ja soowime noortele kogudele edukat ja
Wiljarikast tööd l

kaswatust.

>
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Küsimused ja kostmised.
Nr. 1951. Lugeja 3107.

Küsimused.

1) Kas wõib üürnik kaasürilist walida ilma
majaomaniku nõusoleku ja loata (B. S. r. III 1248).

2) Kas wõib politsei Ts. kp. s. § 652*
alusel tema poolt sissenüutawate riigi wõlgade
kindlustamiseks, ise ehk kohtu läbi, wõtta allkirja
wõlgnikult, kes meelega matsude eest kõrwale
hoidmiseks oma elukohta warjab, selle üle, et
tema ilma Politsei teadmata oma elukohast ei
lahkuks, et siis sellest üleastumisel süüdlast wastutufele wõtta Rk. N. f. § 63 Põhjal?

Wastused. I) Wõib üüriseaduse§21 Põhjal.

2) B. E. S . § 1 1 2 1 " ja teiste pVhjal
wõib seda ainult kohtu teel teha.

Nr. 1993.

2u&ia 3755.

Küsimine.

Kas registreeritud selts wõib oma liikmete
kinnisel perekonna- õhtul seltsi liikmetelt (pidulistelt) wabatahtlisi annetusi (raha) korjata, wõi
peab niisuguste annetuste wvtmifeks Politsei
Peawat, luba olema?
W a s t u s . Kui fee kinnisel õhtul ja oma
liikmete wahel sünnib, siis ei ole sett keeldu
seaduses ette nähtud.
,

,

Mitmesugust.
Näpujälg süütõendusena.

6. juulil k. o. teatas Lääne maak. Suuremõisa
wallas elutsew P. N. politseile, et eelmisel ööl olla tema
päralt olewas poeruumis murdwargus akna lõhkumise teel
korda saadetud ja ära warastud üts jalgratas ja weel
mõnesugust poetraami, peaasjalikult paberossid.
Haapsalu kriminaal-politsei asus wargust jälgima.
Kuriteopaiga w^latlusel selgus, et N. elumajaga ühenduses
olewa poe ruumi alna ühe ruudu küljest on kitt ära lõiga«
tud ning slaas wälia wdettib. Ruudu awalisest {ätt fišfe
pistes on wõimalik akna seespoolseid haake lahti teha.
Näliawõelud aknaklaas onsinnasamasseseina najale pandud, tema lüljes wõrdlemisi selged näpujäljed. Järjelikult
wõis waras tõepoolest sel teel sisse tungida. Aknaklaas
ühes näpujälgedega wõeti asitõendusena kaasa. Muid asi«
tõendusi ci olnud.
Kahjukannataja kedagi kahtlustada ei teadnud. Teadete
kogumisel selgus aga, et warguse õhtul kaunis hilja oli

nähtud N. poe lähedal sama walla kodanikku, 23. a.
W. P. Järgmisel hommikul sõitnud W. P. lähemasse
alewisse ja sealt edasi — teadmata kuhu. Weel selgus,
et P. kohaliste elanikkude kestel halwa kuulsuse all seisab,
tuid otsekohesed andmed tema süüdistamiseks puudusid.
Ometi otsustati P. üles otsida, et teda ületuulata
ning tema näpujälg» kuriteopaiga lt leitud jälgedega wõr«
relda (P. oli seni politseis registreerimata). Pika otsimise
järele läks alles käesolewa kuu esimesel poolel korda P.
ülesleida (ta oli wahepeal pealinnas ilma sissekirjutamata
elanud). P. salgas kindlasti oma süüd. Kui aga temalt
näpujäljed wõeti, siis selgus, et need luriteopaigalt leitud
jälgedega täiesti sarnased olid.
Nähes, et politsei tema
süüdioleku kohta enam kahewahel ei ole, tunnistas P.
lõpuks ennast tähendatud warguse toimepanemises süüd»
laseks ja juhatas ka warastud jalgratta katte. Wiimase
oli ta N. poe lähedale merde ära peitnud, tust see tõe»
poolest üleS leiti ja omanikule tagasi anti.

Suurlinna ööd.
Kriminaalkomissar Ernst Engelbrecht, Berlinis, „E. Politseilehe" kaastööline.
Iägerftrasse toreda tantsupalasti suures Pidu»
saalis Hõiskab muusika ja kutsub tantsule. Härrad
frakis ja smokingis ühes elegantsemate suure ilma
daamidega libisewad Iazz'i helide saatel modernimates tantsudes mööda peegelsiledat parketti. Ilusate
daamide särawad silmad on warsti ka kõige tuima,
meelsemat kodanikku oma nõiduwuse Piiri tõmbanud.
Laudade ääres on elaw jutuajamine ja sekti mõjul
igalpool iseäranis rõõmust meeleolu tõusu näha.
Wõiks arwata, et ainult puhast, õnne ja elurõõmu
näed, et kõik siinwiibijad elu ning rõõmu ja lõbutundeid
põhjalikult maitsta tahawad. Mõned wõõrad promenaadikostüümis on prowintsi elanikud, kes ametliselt
wõi äriliselt Berliinis wiibides ka Berliini toreduse
kohtadesse oma wõõruskäigu toimepanewad, et midagi
üle elada ja kodus oma laudseltskonnale jutustada
sellest „patu paabilonist". Automaadi ääres murra»
wad omale teed elegant kawaleerid oma daamidega,
need mõlemad iludused suudawad waewalt selle
tormijooksule wastu panna. Saksa, inglis, prant.
fufe, wene ja poola keeltes on jutuajamine, ja arwad
juba, et oled kuhugi internatsionaal supeluskohta
sattunud, ega wõi uskuda, et oled Berliinis, orjas.

_

tatud saksa rahwa waeses pealinnas. Gi suuda tfle»
näoliseks pidada, et wäljas tänawatel ahastus ja
wiletsus walitseb, kuna siin küllus ja uhkus oma
orgiat pidutseb.
Suurepäraline ballmuusika algab onestep'iga;
gratsiöös ja elegant daamid liiguwad oma ka.walee»
ride käewarre! meelitawate helide saatel. ^Äkitselt
kuuldub tume pauk, mis fekundipikkufelt kartlikke süda.
meid halwad. Aga see on ainult üheks silmapilguks,
siis kestab fee edasi; orkestri takti järele liiguwad
pea sada paari läbi saali. Mis läheb fee korda
neile elumaitsemishimulistele suure ilma daa«
midele ja härradele, et praegu nende ligidal keegi
wilets isik oma elule lõppu tegi, et keegi noor defrau.
dant peale felle kui ta mõnede päewade jooksul sajad'
tuhanded ära raisanud oli, enese maha laskis. Mitte
midagi iseäralikku! Ilmalinnas Berliinis lõpetandad
igapäew paljud oma elu enese käe läbi. J a siiski,
siin ilmakuulsas toredas Paigas, hiilgawas elu» ja
rõsmujoowastawas seltskonnas, sunnib surm tõsistele mõtetele. (5a peab tahtmata waese surnu peale
mõtlema, kes halwa eeskuju mõjul ehk elumaitfemife
himus kuritegija teele sattunud oli. Siis, kui kõik
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need sajad-tuhanded ära raisatud, jättis ta aralt selle
elu maha. J a korraga näed sa kõiki hoopis teise
pilguga, arwad weel mitu sarnaseid elust murtuid
noori olewust parketil nägeiuat. Kahjatsemislväärilifed, kes paljudele meelitawatele kiusatustele alla
andsid \a maitsemishimu, laiskuse ja lodewa elu
ohwriks langesid.

. •;

Wäljaandja: Toimetuskommisjon.
Tegelik toimetaja

Tuunustakse
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Wastutaw toimetaja: G. M a b d i f o n .
K. Kogermann.

Kuulutused.
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Waene saksa noorsugu!
Rõkkalvalt kõlab muusika, ilusad naisesilmad
särawad ja hiilgawad, paarid heljuwad tantsus, ja
elu fee meelitab ja kütkestab!
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Tõkke, Gustaw Andruse p., w. a. Asoküla
wallawal. 11. 10. 21 a. nr. 107 (11362)
S i l d , Nikolai Wasiili P., w. a. Seli wallawal.
20. 12. 19 a. nr. 595.
H e n d r i k s m a n n , Alide Juhani t., w. a.
Pärnu l. pol. jsk. 25. 5. 20 a. nr. 11134.
J u t t u s , Mart Jaagu p., w. a. Woltweti
wallawal. 23. 11. 19 a. nr. 53.
Tombach, Woldemar Pauli p., w. a. Kõnnu
wallawal. 13. 4. 21 a nr. 71.
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T «««ustakse makswufetaks jiirgmised
kadumaläinud tunnistused:

L a a r m a n n , Willem J ü r i p., isikutunnist., w. a. Naudteede pol. ülema p.
30. 11. 19 a., ja püssi luba, w. a. sealtsamast 1922 a.
(10037)
T a m b e r g , Jaan Johani p., sõjawäele
registreeritud hobuse teatekaart, w. a.
Wiljandi maakonnawal. põllutöö osak.
nr. 441.
(10041)
B a u e r , Jaan Tõnise p., laskeriista tunnistus, w. a, Wiljandi maak. pol. ülema
p. 17. 9. 21 a. nr. 971.
(10044)
Bach, Johannes Jaani p., sõjaw. wab.
tunnist., w. a. Ratsa polgu ülema p.
21. 8. 22 a. nr. 6164.
(10285)
W a r e s , Friedrich Johani p., hobufepafs,
w. a. Wastemõisa wallawal. 14. 3. 21 a.
nr. 1072 — Richard Jaagu p. Blokki nime
peale.
(10286)
N e e ö r a, Johannes J ü r i p., isikutunnist.,
w. a. Küti wallawal. 10. 5. 20 a. nr. 470,
ja sõjamäest wab. tunnist., w. a. 3. jalawäe polgu ülema p. 7. 4. 20 a. nr. 3464.
(10702)
T r o s s , Arno Aleksandri p., isikutunnist.,
w. a. Pada wallawal. 16. 3. 20 a. nr. 1054,
ja sõjamäest waV. tunnist., w. a. Wiru
maak. rahwawäe ülema p. 28. 4. 22 a.
nr. 4484.
(10703)
M o r s a k o w , Feodor, elamisluba nr. 696,
w. a. Tall. l. pol. ülema p. 1920 CL
R i p s , Aleksander Jaagu p., hobufepafs, w.
a. Pala wallawal. 25. 1. 21 a., nr. 785.
(6880)

K a a s i k , Jaan Karli p., isik., w.a.Elistwere wallawal. 25. 8. 21 a., nr. 1308, ja
sõjaw. wab. tunnist., w. a. 2. öiwiisi siaabist 17. 8. 21 a., nr. 6634.
(6961)
T e s k i, Johannes Gustawi p., sõjaw. wab.
tunnist., w. a. 2. Piiriküti pataljoni ülema p. 3. 10. 20 a., nr. 6476.
(6960)
S õ t s c h o w , Mihail Feodori p., isikutunnist., w. a. Wafknarwa wallawal. 16. 5. 22
a., nr. 1666, ja sõjaw. wab. tunnist., w. a.
5. jalawäe polgu ülema p. 20. 8. 21 a., nr.
14439.
(6957)
S i l d n i k , Johannes J ü r i P., hobufepafs.
(8762)
B e r g , Johannes Toomafe p., isikutunnist.
nr. 2379 ja hobufepafs.
(8766)
N o r m u s , Adu Hanfu p., isikutunnist., w.
a. Welife wallawal. 20. 1. 21 a., nr. 74,
ja hobufepafs, w. a. foaltsamaft 4.1.12. a.,
nr. 203.
(5095)

H e r m a n n , J ü r i Jaani »., hobufepafs, w.
a. Welife wallawal. 5. 1. 21 a., nr. 784.
(5096)
W e l t m a n n, Jüri Hendriku p., wiina ostu luba nr. 221, w. .a Weltfa wallawal.
(8089)
M e i e r , Feodor Georgi p., sõjaw. wab.
tunnist., w. a. 6 jalawäe polgu ülema p.
9. 8. 20 a., nr. 11094.
(8388)
S a k s , Martin Johani p., sõjaw. wab tunnist., w. a. 1. diwiisi staabi ülema poolt
2. 5.21 a., nr. 3857, ja ajutine isikutunnist.,
w. a. Wiljandi maak. pol. ülema p. 28.6.
20 a., nr. 293, ühes elamislubaga nr.
186/686 makswusega kuni 2. 9. 22 a.
(10010)
A s b e r g, Aleksander Ado p., isikutunnistus, w. a. Wiljandi l. pol. jsk. 2. 7. 21. a.,
nr. 7839, ja sõjamäest wab. tunnist., w. a.
sõjaw. staabi korralduse waltts. poolt 17.
9. 20. <*., nr. 9620.
(10253)
W a a b e l , Aleksander Mardi p., sõjamäest
wab. tunnist., w. a. Wiljandi maak. rahwawäe komm. poolt 18. 10. 20. a., nr. 203.
(10256)
L a a n e , Aleksander Liisa p., isikutunnistus, w. a. Wiljandi l. pol. jsk. 22. 6. 20. a.,
nr. 6674, ja sõjaw. wab. tunnistus, w. a.
Z. jalawäe pol$u ülema p. 15. 6. 20. a.,
nt. 8904.
(10257)
S c h m i d t , Rudolf Hansu p., sõjaw. wab.
tunnistus, w. a. Wiljandi maak. rahwawäe ülema P. 18. 10. 20. a., nr. 11255.
(10263)
T i r m a n n, Jaan Daweti P., sõjaw. wab.
tunnistus, w. a. 3. diw. staabi ülema
poolt 31. 3. 20. a., nr. 1081.
(10264)
A r n e m a n n , Friedrich Peetri p., hobusepass nr. 26, w. a. Taali wallaw., Hendrik
Liidemanni nime peale.
L u u k , Gustaw Abrami p., hobufepafs
nr. 646 w. a. Rae wallawal. 21. 1. 1921
aastal.
(2193)
G r e n b e r g , Alfred Heinrichi p., isikut.,
w. a. Wao wallaw. 25. 11. 1920 a.,
nr. 1514, ja sõjaw. wab. tunnist, w. a
2. Piiriküti patalj. ülema p. 12. 8. 1920 a.,
nr. 5191.
(7694)
A m b o s , Jakob Joosepi p., isikut., w. a.
Wenewere wallawal. 25. 6. 1921 «.,
nr. 234, ja sõjaw. wab. tunnist., w. a.
5. ü,ksiku jalawäe patalj. ülema poolt
23. 4. 1920 a., nr. 6866.
(7696)
B a r i n o w, Emeljan Semjoni p., sõjaw.
wab. tünn., w. a. Petseri maak. rahwawäe ja kaitse-Indu ülema poolt 1920 a>,
nr 7420.
(8228)
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T r i k i t , Johannes Pauli p., sõjaw. wab.
tunnist., w. a. 2-se diwiisi laatsaret.
23. 12. 1920 a., nr. 4421.
(8274)
S a a l , Johannes Mihkli p., isikut., w. a.
Welise wallawal. 20. 8. 20 a., nr. 550,
ja jõjaw. wab. tunnist, w. a. Merewäe
hydrgraafia osakonna poolt 10. 8. 1920 a.,
nr. 1133.
(8286)
L e i b e r g , Karl Hermani p., isikut., w. a.
Rakwere linna pol. 9. 3. 1922 a., nr. 6629,
ja sõjaw. wab. tünn., w. a. 5. polgu
ülema poolt.
(8694)
L e p p , Wilhelm Ttmofei p., isikut., w. a.
Narwa linna pol. ülema poolt 4. 12.
1919 a., nr. 8965, ja 3. järgu äritunnistus 1922 a. peäle, w. a. Rakwere linnawalitsusest.
(8696)
J ü r m a n n , Hans Hindreku p., hobusepass.
(8697)
S i m o n , Kristof Fritsn p., hobusepass.
(8698)
M o o r , Amalie Jaani t., laskeriista pidamife ja kandmise luba, w. a. Wiru
maak. pol. ülema p. 28. 6. 1921 a.,
nr. 478.
(8699)
H a r t m a n n , August Hindreku p., w. a.
Kloostri wallawal. 22. 7. 1920 a., nr. 1096,
ja sõjaw. wab. tünn., w. a. Merewäe
ekipashi komanderi poolt 21. 3. 1920 a.,
nr. 21'23.
(9530)
K e r t m a n n , Karl Aleksandri p., isikutünn., w. a. Tartu maak. pol. ülema
poolt 29. 9. 1920 a., nr. 1966, ja sõjaw.
wab. tünn., w. a. Kuperjanowi partisaanide polgu ülemalt 18. 9. 1920 a.,
nr. 1075.
(10112)
K u s t a w s o n , Johan Madise p., isikutünn., w. a. Kõo wallawal. 19. 12. 1919
aastal, nr. 340, ja kalapüügi luba, w. a.
Wiljandimaa riigimaade ülema p. 8. 7.
1922 a., nr. 324.
O d a r , Johannes Karli p., isikut., w. a.
Kohtla wallawal. 7, 12. 1919 a., nr. 288,
kaks hobusepasfi, w. a. sealtsamast 15.
12. 1920 a., nr. nr. 54 ja 55, sõjamäest
wab. tunnist., w. a. Wiru maak. rahwawäe ülema poolt, ja piirituse ostu luba,
w. a. Kohtla wallawal. 28. 3. 1922 a.,
nr. 271.
S u i t s , Gustaw
Priidiku p., sõjaw.
wab. tunnist., nr. 108.
P ä ä s u k e , Johannes Jaani p., ifikutunnistus w. a. Kolgu-Kännu wallawal.
1920 a., ja sõjaw. wab. tünn., w. a. Rakwere raywawäe komisjoni poolt.
R u m m , Jaan Madise p., hobusepass. (11058)
E i n b e r g , Aleksander Jaani p., sõjariistade

kandmise luba, w. a. Läänemaal, pol. ülema
poolt 10. 7. 21 a. nr. 611.
(11361)
R ö ö m b e r g , Johan Jaani p., hobusepass,
nr. 346, w. a. Wana Kuuste wallawal. (10418)
K a h n , Iulius, hobusepofs nr. 77, w. a. Tartu
l. pol. 2. jsk.

Roht,

(Iu440)

Juulie, hobusepass nr. 329, w. a.

Aakre wallawal.
(10450)
B a u m a n n , Johan Hendrilu p., isikutunn., w. a.
Laiksaare wallawal. detsembri kuul 1919 a..
Liiw, Johannes Johannese p., isikutunnistus,
w. a. Albu wallawal. 27. 1. 21 a.
nr. 24, ja sõjaw. wab. tunnist., w. a. 5.
Rakwere jalawäe polgu ülema p. 27.4. 20 a.
nr. 5478.
(7480)
Leon, Aleksander Jaani p., sõjaw. wab. tunnist.,
w. a. Kindluse suurtüliwäe diwiis 3. grup;e
ülema P. 9. 8. 20 a. nr. 530.
(74 82)
Ware, Jakob, hobusepass, w. a. Paadrema
wallawol. 5. 12. 20 a. nr. 204.
(8091)
P ä r n p u u , Jüri Priidiku p., hobusepass, w. a.
Lihula wallawal. 11. 1. 21 a. nr. 358.(8092)
Seeme, Aleksander Mihkli p., sõjaw. wab.
tunnist., w. a. 3. jalawäe polgu ülema poolt
27. 4. 20 a. nr. 7169.
(9634)
K i r s i m ä g i , Karl Joosepi p., sõjamäest wab.
tunnist., w. a. 9. polgu ülema p. 8. 4. 20 a.
ja hobusepass.
(11052)
M e l t s a s , Johann Anne p., sõjaw. Wab. tunnistus, w. a. Pärttu maak. rahwawäe ülema
poolt 31. 1. 21 a. nr. 1646.
P i n n a , August Jaani p., sõjaw. wab. tunnist.,
w. a. 1. jalawäe polgust 10. 7. 20 a. nr. 2156.
S t o or, Jaan Hansu p., sõjaw. wab. tunnistus,
w. a. Pärnu maak. rahwawäe ja kaitse liidu
ülema p. 1920 a.
W i i l , Wasili Ado p., sõjaw. wab. tunnist.,
w. a. Soomusrongide staabi ülema poolt
31. 8. 22 a. nr. 167.
T i i d o , Emilie Hendriku t., wäljamaa pass,
w. a. Pol. peaw. 6. 4. 22 a.
(2647)
R e g i , Gustaw, paadi pass, w. a. Eltermaa
rannawalwe raioonist 1922 a. nr. 423. (4894)
S a a r , August, hobusepass, w. a. Haimre
wallawal. 13. 12. 20 a. nr. 78.
(5098)
L a u r e n. Jaan Willemi p., hobusepass, w. a.
Kirbla wallaw. 22. 1. 21a. nr. 675. (8090)
O r l o w , Georg Jaani p., peatusluba, w. a.
Petseri maak. pol. 1922 a. nr. 364 (6229)
K la u s s o a, Andrei Ioanni p., hobusepass, w.
a. Mustjala wallaw. nr. 30.
(8395)
S i l l a s o o , Samuel Johannese p., isiku tunnistus nr. 30 ja sõjamäest wabastamise tunnist us.
(8768)
P u u s t a, Gustaw Jaani p., isikutunnistus
nr. 40 ja hobusepass nr. 163
(87 74)
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J o o n a s , August Miina p., isikutunnist., w. a.
Anija wallaw. 3. 6. 22 a. nr. 71, ja sõjaw.
tunnistus, w. a. Tall. sõjakooli ülema p.
30. 12. 21 a. nr. 11946.
(9536)
K u r l o , Gerhard Aleksandri p., isikutunnist.,
w. a. Meeri wallaw. 7. 7. 20 a. nr. 603, ja
sõjaw. wab. tunnist., w. a. Kuperjanow' Partis.
polgu ülema p. 19. 6. 20 a. nr. 715. (10119)
R e i n b e r g , Wiilip Aleksandri p., isikutunnist.,
w. a. Wao wallawal. 30. 12. 19 a. nr. 189,
hobufepafs, w. a. sealtsamast 12. 2. 21 a. nr.
659, ja hobufepafs, w. a. Paaswere wallaw.
10. 12. 20 a. nr. 166 Johannes Liiwani
nime peale.
(11301)
T ö n s, Eduard Jüri p., sõjaw. wab. tunnist.,
w. a. 2. tindl. raske fuurtükiwäe diwiisi
ülema p. 14. 4. 20 a. nr. 21276. (H 304)
K e s s e l , Mihail, isikutunnistus, w. a. Kennu
wallawal. 13. 11. 20 a. nr. 1345, ja sõjaw.
wab. tunnist., w. a. 1. diw. staabist 10. 6. 20 a.
nr. 12732
(11357)
W i n k e l s t e i n , Jüri, sõjaw. wab. tunnist.
10957, w. a. Tall. tagawara polgu p.
7. 4. 20 a.
(11355)
J l i n g. Jaan Jüri p., isikutunnist. nr. 494,
w. a. Oro wallawal. 3. 6. 20 a., ja sõjaw.
wab. tunnist, nr. 491, w. a. 9. jalawäe polgust 13. 4. 20 a.
(11353)
W i s n a p u u , Andres Hansu p., isikutunnistus,
w. a. Pati wallawal. 1921 a., ja sõjaw. wab.
tunnistus, w. a. Tall. warust. wal. 1920 a.
('1358)
S i i m , Aleksander Aleksandri p., ajut. isitutunnistus ja sõjaw. wab. tunnist.
P u l k , Andrei Peetri p., isikutunnistus nr. 13394 .
ja sõjawäest wabast. tunnistus.
A r s e n j e w , Matwei Arseni p., elamisluba
nr. 2750, w. a. Wiru maak. pot. ülema P.
K a e l ep, Andres Jaani p., sõjaw. wab. tunnist., w. a. 7. jalawäe polgu ülema P.
7. 4. 20 a. nr. 7439.
S a k f o n, Marta Karli t., tunnistus isiku tõenduseks, w. a. Koonga wallawal. 15. 8. 21 a.
nr. 1513, ja üliõpilase kaart, w. a. Tartu
ülikooli Walitsuse poolt 14. 9. 21 a. nr. 2551.
S a l e t a e w. Aleksander Jaani p., elamisluba,
w. a. sifeminist. passiosak. 16. i l . 21. a.
nr. 10337.
(6884)
R i i m a n n , Erich, hobufepafs nr. 625. (9682)
S a s s , Karl Jaani p., sõjaw. wab. tunnist.,
W. a. Läänem. rahwawäe komm. poolt 1920 a.
nr. 8063.
(11360)
O l t e r, Hindrek Andrese p., isikutunnist., w. a.
Taali wallawal. 1921 a., ja fõjaw. wab.
tuunistus, w. a. Sakala Partis. Polgu ülema
poolt 1920 a.
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K o n t o r — Wana Wiru tän. nr. 13.
W a b r i k — Volta tän. nr. 3.
Tallinn.
9175

Sh. Patashnikow'i
kirjutusmaterjaali
ja
kaupade ladu

paberi-

Tallinnas, Wiru tän. nr. 10, kõnetr. 19-08.
soowitab igat seltsi paberit ja kirjutustarbeasju
9492

Kõige korralikumalt ja kiiremalt walmistab
Teile igasuguseid
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J. Reinbach i Foto-I Ilu st ratsioon
WENE TÄN. 17 k. 7.
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Registreerimine politsei kordnikkude

)

eelkursusele |
on Tallinna linna politseis reserwis )
Polgu tän. 7 alganud
Kursuse algus 13. now. 1922 a.
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Tallinna linna politsei reserwi
ülema k. t. O 11.
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Saapakauplus

Jõhvi politsei jaoskonna ülem, elukoht Jõhwi
alewis, Ts. kp. sead. § 1030 põhjal kuulutab, 15.
nowembril 1922 a., kell 10 homm. saab Kohtla wallas
Wõrnu külas Hermann Mõissar'i päralt olew liikuw
warandus, üks walge siga enampakkumise teel
ära müüdud. Tähendatud siga on hinnatud 1500 mr.
wäärtuses ja läheb esimest korda müügile Mõissari
wõla 727 mrk. 50 p. kustutuseks Kohtla wallawal.
nõude 5. aprill, ja 9. juunist nr. 337/521 alusel.
Pakkumine algab peale hinnatud summast.
Jõhwia 30. oktoobril 1922 a. nr. 04452.
Wiru maak. politsei Jõhwi jsk. ülem (allkiri).
9384
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Kuulutus.

Järwa maak. politsei II. jsk. ülem kuulutab sellega, et 4. detsembril s. a. kell 12
päewa saab Orina mõisas II. jsk. kantselei
juures Kuksema mõisas elawal Georg Schilling'il enampakkumise teel ära müüdud
10 hobust hinnatud 244.000 marka231.236 m.
tulumaksu wõla katmiseks.
Orina mõisas, 24. oktoobril 1922 a.

Eestlased ostawad

===== H i n n a d o d a w a d .
Töö headuse eest kuld ja hõbe
11815

m

••
aurahad.
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W i r u t ä n . 7.
Telegr. «Exprompt."
Kõnetr. 15—20.
Alaline engros l a d u :
Suhkur, jahu, riis, heeringad, Kakao Flick, tee,
kohwi, würtsid, kuiwatatud
puuwili, kompott, humalad,
äädikahapu ja teised kolonial kaubad.
11818
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V
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kuld-, hõbe-, ja kalliskiwidega kaunistatud iluasju

W i r u t ä n . n n . 3.
Kõnetraat 20-66

kuld-ja hõbeasjade kauplusest
TALLINNAS,
t ä n a w n r . 31. 11759
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! Tallinna

Aleks, liluitiil
Pikk

TALLINNAS,
W ä i k e K a r j a t ä n a w nr. 5.
Suures wäljawalikus kõiksugu meesteja naisterahwa jalanõusid, kõige uuemad moed, tugew ja korralik töö.

Nr. 18 )H.

Järwamaa politsei II jaosk. ülema k. t.
7484
W. T e e t s.
riftniirmtiriiiMHiinMii-iMfnifiMiinwiiw^rtW!^

JF'

Oskar Kirusk

f

K a s s a on a w a t u d
kella 9 kuni 2 päewal
6 õhtul.
Juhatus.
11819
?>*-'

«Estoonia" all kauplus nr. 9.
Kohale j õ u d n u d :
plüüs must siidikotik ja willane, hall'; drapp
meester. ja naister. palitute jaoks; trico ja
shewiot meesterahwa ülikondade ja naisterahwa kostüümide jaoks; willane kleidiriie
kõiksugustes wärwides ja headuses; s i i d i
crepe-de-Ghine, tatt, Hberti, kõik wärwid;
f l a n e l l Türgi ja kõigis moodsates mustrites;
pikee tekid ja kõiksugu walge pesuriie, jne.
Suur ladu kõiksugu riidekaupa. — Hinnad
11826
wõistlemata o d a w a d !
Aupaklikult « E s t o o n i a " a l l kauplus nr. 9.

Saapaid, tugew töö. Kalosse, igas
suuruses. Botikuid, nahkadega. Hommikukingi, lakk-nahast kingi, semischnahast kingi js kõiksugu jalanõusid wõib saada

A. Gobowitsch'i
saapakauplusest
W i r u t ä n a w n r . 7.
11820
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Kaubamaja

W i r u w ä r a w a puiestee 27. t i
Kõnetr 12—32, 1 8 - 5 1 .
Soowitab omast ladust põllutööni asin. ja riistu:

Lokomobiilid. Rehepeksu-masinad auru jõul. Rehepeksu masinad hob. jõul.
(Deutsche Werkst.) Sahad,
wedruäkked ja kultiwatorid. n u 4

i

j

TALLINNAS,

W i r u

K-m. ESTO-MUUSIKA
A. KAPP,

ŠG

3z

n r . I.

Soowitab mõõdukate
hindadega

Tallinn, Lai t ä n . nr. 34. Köuetr. 10-24.
H e l i t ö ö d e k i r j a s t u s . Kirjastusel ilmunud:
Soololaulud: Laul ja nutt. Mälestus. Ärge
wõtke. Kewadel, Mets kohas. Sõitis kosja:
„Õlekubu." Metsa teel. Waba Eestile.
M, LÜDIG, Segakoori laulud. Soolo laulud, a) Rahwawiis.
d) Kaerajaan, cello ja klawerlle. a) Andante,
b) Scherzo, kahele krawerile.
A. LEMBA, Kontsert G-dur. Poeme d'Amour.
P. RAMUL, »Die psycho-phy>ische Grundlage der modernend Klaviertechnik."
B. RAUTSMAN, Eesti Skoutide Malewa Marsh.
P. FLINT, Rukkililled. (Meloteklamatsioon.)
LEWITZKY, Walts Operetist .Näkkide saar'.

t ä n a w

i koloniaal kaupa,
J
tubakat jne.
|

844
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T a l l i n n , Wiru t. 3.
Kõnetr. 19-91 ja 19-18. Telegr. adr. D e g a .
ALATI SUUR UUESTI TÄIENDATUD. LADU
koloniaal kaupe ja sahariini, moodi- ja
pudukaupe, majandus- ja köögitarbeasju,
toredaid kirja ja kontori paberid ja ümbrikke, kosmeetilisi ja arstlisi preparaate.
KIRJUTUSMASINAID
11817 üleilma kuulsatest Saksamaa firmadest.
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Wladimir Gripriew
Wiru tän. 16.

I
awatud

Inglis Aktsia Selts

S. Palei. I Liller la Ko.
Wiru tän. 3

äri- ja pühapäewadel
* kella ^9 homm.

teisel korral

kuni

soowitab suures wäljawalikus
ainult

kella 8 õhtul.

Inglis kalewi riideid.
11816
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Imports
kolonialkaubad.

Export:
metsamaterjal.
W U ülWZll.lll.l. K0netr.7-54.
Kohale jõudnud suurem saadetus

™

õmblusmasinaid
Naumann, Pfaff,
Vesta, Glara jne.

jalgrattaid
Naumann, Mars,
Landeskrone jne.

Kõige parem ja odawam £
Hind 700, mrk.

Pealadu

i

W. HERZBERG & Ko

Tallinnas,
T a r t u s , Raatuse tänaw nr. 2,
Rakweres ja Jõhwis.

TALLINN, Jaani tän. 9.

11813
778 —

'

l

MMi

#

AIS.

mu

W. Schneider & Ko.

T a l l i n n a s — W i r u w ä n a w a p u i e s t e e n r . 19.
-------- J ä r g m i s t e w a b r i k u t e p e a e s i t a j a E e s t i s i -------R. Wolfi lokomobiilld ja rehepeksumasinad
Weipert & Söhne gööpliga rehepeksumasinad
Rudolph Wermke Heiligenbeilei sahad ja heinarehad
„Hawa" süsteem veering wiljalõikuse ja heinaniidu masinad
Teichert & Sohn, Liegnitz, puutöömasinad
Scharrer & Gross'i naftamootorid
D. W. F. kuulilaagrid
Austria-Steyri automobiilid
Ernst Krause metallitööstuse masinad
Richard Folde kreis» gatter-, palgi jne. saed
C. F. Weber A. S. Stettin, katusepapp, katusetõrw jne.
Bismarkhfitte, Oberschlesien tööriistade, kiwipuuride jne. teras.
Dano Kopenhagen aurukatlate sisseseaded, põlewkiwidega kütmiseks
Brown, Boveri & Ko., elektri mootorid

Alaline suur ladu

põllutööriistades ja masinates, rauas, terases, plekkides, wäljamaa katusetõrwas ja pappides
kõiksugu ehitusmaterjalides, käsitööriistades, teras- ja rauakaupades jne.
Wankriassid, sahaterad, ja traatnaelad valmistatakse omas wabrikus, Telliskiwi tan. 33.
Sealsamas tehtakse ka kõiksugu masinate automobiilide, mootorite jne. parandustöid
osawa juhatuse all.
Kõnetraat nr. 401 ja 18-42.
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W. SCHNEIDER & Ko.
11814

Telegramm i-adress: Walschneider.
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Tallinnas, Pikk tän. 28.

=====_==

Kõnetr. 6-24 17-03.
•

11827

Tulekinnitusea
Elukinnitused
Weokinnitused

•

Kinnitage oma warandust ja eJu"kunni weel aegal

G. F. BELf AGIN
TALLINNAS, WANA TURG 1
•oi •

IMPORT

'

EKSPORT
TELEGR.: BELAGBUR

TELEFON 4-81

SÕREDAT JA •MITMET SORTI PEHMET NISUJAHU, SUHKURT, MANNA, RIISI, KAKAO
LAHTIST TEED KASTIDES JA OMA
,
PAKKITUD — KÕRGES HEADUSES

HIINAST IMPORTEERITUD AROMAATILINE TEE
11825
•••
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Tallituta Ewti Kirjaituse-Uhisuse trükikoda, Pikk tänaw nr. 2.
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