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Kas on vabatahtliku tuletõrje ühingud heategevad või
üldkasulikud ühingud?
Eugen Maddison.
Maksva tuletõrje seaduse („Riigi Teataja" nr. 72/73 — 1924. a., sead. nr. 33)
järgi lasub pearaskus tulekahjude kordadel vabatahtliku tuletõrje õladel. Samuti
tuleb temal tegutseda „ka teiste loodusjõuliste ja muude suuremate õnnetuste
puhul" (§ 14). Ei ole tema tegevuses
omakasupüüdu, ega ka muud isiklist huvi,
— tema tegevus on tervelt sihitud sinna
poole, et olla võimsamaks teguriks võitluses tule hädaohuga ning, et tema poolt
kaaskodanikkudele pakutav abi oleks
võimalikult suurem ja tagajärjerikkam.
Sellele vastab ka tuletõrje lipukirjaks
võetud sõnad „Jumala auks ja ligimese
kasuks". Seda sama väljendab ka siseministri poolt 3. aprillil k. a. kinnitatud
vabatahtliku tuletõrje ühingu normaalpõ-

hikiri („Riigi Teataja" nr. 65/66 — 1925.
a.), nimelt selle põhikirja § 1 järgi on vabatahtliku tuletõrje ühingu ülesandeks
tulekustutamine tulekahju kordadel, tarviliste kustutusabinõude muretsemine ja
üldse kõikide abinõude tarvitusele võtmine tuleõnnetuste ärahoidmiseks ja nende
vastu võitlemiseks ja abiandmine tuleõnnetuste läbi kannatanud isikutele, samuti
ka abiandmine muude suuremate loodusjõuliste õnnetuste puhul, mil tuletõrje jõudu või tööriistu kiirelt tarvis. Kuid vaatamata kõige selle peale valitseb lahkarvarnine vabatahtliku tuletõrje iseloomu
kohta, mis oma jäljed ka tegelikku ellu
jätab. Lahkarvamised keerlevad peaasjalikult küsimuse ümber — mida õieti
kujutavad vabatahtliku tuletõrje ühingud

627 —

— kas on nad heategevad, üldkasulikud
või harilikud ühingud. Nagu üleriiklise
vabatahtliku tuletõrje seltside liidu juhatuskirjast siseministri nimele 29. augustist
k. a. nr. 931 selgub, on siseministeerium
avaldanud arvamist, et tuletõrje ühingud
kuuluvad heategevate ühingute hulka,
otsekoheste maksude peavalitsus jällegi,
et tähendatud ühingud on üldkasulikud
ühingud, kohtuministeerium aga, et nad
ei kuulu kummagi hulka.
Sarnane
seaduse mitmesugune selgitamine sünnitab, tuletõrje liidu kinnituse järgi, arusaamatusi tuletõrje tegevuses ja arenemises
ja paraliseerib kohtadel tuletõrje tegevust. Leides, et vabatahtlik tuletõrje
peaks, tema eesmärke, mis seisavad ainult riigi ja kodanikkude vara kaitses tule
hävituse eest, arvesse võttes, heategevate ühingute hulka kuuluma, avaldab tuletõrje liit soovi, et tuletõrje seadus saaks
vastavalt täiendatud. Kuid kas" on selleks
vajadust?
Igatahes peaks välj a s p o o l v a i e l u s t o l e m a , et vabatahtliku
tuletõrje
ühingu
eesmärk
on ü l d k a s u l i k
eesm ä r k , n i n g et t e m a
tegevus
väljendub ligimesele abiandm i s e s , s. t. h e a t e g e v u s e s s e l l e
s õ n a l a i e m a s m õ t t e s . Nii vaatab
asja peale ka tuletõrje seadus, vabastades
tuletõrje ühingu päralt olevad autod,
vankrid, hobused ja teised veo- ning tuletõrjeabinõud sunnivõtmisest kaitseväele, samuti ka kõigist riigi ja omavalitsuse
heaks võetavatest maksudest (§ 23), vabastades nende kirjavahetust ametasutustega tuletõrjesse puutuvais asjus kantselei- ja tempelmaksust, samuti ka neile
väljamaalt tellitud autod ja teised tuletõrje abinõud tollimaksust (§ 24).
Sellel arvamisel oli, arvatavasti, ka
Riigikogu Eesti kultuurkapitaali seaduse
muutmise seadus („R. T." nr. 109/110 —
1925. a.) ja Eesti Punase Risti heaks võetava lõbustusmaksu seaduse („R. T." nr.
109/110 — 1925. a.) vastuvõtmisel, vabastades tähendatud maksudest etendused ja peod, mis korraldavad hariduslikud
ja heategevad seltsid või mille sissetulek
läheb hariduslikuks või heategevaks otstarbeks (kultuurkap. sead. § 7 teine lõige
ja Punase Risti sead. § 1 kolmas lõige).
Oleks enesele raske ette kujutada, et Riigikogu oleks tähendatud organisatsioonide hulgast jätnud välja tuletõrje ühinguid

ja oleks arvestanud ainult kultuuriliste ja
heategevate ühingutega selle sõna üldtarvitatavas mõttes, näit., ühinguga, kelle
ülesandeks muretseda ninarätikuid või
mõnda muud selle sarnast vaestele. Et
küsimuses — missugust ühingut tuleb lugeda heategevaks või üldkasulikuks —
tähtis on ainult tema siht, kuid mitte see
asjaolu, kas ta kusagil seadustes selleks
otsekohe nimetatud, selgub ka vene seadustest, mis meil osalt veel praegugi
maksvad. Näituseks, hoolekande seadus
(ycTaBT> oöi> oomecTBeHHOMi) npu3p"bnin,
KH. Il-an, po3^;. nepBbiii, rjiaBa Ill-a
S. K. XIII. k.) ei tee vahet heategevate
ja üldkasulikkude ühingute vahel, paigutades neid ühe peatüki alla, mille pealkirjaks „0 OJiaroTBopnTejiLHbixi) oomecTBaxij
H Kaccaxt". Sealsamas kõneleb § 441
põhikirjade kinnitamisest, mis asutatakse
vastastikkude abiandmise v õ i
mõne
m u u h e a t e g e v a ja ü l d k a s u l i k u
e e s m ä r g i g a (flJia B3anMHaro BCIIOMomecTBOBaHia HJIH CL ^pyroio ÕJiaroTBOpuTejiLHoio H oomenojie3HOK> H.-BJILIO) jne.;
§ 442 märkus I. jällegi — eriliste nimetuste andmisest heategevatele ja muudele
üldkasulikkudele asutustele (õjiaroTBopnTeJILHLIMt H HHbIMb 00men0Jie3HbIMb
y^peayjemaMt npncBanBaioTCH) ning §
446 —, muu seas, heategevatest ühingutest, s. t. nendest, mis ette nähtud § 441
(»,. . . OJiaroTBOpHTeJILHLDTb oomecTBt CT.
441, no npofl..."). Selsamal seisukohal
asub ka vene tempelmaksu seadus. Näit.,
tähendades 1-ses osas, IV. peat., 12. jaos
kas kirikuvalitsemise ja heategevais asjus
(no .•.'fcjiaMTb nepKOBHaro ynpaBjiema n
ojiaroTBopHT.), mis suhtes keegi on tempelmaksust vaba, näeb ta § 78 p. 1. ette,
et kõikides asjades on tempelmaksust vabad Vene Punase Risti selts ja keiserlik
vene päästeselts (oomeÖTBo enaeanw na
Bo^axT)), missugused ei kuulu igatahes harilikult heategevateks mõeldavate ühingute hulka; järgmises punktis (2) kõneleb
§ 7 8 , et teatavates asjades on tempelmaksust vabad kõik Jumala meelepäralised (oJiaroyro^Htia), heategevad (ojiaroTBopnTejibHbia) ja hoolekande (oomecTBeHHaro npn^Mnw) asutused.
Seda kõike arvesse võttes, tuleks kahtlemata seisukohale asuda, et vabatahtliku
tuletõrje ühingud kuuluvad heategevate
või üldkasulikkude ühingute hulka.
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Tähtsamate kuritegude jälgimine.
A. Liit.
(11. järg.)

Toimija avalikukstegemine.
Valeraha tegijate jälgimine võib alguse
saada kahesugusel viisil: turule ilmunud
valerahade läbi, kusjuures valerahade
vabrik on esialgu teadmata, teiseks —
politsei satub isikliste tähelpanekute või
saadud teadete kaudu vabriku jälgile enne
rahade turule ilmumist. Niihästi ühel kui
teisel juhtumisel on tähtis objektiivse
andmestiku kindlakstegemine. Vahe seisab selles, et esimesel juhtumisel a l g a b
jälgimine objektiivse andmestiku kindlakstegemisega, teisel juhtumisel — l õ peb.
Objektiivse andmestiku kindlakstegemine.
M i l v i i s i l on v a l e r a h a d , v a l m i s t a t u d ? Kinnipüütud valeraha võetakse põhjaliku uurimise alla (asjatundjaid ligi kutsudes) ja püütakse selgusele
jÕlldä, missuguste abinõudega ja missugusest materjaalist on see valmistatud. Jälgimise huvides oleks küll soovitav siin
kohal anda täieliku ülevaate kõikidest
võimalikkudest rahategemise viisidest,
kuid sellest keelduvad kõik jälgimise tehnika õpperaamatud, põhjusel, et antavad
juhatused ei satuks soovimata isikute kõrvu. Tarbekorral tuleb aga riigi rahapada
oma asjatundjate läbi jälgimisvõimudele
lahkesti abiks.
K u s v a l m i s t a t i r a h a ? Et selle
kohta ülevaadet saada, peetakse meil valeraha levitajate kartoteek („E. P.'' nr.
163, Ihk. 68) ja avaldatakse igakuused ülevaated valeraha liikumisest. Kuid igakord
ei asu valeraha vabrik seal, kus levitamine kõige elavam ehk kus levitamine algas. Nii ilmusid omal ajal siseriigis liikvele
võrdlemisi hästi valmistatud valed Eesti
paberrahad, kuna nende vabrik tabati
Leipzigis. Rahad saadeti Eestisse posti
kaudu, kusjuures need olid peidetud kartongist kaubaproovide ümbrikute kahekordsete seinte vahele. Seesugusel juhtumisel tehtagu kartoteegi andmete abil
kindlaks, kust on pärit suurem hulk levitajaid; seal asub enamasti ka levitajate
organisatsiooni peastaap. Viimast tabades selgub harilikult ka vabriku asupaik
ja vabrikandid.
Ühel juhtumisel asus valeraha vabrik
Rootsimaal. Sel ajal käis reisijate aurik

Rootsi vahet ainult üks kord nädalas.
Märgati, et levitajate hulgas figureeris
igakord ka keegi loomakaupleja rootslane
ja et levitamine võttis hoogu mõned päevad peale Rootsi auriku sissesõitu. Reisijate nimekirju läbivaadates selgus, et
sama loomakaupleja seisis alati enne levitamise päevi nimekirjas, kuna kõik teised
reisijad olid uued.
M i l l a l on v a l e r a h a d v a l m i s t a t u d ? Tehakse kindlaks, millal ilmusid esimesed valerahad turule. Enamalt
jaolt püüab valeraha tegija raha kohe turule lasta, jätkates ühtlasi nende valmistamist. Ettevaatlikumad ettevõtjad teevad esiteks nõnda palju raha valmis, kuipalju loodavad levitada, hävitavad ehk
peidavad oma töökoja ära ja alles siis
asuvad levitamisele. Kuid pikka vaheaega nad harilikult ei pea. Ka võetagu arvesse, kas rahadel on uus või juba kantud
rahade välimus. Kuid siin tuleb meeles
pidada, et valeraha tegija, tihti püüab
anda oma rahadele kantud rahade väljanägemise, et selle läbi vastuvõtjaid hooletumaks teha (raha, mis tarvitamisest
juba kulunud, ei või olla valeraha).
Nii mustab ta metallraha õõnsusi vaha ja
tindi abil, paberrahadel annab kunstlikult
võidunud välimuse. Seesugust vigurit
võib aga kahtlaste rahade mikroskoobilise või keemilise järelkatsumise teel avalikuks teha. Tõsisest tarvitamisest võidunud rahadel võib ekspert alati leida
mikroorganisme, kuna kunstlikult vanandatud rahadel need puuduvad.
K u i s u u r e l m ä ä r a l on v a l e r a h a l i i k v e l e l a s t u d ? Vastuse
leiame levitajate kartoteegist.
Kas kinnipüütud v a l e r a h a d
on ü h e j a s a m a v a l e r a h a t e g i j a p o o l t v a l m i s t a t u d ? Kas
metallrahad on ühe ja sama originaali järele valmistatud? Tuleb tähelpanu pöörda aastanumbri, pildi ja mõnesuguste rikete peale, paberrahadel — numbri peale.
Mõnikord paneb rahategija igale rahale
isesuguse seeria numbri, kuid harilikult
koosnevad need alati ühedest ja samadest
numbrimärkidest. Kas valerahad on valmistatud ühesuguse tehnikaga? Kas rahad on valmistatud ühest ja samast materjaalist? Asjatundjatel on võimalik ligatuuri koosseisu kerge täpsusega kiud-
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laks teha. Kui nüüd paljudel valerahadel
kõik seguosad ühte lähevad, siis on väga
tõenäoline, et need on valmistatud ühel ja
samal ajal ühisest segust. Kuid, vastupidi, ligatuuri koosseisu erinevus ei tõenda veel, et rahad on tingimata pärit mitmest vabrikust, sest teadupärast ei tööta
valeraha tegijad segu valmistamisel mitte
kindla retsepti järele, vaid viskavad sulatispannile metalli osasid umbkaudu, nõnda kuidas juhtub. Kas ei leidu valerahadel ühed ja samad vead?
Kes on valeraha tegija?
Kogemused näitavad, et isikud, kes
kord juba valeraha tegemise pärast karistatud, uuesti jälle anduvad samale kuriteole. Samuti on tähele pandud, et levitajad hiljem oma käe peal raha tegemisega õnne katsuvad, kui neil esimesel juhtumisel võimalik oli valmistamise saladustega vastavalt tutvuneda. Seega tuleks kord juba valeraha tegemise või levitamise eest karistatud isikuid teraselt
silmas pidada ja valerahade ilmumisel
neid arvesse võtta.
Edasi tuleb arvesse võtta isikuid, kes
omavad vastavaid oskusi, pannakse tähele, kuidas on valmistatud valerahad.
On need tehniliselt laitmatud, siis on nähtavasti valmistamisest osa võtnud isik,
kes kuulub elukutsesse, milles nõuetavad
sellekohased oskused- Järjelikult, leitakse, näit., valatud valerahasid, siis tuleb arvesse võtta valajaid, mehaanikuid-tinutajaid, vormijaid jne.; vale paberrahade
ilmumisel võetagu tähelpanu alla päevapiltnikke, litograafe, graveerijaid, trükitöölisi jne. Läheb korda raha valmistamiseks tarvitatud tehnilisi võtteid lähemalt kindlaks teha, siis võib seda ringi,
kust tuleb otsida süüaluseid, veelgi koomale tõmmata. Kui, näit., leitakse, et valeraha tegija on tarvitanud valamiseks savist vorme, millised iseenesest rahavalamiseks vähekõlbulikud, siis on põhjust arvata, et süüalune on varemalt oma elukutses saviga tegemist teinud.
Tuleb teateid koguda, kas keegi nendest isikutest, kellelt nende kogemuste
või oskuste tõttu võiks oodata valeraha
tegemist, on omandanud tarvilisi materjaale ja abinõusid, kelle ülalpidamine äratab kahtlust, kellel oli motiiv valeraha
valmistamiseks? Valeraha tegija on sunnitud oma tegevust kaaselanikkude eest
hoolega varjama; see puutub aga lähedalseisjatele varsti silma ja neilt võiks
politsei huvitavaid näpunäiteid saada.
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Tarbekorral ei oleks ülearune sellekohase
üleskutsega pöörduda kodanikkude poole
ajakirjanduse kaudu, eriti, kui ülesandjale
oleks võimalik määrata viisakas tasu. Ei
leidu süüaluseid eelpoolkirjeldatud ringkonnas, tuleb ringkonda laiendada.
K e s on o r g a n i s a t s i o o n i k u u l u v l e v i t a j a ? Siin tuleb jälle levitajate kartoteek appi. Isik, keda juba mitmendat korda ühede ja samade valerahade levitamise pealt tabati, tuleb põhjaliku
selgitamise alla võtta, kellega ta läbi käib,
millest ennast elatab, kui suurel jalal
elab, tema korteris (tarbekorral ka kahtlaste tuttavate juures) läbiotsimisi raha
leidmiseks toime panna.
On aga levitamise pealt tabatud isik
süüta, siis püüda välja selgitada, kellelt tema valeraha saanud; järgmine isik
võib olla sama ilmasüüta, kuid heal juhtumisel jõuame ikkagi isikuni välja, keda
juba mitu korda levitamise pealt tabatud.
Näid tagajärgi annab vastaval korral
ka otsekohese luure korraldamine kahtlusaluste järele. Selleks tulevad eespool
tähendatud ringist need isikud välja otsida, kelle kohta kahtlused kõige enam
sobivad ning nende tegevust ja liikumist
järjekindlalt selleks määratud ametnikkude või agentide läbi jälgida. Luure peab
aga olema äärmiselt ettevaatlik ja leidlik,
et mitte tähelpanu äratada. Läheb korda
luure abil kahtlusaluse kohta midagi kindlaks teha, mis tema süüdiolekut tõendab,
siis peetagu aru, millal on õige silmapilk
tema tabamiseks. Mõnikord on kasulik
tabamist edasi lükata, kuni võimalik oleks
ka teisi asjaosalisi tabada, sest harva töötab valeraha tegija ilma abilisteta.
Levitamises kahtlustatava isiku luuramiseks määratagu kaks ametnikku.
Läheb kahtlusalune kusagile ärisse sisse,
siis jätkab üks ametnik tema väljatulekul
jälgimist, kuna teine ärisse läheb ja järele
vaatab, missuguse rahaga kahtlusalune
maksis. Ka siin tuleb aru pidada, kunas
on õige aeg arreteerimiseks. Harilikult
töötavad levitajad samuti kahekesi koos:
ühe käes seisab rahade tagavara, kuna
päris levitaja tema käest rahasid ükshaaval võtab. Igatahes tuleks arreteerimisega senikaua viivitada, kuni levitaja ühineb oma abilisega. Tahetakse aga viimase kaudu pealadu avalikuks teha, siis
luuratakse teda senikaua, kuni kindlaks
teha võidakse, kellelt ta raha saab.
On töökoda avalikuks tehtud ja soovitav veel puuduvaid levitajaid tabada, siis
jäetakse töökoja ruumidesse paar amet-

nikku valvele ja tehakse neile ülesandeks,
igaühte, kes sinna ilmub, arreteerida isiku
kindlakstegemiseks.
K a s k a h t l u s a l u n e on s ü ü d l a n e ? Kas kahtlusalune omab abinõud,
millised vajalikud valeraha valmistamiseks? Selleks pannakse tema juures tolme põhjalik läbiotsimine. Läbiotsimine
ulatagu tema isiku, riiete, korteri, töökoja ning muude ruumide peale, kus temal
võimalik oli enam-vähem segamatult töötada. Mõned valeraha tegijad hävitavad
oma tööriistad ja materjaalid enne ära,
kui lasevad rahad turule, kuid hästi hoolas läbiotsimine on ka seesugustel juhtumistel ühte ja teist päevavalgele toonud,
mida ettevaatlik valmistaja ei märganud
õigel ajal kõrvaldada. Otsida tuleb:
M u s t r e i d . Valeraha tegija vajab
ilmtingimata mustreid õigete rahade näol.
Paberraha jaoks valitakse täitsa uus rahapaber, metallraha jaoks samuti mõned
tuliuued rahad, mille kullid ja kirjad kulumata ja teravad. Kõik kahtlusaluse juures leitud rahad tulevad võrrelda valerahadega, et selgusele jõuda, kas neid mitte
mustriks ei tarvitatud
Metallrahadel
võiksid leiduda väikesed rikked, millised
ka valerahadel olemas, paberrahadel on
ühine nummer valerahadega, neil leiduvad värviplekid, metallraha augukestes
leiduvad aine restid, mida tarvitati vormi
valmistamiseks jne.
T ö ö r i i s t u . Löödud vale metallraha
leidmise puhul otsitakse stantsimise pinke, stantsimise rõngaid, templid, alasid:
valatud raha puhul — sulatamise kulpisid,

tuleõhutamise lõõtsasid, gipsi, peenikest
savi, vormimise liiva;. galvani aparaate ja
happeid, kui rahategemine on sündinud
galvanoplastika abil: paberraha tegemise
puhul — päevapildi aparaate, klaasist
plaatisid, keemilisi aineid, pimekammer,
litograafia kive ja presse, vask- ja tsinkplaadid, graveerimisnõelu,
suurendusklaase, valmistehtud klisheed, paberi
satineerimismasinad
(silutamismasinad),
numeratorid». Leitud abinõud anda asjatundja kätte läbikatsumiseks, kui endal
pole võimalik nende otstarbe kohta küllaldasele selgusele jõuda. Nii võib asjatundja litograafia kivil juba mahapestud
joonistuse uuesti ilmutada,
M a t e r j a a 1 e. Metallraha puhul —
metalli restid, valamisel mahalõigatud nibud, metallitilgad ahjusuus jne., paberraha puhul — paber, värvid, plekid riiete,
käte ja mööblite küljes.
V a l e r a h a . Raha tuleb otsida ka
kahtlusaluse teenijate juurest, kellele ta
võis valerahas palka maksta või neile
raha anda ostude tegemiseks. Tuleb tähelpanu selle peale pöörata, kas valerahad hoitakse eraldi või ühes õigete rahadega. Esimesel juhtumisel on tõenäoline,
et omanik teadis, et rahad on võltsitud.
Samuti otsida poolvalmis rahasid. Lõpuks tuleb kahtlusalune ette näidata valeraha saajatele, kui need ütlevad raha
saanud olevat tundmatult isikult.
Üks näitus suurema valeraha tegijate
salga avalikukstegemisest leidub „E.P."
nr. 23, Ihk. 396.
(Järgneb.)

Kriminaalpolitsei organiseerimisest Itaalias.
Dr. Dressler.
Itaalia ametlikus „Gazzetta ufficialeV likus dekreedis 5. augustist 1924. a. (Arilmus kuninglik dekreet 2. aprillist 1925. tikel 1).
a., mis käsitab agentide korpuse loomist
Teises artiklis on nende politseiliste
avaliku julgeoleku kaitseks. See määrus ülesannetega varustatud agentide korpuse
on iseenesest huvitav ning temas leidu- koosseis kindlaks määratud; nimelt kuuvatest korraldustest ja andmetest on tä- luvad korpusse: üks üleminspektor („Ishelepanuväärilised järgmised:
pettore superiore" — 6 astmes), viis esiSõjariistus jõud, mis on määratud ava- mese järgu inspektori („Ispettore di 1 a
liku julgeoleku kaitseks, seisab koos: 1) classe" — 7 astmes), kaheksa teise järgu
kuninglikkudest „Carabinieri'dest" (san- inspektori („Ispettore di 2 a classe" —
darmitest), 2) avaliku julgeoleku ülesan- 8 astmes), 30 esimese järgu komandant!
nete täitmiseks määratud agentide korpu- LComandanti di 1 a classe" — 9 astmes),
sest, 3) vabatahtlikkudest koosnev miilits 100 teise järgu komandant! (,,Comendanti
rahvuslise julgeoleku kaitseks, mille üles- di 2 a classe" — 10 astmes) ja 100 kolanded ja kohused on üles loetud kuning- manda järgu komandant! („Comandanti
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di 3 a classe" — 11 astmes)- Kõik üles- datakse kõne all olevate agentide korloetud ametnikud moodustavad korpuse puse koosseis sandarmitest ning sõjaväes
juhtivad jõud ehk ohvitserkonna. All- teeninud isikutest, kes sõjaväe teenistuohvitseride ja agentide arv on järgmine: sest lahkumisel vanemad ei ole kui 2'6
400 esimese järgu marshall („Marescialli aastat ja kes vabatahtlikult on soovi avaldi 1 a classe''), 700 teise ja kolmanda jär- danud korpuse teenistusse astuda. Kugu marshall („Marescialli di 2 a e 3 a ninglikkude carabinieride osast agentide
classe") 800 brigadiiri („Brigadieri"), 900 korpusse astunud isikud määratakse
alam-brigadiiri („Vicebrigadieri"), 1200 kordnikkude kohtadele, kuna teised vavanemkordnikku („Guardie scelte di nemkordnikkude kohtadele paigutatakPubbl. Sicurezza"), 7600 kordnikku se. Sarnasel ülemineku viisil avaliku jul(„Guardie di Pubbl. Sicurezzff"), 400 õpi- geoleku kaitseks määratud korpuse teelast CAllievi"), nii et alluvate ametnikku- nistusse astujad peavad vastava kursuse
de-agentide koosseis kokku on 12.000 tehnilise politseikooli juures („scuola teemeest. Selle juures võib õpilaste arv ka nica di polizia") läbi kuulama, vastavaid
üle ettenähtud 400 arvu tõusta, kui teiste katseid sooritades.
koosseisusliste alamate ametnikkude arv
Kui kirjeldatud viisil ettevõetud koosväiksem on, kui määruses ette nähtud.
seisude komplekteerimine soovitud tagaJuhtumistel, kus avaliku korra alalhoid- järgi ei anna ning koosseise sel moel täiel
miseks vaja on erakorralisi abinõusid tar- määral luua ei saa, siis võetakse agentide
vitusele võtta, võetakse abiks sandar- korpuse teenistusse ka sarnaseid isikuid,
mite korpus, mille juures maksma jäävad kes varemalt sandarmite korpuse teekuningliku dekreedi 2. oktoobrist 1919. a. nistuses seisnud ning samuti ka endiseid
vastavad paragrahvid. Sandarmite ük- sõjaväelasi, kes vähemalt on üks aasta
suse suurus ning teenistuse asupaigad üleaja teenistust sõjaväes kannud ehk
määratakse kindlaks siseministri poolt kaks aastat teeninud likvideeritud politsei
korpuse koosseisus.
kokkuleppel sõjaministriga.
Avaliku julgeoleku kaitseks määratud
Määruse neljas artikkel käsitab uue
agentide asutuse ülesandeid. Tähendatud agentide korpuse teenistusse astuda sooüksus allub otsekohe siseministeeriumile. vijad peavad vallalised olema ning, nagu
Tema ülesandeks on isikuid ja varandust juba tähendatud, mitte üle 28 aasta vakaitsta, karistatavaid tegusid ära hoida, nad. Nende sooviavaldajate suhtes, kes
süüdlasi kindlaks teha ja kinni võtta ning tegelikult sõjast osa võtnud, on maksiandmeid koguda, mis vaja süü tõendami- maalne vanadus teenistusse astumisel 33
seks ja kindlakstegemiseks. Agentide aasta peale kindlaks määratud. Need sookorpuse ülesandeks on peale selle veel vi?vqld^iad. keda on oolitsei teenistuse
kaasabi avaliku korra kaitsmisel ning jä- jaoks vastav komisjon kõlbulikuks tunnisrelvalve selle üle, et riigi ja üksikute tanud, saadetakse tehnilise politseikooli
riigiasutuste määrused ning seadused juure õruMmiseks ja teadmiste täiendamisaaksid täidetud. Samuti peavad agen- seks, kusjuures nendele kui õpilastele eridid õnnetujuhtumiste korral abi andma. line osakond kooli juures loodud. Nendele
Korpuse ohvitserid ia allohvitserid loe- õnilastele. keda peale kooli lõpetamist,
takse kohtupolitsei (kriminaalpolitsei) oh- lõpulikult teenistusse määratakse, maksevitserideks ning vanemad kordnikud ja takse, kui nemad, nagu kirjeldatud, sõjaväeteenistusest tulnud, ühekordset toetuskordnikud kohtupolitsei agentideks
Teenistuse sisemine kord, korpusse puu- raha 1500 liiri suuruses; sellest ühekordtuvad üldised administratiiv ia sanitaar- sest tasust iäävad aga ilma endised sanküsimused lahendatakse erimäärustega, darmid. Mis puutub viimastesse ja nenmis siseministri poolt maksma pannakse dele määratavate toetusrahadesse, siis
kokkuleppel rahaministriga ning sõjami- võetakse arvesse see summa, mis nennistriga.
Avaliku julgeoleku kaitseks dele juba varemalt makseti sõjaväe teemääratud agentide korpuse liigete süü- nistusse astumisel. Ainult sel juhtumisel,
teod alluvad sõjaseadlustele. kui on tege- kui see summa väiksem on kui 6000 liiri,
mist järgmiste kuritegude liikidega: 1) saavad sandarmid ühekordset toetusraha.
Korpuse agendid on sõiaväe õppustest
mäss, 2) ülemuste vastu ülesastumine,
3) käskude mittetäitmine, 4) kvalifitsee- vabastatud, samuti ei kuulu nemad ka ülritud väejooks, 5) riiklise varanduse müü- dise mobilisatsiooni alla
mine ja seadusvastane omandamine.
Korpuse teenistusest lahkumine sünnib
Määruse seitsmenda artikli põhjal täien- järgmistel kordadel, välja arvatud dist— 632 —

siplinaar korras vabastamised: kui polit- kuni kolmanda järgu komandantide suhseinik hakkab pensioni saama, kui tema tes 53 aastat.
Määruses on veel kõiksugused vähem
ise soovib teenistusest lahkuda põhjendatud mn+üvfdel erakorraliste asjaolude huvitavad üksikasjad ja hõlbustused ette
tõttu, kui tema füüsiliselt politseiteenis- nähtud. Muu seas võivad korpuse agentusse ei kõlba ja kui tema üldse politsei- did, kui nemad mundris on ehk oma teeteenistuse nõuetele ei vasta. Korpuse lii- nistusmärki kannavad, tasuta sõita linna
getel on õigus pensioni saada järgmistel trammidel ning autobussidel. Üleminsjuhtumistel: kui nemad 20 aastat teeni- pektoril ning esimese ja teise järgu insnud on ning vähemalt 45 aastat vanad pektoritel on õigus alati ilma igasuguse
kui nemad peale 15-aastalisie teenistuse kitsenduseta tähendatud sõiduabinõusid
kohustetäitmise enam ei s u n ^ teenistuse tarvitada, kuna agentide kohta niisugune
kord maksab, et korraga ainult kaks
raskusi kanda ehk kui neid on teenis- agenti
ehk autobussi kasutada
tusest vabastatud ning pensioni saamise võivad trammi
ning
platvormil
seisma peavad.
õigust kitsendatud pole.
Siseminister Üksikasjalikult on veel ette
nähtud kord,
võib neid avaliku julgeoleku kaitseks kuidas üleminek sõjaväest politsei
teenismääratud agentide korpuse liikmeid pen- tusse peab täpselt sündima.
sioni peale arvata, kes on vähemalt 25
Ühes politsei uuesti organiseerimisega
aastat teeninud Mingil tingimisel ei või
suurendatakse
sandarmite arvu 5000
aea agente teenistusse jätta enam kni 35 mehe võrra. ka
Sandarmite
korpuse arv
aastat. Vanaduse ülemmääraks on ülem- tõuseb viimase kuningliku määruse
incnektorite (,,ispettore superiore'') suh- üldse 60.000 mehe peale. Korpuse alusel
koostes 62 aastat, esimese järgu inspektorite seis ise on järgmine: 188 ülemmarshali.
(„ispettore di 1 a classe") suhtes 60 aas- 3050 marshall", 4400 brigaadiiri, 3450
tat, teise järgu inspektorite („ispettore di alambrigadiiri, 5000 allohvitseri, 37.800
2 a classe") suhtes 56 aastat ja esimese sandarmi ja 4500 õpffast

Tingimisi vabastamisest enne karistusaja lõppu.
Praegu, kus Lääne-Euroopa riikides pea
igalpool nuhtlusseaduste ja kriminaalkohtupidamiste seaduste ümbertöötamise ja
uuele alusele seadmise küsimus päevakorral (eriti Daanis, Saksamaal ja Austrias), on ka tingimisi vabastamise küsimus enne karistusaja lõppu üles võetud
ning üldiselt maksvaid põhimõtteid selle
küsimuse kohta terava arvustamise alla
võetud. Ollakse arvamisel, et just tingimisi vabastamine üks neist seaduse osadest on, mis võib inimestele piinaks muutuda, olgugi et teda seati sisse karistatud
isikute heaks ja kasuks.
Vene Ajutine Valitsus kinnitas 1. augustil 1917. a. määrused tingimisi vabastamise kohta enne karistusaja lõppu ning
muutis sellega kuni selle ajani maksvaid
vahi all Didamise seaduse §§ 416—439.
See Ajutise Vene Valitsuse määrus on
teatavasti ka meil praegu maksev. Selle
põhjal võivad karistatud isikud, kui nende
ülalpidamine vahi all olemise ajal oletada
lubab, et nemad peale vabastamist hakkavad korralikku elu elama, enne karistusaja lõppu vabastatud saada: kui karis-

tu saja st (vangimaja, parandusmaja, sunnitöö jne.) vähemalt pool kantud, sellejuures aga mitte vähem kui kuus kuud;
eluks ajaks sunnitööle mõistetud võivad
hea ülalpidamise tagajärjel vabastatud
saada peale kaheteistkümne aastase karistuse ärakandmist. Vahi all olev võib
ainult sel juhtumisel tingimisi vabastatud
saada, kui tema lubaduse annab, et tema
kõiki neid tingimusi täidab, mis temale
ette pannakse. Need tingimused võivad
käia uute kuritegude mitte toimepanemise
kohta, vooruslikkude elukommete kohta
(lubadus) keelduda ebavooruslikkude elukommetega isikutega läbikäimast, keelduda joomisest jne) ning painutamise
kohta kõikide määruste alla, mis maksma
pannakse tingimisi vabastatu üle parema
järelvalve sisseseadmiseks ja teostamiseks. Selle aja jooksul, mis tingimisi vabastatule n. ütelda kingiti karistuse ärakandmise mõttes, seatakse vabastatu üle
järelvalve sisse ning see valve all olemine kestab vähemalt kuus kuud ning eluks
ajaks sunnitööle mõistetud ning tingimisi
vabastatud isikute suhtes vähemalt ka-
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heksa aastat. Tingimisi vabastatu ei saa
oma elukohta muuta, tungivat vajadust
arvesse võttes, võib temale lubada ühe
kuu peale teise kohta sõita ning sõit pikema aja peale ehk elukoha muutmine võib
lubatud saada ainult kohaliku rahukohtuniku poolt. Mis nüüd aga kõige tähtsam
on: kui vabastatu tingimisi vabastamise
tähtajal uue kuriteo toime paneb, luba küsimata elukoha muudab ehk temale määratud elukohast lahkub või neid tingimusi
ei täida, millist täitmist tema vabastamise
puhul lubas, võib tingimisi- vabastamine
enne karistusaja lõppu muudetud saada.
Tingimisi vabastamine muudetakse ära
kohtu poolt. Uue kuriteo kordasaatmisel
tuleb tingimisi vabastatul temale varem
kingitud karistust kanda ning see karistus
võib vastavatel kordadel koostatud saada.
Väljamaa ajakirjandus, kus on viimasel
ajal, nagu öeldud, sarnast korda arvustama hakatud (põhimõtted on igalpool umbes sarnased, nagu meil maksev kord ette
näeb), juhitakse tähelpanu kõige pealt küsimuse psükoloogilisele küljele. Töö otsimisel, mitte karistatud isikute keskel elamisel, tuleb tingimisi vabastatul alati

meeles pidada, et tema kaugeltki veel
vangimajast pääsenud pole. Tihtipeale
tuleb politsei maija ning seab korteripidajale, kelle juures vabastatu elab, ehk majaomanikule kõiksuguseid küsimusi ette:
mis üürnik teeb, kus tema tööl on, kas
tema ööseti väljas käib, kuidas tema elukombed on jne. Samuti käib politsei —
mis suurlinnades täitsa arusaadav maksvate eeskirjade põhjal praeguse korra
juures — vabastatu teenistuskohal kõiksuguste järelpärimistega. Selle tagajärg
on tihti see, et keegi sarnasel moel vabastatud isikut oma teenistuses ning korteris
pidada ei taha — sest keegi ei armasta ju
politseiga tegemist teha — ning vabastatu rändab ühest kohast teise, langeb moraalselt ning võib kergesti muutuda elukutseliseks kuritegijaks. Selle tõttu nõutakse, et küsimus harutusele võetakse
ning uued, meie aja nõuetele vastavad põhimõtted maksma pannakse. Kui ei taheta üldiselt praegust korda muuta, siis
tuleks vähemalt nende suhtes, kes pikemaks ajaks vangimajja jne. mõistetud,
tingimisi vabastamine ära muuta ja selle
asemel jääda armuandmise korra juure.

Ametlik osa.
Käsukiri 3. oktoobrist s. a. nr. 64
siseministeeriumile.
Minu käsukirja 20. maist s. a. nr. 38
§§ 1 ja 3 osaliseks muutmiseks panen kinolintide komisjoni liikme kohused ja kinolintide registreerimisega ühenduses oleva kantseleilise tööde juhtimise teenistusest lahkunud Johannes Kaiv'i asemel
administratiiv ala kandidaadi Theophil
Tedder'! peale, arvates 1. oktoobrist s. a.
Järva maakonna politsei ülema käsukirjaga 1. oktoobrist s. a. nr. 49
on politsei valitsuse arveametnik Johannes Laur määratud Mäo raiooni ülema kohustetäitjaks, arvates 6. okt. 1925. a.
1. jaoskonna Alliku raiooni ülem Karl
Tarius on vabastatud ametist omal palvel, arvates 1. novembrist 1925. a.

Petseri maakonna politsei ülema käsukirjaga 2. oktoobrist s. a. nr. 36
on linna 2. raiooni ülem Aleksander Jõgi
vabastatud teenistusest omal palvel, ülemineku puhul teise riigiasutusse, arvates
1. oktoobrist s. a.
Linna 2 raiooni ülema aj. kohustetäitjaks on määratud politsei valitsuse raiooni ülema kt. August Rüütel, arvates 1.
okt. s. a.
Piirivalve valitsuse ülema käsukirjaga
29, septembrist s. a, nr. 125
on Tallinna jaoskonna Tallinna raiooni
valvuritele kapral Adolf Õismann'ile ja
rm. "Eduard Lepp'ale avaldatud kiitust,
energilise tegevuse eest salakauba tabamisel.

Väljamaalt.
Viisakad kuritegijad.
Suurt tähelpanu äratab New-Yorgis
kolme kuritegija hulljulge temp, mille

ohvriks langes kuulus Pariisi näitlejanna
Ida Rubinstein. Näitlejanna läks peale
etenduse lõppu ühes mehega „Hamil-
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toni" võõrastemaija, kus abielupaar elas.
Võõrastemajale lähenedes, kuulis näitlejanna, kui keegi temale selja tagant hüüdis: „palun vabandust, tülitan üheks silmapilguks!" Näitlejanna jäi ühes mehega
seisma ning nende juure astusid kolm
väga hästi riietatud meesterahvast naeratavate nägudega, nii et eemalseisjatele
paistis, et härrad on abielupaari head tuttavad.
Üks härradest — tsilinder peas
ning monokel silmas — pööras proua Rubinsteini poole kõige viisakamal viisil
sõnadega: „vabandage, armuline proua,
et teid eksitan, kuid meil on nende väikeste asjade järele tarvidus, mis teie kannate." Selle juures võttis kuritegija kõik
ehteasjad, mis näitlejannal kaasas olid,
kuna tema abilised hoidsid laskeriistu
laskevalmis ning abielupaari ähvardasid
esimese appihüüdmise katsel maha lasta.
Ja enne veel kui Rubinsteinid õieti aru
said, mis sünnib, hüppasid röövlid juba
ühes omandatud väärtasjadega lähedalseisvasse autosse ning kihutasid minema.
Enne põgenemist aga jätsid nemad veel
viisakalt oma ohvritega jumalaga ning
möödaminejad olid arvamisel, et tegemist
on heade tuttavatega. Kui asjast politseile teatati, oli juba hilja; hakati küll otsekohe kuritegijaid tagaotsima, esialgu
igatahes tagajärjeta, olgugi, et lootus olemas nende tabamiseks, sest üks neist on
varem registreeritud kuritegija, keda abielupaar päevapildi järele kohe ära tundis. Röövitud asjade väärtus olevat ümmarguselt 15.000 dollarit.
Politseiametnikkude atesteerimine Venemaal.
Praegu Venemaa miilitsas maksev alamate ja kõrgemate ametnikkude atesteerimise kord on nurinat tekitanud oma
ebakohasuse tõttu ning on ettepanekuid
tehtud selle korra muutmise küsimust
harutamisele võtta. — Miilitsa jaoskondades valmistatakse praegu atestatsioone
niihästi alamate kui ka juhtivate ametnikkude kohta. Kui atestatsioon kokku
seatakse, siis korraldab ülem ehk tema
abi asja niimoodi, et lihtsalt välja
võtte kokku seab distsiplinaar karistuse raamatust ning sellele oma arvamise ametniku kohta juure lisab.
Mis
selle korra juures kõige halvem, on see,
et uus ülemus, kes loomulikult ei saa kohe
kõikide ametnikkude võimetega ning iseäraldustega tutvuneda, atestatsiooni kokkuseadmisel ei saa erapooletut ning täielikku iseloomu ja omaduste kirjeldust val-

mistada. Sellest järgneb tihtipeale ebanormaalne seisukord ning tekivad arusaamatused. — Kõike seda arvesse võttes, on pandud ette asja nii korraldada, et
asutustes perioodiliselt komisjonid kokku
kutsutakse, millesse kuuluksid ka asutuse
ülem, tema abi, partei sekretäär asutuses
jne. ja et see komisjon atesteerimise toimetaks, kusjuures komisjoni üksikute liigete arvamisi protokolleeritakse. Atesteerimise materjaal jääks vastava miilitsa
asutuse ülema katte, kes siis, kui miilitsa
ametnik viiakse üle teise asutuse teenistusse, terve materjaali uue ülemuse kätte
saadab, nagu seda toimetatakse Vene sõjaväes hea eduga.
Võltsitud liblikad.
Ameerika Ühisriikides on täitsa uut
moodi võltsimised kriminaalpolitsei poolt
avalikuks tehtud.
Kuna postmarkide,
vana rahade, antiik-asjade, vana raamatute jne. võltsimised igal pool laialdaselt
praktiseeritakse, kus on lootust neid asju
asjaarmastajatele kalli hinna eest maha
müüa, on Ühisriikides ilmsiks tulnud, et
äritegemisel haruldaste liblikatega mõned väga harva ettetulevad eksemplaarid
võltsitud on, muidugi jällegi sama eesmärgiga: et asjaarmastajatelt raha välja
meelitada. Võltsimist toimitakse nii, et
harilikkude liblikate peale mingisugusest iseäralisest segust valmistatud kord
tõmmatakse ja viimasele siis kõiksugused
haruldased joonistused tehakse. Sarnasel
moel valmistati, nagu nüüd kindlaks tehtud, õige palju haruldasi eksemplaare
ning tehti isegi niisuguseid liblikaid, nagu
neid looduses üldse ette ei tule. Liblikad
müüdi kalli hinna eest edasimüüjatele
maha, kes neid paha aimamata kollektsionääridele edasi toimetasid. Eriti palju
olevat liblikaid „tehtud", mis tumenunased ning milliste tiivadel suured sinised
jooned ning tiivade äärtel mustad veered.
Leningradi miilitsakool.
^entembri lõpul lõpetasid I Leningradi
miilitsakooli Cl-aa JTeHHHrpaACKaa niKOJia
cpe/THHro KOMaH/moro cocvraBa MmranHH
H areHTOB yrpo3HCKa)kursandid, kes täielise kaheaastase kooli õppekava läbi kuulanud ja praktilised tööd ära teinud- Sel
puhul ilmusid vene lehtedes jutuajamised
tähendatud kooli juhataja Ussolenko'ga,
miledes huvitavad osad järgmised
Kool ise on määratud keskmistel kohtadel teenivatele ametnikkudele ia samuti
ka kriminaalpolitsei ametnikkudele, Kool

formeeriti 1922. a. ümber kõrgema ametnikkude kursustest ning sellest ajast peale
on kooli lõpetanud üks lühikeseajaline
lend ning üks normaalajaline lend. Kooli
õppejõud ja pedagoogid olevat õige nead,
nende seas ka mitu ülikooli jõudu. Eriti
silmapaistvateks tegelasteks kooli juures
on professorid Nadjeshdin ja Svetlovski,
Vladiimirov ja teised. Kevadise semestri
vältel tehti praktilisi töid. Nimelt komandeeriti kursante Leningradi politsei
valitsuste juure ja kriminaalametnikke
Leningradi kriminaalpolitsei juure. Tähendatud asutuste juures töötasid kursandid Z¥z kuu jooksul.
Välispolitsei
ametnikud tutvunesid linna miilitsa tööga, võtsid osa posti teenistusest ning siis
juba täitsid raiooni ülemate ülesandeid ja
tutvunesid jaoskondade ülemate ja nende
abide töödega. Kriminaalpolitsei kursandid töötasid brigaadides, tutvunesid tegeliku jälgimise töödega, õppisid ümberkäima politsei koertega, käisid muuseumis jne. — Kooli juures on terve rida
õnpe-kabinette organiseeritud: näitlik kriminalistline, politseiline, maadeteadusline,
bioloogiline, anatoomiline, poVritiVme ning
spordiline (sõjaväe-spordiline). Kursandid
«peavad osavõtma teadmata põhjustel
ehk kahtlastel põhjustel surnu isikute
lahtilõikamistest, mis toimetatakse arstlise akadeemia juures, samuti tuleb neil
käia kubermangu kohtus suuremate ning
huvitavamate protsesside harutamisel —
Muidugi mõista, tuleb kursantidel —nagu
see Venes igal pool korraldatud ja läbi
viidud — ka poliitilisest elust osa võtta
ning marksismi ja enamluse põhimõtetega põhjalikult tutvuneda. Kooli juures
on. näiteks, isegi kaks partei kooli. I ja II
liigi marksismi koolid jne. Aegajalt korraldatakse poliitilisi loenguid, kus ka tuntud teadusemehed esinevad, nagu, näiteks, prof. Bechterev jne. Kursandid võtavad osa ka ajakirjanduse töödest, eriti
Vene sisekomissariaadi poolt väljaantavas ,,Administratiiv - Teatajas." — Kooli
juures on olemas suurem raamatukogu,
milles praegu üle 8000 raamatu. — Ka
puhtteoreetilise kursuse kestvuse aial võtavad kursandid tegelikust politsei teenistusest osa, seistes, näiteks, politsei teenistuses suuremate demonstratsioonide
puhul, ehk suuremate õnnetuste (uputused, tulekahjud jne.) kordadel.
Vene miilitsa hümn.
Käesoleva aasta algul ilmus Vene miilitsa hümn, mille autoriks on Moskva

miilitsa 45. jaoskonna ülem Vjatitsh.
Nüüd on laul ka komponeeritud, ülemuste
poolt heaks kiidetud ning ettekandmisele
ja tarvitamisele kui miilitsa hümn lubatud. Nõukogude Venemaa miilitsaülema
vastava käsukirjaga on pandud ette kohtadel hümni ära õppida ning seda tarvitusele võtta 8. aastapäeva puhul oktoobri
kuul.
Kindlapalgalised vargad.
Mõne aja eest tabas Berliini kriminaalpolitsei ühe laialdaselt ja hästi organiseeritud metallivaraste salga liikme, mille
tõttu politseil korda läks mõne aja pärast
tervet organisatsiooni, kellel oma huvitavad iseäraldused, kahjutuks teha. Eeltööd võtsid kaua aega, lõpuks saadi niipalju kindlaks teha, et varastatud kraami
peamüüjaks on keegi linna idapoolses
osas tegutsev kaupmees fi Tähendatud
kaupmees võeti vahi alla ning selle arreteerimise tagajärjel võeti veel 13 kauplejat kinni, kes osalt üldse loata kauplesid
ja kes kõik varastatud metalli edasimüümisest osa võtsid. Varastena figureerisid suuremate metallitehaste töölised, kes
peale töö lõppu metalli kui .,kõlbmata jätiseid" kaasa võtsid, peaasjalikult pronksi.
Arreteerimistel saadi muu seas mitu sada
puuda pronksi kätte, samuti õige palju
vaske, tina, valget vaske jne. Mis aga
selle loo juures huvitav ja õige iseloomustav tervele organisatsioonile, on see
asjaolu, et lõpuks, kui ettevõte oli juba
suurejoonelisele alusele seatud, kui vargad olid kõikidesse suurematesse metallivabrikutesse end töölistena poetanud
ning edasimüüjate võrk oli hästi korraldatud, et salga juhid siis juba üksikutes
tehastes töölisi kindla kuupalgaga palkasid. Palk oli õige kõrge — 300 kuldmarka kuus, s. o. ligikaudu 30.000 Eesti
marka. Sarnasel moel palgatute kohuseks oli igal nädalal teatavatele vaheltkauplejatele juba varem kindlaksmääratud hulga metalli tuua.
Naistega kauplejad Lääne-Euroopas.
Hollandi lehtedes ilmusid mõne aja eest
andmed naistega kauplejate kohta, mis
uuesti tõendavad, kui kardetavaks on
need kuritegijad läinud ja kuidas nemad
ikka uute ja uute võtetega töötavad ja
omale ohvreid otsivad — ja leiavad.
Ettetoodud juhtumistest on kahtlemata
kõige huvitavam järgmine: Üks Amsterdami perekond — isa, ema ja 19-aastane
tütar — saatsid isa puhkeaja mööda
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ühes Prantsusmaa supeluskohas.
Seal
said nemad muu seas tuttavaks ka ühe
abielupaariga, väga lahkete ja kenade
inimestega Juba esimene tutvuse päev
saadeti lõbusasti mööda ning järgmistel
päevadel käidi teine teise juures võõrsil,
võeti koos väljasõitusid ette jne. Hollandlasfele meeld'is lõbus, elurõõmus ja
vastutulelik Prantsuse abielupaar väga.
Kui lõpuks puhkeaeg mööduma hakkas
ning hollandlased tingimata pidid Amsterdami tagasi sõitma, kutsusid prantslased neid oma juure Pariisi võõrsile. Et kohe sõita võimalik polnud,
lubati siiski katsuda mõne aja pärast
kas või ainult paariks päevaks tulla. Lubati hollandlasi hästi vastu võtta ning
vahetati vastamisi aadresse. .la tõesti
läkski hollandlastel mõne aja pärast korda
paariks päevaks tööst vabaneda, kirjutati Pariisi ning lubati neljaks päevaks
sinna sõita. Enne ärasõitu jäi ema kergelt haigeks ning isa ja tütar otsustasid
ilma emata sõita, kes koju jäi. Pariisis
oli neil vaksalis prantslanna vastas, kes
suurt kahetsust tundis, et sümpaatiline
vana daam haigeks on jäänud ja tulla ei
saanud. Niimoodi juttu ajades, ütles
prantslanna, et temal väike õnnetus olevat juhtunud, millest loodab aga kergesti
üle saada, nimelt olevat tema juure ootamatult väga armsad külalised võõrsile tulnud, kelledele tema pole saanud vastuvõtmisest keelduda ning selle tõttu olla
tema korteris ainult veel üks väike tuba
vaba, mis noorele daamile kõlbaks. Tema
tegi isale ettepaneku ööseks võõrastemaija minna, kuna tütar pidi tema juure
tulema. Järgmisel hommikul pidi isa
tema korteri tulema ning otsustati siis
koos Pariisi vaatama minna. Isa oli selle
ettepanekuga päri ning tütar samuti. Niimoodi aeti tükk aega juttu, kuna prantslanna tähendas, et auto juba ootab. Naeruga jääti jumalaga ning isa läks võõrastemaija. Teisel hommikul läks isa tuttavaid üles otsima, kuid suur oli mehe ehmatus, kui tema teada sai, et temale tähendatud majas sellenimelist abielupaari,
nagu tema tähendas, üldse pole — ei
praegu ega pole ka varem olnud. Ka
ümbruskonna maiades ei leidunud sarnast
perekonda. Isa läks politseiniku juure, kes

aga vähe lootust andis asja lahendamiseks ning lähedal olevas jaoskonnas seletati hollandlasele, et see kõik politseile
juba mõnda aega tuntud, uus naistega
kauplejate võte on, nii et temal vähe lootust kunagi elus veel tütart näha. Igatahes algas politsei otsekohe tööd kadunu
leidmiseks, kuid juba esimese päeva õhtul
selgus, et lootusi õige vähe — politseil ei
läinud korda mingisuguseid jälgi leida, ei
kuritegijate ega ka tütarlapse suhtes. Ka
kuritegijate albumis puudusid prantslaste
pildid.
Algupärane kelmide temp.
Käesoleva kuu algul kannatas üks suurem Berliini tööstusettevõte suuremat
kahju kelmide läbi, kes tõesti algupäraliselt oma kuriteo teostasid. Tähendatud
ettevõte saatis 1. oktoobril kaks laekahoidjat panka raha järele, sest oli palgamaksmise päev ning läks vaja suurem
summa raha. Kui ametnikud raha olid
kätte saanud ning pangast välja astusid,
tulid nende juure kaks meest, kes ennastvaletunnistuste põhjal kriminaalpolitsei
ametnikkudena legitimeerisid, vale arreteerimise käsu esitasid ning laekahoidjaa
sundisid ühes nendega politseipresiidiumi
minema. Politseipresiidiumi jõudes, viisid
vale ametnikud mehi ühte esimesel korral
olevasse tühja tuppa, võtsid nende käest
terve rahasumma ühes isikut tõendavate
dokumentidega ära, läksid kõrvaltuppa
ning käskisid „arreteerituid" oodata. Kui
mehed juba mitu tundi asjata oodanud
olid — sest keegi tuppa tagasi ei ilmunud
— hakkasid nemad tervet janti kahtlema,
läksid teise ruumi ning said siis mõne minuti pärast teada, et nemad õige osavate
kuritegijate katte on langenud. Politsei
ise seisab mõistatuse ees. Kõige pealt on
tuba, kuhu valeametnikud laekahoidjaid
toimetasid, ainus tuba, mis tühi seisab politseipresndiumis, pealegi on see tuba ainult ajutiselt tühjaks jäänud mõnesuguste
ülekolimiste tõttu. Igatahes pidid kuritegijad, kelledest seni igasugused jäljed
puuduvad, politseipresiidiumi ruumidega
väga hästi tuttavad olema, kui nemad oskasid suure arvu ruumide seas ainsa tühja
toa üles leida. Seni ei ole uurimised veel
mingisuguseid tagajärgi annud.
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Küsimused ja kostmised.
Nr. 1532. „E* P . " lugeja P . Küsimus.
Teatavasti korraldatakse käesoleval sügisel kohtadel katsekomisjone ametnikkudele, kes ei valda tarvilisel määral riigikeelt, samuti ka õigekirjutust.
Palun teatada, missugune grammatika
või mõni muu õpperaamat oleks kohane
harjutuste jaoks, sest praegusel korral on

neid väljaandeid väga palju ja kiire töö
juures on raske pikki kavasid läbi võtta.
Vastus: Õigekeele oskuse katseeksamid on kavatsetud läbi viia politseikooli
kõrgema klassi programmi ulatuses, mille
kohta kava lähemal ajal politsei ülematele kätte saadetakse.

Väljaandja: S i s e m i n i s t e e r i u m i administratiiv-ala k i r j a s t u s . Vastutav toimetaja: E. Maddison.
Tegev toimetaja: O. Angelus.
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Tunnustatakse maksvusetuks järgmised isikutunnistused:
T o 1 k, Jaan Peetri p., v. a. Kasaritsa vailaval. 27. 12. 19 a. nr. 309.
(34562)
J e e d u s, Julie Hendriku t., v. a. Vastseliina vallaval. 4. 5. 20 a. nr, J J 03.
(34564)
P õ d e r , Anna Johani t., v. a. Viljandi linna poi. ülemalt 16. 2. 22 a. nr. 8243.
;
(33717)
P i l l e , Oskar Pritsu p., v. a. Viljandi
maak. poi. linna jsk. 15. 5. 24 a. nr.
1249.
(33718)
T u p i t s , Marie Hansu t., v. a. Viljandi
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8664.
(33719)
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nr. 1764.
(33720)
D o r b e k, Peeter Jüri p., v. a. Viljandi
linna poi. ülemalt 30. 11. 19 a. nr. 1107.
(33721)
D o r b e k, Melanie Jaagu t., v. a. Viljandi
linna poi. ülemalt 30. 11. 19 a. nr. 510.
(33722)
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poi. linna jsk. 12. 1. 22 a. nr. 8167.
(33725)
B l o o m , Roosi Andrese t., v. a. Lõve vallaval. 5. 10. 20 a. nr. 368.
(33823)
S o m m e r , Leena Jüri t., v. a. Helme vallaval. 30. 12. 19 a. nr. 414.
(33824)

L u u k , Jaan Madise p., v. a. Viljandi linna poi. ülemalt 22. 6. 20 a. nr. 6669.
,i
(33726)
O j a v e r e , Helene Johani t., v. a. Kuigatsi vallaval. 17. 12. 20 a. nr. 1108.
(33826)
O j a v e r e , Lotta Otti t., v. a. Kuigatsi
vallaval. 15. 5. 22 a. nr. 102. (33827)
T o p p a, Heinrich Hansu p., v. a. Tall.
linna poi. Lasnamäe abijsk. 15. 10. 23 a.
nr. 404. ^
(33828)
T a n a v 8 u, Peet Madise p., v. a. Tall.
linna poi. 1. jsk. 8. 12. 19 a. nr. 2268.
(33910)
P a a r t , Hilda Jakobi t., v. a. Tall. linna
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(33909)
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3100/164228.
(33906)
A 11 e n u s, Karl Mihkli p., v. a. Tall. linna poi. 1. jsk. 3. 1. 20 a. nr. 5566.
(33905)
B a d e r , Eugenie Leonore Juliuse t., v. a.
Tall. linna poi. 4. jsk. 10. 10. 24 a. nr.
1640/176298.
(33904)
M e 11 e r, Minna Eduardi t., v. a. Tall. linna poi. 1. jsk. 27. 11. 19 a. nr. 935.
(33903)

B r a n d t , Theodor, v. a. Haapsalu linna
poi. jsk. 31. 8. 21 a. nr. 3874. (34010)
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Z i u g o v, Joosep Viido p., v. a. Meeksi
vallaval. 9. 6. 23 a. nr. 269/023233.
(34335)
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nr. 1476.
(34449)
B a 1 a k o v a, Veera, v. a. Nõmme poi.
jsk. 19.4.21. a.
(34450)
K õ v a m e e s , Aleksander Ivani p., v. a.
Muhu - Suure vallaval. 1925. a. nr. 225.
(34500)
L o r e n t s o n , Reinhold, v. a. Tall. 1. poi.
(34501)
5. jsk. 14.5.21. a. nr. 907.
Jõgeveste
K a s k , Johannes Jaani p., v. a.
vallaval. 12. 1.22. a. nr. 524.
(34502)
N e e g g e t, Tiina Karli t., v. a. Tall. linna
poi. 2. jsk. 1919. a. nr. 7947. (34503)
J ü r g e n s o n , Michael Leonhard Mihkli
p., v. a. Tall. linna poi. 4. jsk. (34504)
K i v i , Anton Reinu p., v. a. Tall linna poi.
814.
(34505)
ülemalt 17. 3. 25. a. nr
v. a. Tall. linna
P a a v e 1, Miina Karli t.
(34506)
poi. 4 jsk.

J ü r i s s o n , Helene Gustavi t., v. a. 1919.
(34507)
a. nr. 11469.
V e i g e m a s t , Anna Ado t , v. a. Tali.
(34508)
linna poi. 6. jsk. 1921. a.
R o s e n b e r g , Helene Hendriku t., v. a.
Tall. linna poi. 5. jsk 1922 a. (34509)
L i i d e m a n n , Robert Jakobi p., v. a.
Tall. linna poi. 5. jsk. 1921. a. nr. 14309.
(34510)
J u u s e, Emma Aleksandri t., v. a. Rapla
vallaval.
(34511)
V e s k e , Olga Mardi t., v. a. Tall. linna
poi. 1. jsk.
(34512)
K u l l m a n n , Jaan Ado p., v a. Tartu
linna poi. 3. jsk. 27.4.21. a. nr. 13035.
(34513)

K a n e p , Aleksander Mardi p., v. a. Esna
(34514)
vallaval. 3. 3. 25. a.
U k i v i, Lilli Johannese t., v. a. Tall. linna poi. 4. jsk.
(34515)
K r i i s k, Erna Johannese t., v a. Tall.
linna poi. 5. jsk.
(34516)
N i i t , Joonas Johani p., v. a Tall. linna
poi. 5. jsk. 1921. a. nr. 14489. (34517)
B r u h n s, Erna, v. a. Pärnu linna poi.
(34518)
jsk. 10.9.21. a. nr. 13911.
Tall.
linM i k i t a , Helene Antoni t., v. a
(34519)
na poi. 3. jsk. 1922. a.
H o f t, Lea, v. a. Tall. linna poi. 2. jsk.
(34520)
1920. a. nr. 7063.
Tõnise
t.,
S i l l e n b e r g , (Silberg) Eliise
v. a. Tall. linna poi. 4. jsk. 1919. a.
(34521)
K e e s , Vladimir Antoni p., v. a. Raudteede
poi. ülemalt nr. 8581.
(34522)
A s p e , Aleksander Peetri p., v. a. Tall.
linna poi. 1. jsk. 2.5.25. a. nr. 1163/
219013.
|
(34524)
T ä n a v , Joosep Martini p., v. a. Laimjala vallaval. 1920. a. nr. 92.
(34525)
M i h e I , Aleksander Aleksandri p., v. a.
Tall. linna poi. 1. jsk.
(34526)
T u u r , Elise Johanna Juhani t., v. a. Triigi
vallaval. 7.12.20. a. nr. 1320. (34527)
S a 1 i n, Voldemar Priidu p., v. a. Tali.
linna poi. 3. jsk.
(34528)
J a k o b s o n , Ernestine Juhani t., v. a.
Tail. linna poi. 4. jsk. 1923. a. (34529)
J a k o b s o n , Mihkel Jaani p., v a. Tali.
(34530)
linna poi. 4. jsk.
K r a n i c h , Johannes Jüri p., v. a. Peetri
vallaval. 7. 5. 20 a. nr. 1205. (34531)
E i s, Marta Madise t., v. a Tapa poi. jsk.
1924. a.
(34532)
G o r e v i t s c h, Debora, v. a. Tall. linna
poi. 6. jsk. 1921 a.
(34533)
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V i l m a n n , Robert Johani p., v.
me poi. jsk. 4. 12. 19 a. nr. 859.
S h r ö ö d e r , Johannes Johannese
Massu vallaval. 1922. a. nr.

a. Nõm(34534)
p., v. a.
1087.

(34535)
K a 11 m a n n, Otto Tõnise P-, v. a. Tall.
linna poi. 4. jsk. 9.8.23. a. nr. 1729.
(34537)
I
(
A a s a , Marta Juhani t., v. a. Tall. linna
poi. 5. jsk. 1919. a. nr. 9840. (34538)
R e m b e 1, Pauline Mihkli t., v. a. Püssi
(34539)
vallaval. 1922. a.
S e p p , Karl Johannes Jüri p., v a. Tall.
linna poi. 5 jsk. 28. 12. 23. a. nr. 2116.
(34540)
A n d e r s o n , Valentine Theodori t., v. a.
Tall. linna poi. 2. jsk. 24. 5. 22. a. ni.
694.
,
(34541)
B l u h m , Paul Karli p>, v. a. Tall linna
politsei 2. jsk. 15.5.20. a. nr. 14041.
(34542)
K e s k , Johannes Karli p., v. a. Massu vallaval. 4 . 3 . 2 1 . a.
(34543)
N 5 u, Sinaida, v. a. Jõhvi poi. jaoskond
nr. 1118.
(34544)
S a g or, Loviise Johani t., v. a. Kopli poi.
abijsk. 1922. a.
(34545)
J u h k e n t a l , Johannes Gustavi p., v. a.
Tall. linna poi. 5. jsk. 1922. a. (34546)
T h o m s o n , Lothar, v. a. Tall. linna poi.
4. jsk. 10.4.20. a. nr. 12750. (34547)
L a r i o n o v, Aleksander Aleksandri p., v.
a. Balti puuvillav. poi. abijsk. 1922. a.
(34548)
F e l d t , Boris Vilhelm! p. . v. a. Tall. linna
poi. 2. jsk. 18.8.20. a. nr. 10491.
(34549)

L u u k a s , Elviira Augusti t., v. a. Tall.
linna poi. 6. jsk. 1922. a. nr. 45. (34550)
T r e u m u t h , Karl Marie p., v. a. VanaAntsla vallaval. 5. 12. 19. a. nr. 325.
(34553)
P e d a j a s , Kristjan Mardi p,, v. a. UueKariste vallaval. 26. 8. 20. a. nr. 449.
(34565)
A n i, Alma Mardi t., v. a. Roela vallaval. 31. 12. 19. a. nr. 620.
(34566)
S a l u , Aleksander Vassili p., v. a. Varangu
vallaval. 18. 12. 19. a. nr. 427. (34568)
T a r v i s , Ivan Mihaili p., v. a. MuhuSuure vallaval. 6.3.20. a. nr. 566.
i
(34569)
P e r i , Alide Gustavi t., v. a. Jõhvi vallaval. 28.6.21. a. nr. 1462.
(34573)
R i s o, Johan Johani p., v. a. Polli vallaval. nr. 706.
(34575)

a e v a, Mäns Hansu p., v.
laval.
a a v e 1, Alide Mango t.,,
Antsla vallaval. 5. 12. 19..

a

Polli vai(34576)
vv. a. Vanaaa. nr. 283.
(34577)
i m m, Marie Peetri t., v a. Vana-Antsla
vallaval. 27. 2. 20. a. nr 980. (34578)
i k k a s, Ellinora Jaani t.,. v. a. Rutikvere vallaval. 15. 12. 19
nr. 28.
(34579)
o s t a k, Karl Hendriku p., v. a. Adavere
vallaval. 19.4.20. a. nr. 309. (34580)
ä t s e p , Juhan Karli p., v. a. Kalvi vallaval. 22.4.20. a. nr. 1080.
(34581)
e r t, Hans Hermani p., v. a. Järve vallaval. 24. 12. 19. a. nr. 664.
(34582)
r a m p , Jaan Jüri p., v. a. Krootuse vallaval. 18. 12. 19. a. nr. 263.
(34583)
e i k e, Alma Jaani t., v. a. Narva linna
poi. ülem. 25.7.22. a. nr. 126. (34584)
a u r , Tõnis Hansu p., v. a. Soosaare vallaval. 2 1 . 1 . 2 1 . a. nr. 385.
(34588)
e r g m a n n, Alma Tõnise t , v. a. Soosaare vallaval. 17.2.20. a. nr. 214.
,
(34589)
a d i s s o n, Aleksander Jaani p., v. a.
Pärnu linna poi. 6. 12. 24. a. nr. 1463/
148934.
(34590)
o l b e k , Karl Juhani p., nr. 77. (34591)
e i n, Roman Mardi p., v. a. Hallinga
vallaval. 20. 10. 20 a. nr. 480. (34592)
õ p p e l , Rudolf Johannes Aliide p., v. a.
Jõhvi alevival. 7.3.22. a. nr. 190.
(34593)

P a u m e r, Rudolf Richardi p., v a. Jõhvi alevival. 1922. a.
(34594)
K r a u t m a n n , Kristjan, nr. 670. (34596)
M a l õ s c h e v , Nikanor Vassili p., v. a.
Iisaku vallaval. 6. 7. 20. a. nr. 1354.
(34598)
N i i 1 b a c h, Arnold Jüri p., v. a. Sõmeru
vallaval. 5. 10.20. a. nr. 1569. (34599)
K r i i s a , Emilie Madli t., v. a. Püssi vallaval. 19. 12. 19. a. nr. 653.
(34600)
V e i d e , Roman Jüri p., v. a. Kapu vallaval. 29.6.20. a. nr. 192.
(34605)
K i i s e l , Ella Johani t., v. a. Rakvere lin-*
na poi. 1.12.19. a. nr. 1114. (34606)
M ä g i , Anna Jaani t., v. a. Rakvere linna
poi. 16. 12. 19 a. nr. 2949.
(34607)
A b r e 11 h a 1, Marie Johani t., nr. 471.
(34665)
K a l m e , Julie Juhani t., nr. 114. (34664)
P e l l i s , Karl Johani p., nr. 19. (34663)
T o o m a r, Aleksander Jaani p., nr. 885.
(34662)
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K r u u s b e r g , Peeter Peetri p., nr. 484.
(34661)
V õ l u m ä e , Julie Tõnu t.
(34660)
T r e i m a n n , Aleksander Klaosi p., nr. 77.
|
(34659)
P a a r t , Anton Antoni p. nr. 495. (34658)
M e i s t e r m a n n , Aleksander Jüri p.,
nr. 136.
(34657)
T o m p e r, August Tõnu p., nn 584.
(34656)
L i i m a n n, Albert Jaani p., nr. 856.
i
'
(34655)
K o n t , Anton Jüri p., nr. 1651. (34654)
M a l m , Voldemar Kristjani p., nr. 185.
(34652)
R e i n h o 1 m, Helene Mardi t , nr. 9.
(34651)

T r a u t v a eh, Hedvig Aleksandri t , v. a.
Tall. linna poi. 2. jsk. 1923 a. nr. 1450.
(34751)
S eh n e i d e r, Emilie Juhani t., v. a. Tall.
linna poi. 2. jsk. 1919 a.
(34752)
M e t s t a k, Aleksander Eduard Toomase
p., v. a. Tall. linna poi. 3. abijsk. 1925 a.
(34753)
K u u s e o k s , Hilda Jüri t , v. a. Tall. linna poi. 5. jsk. 1919 a. nr. 645. (34754)
T o p e n b e r g , Julie Tõnise t., v. a. Tall.
linna poi. 2. jsk.
(34755)
D r e h e r, Vilhelmine Kristjani t. (34756)
R a d i k , Luise Madise t., v. a. Tallinna
linna poi. ülemalt 1919 a. nr. 4200.
(34757)
L a d a n, Marta Adolfi t., v. a. Tall. linna
poi. 6. jsk. 8. 12. 19 a. nr. 2474.
(34758)
N a h k u r , Anna Abrami t., v. a. Tall.
linna poi. ülemalt 1919 a. nr. 4737.
(34759)

L u i k , Aleksander Jakoli p., v. a. Tall.
linna poi. 1. jsk. '
(34760)
B i r k e n d o r f , Aleksander Mardi p., v.
a. Tall. linna poi. 4 jsk. 1919 a. ni.
18512.
(34761)
R ä t s e p , Madis Jaani p., v. a. Tall. linna
poi. 6. jsk. 1920 a. nr. 6125. (34762)
S o b o 1 e v, Vassili, v. a. Tall. linna poi.
1. jsk.
(34763)
R a u d s e p , Marie Jaani t., v. a. Rakvere
linna poi. ülemalt 1919 a. nr. 2736.
(34764)
R o o d i , Mihkel Jüri p.
(34765)
M ä ä r , Anna Mardi t., v. a. Tall. linna
poi. 3. jsk. 1919 a.
(34766)
E i n a r d t, Ralf, v. a. Tall. linna poi. 4.
jsk. nr. 2120.
.
(34767)
O t s a , Alma Jaani t., v. a. Tall. linna poi.
2. jsk.
(34768)

V a 11 r i, Gretchen Aleksandri i , v. a.
Balti puuvillavab. poi. abijsk. 1925 a.
(34769)
R i t s i n g, Friedrich Jaani p., v. a. Tall.
linna poi. 5. jsk.
(34770)
P i l b a s , Voldemar Tõnise p., v. a. Rapla
vallaval. 19. 8. 20 a. nr. 393. (34771)
K o k k , August Theodori p., nr. 9840/5.
(34772)
B o g e n s, Helene Jaani t., v. a. Kopli poi.
abijsk. 13. 2. 20 a. nr. 6829. (34776)
E h r 1 ich, August Jaani p., v. a. Porkuni
vallaval. 1921. a.
(34778)
K i r i l l o v a , Kristine, v. a. Tall. linna
poi. 3. jsk. 1924 a. nr. 568.
(34779)
T a m m , Gustav Gustavi p., v. a. Peningi
vallaval. 31. 1. 22 a. nr. 722. (34781)
P õ l t s a m a a , Aliine Matsi t., v. a. Tall.
linna poi. 4. jsk.
(34783)
S i b e 1 i n, Villem Ado p., v. a. Tall. linna
poi. ülemalt 1920 a. nr. 8644. (34784)
K a u f e 1 d t, Johanna Jüri t., v. a. Sindi
alevival. 1921 a. nr. 259.
(34785)
B u s c h , Niina, v. a. Tall. linna poi. 1. jsk.
26. 7. 20 a. nr. 11151.
(34786)
L e h t , Ottomar, v. a. Tall. linna poi. 4.
jsk. 1924 a. nr. 2089.
(3478S)
M ü h 1 b a eh, Elviine Jüri t , v. a. Tall.
linna poi. 3. jsk. 1919 a.
(34789)
S o o s a a r , Elisabeth Jaani t., v. a. Tartu
linna poi. 1. jsk. 5. 1. 20 a.
(34793)
A 11 a k, Kristjan, v. a. Tall. linna poi. 3.
jsk. 9. 2. 25 a. nr. 553.
(34795)
A 1 a n g u, Mihkel Andrese p., v. a. Tall.
linna poi. 2. jsk. 1921 a.
(34796)

Siseministri kantselei

kandidaadiks administratiiv ala kohtadele.
Palk Mk. 10.800.— kuus. Haridus: Lõpetatud
ülikooli õigusteaduskond ehk selle teaduskonna kaubandusosakond. — Sooviavaldused
ühes elulookirjeldusega ja 20 mk. tempelmaksuga esitada kuni 20. oktoobrini s. a.

15. oktoobril k. a. kell 10 homm müüakse
Kuresaares, S.-Sadama t. Nr. 57,
E N A M P A K K U M I S E L
üks käsilolev mootorpaat, 45 jalga kiilust
pikk, mis hinnatud 200.000 mrk.
Kuresaares, 25. sept. 1925 a. Nr. 2313.
Kuresaare politsei jaoskonnaülem A . V ä l i .

A.-S. ..Ühiselu" trükk Tallinnas. Pikk tän. 42.

