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Maksude sissenõudmisest maal.
O. Liis.
Nüüd, kus seadus on teostamisel mak- tasumist nõuda, kuid viimased seda ei
sude sissenõudmist omavalitsuste peale tee.
panna, ei oleks vast üleliigne öelda mõni
Olen kuulnud vallaametnikke maksusõna omavalitsuste senise tegevuse koh- maksjatele ütlevat: „ega selle maksu tata maksude sissenõudmise alal.
sumisega kiiret pole, küll politsei tuleb,
Peab ütlema, et peaaegu kõigis valda- viib kodust ära." Suurem osa vallaomades vallavalitsused tegutsevad maksude valitsusi määravad maksude tähtajad
sissenõudmise alal veidi loiult. On loo- suvekuude peale, mil põlluharijal rahalimulik, et maksumaksjad neid hulgalisi selt harilikult kõige kehvem aeg on. Loomaksutähtaegasid ei pea meeles, millal mulik, et maksjad siis sügiseni ootavad ja
üks või teine maks tuleb tasuda, või jäta- vallaametnikkude poole pöörduvad, paluvad maksu meelega tähtajaks tasumata, des maksutähtaja pikendust sügiseni. Haoodates rahaliselt paremat aega. Niisu- rilikult küll ametlikke pikendus! ei anta,
guste maksjate hulgas on 75% neid, kel- vaid öeldakse: „eks makske siis, kui polele tarvitseb ainult meelde tuletada ja litsei nõudma tuleb, ehk paluge teda, küll
maks tasutakse kohe.
ta ootab." Maksja jääbki ootama kuni
Aasta jooksul tuleb igal vallas elutse- nõudma tullakse, ning seletab siis politval maksumaksjal mõnikord asjatalituse seile, et temale lubatud sarnane pikendus
pärast käia vallamajas, kus siis valla- ja pahandab pealegi, miks temalt viivitusametnikkudel võimalik oleks maksuvõlg- protsenti nõutakse. On juhtumisi olnud,
lastele meeletuletusi teha ja maksuvõla et vallavalitsus annab maksuvõlgnikule
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ühe- või kahekuulise ametliku maksutähtaja pikenduse veel siis, kui politsei võlgniku varandus* maksu sissenõudmiseks
on kirjutanud üles. Kuivõrd sarnane teguviis politsei tegevust halvab, on arusaadav. Samuti ei kontroleeri vallaametnikud maksu vastuvõtmise korral kõiki
maksuraamatuid ega tuleta maksjale
võlga olevaid maksusid meele, vaid vastu võetakse ainult need maksud, mis
maksjal meeles on, ehk mille kohta maksu teädaandeleht viimasel kaasas juhtub
olema. Olen kuulnud vallakantselei jõudusid (sekretäärisid) rääkima, et neil on
palju kergem, kui politsei nõuab maksud
sisse, sest viimane annab korraga suurema summa vallavalitsusele üle ja tegemist on ainult ühe isikuga, kuna maksumaksjaid maksuvaevadel (suuremalt jaolt
valdades on ainult üks maksupäev nädalas) väga palju vallamajja kogub, ja siis
kantseleid tööga koormavad.
Sarnane loidus vallaametnikkude poolt
on ebaloomulik, kuid seda ei kõrvalda
ükski eeskiri. Ainult siis kõrvaldatakse
see, kui maksude sissenõudmine omavalitsuste peale pannakse, ainult siis panevad omavalitsuse ametnikud agaramalt
asjale käed külge.
Kuna vallas on mitu ametnikku ja vallavanem ning abid on enamalt jaolt igaüks teatud valla raioonis, siis maksude
sissenõudmine neile mingisuguseid koormatus! peäle ei pane, sest maksjad asuvad nõudja läheduses. Usun, et suurem
osa maksuvõlgnikke tasuvad ise vallaametnikule maksu ära, sest asub ju viimane nendele lähedal ja on nende oma
mees.
Et vallaametnikul kõik oma raiooni
elanikud ja nende majandusime seisukord
on teada, siis on viimasel hoopis kergem
maksude sissenõudmist korraldada kui
politseil. Kuna politseil maksude sissenõudmise puhul, kui võlglast kodu ei ole,

viimase juures tuleb mitu korda käia, jäävad vallaametnikul sarnased käigud tegemata, sest viimane teab enam-vähem
ära, kunas maksja kodu on ja kunas
mitte.
Vaevalt viib sarnane vahekord, nagu
mõnelt poolt toonitatakse, valijaid valitsusega soovimata vahekorda. Missugune
peaks küll siis politsei vahekord kodanikkudega olema?
Enne 1917. a. nõudsid ju vallaametnikud maksusid ning püsisid mitu aega
omal kohal ega olnud mingisugust vaenu
märgata, miks ei peaks siis nüüd nõnda
olema.
Olgu veel kord tähendatud, et senine
kord edasi ei või kesta, sest omavalitsuse
ametnikkude loidus maksude sissenõudmise alal on politsei oma otsekoheste
ülesannete juurest eemale tõrjunud ja asi
halveneb aasta-aastalt ning lõpuks ei saa
politsei muud tehagi, kui nõudku ainult
maksusid. Kui halvavalt see politsei otsekoheste ülesannete ja viimase enese
peale mõjub, on arusaadav, sest tahtmata peab politsei nii mõnegi väiksema seadusrikkumise juures silma kinni
pigistama, kui sajad maksulehed ootavad täitmist,
Tean, et minul raioonis puhtpolitseilised ülesanded palju soovida jätavad,
kuid kõige parema tahtmise juures ei
suuda neid kõiki korralikult täita, sest
ligikaudu 1000 maksulehte (üksi isikumaksulehti on 611 tk.) olen Ssee aasta
vallavalitsustelt saanud, kuna U osa —
liikumata varanduse ja tulumaksulehed
— tulevad alles aasta lõpu poole. On
raioone, kus politseil tuleb aasta jooksul
2000 maksulehe ümber täita.
Kui soovitakse, et meil hea ja tugev
politsei oleks, siis ärgu tehtagu teda
võimetuks nende ülesannetega, millega
saavad teised asutused väga hästi hakkama.

Berliini politsei tehnilised abinõud.
Berliini politsei tegevus suureneb iga
aastaga: tema töö laieneb, tema ülesanded
kasvavad. Dr. Friedensburg, Berliini politsei abipresident, seletab seda nähtust
sellega, et Saksamaa pealinna liikumine
iga nädalaga kasvab, et viletsus ja kodanikkude majandusime seisukord ikka halvemaks ja halvemaks muutub, ja lõpuks on
sakslase omaduseks igas asjas riigivõimu

poole pöörduda abi saamiseks, s. o. harilikult politseid kasutada igasuguste asjade
lahendamisel (v. ka dr. Friedensburg:
„Technische Hilfsmittel „der Berliner
Polizei" — aegkirjas „Die Polizei" —
1926. a.), siis on muidugi ka loomulik, et
võrdlemisi piiratud Berliini politsei koosseis end ikka enam ja enam tunda annab,
eriti kui arvesse võtta, et Berliin oma alla
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võtab ümmarguselt 800 ruutkilomeetrit Teenistusse võetakse kõige pealt ainult
ja et elanikkude arv juba üle nelja mil- täitsa terveid, teatava haridusega isikuid,
joni ulatab ning iga päevaga kiirelt suu- kes psükotehnilisi katseid hästi sooritavad
reneb. Esialgu võib paista, et mundri- ja seega näitavad, et nemad kõlbulikud on
kandjate politseiametnikkude üldarv Ber- raskele politseiteenistusele. Teisest külliinis (14.000 meest) õige suur on, liig suur jest arendatakse politseiametnikkude kooselle linna ja tema elanikkude arvu kohta. litamist ja õpetamist viimase võimaluseni,
Kuid asi seisab selles, et ühelt poolt hoi- nii et iga ametnik lõpuks peab tundma
takse ja peab hoitama palju ametnikke re- hästi politseiteenistust üldse (üldjoontes
servis, kes ainult tungiva vajaduse korral ka tegeliku kriminaalametniku ülesandeid,
tegevusse astuvad, nimelt siis, kui on töö meetodeid jne.) ja eriti mõnda eriala,
mitmesugustel põhjustel (razziad, rahutu- nagu liikumise reguleerimist. Lõpuks aga
sed, kokkupõrked demonstratsioonide va- võib ikkagi häid tagajärgi saavutada ainult
hel jne.) vaja suuremaid politseiüksusi väl- võimalikult suurel arvul tehniliste abinõuja saata, ja teiselt poolt haiguste, puhkuste de tarvitusele võtmisega. Eeltingimuseks
ja komandeerimiste tõttu mitmesugustele kõigele sellele, et muidugi politsei oleks
kursustele, igasugustesse erikoolidesse jne. eeskujulik ja hästi läbimõeldud organisatalati suur osa ametnikkudest puudub. Kui sioon. Berliini politseiringkondades ollakse
veel arvesse võtta ametnikkude hulka, kes arvamisel, et politsei varustamine moodainult mitmesugustes kantseleides tööta- sate tehniliste abinõudega peab lähemas
vad ja on koormatud tööga, nii et välis- tulevikus suurejoonelisemalt kui senini
sündima, kui tahetakse, et politsei jääb
teenistuse peale ei saa mõteldagi, ja järel- oma
kõrgusele või oma tegejäänud ametnikkudest ainult üks kolman- vuse ülesannete
tagajärgi
peab
parandama.
dik korraga väljas viibib, siis ei ole ime, Tegelikult on viimasel veelgi
ajal
ka
juba käsile
et korraga Berliini tänavatel seisavad pos- võetud täpne politsei varustamise
titeenistuses umbes tuhande mehe üm- tehniliste abinõudega ning osa kavast Ikava
ber, mis tõelikult väike arv. Teiste sõna- teostatud või kavatsetakse teostadaongi
nii
. dega, tuleb ühe ametniku peale peaaegu pea kui võimalik.
üks ruutkilomeeter maa-ala. Nii kohutav
see arv tegelikult muidugi ei ole, sest 800
Kokkuvõetult seisaks praegu Berliini
ruutkilomeetrilise maa-ala hulka kuuluvad politsei juhtivate jõudude ülesanne selles,
ka Berliini eeslinnades olevad järved, met- et tehniliste abinõude soetamisega seda
sad jne., kuid siiski on posti peal olevate kätte saada, et ühelt poolt politseiasutused
välispolitseiametnikkude arv väga piira- ning üksikud ametnikud oma vahel ning
tud, nii et sel teel ei saa mõteldagi võit- politseiasutustega seisaksid võimalikult
luse peale organiseeritud kuritegijate alalises ühenduses, et vähemalt see ühenvastu, eriti pimedal ajal. Kriminaalpolitsei dus nii hõlbus ja kiirelt kättesaadav oleks,
ametnikkude arvu selles võitluses arvesse kui vähegi võimalik, ja et teiselt poolt
võtta ei saa, sest selle politsei liigi üles- saaks politsei nii kiirelt tarbekorral liianded on kuritegevuse suhtes teised: jäl- kuda, kui seda praegused abinõud vähegi
gimine, avalikukstegemine, aga mitte ära- lubavad, s. o. et politsei muutuks kiirelt
hoidmine ja eemaldamine, sellejuures peab liikuvaks, et suurima kiirusega jõuda tararvesse võetama, et ka kriminaalametnik- vilikule kohale ning seal saavutada nõuetavaid tagajärgi. Kui seda liikumise võikude arv ei ole Berliini kohta suur.
Praegusel ajal aga ei saa kõige selle malust tõsta, siis võib isegi öelda, et võiks
peale vaatamata mõtelda politsei koos- veel koosseisudes kokkuhoidmist saavuseisu suurendamise peale, seda takistab tada, ärarippuvalt sellest, kui palju võib igat
esmalt Versailles rahuleping ja siis ka üksikut ametnikku enam kasutada, tänu
liikumisvõimalusele
ning
riigi majandusime seisukord, mis ei luba suurenenud
-kiirusele.
Üldiseks
eesmärgiks
oleks
muieelarvet uute ja suuremate koosseisudega
— ja võimalik on, et seda juba mõne
koormata, nii et koosseisu osas on võima- dugipärast
teostatakse — et iga ametnik
likud ainult väiksed täitsa tähtsusetud aja
oleks
traadita
telefoni kaudu alalises ühenmuudatused. Sellest kõigest aga järgneb, duses vastavate
ametnikkudega ja et tema
et raskustest on võimalik ainult selle läbi kasutada oleks mõni
kiire liikumisMe saada, et olemasolevat ametnikkude vahend, mis temale väga
annaks
tööjõudu võimalikult ratsionaalselt ja laial- igakord kiirelt sinna jõuda, kus võimaluse
tema abi
daselt kasutatakse. Et politseid teha nii kõige enam tarvis.
teguvõimeliseks kui vähegi võimalik, selleks on valitud mitmesugused abinõud.
Sarnasest olukorrast aga on Berliini po-

litsei praegu veel kaugel, nagu selgub politseipresidendi
ettekannetest,
kõigist
ühenduses selle küsimusega olevatest läbirääkimistest ning kirjutustest eriaegkirjades. Üks aga on juba praegugi kindel,
et Berliini politsei teadete osakond on
hästi organiseeritud ning funktsioneerib
eeskujulikult. Berliini politseipresiidiumil
ning temale alluvatel asutustel Berliinis
on juba praegu 558 pea- ning 1250 lihtühendust välisilmaga telefoni kaudu, peale
selle muidugi veel abiaparaädid suuremates asutustes. Selle kõrval aga on Berliini
politseil veel oma telefonivõrk, mille abil
on ühenduses üksikud asutused üksteisega,
selle võrgu numbrite arv ulatab praegu
üle 2500. See võrk ei ripu ära üldisest
keskjaamast ning abijaamadest, politseil
on oma kaabel, mille pikkus on 3730 kilomeetrit. Hädajuhtumiseks, ku! see telefonivõrk kuidagi rikutud ja ei tööta, on
seatud sisse traadita telegraaf, mis ühendab tähtsamaid politseiasutusi ja mis võimaldab ühendusse jäämist välisilmaga, kui
linna telefoni keskjaamad mingisuguste
sündmuste tagajärjel ei peaks töötama.
Ka publiku eest on hoolt kantud telefonide
korraldamisel. Iga keskjaam on ühenduses politseipresiidiumiga ning on tarvis
ainult keskjaama ametnikule hüüda: palun
politsei abi, kui telefoniametnik sarnase
abipalve ühes paluja telefoninumbriga
edasi annab presiidiumile, kes siis kiires
korras saadab erikomando kohale.
Peale selle on just praegu käsil sisseseadete kohalepanemine, mis võimaldavad
kindlat ühendust politseiasutuste ja kodanikkude vahel; sarnaste aparaatide võrgu
loomine algas alles hiljuti ja arvatavasti
jõutakse lähemal ajal selle võrgu esialgse
sisseseadmise korraldamisega lõpule. Iga
korteriomanik ja iga äriomanik võib omale
niisuguse aparaadi tellida, mille abil võib
politseid (lähemat politsei jaoskonda) alarmeerida, kui midagi on juhtunud. Aparaat
astub tegevusse kas ainult siis, kui ühe
väikese nupu peäle vajutatakse, mis sarnasele kohale (näiteks, voodi juure seinale)
asetatud, et, näiteks, varas tähele ei pane
ja ka nupu peale vajutamist näha ei või,
või automaatselt, kui läbi akna või ukse
ruumidesse tullakse. Viimasel juhtumisel
pannakse aparaat korda peäle äraminekut
ruumidest kuni tagasitulekuni (sarnaseid
aparaate tarvitatakse äriruumide ning korterite jaoks ärasõidu ajaks), politsei jaoskonnas on märgitud iga aparaadi omaniku
aadress, seal on olemas ka «täpne ruumide

plaan ning korteri- ja majavõtmed. Sarnase häire puhul ruttab politsei autol kohale, et kuritegijat tabada. Sarnaste aparaatide kõrval, mis üksikutesse elukorteritesse ning äriruumidesse seatakse, mahutatakse tänavatele üldised häireaparaadid. Nimelt tuleb iga kümne eraaparaadi
peale üks tänavaparaat.
Viimase ülesanne seisab selles, et anda ka teistele kodanikkudele, kelledel võimalus puudub
kallihinnalise aparaadi muretsemiseks, võimalust hädakorral kiirelt politseid abiks
kutsuda. Võtmeid niisuguse aparaadi jaoks
antakse välja vähese maksu eest ustavatele kodanikkudele, kelledel elukoht ja
teenistus, et eemale hoida politsei asjata
kohalekutsumist.
Seda tänavaparaati
võib tarvitada mõistagi ka postikordnik,
kellel võti taskus ja kes võib kas vastava
nupu peäle vajutades lihtsalt abi paluda
või aparaadi sees oleva telefoni abil ühendusse astuda oma jaoskonnaga. On selge,
et siis, kui korda läheb niisuguste aparaatide võrku hästi korraldada, mis, näiteks,
juba paljudes Ameerika Ühisriikide suuremates linnades teostatud, kuritegude vastu
võitlemisel on suur edusamm tehtud nii
kodanikkude kui politsei kasuks.
Traadita telefoni arenemine toob muidugi ka politseile suuri hõlbustusi teenistuse alal, võimaldades kõige kiiremat
ühendust politseiasutuste ja üksikute ametnikkude vahel, kuid ühtlasi on siis ka politseil teatavad raskused ees. Sest ikka
suuremaks ja paremaks lähevad võimalused võrdlemisi lihtsate aparaatide abil,
kusjuures läheda maa tõttu väikseid laineid kasutatakse, kõigil teineteisega ühendusse astuda ja tarbekorral ka kindlat sidet
luua, mis eriti tähtis kriminaalkuritegijate
ja nende organisatsioonide, kuid veel enam
riigivastaste organisatsioonide
suhtes.
Ning teiselt poolt avaneb kõigil, tähendab
eriti asjast huvitatud isikutel, võimalus
kõike pealt kuulata, mis politseiasutused
oma vahel välispostidel ning patrullimisel olevate ametnikkudega kõnelevad.
Nende nähtustele peab politsei tulevikus
erilist tähelpanu pöörama.
Peäle kiire ja kindla ühenduse loomise,
on politsei eduka tegevuse pandiks hea ja
kiire liikumise võimalus. Praegu ei etenda sarnases linnas, nagu Berliinis, hobune
enam kaugeltki seda osa, nagu veel enne
maailmasõda, hobuse abil pole enam võimalik suuremate hädaohtude korral) õigeks ajaks kohale jõuda ehk suuremaid
maa-alasid kiirelt politsei valve alla võtta.
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Tõsi küll, Berliini politsei koosseisus
leidub ka veel praegu ratsainspektsioorj,
mille hobuste koosseis on 240, sellest 232
ratsa- ning 8 veohobust. Kuid ratsapolitsei ülesanded seisavad praegu peaasjalikult
patrullimises
nendes
Berliini
lääne- ja idapoolsetes eeslinnades, kus
on olemas veel metsasid ja kuhu autoga
raskem pääseda. Mis puutub südalinna,
siis võib seal ratsapolitseid kasutada
ainult suuremade demonstratsioonide puhul, kus hobune võimaldab korrapidajale
ametnikule head ülevaadet üle tänavate
ja platside ja kus ratsamehe moraalne
mõju võrdlemisi suur, mispärast ka ratsapolitseid teatavatel juhtumistel suuremal arvul välja saadetakse, sest tema
suudab, nagu tegelik elu näitab, kõige rutemini ja eriliste abinõude tarvitusele
võtmata, rahustavalt mõjuda ärritatud hulkade peäle. Tähtsamaks liikumisvahendiks politseile on kahtlemata jalgratas.
Eriline tähtsus on jalgrattal neis eeslinnades, kus vähem elanikke ja kus siiski
patrulleerirnine sageli tarvilik. Jalgratas
annab võimaluse kõigepealt liikuda suurema lärmita, selle juures on tema kiirus
kolm korda suurem kui jalakäija kiirus
ja tema abil saab kerge vaevaga suuremaid maa-alasid võrdlemisi lühikese aja
jooksul läbisõita. Kuid kõige tähtsam
liikumisvahend politseile praegu on muidugi auto, eriti veel kui arvesse võtta
suurt Berliini all olevat territooriumi.
Kaugus
Edelaja
Kagu-Berliini
piiride vahel on õhuliini mööda ainuüksi
45 kilomeetrit! Et keskkohast — politseipresiidiumist Aleksandri platsil — jõuda
kaugematesse eeslinnade osadesse on
vaia sõita autoga, kui kiirelt sõidetakse,
vähemalt pool kuni kolmveerand tundi.
See juba näitab raskusi, millistega tuleb
võidelda Berliini politseil ja millistest
võib üle saada ainult kiirelt sõitvate autode abil. Praegu on Berliini politsei käsutada 76 autot, seda arvu suurendatakse
võimalust mööda alatasa. Sõiduautode
ülesandeks on juhtivate politseiametnikkude kohaletoimetamine, samuti ka nende
ametnikkude kohaleviimine, kelledel on
eriülesanded, mis väga kiire iseloomuga;
siia kuuluvad, näiteks, kõik kriminaalpolitsei erikomisjonide ametnikud. On arusaadav, et kriminaalpolitsei tapmisekomisjonile ss. o. komisjonile, mille ülesandeks on mõrtsukatööde uurimine ja selgitamine) auto tööd tunduvalt kergendab,
samuti nagu, näiteks, ka tulikahjudeko-

misjönile, millel muu seas läinud suve!
palju tööd tuli teha, kui Berliinis üks maja
katus teise järele teadmatul põhjusel põlema hakkas.
Ka välispolitseis omab auto iga päevaga kasvava tähtsuse, auto kergendab
tunduvalt patrullimist ja annab sellele paremaid tagajärgi. Praegu uuritakse küsimust, kas ei oleks parem patrulliteenistuse jaoks mingisugust erlautot konstrueerida, on tehtud mitu ettepanekut,
kuid see küsimus ei ole nähtavasti veel
lõpulikult otsustatud. J<a eeslinnades on
hakatud viimasel ajal autode abil patrulliteenistust pidama, esialgu katsena ainult mõne üksiku jaoskonna piirides.
Selle patrulleerimise viisi paremus seisab
muu osas ka selles, et väiksema ametnikkude arvuga võib tarvilikku tööd teha.
Senini tehtud katsete tagajärjeks on see
asjaolu, et neis jaoskondades, kus seatud
sisse autode patrullimine, varguste ja
murdvarguste arv on vähenenud silmnähtavalt. Kindlaid järeldusi aga muidugi
veel ei saa teha, selleks on katseaeg liig
lühike. Kavatsetakse siiski juba lähemas
tulevikus enam-vähem kõigis jaoskondades seada sisse patrullimist autode abil.
mis esialgu küll' suurte kuludega seotud,
sest Berliinis on 162 jaoskonda ja peaaegu sama palju tuleks siis soetada väikseid kergesõidu autosid. Et auto suurt
kasu toob liikumist reguleerivale politseile, on silmnähtavalt selge. Viimaste
aastate katsed näitavad ja tõendavad
seda. Aegajalt korraldatakse erilist sõiduabinõude liikumise kontrolli, mida juhatab vanem, suuremate kogemustega politseiohvitser. Kontroll seisab selles, et
politseiauto liigub tähtsamaid tänavaid
ja platse mööda ning kontroleerib eraautode sõidukiirust, samuti valvab teiste
sõidumääruste täitmise järele. Sarnane
kontroll on senini palju kasu toonud, sest
autojuhid võetakse määruste vastu eksimise korral otsekohe vastutusele, raskematel kordadel antakse nemad isegi kohtu alla ehk neilt võetakse ära sõiduluba.
Autojuhid on ettevaatlikuks muutunud,
sest kunagi ei tea, kust ja millal sõidab
vastu või järele liikumise politsei.
Veoautode tähtsus Berliini politseile
seisab selles, et nende abil saavad kiirelt
kohale rutata erikomandod, mis välta sõidavad kodanikkude või postikordnikkude
abipalumise korral ehk mis määratud erilisteks juhtumisteks. Berliinis — Saksamaa ja kõige suurema osariigi, Preisi-
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tapmisekomisjonile
kavatsemaa, pealinnas on poliitiliste parteide te- metatud
gevusel eriliselt suur tähtsus, see tege- takse tellida auto, mis on varustatud
vus on seal loomulikult ka intensiivsem, tarviliste tehniliste abinõudega, mis
kui kusagil mujal. Just viimaste aastate jälgimisel tarvilikud. Samuti harutatakse
jooksul on parteide võitlused väga tera- praegu auto konstrueerimise küsimust,
vaks muutunud ning teiselt poolt on Ber- milles oleks sisseseade tugeva elektrivalliini valdamine iga mässukatse esimene guse saamiseks; niisuguseid autosid võiks
siht, kus asuvad kõik tähtsad valitsus- tarvitada tänavate valgustamiseks piasutused. Viimasel ajal on ka korduvaks medal ajal, kui selleks on tungiv tarvidus.
nähtusejks saanud, et parteidevaheline
Teiste tehniliste abinõude hulka, millevõitlus ei piirdu sõnavõtmisega koosole- dega on varustatud Berliini politsei, tulekutel, vaid suuremate ja tähtsamate koos- vad arvata ka mitmesugused abinõud liiolekute ehk pidustuste korral tänavatel kumist reguleeriva politsei jaoks. Siia
käsitsi ehk sõjariistadega üksteise kallale kuuluvad liikumise tornid, mitmesugused
minnakse. Alalised rongikäikudest osa- märgilauad,
hoiatusmärgid,
liikumise
võtjate kokkupõrked on nüüd politseid tahvlid jne. Mida otstarbekohasemad on
sundinud järelvalvet pidama kõikide de- niisugused abinõud ja mida rohkem
monstratsioonide üle, ka nende üle, mis neid (tingimine on muidugi nende asetatäitsa rahulikult algavad, ükskõik missu- mine õigesse kohta), seda kergem on väguse poliitilise partei algatusel neid ka ei lisametnikkude töö, seda suurem ametkorraldata.
Rongikäikusid saadavad nikkude tööjõu ja arvu kokkuhoidmine.
ametnikud veoautodel. Selle abinõu tõttu
On arusaadav, et ka kriminaalpolitsei
on senini vähemalt korda läinud tõsise- on Berliinis varustatud uuemate aparaamaid kokkupõrkeid ära hoida ehk vähe- tidega ja tehniliste abinõudega ja et neid
malt kohe alguses likvideerida. Suure- täiendatakse iga päevaga. Võib juba
mate rahutuste puhul on muidugi tarvilik, praegu öelda, et kriminaalpolitsei töötab
et politsei võimalikult suurel arvul väl- tõesti heade aparaatidega. Kuid käsitajas oleks. Ka suuremate pidustuste puhul, misel oli seekord välispolitsei, nii et krikus kokkupõrkeid oodata võib, saadetakse minaalpolitsei tarvitada olevate tehnivälja suured politseireservid, nagu, näi- liste abinõude kohta lähemalt kirjutada
teks, praeguse Saksamaa presidendi Hin- ei saa, seda enam, et neist ka juba varem
denburgi vastuvõtmisel Berliinis peale ühel
või teisel kujul jutt olnud „Eesti
valimisi.
Pplitseilehes".
Iga aastaga kasvab ka tarvidus eriliVõib olla, et kord kätte jõuab igatsetud
selt konstrueeritud auto järele spetsiaal- aeg; kus kuulmine ja nägemine kauge maa
sete
politseitehniliste
sisseseadetega. peale teostatakse ning ühenduses sellega
Juba praegu on Berliini politsei käsutada kuritegevus, võib olla, võimatuks tehakse.
teatud arv soomusautosid, mis tegevusse Kuid senini on veel aega; igatahes aga
peavad astuma tõsise hädaohu korral ja neab iga politsei end katsuma tehniliselt
millede hea külg ainuüksi juba selles sei- hästi varustada, see on üheks eeltingimusab, et nemad moraalselt tugevasti mõju- seks politsei tagäjärjerikkale tegevusele.
vad ärritatud inimeste peäle. Juba ni-

Saladuslik haavamine.
Õunad ja riidetükk kuri tegija äraandjaks,
1. skp. õhtul toodi Petseri haigemajja mise tagajärjel. Arvestades sellega, et
ravitsemisele keegi meelemärkuseta ole- Karulaanel löömise ajal müts peas pidi
kus noormees. Hiljem selgus, et isik on olema ja löögiriistaks mingisugune sileVilo valla, Olohovo küla kod. Sergei Ka- da- ja laiapinnaline asi võis olla, siis ei
rulaah, 18 a. vana. Väliselt ei olnud Ka- jätnudki löök mingisugust välishaava.
rulaanel mingisugust haava näha, kuid Haavatu koduste seletuse järele läinud
võis tunda peas iseäralisi pehmeid kohti. Sergei Karulaan 29. juulil s. a. õhtul
Haigemajas toimepandud arstlisel ope- naabruses olevasse Sigovo külla poodi
ratsioonil selgus, et Karulaanel on pea- paberosse tooma ja jäänud kadunuks.
luu lõhki ja arsti arvamise järele võis Pikema otsimise järele leitud tema 30.
see lõhe tekkida kõva asjaga pähe löö- juuli õhtul Olohovo-Petseri küla elaniku
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Mihail Pihelga rehe alt põrandalt meelemärkusetult ning: mütsita. Karulaane taskust leitud paar õuna. Et Olohovo-Petseri külas on õunaaed olemas ainult Dimitri Mesipuul, siis tekkis arvamine, kas
Karulaane ei löödud nimetatud õunaaias, 'kui tema sinna l ä k s õunavargale.
Selles suunas toimepandud jälgimisel selgus, et esialgne arvamine osutus tõena.
Et Mesipuu õunaaed külas ainuke, käinud külapoisid seal tihti õunu varastamas ja M., kes aias vahti pidanud, ajanud neid taga, ähvardusega maha tappa. D. Mesipuu olevat äkilise iseloomuga ja vastolus teiste külaelanikkudega, sest noores põlves
varastanud
tema ümbruskonna
küla
elanikkudelt
mitu hobust. 29. juulil s. a. õhtul enne
Sigovo külla poodi minekut läinud Sergei Karulaan oma külas elutseva M.
Pihelga majja, kus teised sama küla poisid koos viibinud ja lahkudes kavatsenud D. Mesipuu õunaaeda õunavargale
minna. Hiljem, öösel tulnud naabrikülast
koju Olohovo küla elanik S. Tähe ia
D. Mesipuu õunaaiast õunu võttes, näinud, et seal lamanud Sergei Karulaan
mütsita. Paha aimamata lahkunud Tähe
õunaaiast.
Õhtul viibinud M, Pihelga

juures ka kaks Mesipuu poega. Noorem
poeg Pavel, 12 a. vana, läinud enne vanemat poega koju ja isa saatnud tema
tagasi, et tema ka vanema poja kutsuks
kodu. Nähtavasti laskiski Mesipuu vanema poja selleks kodu kutsuda, et tema
kaasabil õunaaias lamavat Karulaane
kuhugi kõrvale toimetada. Dimitri Mesipuu toimetas poja Semjon! kaasabil
Karulaane Pihelga rehe alla, kust hiljem
leiti. Pihelga rehe alt Karulaane kõrvalt
leiti ühe riidetüki seest mitu kurki, missugune riidetükk D. Mes'puu tütre vana
põlletükikesena osutus. Arvatavasti olid
kurgid Karulaane juure pandud, et simuleerida, nagu oleks Karulaan kurkide
vargusel maha löödud. Riidetükk sai aga
süüalusele äraandjaks. Mesipuu noorem
poeg Pavel seletas, et isa oli eriliselt
närveerinud, kui tema vanema poja käskinud koju kutsuda, löömisest aga temale midagi ei rääkinud. Pärast, kui asi
avalikuks tulnud, saanud tema aru, et
lööjaks olnud isa. Dimitri Mesipuu ise
eitab löömist, samuti ei teadvat ka vanem poeg asjast midagi. Sergei Karulaan on senini meelemärkuseta ja tema
seisukord on lootuseta.
E. L.

Kriminaalpolitsei kehakate kaitseks
kuritegijate kallaletungimisel.
Ametnikud tungivad korterisse.
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Berliini politseinäitusest.
Lisaks teistele maadele, kes kavatsevad
osa võtta eelolevast suurest Berliini politseinäitusest, on nüüd ka Hollandi päralt
olevad India asumaad teatanud, et nemad
näitusest tegelikult võtavad osa, s. o. esinevad väljapanekutega. Hollandi Indias
moodustati Batavia politsei algatusel ja
juhtimisel erikomisjon, mille ülesandeks
on teha kiires korras tarvilikke eeltöid tähendatud näitusest osavõtmiseks. Komisjoni esimeheks on esimese järgu politseikomissar O. Coerper, kes kuulub Weltevredeni (Jaava saarel) politsei koosseisu
ja kes sõidab arvatavasti ka Hollandi India
politsei esitajana sügisesele näitusele. —
Viimaste teadete järele otsustas Berliini
näitusest osa võtta ka Egüptuse valitsus
oma esitaja kaudu, nagu teatas Berliini
politseipresiidiumile Saksa saadik Jan
Stefanes. Arvatavasti määratakse Egüptuse esitajaks siseministri abi Chanir Bei,
kes ühtlasi võtab osa ka politsei konverentsist, mis teatavasti ühel ajal näitusega
Berliinis peetakse. — Täiendavalt otsustas Preisi siseministeerium Berliini näitusel avada eriosakonna: kunst ja politsei
ja sellesse osakonda paigutada muu seas
kõik käepärast olevad materjalid võltsimiste kohta kunsti mitmesugustel aladel.
Muu seas tehti ärimeeste ühingule, kes
maalidega, joonistustega jne. kauplevad,
ettepanek täiendada tähendatud osakonda
väljapanekutega.
Ühing avaldas oma
nõusolekut, sest ollakse arvamisel, et
ühing eeskätt ise sellest on huvitatud, et
võltsimised võimalikult kiirelt politsei
poolt avalikuks tehtaks ja võltsijaid tabataks ning kahjutuks tehtaks. Ka mitmete
suuremate muuseumide juhatused on põhimõttelikult nõusolekut avaldanud väljapanekutega näitusel esineda. Kõigepealt
kavatsetakse välja panna võltsitud kunstiteoseid, siis ka võltsimiste ülesvõtteid
ning kirju, mis ühenduses võltsimistega
ning politsei katte sattunud.
Kuidas meie ajal vangimajast põgenetakse.
Mõne aja eest panid Chicago County
vangimajas kinnipeetavad kuritegijad toime põgenemiskatse, mis muu seas ebaõnnestus, kuid huvitav on selleks tarvitatud abinõude tõttu. Pikemat aega ei teatatud sellest midagi avalikkusele ja alles
nüüd avaldavad Ühisriikide ajalehed üksikasju põgenemiskatsest. Need üksikasjad

on saanud üldise tähelpanu osaliseks, sest
alles nüüd saadi teada, et kuritegijate tarvitada oli õige palju dünamiiti, mille abil
taheti vangimaja seinu lõhkuda, et siis põgeneda. Katse ei läinud korda ainult sellepärast, et dünamiit vaipadesse mähiti
selleks, et „töö" tagajärgi nii hästi ei kuuldaks; see asjaolu aga vähendas omalt
poolt tunduvalt dünamiidi jõudu. Dünamiit kiskus küll suure augu seinasse, kuid
ainult 15 tolli sügavuses, nii et veel viietolli paksune välismüür alles jäi, mis põgenemist takistas. Kell üks peale lõunat oli
kuulda vangimajas suurt mürinat, mis ärevust tekitas nii hästi vangimajas eneses,
kui ka ümbruskonna elanikkude seas. Mõne minuti pärast juba piiras politsei vangimaja, teed pandi kinni soomusautode abil,
et vangide põgenemist takistada, sest keegi ei teadnud muidugi esialgu, milles asi
õieti seisab. Üks kohtuuurijatest — P.
Hoffmann — kes esimesena mürinat kuulis ja asjast sai teada, kihutas mootorrattal vangimaja juure ning pidas kõiki teel
vastutulevaid politseinikke kinni, et neid
kasutada kuritegijate tagaajamisel. Raadio abil anti asjast niipea kui võimalik politseile teada ning politseiametnikud sõitsid mootorratastel vangimaja juure, iga
komando ise sihis, et tee peäl leiduvaid,
põgenenud kuritegijaid tabada. Uurimisel
selgus, et terve katse algatajaks oli keegi
surma mõistetud vang Harry Fernekes,
sant, keda tunti kuritegijate ringides höövel pöialpoisi" nime all. Edasi aga selgus
— ja teisiti ei saagi asja kujutada — et järelvalve ja kord lasevad tähendatud vangimajas väga palju soovida. Selgus nimelt,
et vangi vahid olid tihtipeale purjus, et nemad sageli isegi oma vah laiustega, vangi-,
dega koos jõid, ning vahid ise toimetasid
vangimajja alkoholi, mille müümine ja tarvitamine Ühisriikides on teatavasti üldse
keelatud. Arvatakse, et vangidele dünamiiti soetati samal teel ja samade inimeste
abil nagu alkoholilisi "jooke.
Saksa seadus pornograafiliste trükitoodete vastu võitlemiseks.
Saksamaal töötati juba pikema aja eest
välja seadus pornograafiliste trükitoodete
vastu võitlemiseks (n. nim. Gesetz zur
Bewahrung der Jugend vor Schund- und
Schmutzschriften). See seaduseelnõu sai
oma esialgses redaktsioonis isegi eeskujuks vastavale Austria seadusele. Peale
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pikemaajaliste nõupidamiste esitati lõpuks
seadus parlamendile vastuvõtmiseks. Põhimõte on niisugune, et igas osariigis tegutseb erikomisjon, kes määrab .kindlaks,
kas üks või teine teos, ajaleht, aegkiri jne.
kuulub pornograafiliste trükitoodete hulka,
millede laialilaotamine on eriti kasvava
noorsoo ringkondades keelatud. Komisjon
seisab koos neljast asjatundjast: kunsti ja
kirjanduse esitajast, raamatukaupluste esitajast, hoolekande asutuste esitajast ja rahvahariduse eest hoolitsemise asutuste esitajast. Komisjoni esimeheks on riigiametnik, keda sellele kohale nimetatakse vastava osariigi valitsuse poolt. Esimehe
õigused seisavad võrreldes komisjoni liigetega selles, et tema vastuseismisel ei
või ühtegi trükitoodet keelu alla panna,
kuid samuti ei saa ka tema vastuseismisel
kord juba peale pandud keeldu muuta.
Keelu alla andmist otsustatakse liht häälte
enamusega. Sarnase komisjoni otsuse
peäle võib kaevata üleriiklise komisjoni
ees, kuhu projekti järele kuuluvad osariikide esitajad ja peale nende veel teatud
arv asjatundjaid, keda valivad vastavad
organisatsioonid: kirjanikkude selts, raamatukaupmeeste ühingute liit jne.
Kuritegijate pealuud.
Omal ajal asus kuulus Itaalia teadlane
Lombroso oma uurimiste tulemusena seisukohale, et inimese pealuu kuju järele
võib otsustada, kas keegi kaldub kuritegevusele või mitte, jaataval korral missugusele kuritegevuse liigile nimelt, teiste sõnadega, oli tähendatud õpetlane arvamisel, et kuritegijatel on iselaadi pealuu ehitus, ja on olemas eriline tüübiline kuritegija pealuu.
Selle teooria edaspidine
uurimine ja kaitse näitavad õige piltlikult,
missugusele valeteele võib sattuda kuulsate uurijate poolt ülesseatud õpetuste pimeda jaatamise korral.
Üks Lombroso
õpilastest — dr. Charles Goring — uuris üle
800 kuritegija pealuu ning konstateeris
siis saadud mõõtude alusel selle tüübilise
kuritegijate pealuu. Varsti peale selle
mõõdeti ühe Inglismaa tehnilise väeosa
sõdurite pealuusid ning selgus kõikide suureks üllatuseks, et suurema osa sõdurite
pealuumõõtudest peaaegu täpselt ühtusid
tüübilise kuritegija pealuuga, igatahes olid
mõõtude vahed peaaegu minimaalsed, sellest aga oleks loomulikult tulnud järeldada,
et kõik selle tehnilise väeosa sõdurid —
on kuritegijad. Õnneks muidugi sarnast järeldust ei tehtud. Sootu teiste järeldus-

teni jõuab üks teine uurija, tuntud ameeriklane dr. Adolph Monaeleser, kes samuti
Lombroso uurimistest ning õpetustest välja läheb. Tähendatud teadlane on arvamisel, et on võimalik kehaehituse ning
peaajude arenemise võrdluse teel kindlaks
teha, kas keegi kaldub kuritegevusele või
mitte. Dr. Monaeleser asub isegi seisukohal, et juba 10-ne aastaste laste kehaehituse ja peaajude arenemise uurimisel
võib ennustada, kas sarnasest lapsest kord
saab kuritegija või mitte. Ühenduses kõige sellega võiks vast ehk veel mainida „kuritegija silma", millest ei kõnelda üksi romaanides, vaid mille olemasolu jaatavad
mitmed tuntud kriminalistid, ilma et keegi
neist suudaks täpselt seletada, milles see
„kuritegija silma" iseäraldus seisab, kuidas see erineb harilikust silmast. Kogenenud kriminalistid, kes „kuritegija silmast"
kõnelevad, teavad ainult harilikult nii palju seletada, et silmas paistab süü tõendus
ja mingi kartus eelseisva karistuse eest.
Uus Rheini politsei.
Baieri siseministeeriumis otsustati hiljuti uue Rheini jõepolitsei moodustamisele
asuda. Umbes nädala aja eest sai projekt siseministri otsusega tõeasjaks, esialgul küll üsna väikeses ulatuses. Riiklise
Rheini politsei asukohaks Baieris on Ludvigshafeni linn. Moodustamise ajal seisab uus politseikomando koos viiest sandarmist, kes alluvad Ludvigshafeni politseivalitsusele. Uue politsei ülesandeks on
liikumise järele valvamine jõel, korra ja
julgeoleku eest hoolitsemine, isikute ja varanduste kaitse ja kuritegude avalikukstegemine ning kuritegijate tabamine. Kõige tähtsamaks uue politsei ülesandeks on
kuritegijate ning kahtlaste isikute kinnivõtmine, kes jõelaevadele põgenenud ning
end seal peidavad. Uue politsei asutamine
on peaasjalikult jusit selKest tingitud, et
paljud — eriti rahvusvahelised kuritegijad
— kui enam teist pääsemisvõimalust politsei käest ei ole, siis Rheini ääre põgenevad, et siis seal kuidagi mõnele laevale sattuda ja edasi sõita, kas Prantsusmaale, Belgiasse või Hollandisse, seal mõni aeg vaikselt elada ja siis juba võimalikult kaugemale põgeneda, või suurlinnades, eriti Pariisis, jäljetult kaduda, kus salaurkaid palju ja tagaotsimine õige raske.
Venemaa „Musta tähe" vandeselts.
Väljamaa ajalehtede teadete järele tegutseb Venemaal juba pikemat aega mingi
saladusline vandeselts nime all „Musta
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tähe" selts, mille olemasolu ja tegevus
Nõukogude võimusid alatasa ärritab. Selle
vandeseltsi keskkoht Olevat Moskvas, kuna selle harud tegutsevad peaasjalikult
Leningradis, Kiievis, Charkovis ja Odessas, selts olevat antienamline ning tema
eesmärgiks kommunistlise partei juhtivate
jõudude eemaldamine ning lõpuks praeguse korra vägivaldne kukutamine. Kuivõrd kõik teated selle vandeseltsi kohta
õiged on, ei ole muidugi teada, kuid väljamaa lehed toovad selle tegevuse kohta väga täpseid andmeid, mis osutab, et kõik
nagu tuulest võetud ei ole. Nende teadete
järgi olevat selts väga hästi organiseeritud ja arvatakse, et seltsi liikmeid leidub
igas riigiasutuses, isegi vanemate ja silmapaistvamate tegelaste seas. Nii olevat
Trotski, Stalin, Lunatsharski, Kalinin, Semashko ja hiljuti surnud Dsershinski oma
töötubade laudadelt (tuleb silmaspidada,
et neisse töötubadesse ju igaüks ei pääse)
kirju leidnud, milledega neid ähvardati
surmaga. Sarnased „surmaotsused" olevat kirjutusmasinal trükitud ning kandvat
erimärki — musta tähte. Nende kirjade
sisu olevat umbes järgmine: Seltsimees
komissar! Sellega tehakse Teile ettepanek
teatava aja jooksul peale käesoleva kirja
kättesaamist — kaks nädalat peale kirja
kättejõudmist — omalt kohalt lahkuda
ning Venemaa piiridest välja sõita, sest
Teie tegevus on riigile kahjulik. Kui Teie
— kõigi oletuste vastu — seda hoiatust
arvesse ei võta, siis saadetakse ühe meie
seltsivenna poolt Teie juures otsus täide.
Meie anname Teile võimaluse end päästa
surmaotsuse täideviimisest, Kui Teie aga
Venemaale jääte, tabab Teid saatus, ükskõik, kus Teie viibite. „Musta tähe" vendade vandeselts. Moskva politseile olevat ülesandeks tehtud neis komissariaat!des, kust sarnaseid kirju leiti, erilist valvet teostada ja kõige peält ametnikke salajase valve alla võtta, senini ei olevat see
aga veel mingisuguseid tagajärgi annud.
Ka läbiotsimised üksikute ametnikkude ja
kahtluse all olevate isikute korterites ei
olevat mingit kahtlast materjali esile toonud. Vahepeal aga olevat sarnaseid ähvarduskirju uuesti välja saadetud mõistagi
ainult silmapaistvatele tegelastele, osalt

toimetatud need kirjad nagu varemgi tegelaste töökabinettidesse, osalt posti kaudu nende elukorteritesse. Käesoleva aasta juunikuu algul olevat siis ka „Musta tähe" vandeseltsi liikmed aktiivsele tegevusele asunud. Moskva Strastnoj puiesteel leiti hiljuti kõrgema ametniku, komissar Martjanovski laip, kusjuures selgus,
et tema suri kägistamise tagajärjel musta
siidinööri abil, mis laiba kaelast leiti.
Otsaesisele oli vajutatud suur must täht,
nagu see leidus ka ähvarduskirjades. 7.
juulil leiti Aleksandrovski sõjakooli läheduses ametnik Volkovi laip, kes seisis
GPU silmapaistval kohal. Ka tema suri
musta nööriga kägistamise tagajärjel, mis
jällegi laiba juurest leiti ja ka tema otsaesisele oli vajutatud musta tähe kuju. Arvatakse, et isegi Dsershinski, kelle äkilise
surma ümber teatavasti kõiksugused kuulujutud liiguvad, mis arvatavasti sellega
seletatav, et see paremas eas olev tegelane ootamatult ja äkitselt suri, on tapetud musta tähe vandeseltsi ülesandel ühe
liikme poolt. Moskva valitsus olevat sama teadete järgi viimasel ajal hakanud asjale tõsist tähelpanu pöörama ja politseile
suuri volitusi ning täpseid juhtnööre annud saladuslikkude kuritegijate seltsi paljastamiseks ja liigete arreteerimiseks.
Kuidas tapmine avalikuks tehti.
Tunisis tapeti mõne aja eest linna parimas võõrastemajas keegi rikas pärismaalane. Mõrtsukatöö tuli avalikuks alles*
mitu tundi peale kordasaatmise. Kuritegija pääses õhtu hilja võõrastemajja, ootas
siin oma ohvrit ning tappis siis mehe noaga, lüües ohvrile palju haavu. Arstlise!
ülevaatusel selgus, et tapetu kõige rohkem
veerand tundi peale haavamist suri, sest
mitu, haava olid surmavad. Tapetu hiigla
tahtejõudu iseloomustab seejuures see asjaolu, et tema surmavalt haavatuna siiski
veel suutis oma mõrtsuka nime, keda tema tundis, küüntega lähedalolevale seinale kirjutada, mida mõrtsukas, kes sel ajal
toas viibis, tähele ei pannud raha ja väärtasjade röövimisel. Paari tunni pärast
läks politseil korda mõrtsuka elukohta
välja uurida ning süüalust arreteerida.
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Küsimused ja kostmised.
Nr. 727. Lugeja nr. 309. Küsimused.
1. Kas on usuühingute vaimulikel õigus
lapsi ristida ja abielupaarisid laulatada
enne nende seaduslikku registreerimist
omavalitsuse perekonnaseisu
ametniku
juures (sel juhtumisel, kui see vaimulik
seaduslist registreerimist enese peäle
pole võtnud).
2. Kas usuühingute vaimulikud või-

vad surnut kiriklikult matta, kui surmajuhtumine seadulikus korras registreerimata, eitaval korral kas võetakse see
vaimulik vastutusele ühes isikutega, kes
surmajuhtumisest teatama olid kohustatud.
V a s t u s : 1. Võib.
2, Võib, kuid mulda sängitada ei või
enne registreerimist.

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. Maddisson.
Tegev toimetaja: O. Angelus.

K u u l u
Tunnustatakse kadunuks:
Villem Jaani p. H o l t s m a n i
brovning „Titanin" nr. 4281.

Inglise
(39831)

Tunnustatakse maksvusetuks järgmised
tunnistused:
V i i d i k , Jakob Semjoni p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. 10. 3. 26 a. nr. 426.
L e p p i k , Elmar Marie p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Korraldusvalitsusest
30. 9. 25 a. nr. 2572.
A a r n a , Paul Joosepi p., sõjav. vab. tunnistus, v. a. Harju maak. rahvaväe ülemalt 10. 10. 19 a. nr. 99.
L i n d , Marta Marie t., hobusepass, v. a.
Kudina vallaval. 24. 1. 21 a. nr. 112.
H a n i , Julius Jaani p., sõjav. vab. tunnistus, v. a. 7. jalaväe rügemendi ülemalt
1923 a. nr. 14687.
S eh i r o k o v, Ivan Stepani p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. 3. diviisi tagavara pataljoni ülemalt 1920 a. nr. 703.
H a g a r, Eduard Magnuse p., hobusepass,
v. a. Albu vallaval. 1925 a. nr. 115.
K a a s i k , Mihkel Andrese p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Tall. tagavara polgu ülemalt 7. 4. 20 a. nr. 11155.
V e n t s e 1, Aleksander Jaani p., sõjav.
vab. tunnistus, v. a. Järva maak. rahvaväe ülemalt 15. 3. 21 a. nr. 930.
O r d a n, Viktor Aristarhi p., Nanseni
pass, v. a. poi. peavalits. 28. 5. 24 a.
nr. 7733/14193.
S e p t e r, Aleksander, hobusepass, v. a.
Esna vallaval. 4. 1. 20 a. nr. 619.

t u s e d.
P o l j a k o v , Andrei, Nanseni pass, v. a.
Politsei peavalits. 11. 6. 24 a. nr.
8355/5577.
'
B e r e n d s o n , Albert, sõjav. vab. tunnistus, v. a. Sv. korraldusvalits. 27. 4. 22 a.
P o l d e r , Aleksei, sõjav. vab. tunnistus,
v. a. Tallinna mereväe staabist 28. 4.
22 a. nr. 351.
L e i s , August, sõjav. vab. tunnistus, v. a.
7. piiriküti pataljoni ülemalt 18. 4. 20 a.
nr. 70.
L i i a s , Peeter, sõjav. vab. tunnistus, v. a.
Peipsi laevastiku diviisi ülemalt 12. 7.
20 a. nr. 1415.
K i n d l a m , Eduard, sõjav. vab. tunnistus, v. a. Piirivalve valits. 1. 5. 25 a.
nr. 2011.
A l l i k , Aleksander, sõjav. vab. tunnistus,
v. a. Saare maak. rahvaväe ülemalt 9.
4. 20 a. nr. 30.
T r u s h k i n, Vlas Jefimi p., sõjav. vm.
tunnistus, v. a. Petseri maak. rahvaväe
komisjonilt 5. 11. 20 a. nr. 7079.
M e t s a l u i k , Konstantin Semjoni p., sõjav. vab. tunnistus, v. a. Sõjaväe kraamiladu ülemalt 1. 8. 23 a. nr. 1231.
K o l t s o v , Pavel Jefimi p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Inseneriväe 2. töösalga
ülemalt 21. 5. 20 a. nr. 2307.
A 1 f e j e v, Ivan Mihaili p., peatusloa kviitung nr. 12, v. a. Võru-Petseri abiprefekti poolt 20. 4. 26 a.
M u r u m e t s , Aleksei Peetri p., sõjav.
vab. tunnistus, v. a. Inseneriväe pataljoni ülemalt 30. 12. 21 a. nr. 6350.
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S k o r o h o d o v a , Natalie, nimele väljaantud täiteleht nr. 401 Petseri 2. jsk.
rahukohtuniku poolt 5. 6. 25 a. — Grigori Kasantsevi vastu mk. 25.000 summa sissenõudmiseks.
S eh r o e d e r, Karl Gustavi p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Pärnu maak. rahvaväe
ülemalt 31. 12. 20 a. nr. 15563.
D i e s f e 1 d t, Mihkel Madise p., sõjav.
vab. tunnistus, v. a. Pärnu maak. rahvaväe ülemalt 19. 1. 21 a. nr. 1065.
H a r j a k a s , Vladimir Madise p., sõjav.
vab. tunnistus, v. a. Narva karantiini
ülemalt 22. 12. 20 a. nr. 15/15139.
V i l k , Elmar Jakobi p., sõjav. vab. tunnistus, v. a. Allohvitseride kooli ülemalt
18. 10. 22 a. nr. 6115.
K a l d u n o v , Aleksander Grigori p., sõjav. vab. tunnistus, v. a. Viru maak. rahvaväe ülemalt 28. 1. 21 a. nr. 141.
K n u u d i, Eduard Augusti p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Narva Kaitseliidu ülemalt 28. 4. 20 a. nr. 1313.
N u t o v, Ilmar, välispass, v. a. politsei
peaval. 3. 11. 25 a.'nr. 6069.
K i p p a s t o , Georg Gustavi p., reservi
tunnistus, v. a. Inseneri pataljoni ülemalt 27. 3. 23 a. nr. 2267.
K r e 1 o v i t s, Peeter Kadri p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Tartu maak. rahvaväe
ülemalt 1. 7. 21 a. nr. 15102. (37940)
S eh u k i n, Voldemar, sõjav. vab. tunnistus nr. 8677.
(25042)
S a r a p u u , Voldemar Hugo, sõjav. vab.
tunnistus nr. 34134.
(25043)
S a r a p u u , Voldemar Hugo, hobusepass.
(25043)
P u n d e r, Jakob, hobusepass nr. 716.
!
(25043)
K e r v e m a n n , Johannes Gustavi p., sõjav. vab. tunnistus.
(31898)
F e i n a s , Jaan Jüri p., sõjav. vab. tunnistus, v. a. Lääne maak. rahvaväe ülemalt
1920. a. nr. 9121.
(33975)
K a l m a n, Ella Mihkli t., välispass, v. a.
politsei peaval. 28. 7. 24 a. nr. 3695.
i

(33977)

K r ü ü s e l , Julius Jüri p., laskeriista luba,
v. a. Harju maak. poi. ülemalt 20. 3.
25 a. nr. 640.
(34746)
B i r k , Arnold, sõjav. vab. tunnistus, v. a.
Harju maak. rahvaväe ülemalt 31. 1. 21
a. nr. 2669.
(35269)
J o k k , Hindrek, laskeriista luba, v. a.
Lääne maak. poi. ülemalt 23. 5. 25 a.
nr. 266 .— maksvusega kuni 23. 5. 26 a.
(37230)

K o k l a , Albrecht, sõjav. vab. tunnistus,
v. a. Sõjaväe spordi kursuste ülemalt
18 6. 20 a. nr. 86.
(37228)
T o n n a, Jaan, sõjav. vab. tunnistus, v. a.
Lääne maak. rahvaväe ülemalt 22. 10.
20 a. nr. 979.
(37229)
M a r t i n s o n , August Tiido p., sõjav.
vab. tunnistus, v. a. 3. jalaväe diviisi
intendandi poolt 10. 8. 20 a. nr.
3864/11428.
(38759)
K r o l l , August Gustavi p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Väljapatarei nr. 16. ülemalt 9. 8. 20 a. nr. 4100.
(39001)
Ä r m a n n , Jüri Tõnise p., sõjav. vab. tunnistus.
(39200)
K õ d a r , Johan Hendriku p., hobusepass
nr. 172, v. a. Aidu vallaval. 22. 12. 20 a.
(39383)

T o i g e r , Marie, laskeriista luba nr. 6081.
(39394)

T u u r , Mihkel Hindreku p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. 8. jalaväe polgust 30.
3. 20 a. nr. 856.
(39397)
R e h a , Rudolf Jaani p., sõjav. vab. tunnistus nr. 3270.
(39401)
K o 11 o v, Heinrich Hindreku p., sõjav.
vab. tunnistus, v. a. 1. jalaväe rügemendi
ülemalt 28. 4. 20 a, nr. 859.
(39411)
K r e s s , Jaan Jüri p.f hobusepass, v. a.
Tall. linna poi. 4. jsk. nr. 94. (39413)
T u i s k , Martin Jaani p., sõjav. vab. tunnistus, v. a. 1. jalaväe rügemendi ülemalt 19. 5. 21 a. nr. 9451.
(39417)
Tõugjas,
Otto Peetri p., laskeriista
luba, v. a. Tall. linna poi. ülemalt
1925 a.
"
(39426)
T u n d e r b e r g , Arnold Johani p., sõjav.
vab. tunnistus, v. a. sõjaväe staabi korraldusval. ülemalt 7. 7. 25 a. nr. 2466.
(39429)

R u b a eh, Johan Hindreku p., voorimehe
luba, v. a. Tallinna linnavalitsuselt
1919 a. nr. 383.
(39438)
T a m m a i , Aleksander Hindreku p., laskeriista . luba, v. a. Pärnu prefektilt
18. 2. 26 a. nr. 448.
(39443)
R o s i t, Aleksander, sõjav. vab. tunnistus,
v. a. Petseri maak. rahvaväe ülemalt
nr. 239/717.
(39763)
R o o s m a n n , Karl Peetri p., laskeriista
luba, v. a. Pärnu maak. poi. ülemalt
22. 9. 25 a. nr. 2374, maksev kuni
22. 9. 26 a.
(39772)
K a r l s o n , Mihkel, hobusepass, v. a.
Paatsalu vallaval. 11. 2. 21 a. nr. 544.
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(39776)

K a s k m a n n , Aleksander Andrese p., hobusepass, v. a. Kunda-Malla vallaval.
26. 9. 24 a. nr. 82.
(39779)
T õ n s o n , Hans Andrese p., laskeriista
luba, v. a. Viljandi maak. poi. ülemalt
10. 7. 25 a. nr. 1294.
(39786)
M ä ä r , Karl Reinhold Karli p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Harju maak. rahvaväe
ülemalt 5. 5. 24 a. nr. 3481. (39795)
H i t r o v, Nikolai Grigori p., Nanseni
pass, v. a. Politsei peaval. nr. 7470/13573.

Tunnustatakse maksvusetuks järgmised
isikutunnistused:
T r u v e r t, Marie Rosalie, v. a. Kihelkonna vallaval. 5. 1. 20 a. nr. 131.
P ä r t e l , Jüri, v. a. Torgu vallaval. 6. 4.
20 a. nr. 399.
R e m m e l , Joosep, v. a. Pihtla vallaval.
10. 2. 23 a. nr. 30
R e r m a n n, Hilda Gustavi t., v. a. Narva
linna poi. ülemalt 24. 11. 19 a. nr. 1103.
M i r o n o v a, Maria Peetri t., v. a. Naroo(39810)
va vallaval. 18. 10. 20 a. nr. 972.
K r e u t z b e r g , August Jaani p., sõjav. V o i p ä ä, Semjon Pauli p., v. a. Narva
vab. tunnistus, v. a. Harju maak. rahvavallaval. 17. 6. 21 a. nr. 1550.
väe kom. 1921 a.
(39818) V e r d e r, Adele Magnuse t., v. a. Tapa
3 õ s t e r, Nikolai Jakobi p., välispass
alevi poi. ülemalt 8. 12. 19 a. nr. 346.
nr. 1471, v. a. Sisem. politsei osakonnast M e t s , Karl Kusta p., v. a. Sangaste val17. 5. 26 a.
(39820)
laval. 18. 11. 21 a. nr. 1622.
P e d a j a , Reet Jaani t., hobusepass, v. a. S o o , Marie Sophie t., v. a. Tartu linna
Jõõpre vallaval. 29. 12. 20 a. nr. 88.
poi. 2. jsk. ülemalt 17. 12. 19 a. nr. 7024.
P e t e r s o n , Mihkel Karli p., v. a. Püha(39870)
järve vallaval. 27. 5. 20 a. nr. 127.
L u g e n b e r g , Juhan, hobusepass, v. a.
Võhmuta vallaval. 16. 4. 23 a. nr. 27. G r o s s eh m i d t, Anna Johani t , v. a.
Päidla vallaval. 29. 12. 19 a. nr. 89.
(39873)
J ü r g e n t h a l , Jüri Jüri p., sõjav. vab. T a m m a n n , August Jüri p., v. a. VanaOtepää vallaval. 22. 12. 19 a. nr. 101.
tunnistus, v. a. 1. jalaväe rügemendi
S a v o s t k i n , Stepan Trofimi p., v. a.
ülemalt.
(39874)
Elva alevival. 14. 4. 24 a. nr. 202.
K i i s k , Arnold Jaani p., sõjav. vab. tunnistus, v. a. 1. piiriküti pataljonist 9. 8. L u jfi r, Jakob Hansu p., v. a. Palupera
vallaval. 19. 12. 19 a. nr. 105.
1920 a. nr. 4608.
(39875)
K r i i v e r, Ado Ado p., sõjav. vab. tun- T a k k , Karl Hansu p., v. a. Kavilda vallaval. 1. 12. 25.a. nr. 354,,
nistus, v. a. Pärnu maak. rahvaväe kom.
P a r e m, Jaan Johani p., v. a. Uderna val(40001)
laval. 27. 4. 22 a. nr. 883.
K r a a s , Johannes Jaani p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Lennuväe rügemendi R a i g , Alviine Johani t., v. a. Pühajärve
vallaval. 27. 3. 19 a. nr. 100,
poolt.
(40003)
Hobusepass nr. 7, v. a. Tall. linna poi. P e i k, Linda Johani t., v. a. Rõngu vallaval. 15. 12. 19 a. nr. 3686.
3. jsk. 9. 6. 25 a.
(40004)
A l t o n , Jüri Jaani p., voorimehe luba D e e v i t o, Jaan Jakobi p., v. a. Seliste
nr. 463.
(40009)
vallaval. 9. 12. 19 a. nr. 68.
T o f f r i, Julius Alfred Johani p., sõjav. K u b i, Reinhold Märdi p., v. a. Uue-Antsvab. tnnn., v. a. 2. soomusr. rügemendi
la vallaval. 3. 10. 22 a. nr. 137.
ülemalt 1. 9. 24 a. 33.
(40065)
V u n n, Emma Peetri t., v. a. Patküla valR e k k a, Aleksander Johani p., sõjav. vab.
laval. 9. 12. 19 a. nr. 251.
tunnistus, v. a. Peipsi laevastiku divisB
i
r k h o 11 s, Otto Hansu p., v. a. Taagejoni ülemalt 21. 6. 20 a. nr. 1492.
pera
vallaval. 5. 5. 20 a. nr. 418.
(40067)
K
i
i
s
,
Minna
Johani t., v. a. Patküla valKastre-Peravalla Kalameeste ühisuse poolt
laval.
31.
12.
19 a. nr. 1091.
4. 4. 25 a. välj. volikiri ilma numbrita —
August Johani p. Poskale
(40069) P ä r l i , Hans Karli p., v. a. Alliku vallaval. 20. 2. 20 a. nr. 258.
N e p p o, Artur Daaveti p., sõjav. vab.
tunnistus, v. a. Piirivalve valits. 2. 2. P a r k e r , Jaan Hansu p., v. a. Särevere
1924 a. nr. 362.
(40071)
vallaval. 3. 6. 21 a. nr. 47.
S t e i n b e r g , Herman Liisa p., sõjav. S a g o r s k i , Semjon Makari p., v. a. 12.
vab. tunnistus, v. a. Tartu maak. rahva2. 26 a. nr. 44.
väe ülemalt 13. 12. 20 a. nr. 30037.
D a r s eh, Jaan Karli p., v. a. Taagepera
(40070)
vallaval. \8. 8. 20 a. nr. 443.
— 493 —
^
•

S e g a s a a r , Vassili Kirilli p., V, a. 14.
4. 26. a. nr. 1828.
S k o b e 1 e v, Jevdokia Ivani t., v. a. 23.
12. 24 a. nr. 692.
A u d j a s a a r (Varung), Aleksandra Osipi
t., v. a. 14. 4. 20 a. nr. 1633.
L u 11 i, Liine Johani t., v. a. Uue-Antsla
vallaval. 1919 a. nr. 336.
M õ t t u s , Gottlieb Mari p., v. a. Paju
vallaval. 1919 a. nr. 16.
M ä ä r i t s , Jaan Juhani p., v. a. Valga
maak. poi. ülemalt 1919 a. nr. 1055.
S a h 1 i t, Mart Daavet! p., v. a. Tõlliste
vallaval. 1925 a. nr. 34.
E 1 s t e i n, Milda Jaani t., v. a. Taheva
vallaval. 1925 a. nr. 166.
M õ t t u s , Lidja Jakobi t., v. a. Laanemetsa vallaval. 1920 a. nr. 703.
P a 1 v a d e r, Jaan Karli p., v. a. Sangaste vallaval. 1919 a. nr. 79.
T i i t , Jenny Adami t., v. a. Valga maak.
poi. ülemalt 1922 a. nr. 43.
A r j a s, Märt Jaani p., v. a. Valga maak.
poi. ülemalt 1919 a. nr. 2433.
V i n t , Juhan Toomase zx, v. a. Karula
vallaval. 1919 a. nr. 209.
M u m m , Madis Tõnise p., v. a. Karula
vallaval. 1920 a. nr. 1455.
R ä t s e p , Peeter Andrese p., v. a. Karula
vallaval. 1920 a. nr. 1067.
K ä r s n a , Emilie Liisa t , v. a. Taheva
vallaval. 1919 a. nr. 60.
S v a i g s n e, Ernestiine Andrei t., v. a.
Laanemetsa vallaval. 1919 a. nr. 437.
V e i n b e r g , Nikolai Liidja p., v. a. Valga maak. poi. ülemalt 1924 a. nr. 716.
K a 11 a s p o 1 i k, Pauliine Elisabeth Jüri
t., v. a. Kirna vallaval. 30. 11. 21 a.
nr. 425.
j
R u b i s, Lisette Eduardi t., v. a. Mäo vallaval. 16. 2. 20 a. nr. 80.
R u d o f, Amanda Hansu t., v. a. Paide
linna poi. ülemalt 12. 12. 19 a. nr. 1081.
K l a a s , Liisa Kustase t., v. a. Kirna vallaval. 11. 2. 20 a. nr. 235.
J ü r g e n s o n , Johannes Ado p.-, v. a.
Paide linna poi. ülemalt 28. 4. 20 a.
nr. 1986.
K o o b a s , Nikolai Martini p., v. a. Paide
linna poi. ülemalt 19. 4. 20 a. nr. 1948.
S m o r o d i n, Mihail, v. a. Petseri vallaval. nr. 1617.
J a g o m ä g i, Eduard, v. a. Orava vallaval. nr. 1050.
S t e p a n o v a (Naumova), Ksenja, v. a.
Petseri vallaval. nr. 17/20.

K a s a k o v a , Darja, v. a. Petseri vallaval. nr. 58/28.
L e o n o v a (Ellakvere), Pelageja, v. a.
Petseri vallaval. 8. 2. 21 a. nr. 11/44.
E k i m o v, Nikon Ekimi p., v. a. Petseri
vallaval. nr. 195/12.
I v a n o v a , Akulina Ivani t., v. a. Petseri
vallaval. nr. 37/12.
K o n o n o v, Antonina Feodori t., v. a.
Petseri vallaval. 17. 1. 21 a. nr. 189/36.
V i k k i s k, Rudolf Hansu p., v. a. Orava
vallaval. 31. 5. 20 a. nr. 822.
L e p p , Minna Peetri t., v. a. Võru linna
poi. ülemalt 25. 11. 19 a. nr. 576.
A i t, Oskar Kadri p., v. a. Võru linna poi.
ülemalt 30. 4. 20 a. nr. 4039.
O t s , Aleksander Mihkli p., v. a. Saaluse
vallaval. 4. 11. 21 a. nr. 78.
L u i k , Herman Jakobi p., v. a. Saaluse
vallaval. 8. 12. 25 a. nr. 67.
P e t t ä i , Liisa Peetri t., v. a. Valga linna
poi. ülemalt 17. 1. 20 a. nr. 5109.
A t s p o o 1, Lonni Gustavi t., v. a. Vastseliina vallaval. 24. 3. 20 a. nr. 695.
L i n n a m ä g i , Avdotja Stepan! t , v. a.
Panikovitshi vallaval. 27. 3. 20 a. nr.
2519.
T a b e r, Karl Tanila p., v. a. Vastseliina
vallaval. 3. 1. 20 a. nr. 351.
K ä ä r , Amalie Juhani t., v. a. Võru linna
poi. ülemalt 28. 11. 19 a. nr. 2036.
P a u r, Gustav Mihkli p., v. a. Vastseliina
vallaval. 15. 4. 21 a. nr. 1382.
R i b b e, Paul Johani p., v. a. Võru maak.
poi. linna jsk. ülemalt 24. 8. 25 a.
nr. 347.
T i m m e r m a n n , Leena Jaani t., v. a.
Nursi vallaval. 30. 3. 20 a. nr. 443.
K o p p e l , Osvald Anne p., v. a. Tall. linna poi. 4. jsk. 6. 3. 23 a. nr. 646.
S u v i , Elisabeth Kusta t., v. a. Võru vallaval. 16. 6. 21 a. nr. 30.
T a m m , Karl, v. a. Kaarma-Suure vallaval. 5. 5. 20 a. nr. 75.
S e p p , Eliise, v a. Kuresaare jsk. poi. ülemalt 2. 12. 19 a. nr. 820.
A b r a k, Priido, v. a. Lümmada vallaval.
17. 6. 21 a. nr. 1262.
P i i s a s , Juula,, v. a. Kihelkonna vallaval.
22. 3. 20 a. nr. 1196.
M a l k , Tiina, v. a. Kihelkonna vallaval.
19. 3. 20 a. nr. 1190.
K u p p , Marie, v. a. Torgu vallaval. 10.
12. 20 a. nr. 1027.
K ö r m, Jüri, v. a. Abroka vallaval. 8. 8.
22 a. nr. 622.
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P u u s t , Helmi Mardi t., nr. 4667.
P u p a r t, Mihail, V. a. Karla vallaval.
J a n t r a, Osvald Ferdinand! p., v. a. Pär9. 5. 24 a. nr. 44.
nu linna poi. komissarilt 7. 1. 26 a.
H e i 1 ni, Karl, v. a. Lümmada va!'aval
nr. 27/286176.
24. 1. 20 a. nr. 316.
L a u l , Leena Jaani t., v. a. Orajõe valP u l s t , Jakob Andrei p., v. a. Pärna hiilaval. 1919 a. nr. 739.
na poi.-ülemalt 18. 4. 21 a. nr. H283.
S i l l i n g , Jaan Johani p., v. a. HäädeJaanson,
Arnold Theodori p., v. a.
meeste vallaval. 1926. a. nr. 47.
Pärnu linna poi. ülemalt 11. 5. 21 a.
K o k s , Jüri Jaani p., v. a. Häädemeeste
nr. 13488.
vallaval. 1920 a. nr. 291.
J o h a n s o n , Pauliine Heinrichi t., v. a.
Pärnu linna poi. ülemalt 28. 11. 19 a. V i i d e k o p, Maria Jaani t., v. a. Uulu
vallaval. 1920 a. nr. 52.
nr. 1418.
A n d r e s s o n , Mihkel Mihkli p., v. a. . M u r r o , Johanna Jaani t., v. a. Tõstamaa
vallaval. 1920 a. nr. 580.
Pärnu linna poi. ülemalt 20. 1. 24 a.
K o u s a , Amalie Juhani t., v. a. Naroovanr. 424/30204.
Jõesuu jsk. poi. ülemalt 13. 12. 19 a.
S e n i s o n, Kristjan Mihkli p., v. a. Pärnu
nr. 767.
linna poi. ülemalt 30. 12. 19 a. nr. 8694.
O r ni a n n - E i n m a n n, Joosep AleksandU d i k a s , Helene Reinu t., v. a. Pärnu
ri p., v. a. Narva linna poi. 1. jsk. 27.
linna poi. ülemalt 23. 12. 19 a. nr. 7126.
1. 25 a. nr. 103.
O r a v , Aleksander Jaani p., v. a. Tallinna
T u i s k , Oskar Mihkli p., v. a. Narva linsadama jsk. poi. 1. 8. 23 a. nr. 214.
na poi. ülemalt 12. 6. 20 a. nr. 24706.
P e t e r s o n , Friedrich Mihkli p., v. a.
Pärnu linna poi. ülemalt 3. 10. 25 a. V e l t m a n n , Voldemar Pauli p., v. a.
Narva linna poi. 1. jsk. 30. 10. 24 a.
nr. 1120/259082.
nr. 226.
P a l u , Marie Kustase t., v. a. Pärnu linna
P a u k , Emilie Pauliine Jakobi t., v. a.
poi. ülemalt 10. 2. 1922 a. nr. 14436.
Narva linna poi. ülemalt 4. 4. 24 a.
T o m s o n , Anna Johani t., v. a. Tõstamaa
nr. 427.
valla vai 4. 1. 20 a. nr. 288,
T r e 1 i, Aksel Juhani p., v. a. Narva Unna
N a a r i s, Peeter Peetri p., v. a. Laatre
poi. ülemalt 3. 6. 19 a. nr. 23520.
vallaval. 2. 7. 23 a. nr. 32/064012.
K u 11 i s s o n, Jaan Matsi p., v. a. Pärnu P u h o v, Vladimir, v. a. Skarjatina vallaval. 5. 4. 23 a. nr. 40.
linna poi. ülemalt 3. 1. 20 a. nr. 8013.
R a k o v, Theodor Aleksei p., v. a. Narva
M i h k e l s o n , Jüri Peetri p., v. a. Pärnu
linna poi. ülemalt 5. 12. 19 a. nr. 12362.
linna poi. ülemalt 30. 8. 20 a. nr. 11886.
H o 11 z, Verner Aleksander Eduardi p., v. K u s n e t s o v , Aleksei Pavli p., v. a.
Skarjatina vallaval. 21. 4. 21 a. nr. 1009.
a. Uue-Vändra vallaval. 12. 8. 22 a.
S u d a k o v, Vassili Timofei t., v. a. Kose
nr. l i l l .
vallaval. 30. 12. 21 a. nr. 596.
O i n a s , Johanna Mardi t., v. a. Mõisaküla alevival. 27. 4. 26 a. nr. 81/286539. A a m e r, Aleksander Gustavi p., v. a.
Narva linna poi. ülemalt 6. 3. 20 a.
O 11 e r, Georg Mardi p., v. a. Pärnu linnr. 21036.
na poi. ülemalt 29. 12. 19 a. nr. 8423.
V a r s o, Vilhelmine Mihkli t., v. a. Pärnu V e g e s r e h t , Mai Jüri t., v. a. Narva linna poi. ülemalt 9. 12. 19 a. nr. 9511.
linna poi. ülemalt 29. 12. 20 a. nr. 12838.
D i d r i eh s o n, Juuli Jaani t , v. a. Tahku- K r i i s k , Leena Jaani t,, v. a. Narva linna poi. ülemalt 22. 12. 19 a. nr. 18239.
ranna vallaval. 17. 10. 21 a. nr. 387.
K ü n n a p a s , Theodor Tõnise p., v. a. T e p p i eh, Aleksander Karli p., v. a. Vaivara vallaval. 11. 1. 23 a. nr. 21.
Pärnu linna poi. ülemalt 12. 4. 20 a.
nr. 10745.
R ei j a , Juuli Madise t , v. a. Naroova
vallaval. 11. 8. 20 a. nr. 333.
V a a r g a r a j a , Vladimir, v. a. Pärnu linJ
a
a n s o n , Julius Gustavi p., v. a. Skarna poi. ülemalt 24. 8. 21 a. nr. 13817.
jatina vallaval. 29. 8. 24 a. nr. 399.
K ü n n a p a s , Johannes, v. a. Pärnu linna
L u 1 1 u, Richard, v. a. Püssi vallaval. 31.
poi. ülemalt 1. 12. 19 a. nr. 11997.
10. 21 a. nr. 1813.
K e s t n e r, Elisabeth Jakobi t., v. a. Telliskopli jsk. poi. abikom. Tallinnas 16. T a a l , Eduard, v. a. Narva linna poi. 3.
7. 21 a. nr. 262.
jsk. 21. 7. 24 a. nr. 35.
M i h k e l s o n , Jaan, v. a. Tahkuranna 11 u k o v, Andrijan Dionisi p., v. a. Skarjatina vallaval. 7. 3. 21 a. nr. 1149.
vallaval.
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P a s s , Anton Jaani p., v. a. Tartu linna
N i k i t i n , Ivan, v. a. Narva linna poi.
poi. 2. jsk. 15. 1. 20 a. nr. 10788.
ülemalt 5. 2. 24 a. nr. 166.
P e n d e r, Julius jooni p., v. a. Vana-Tä- T a l l i n n , Julius Jüri p., v. a. Kuremaa
vallaval. 29. 12. 22 a. nr. 5.
nasilma vallaval. 18. 10. 23 a. nr. 58.
R o t t , Vilhelm Aleksandri p., v. a. VaiR o o s , Helene Hansu t., v. a. Tartu linna
mastvere vallaval. 10. 12. 19 a. nr. 2250.
poi. 1 .jsk. 27. 11. 19 a. nr. 1234.
O 11 e r, Alma Aleksandri t., v. a. L.-Täht- K l a s s e n . (Klausson), Heinrich Juhani p.,
v. a. Tartu linna poi. 1. jsk. 6. 12. 20 a.
vere vallaval. 3. 3. 22 a. nr. 1104.
nr. 9977.
L o k k o , Albert Hendriku t., v. a. Tartu
R o k k , Aliide Gustavi t., v. a. Tartu linna
linna poi. 1. jsk. 6. 12. 19 a. nr. 2780.
poi. 2. jsk. 10. 5. 21 a. nr. 17312.
N a a r i t s , Elfriede Jaani t., v. a. Tartu
K u h l b e r g , Marta Jakobi t., v. a. Raudlinna poi. 2. jsk. 19. 12. 19 a. nr. 7247.
teede poi. ülemalt 12. 12. 19 ä. nr. 4262.
L e i n b o k, Olga Hansu t., v. a. (dublikaat) Tartu linna poi. 1. jsk. 8. 7. 21 a. M i eh e 1 s o n, Margarethe Hansu t., v. a.
Tartu linna poi. 2. jsk. 3. 12. 19 a.
nr. 2652.
nr.
3263.
V e d l e r , Rosalie Julie Viido t., v. a. Tartu linna poi. 1. jsk. 10. 12. 19 a. nr. 2576. E e r i k , Jaan Johani p., v. a. Sootaga vallaval. 9. 9. 20 a. nr. 275.
M õ t t u s , Arnold Jaani p., v. a. Tartu
E l b e , Eduard Tõnise p., v. a. Kudina
linna poi. 2. jsk. 22. 11. 20 a.nr. 16054.
vallaval. 8. 1. 20 a. nr. 100.
P o s t i , Jaan Mari p., v. a. Tartu linna
J ü r g e n s o n , Marie-Anna Juliana Mardi
poi. 1. jsk. 11. 12 19 a. nr. 3743.
t., v. a. Tartu linna poi. 1. jsk. 28. 11.
V a s k , Ida Madise t., v. a. Vorbuse val19 a. nr. 1413.
laval. 6. 3. 20 a. nr. 162.
G
o
l d b e r g , Maike Boruchi t., v. a. TarK õ l l o , Robert Karli p., v. a. Raudteede
tu linna poi. 3. jsk. 14. 2. 21 a.
poi. ülemalt 23. 12. 19 a. nr. 5014.
nr 12802.
H a l l i k , Karl Joosepi p., v. a. Tartu linM
a r a n i k , Emilie Johani t., v. a. Tartu
na poi. 2. jsk. 1. 6. 25 a. nr. 5009.
linna
poi. 3. jsk. 14. 10. 25 a, nr. 973,
Parts,
Helene Johani t., v. a. Tartu linK ü t t a , Jaan Ado p., v. a. Tartu linna
na poi. 1. jsk. 24. 11. 19 a. nr. 384.
poi. 3. jsk. 1. 11. 20 a. nr. 11987.
R o o s a , Jenny Reinu t., v. a. Tartu linna
K a d d e, Helene Johani t., v. a. Tartu linpoi. 2. jsk. 22. 1. 20 a. nr. 11222.
na poi. 3. jsk. 25. 11. 24 a. nr. 887.
K ä r n a , Anna Miina t , v. a. Vana-Kuuste
vallaval. 20. 12. 19 a. nr. 95.
M a r t i n , August Karli p., v. a. VanaR o o s e , August Karli p., v. a. Tartu linKuuste vallaval. 24. 3. 20 a. nr. 580.
na poi. 2. jsk. 5. 1. 20 a. nr. 9517.
S o k k (Lokk), Hans Jaani p., v. a. Tartu
J a k o b s o n , Kalman Joosepi p., v. a.
1. poi. 2. jsk. 2. 5. 26 a. nr. 858/37008.
Tartu linna poi. 2. jsk. 10. 6. 23 a.
K u r e , Marie Hendriku t>, v. a. Tartu linnr. 1252.
na poi. 3. jsk. 9 1. 20 a. nr. 7134.
L a a s , Eliise Aleksandri t., v. a. Tartu
B a s s e n - S p i l l e r , Ksenja Hermani L,
linna poi. 1. jsk. 17. 12. 19 a. nr. 5102.
v. a. Tartu linna poi. 3. jsk. 25. 6. 24 a.
P e h a p , Elmar Jaani p., v. a. Tartu linna
nr.
479.
poi. 2. jsk. 21. 1 19 a. nr. 11190.
L u k i n , Veera Rudolfi t., v. a. Tartu linna poi. 2. jsk. 1923. a. nr. 19555.
Siseministeeriumi politsei osakond ostab suuR a i g , Anna Jaani t., v. a. Tartu linna
sõnalisel v õ i s t l u s p a k k u m i s e l politsei ametpoi. 2. jsk. 6. 12. 19 a. nr. 4117.
nikkude
K e d u s, Ferdinand Kristjani p., v. a. Põlgaste vallaval. 23. 12. 19 a. nr. 164.
K r u u s , Reginald Bruno p., v. a. Tartu
linna poi. 2. jsk. 1923 a. nr. 1154.
Vähempakkumine toimetatakse 18. augustil
V a n a k, Feliks Voldemar Hansu p., v. a.
s. a. kell 10 hommikul politsei osakonnas, Toompea lossis. Järelpakkumine sünnib sealsamas
Tartu linna poi. 2. jsk. 20. 12. 19 a.
21. augustil s. a. kell 10 hõrn.
nr. 7855.
Lähemaid teateid saab igal tööpäeval politsei
K o d a n i k , Amanda Hendriku t., v. a.
osakonna majandustoimkonnast kella 10-14.
Tartu linna poi. 2. jsk. 31. 1. 23 a.,
nr. 360.
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