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Z03S0RSI50 L06S30I0 ^SS3^P0I0, 29 Svaöpil »1916^. 

1'imoi'pachw I. ii Ha^i^asi-, ?sssRi>. 



Eessõna. 
Karilikult ei mõista kroonuteenistusesse astuja eestlane 

Wene keelt mitte. Et see asjalugu teenistust meie noorte-
meestele iseäranis raskeks teeb, on arusaadaw. 

Käesolew raamat tahab suguwendadele appi tulla. 
Siit leiab noor soldat kõik tema eluolusse puutuwad seadlused 
ja teated, täiendatud kõige uuemate eeskirjade põhjal. Neid 
hoolega mitu korda lugedes õpib soldat pea ka soldatikeele 
kätte. Muidugi peab selle raamatu lugeja natukene Wene 
keelt enne mõistma. Kohane Wene keele õperaamat täiskas-
wanutele on: Jwan Iakowlewi toimetatud 

Wene keele iseõpetaja eestlastele, 
hind köites 2 rbl. Selles õperaamatus on ka soldatielus 
ettetulewad sõnad kokku korjatud. Wene keele õppimise alga
miseks on weel kohane lühikene õperaamat „Eestlane wene-
laste keskel," mis esimese osa suurest „Iseõpetajast" sünnitab 
(hind 70 kop.). Kroonuteenistusesse minejat wõiks huwitada 
weel järgmised raamatvd: Ans sõjateenistuse seadus. 
Sind 30 kop. Llued ja wanad seadused I. ja II. järgu 
maakaitsewäeliste üle ja nende teenistusesse kutsumine kuni 
43. eluaastani. Missugused ametid wabastawad kroonu
teenistusest. Kind 30 kop. Missugused haigused ja 
kehawead wabastawad kroonuteenistusest. Kind 30 kop. 
Pajnkid ja abirahad soldatile ja tema perekonnale. 
Kudas neid saada. Kind 25 kop. Täirohud. Praktikaline 
juhatusraamatukene soldatile, kirjutanud rohuteadlane R. 
Wallner. Kind 25 kop. Suusasport. Kind 40 kop. «Igas 
polgus on suusameeste roodud, kus elu huwitawam ja terwem.) 
Kudas sSjawäe aseametniknks saada, missugused õigused 
neil on rahu ja sõja ajal. Wäga tähtis juhatuseraamat 
igale kirjaoskajale kroonutee»istusesse minejale. Kind 40 kop.*) 

Raamatu kokkuseadja. 
-*) Kõiki neid raamatuid wõib saada „Tulu" raamatuladust,Tallinnas. 
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Uo^isrva rveiioM«. 

Sami-, Il/ics eell lla llsõso^x?-, ^a eLaniies ll>i^ 
?L06, ÄÄ llplll^öll. l'SVK, Aa 6^S7"b LÜRK ^L06, 
^iico ua llsökell, n sa söNõ; x^õ^. sailli, sae^i^llkiS ^aZLAl-
Rani- Alleel,, ii oeiäsn sai»ti> AvAi'll llaillu, Ki:oz«s » übi 
ooiasil^s^i, Av^MlllllcAÄl?, säillll>li>; ii ss Lss^il llaei- so llekcz^-
iiiellis; llv llgöasn llaei- ori, n/icäLai'o. Kico Illos serk Mp-
crso ll eü^ia u o^iäsa so s^icki. ^ünillk. 

UoÄiiLLÄ sa II^M Il 0r6?eerL0. 

OllÄLll, I^õello^ll, AI0AN ?soä ll ö^iai'oeRMil AveioÄlliö 
l'Lvs, llvõ^i^ õAaros^pllo^ N^HIZ?^.1'()?V Häms>i^ HM0-
Ä^.U) ^.-HLI<L!^II^?()öII^V sa evllpoillLllbiK MM» ll ?sos 
«oxpall«« icxecro^ ^L0ll>li> AliireRberLv. 

^eesr^ sanov^ell roenyMiix^. 

I. ^.gi> ke^lk I"oell0/li> Loi"i> ?LvS, ^a ss rsõl; 
õÜSll llllill PÄ3SD ^lkllö. 

II. Ü6 eorsoxii osõ^ ic^^illpa ll sc^icaro llvAovw, s^iiiica 
lla llsösoll roM, ll s^iüica sa gs»lA^ llW^, ii SAiiica L2- so-
ZÄXi. llv^i, ss^sio, ^a llö iio«^ollllilllle5l UÄli., llö llve^-
Miillill üõ. 

III. Hö llxis^ll ll>l6lls I"oello/ia Lora ?L06i'o so^s. 
IV. Hõngu /lSllb o^66orlliü, 6»cs eLgiinii sro; mseik 

Allsü A'bAaS, » eorsopllllill si. llllxi, se^ illo6, ^6lli> A:s 
esAkickiÄü—L^õöora I^üellvA) Loi^ illve^. 

V. ^I?ll oryÄ rsosrü ll Näropk rsoid, Aa õMro ?ll 
v^Asii, «I ^a AonroRtzrösi- õMSllin sa ss>l^ii. 

VI. Ho z^Siü. 
VII. Hs llps^iNöbi eoiLOM. 
VIII. Hö z^icpaAll. 
IX. Hs lloeA^llisois^ü Sa AP^ra rRvsi'ö Wullen kors a 

^lo^lla. 
X. Hs llo^s^läö mvllki »oicxkllll^rci rsosro, llö llvMö-

Räü õ^ll^lltiro rsosro, llll esna sro. llll pa6^ erö, su 
paökillii oro, su L0.1Ä sro, su oe^iä srö, llii seäicaro oicoia 
sro, su sesro, eMica e^ii, rLvkro. 
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Palwed.s) 
Meie Isa Palwe. 

Meie Isa, kes Sa oled taewas, pühitsetud saagu Sinu 
nimi, Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündku, nagu taewas, 
nõnda ka maa peal; meie igapäewast leiba anna meile täna-
päew, ja anna meile andeks meie wõlad, nõnda kui meie 
andeks anname oma wõlglastele; ja ära saada meid mitte 
kiusatuse sisse; waid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu 
päralt on riik, ja wägi ja au igaweste. Aamen. 

Palwe Keisri ja Isamaa eest. 
Kaitse, Issand, inimesi ja õsnista nende omandust, 

Oigetusku Keisrile Nikolai Aleksandrowitschile wõitu Tema 
wastaste üle andes ja oma eluaset ristimärgiga kaitstes. 

Issanda kümme käsku. 
I. Mina olen Issand sinu Jumal, sul ärgu olgu ühtegi 

teist Jumalat peale Minu. 
II. Sina ei pea enesele tegema nikerdatud kuju ega 

mingisugust nägu, ei sellest, mis ülewel taewas, ega sellest, 
mis all maa peal wõi maa all wees on, sa ei pea nende ette 
kumardama ega neid teenima. 

III. Sina ei pea Issanda oma Jumala nime ilma
asjata suhu wõtma. 

IV. Pea meeles pühapäewa, et seda Pühitseda; kuus 
päewa pead sa tööd tegema ja kõik oiya töö ära tegema, aga 
seitsmes päew on hingamise päew Issandale sinu Jumalale. 

V. Austa oma isa ja ema, et sinu käsi hästi käiks ja 
sina kaua elaks maa peal. 

VI. Sa ei pea tapma. 
VII. Sina ei pea abielu rikkuma. 
VIII. Sina ei pea warastama. 
IX. Sina ei pea ülekohut tunnistama oma ligimese wastu. 
X. Sina ei pea himustama ligimese naist, tema maja 

ega wara, tema sulast, tema ümardajat, tema härga ega 
eeslit ega ühtgi tema lojustest, ega muud, mis tema oma on. 

*) Soldati käest nõutakse, et ta tähtsamad palwed Wene keeles 
teistega koos lugeda mõistaks. Sellepärast lisame meie käsiraamatu II. 
trükis raamatu algus palwed juure. See on seega tarwilikum weel selle
pärast, et Greeka-Zigeusu palwed Slaawi keeles loetakse, mispärast meie 
raamatu täiendus selles mõttes ka Wene keele oskajale kasulik wõib olla. 



lla3sa'l0iii6 npiiosrll ii 3naNS. 

Soldati ülesanne, wanne ja sõjalipp. 

1. Oskari, sori, c?I^i'a.I"o-
» Orsisersa 15 gamür-

uiiici, uxi. ori, sparõLi, ss'b-
ML.HX1. H LL^rpSHNSXi,. 

2. OroisorLo,—erpasä, Li, 
kvlÜpoS llS^oL^üi, po^l'lRLK, 
osurasre^ ss iio>i/ig.s?LiNi, iz 
z^iipÄL^Köres os saicogÄ^ii. 

3. Häme orsioorso—Los 06-
nlllpsall ^lar^mica ?oeeiÄi. 
I^Ä^Abiö önai^po^iiklü ss^io-
L^üi, 6s33ÄL^rL0 ^iioöizri-
esos OrssserLv s Lv^Ns eii-
JÄNN erapü-kres oro L03S6-
.iüssrb n SÄillnillÄii, oM-
LONi, H Ä'bllMli,. 

4^ Lg^Mss>ls Lpa.ra>lll sa-
SkmÄNieK LLoerpäsLLiK 
i'oo^AäperLa, oi, icoropkinn 
^ILI L6A6»Ii, L0öN^. 

5. Zs^rpggiixiNg Lparä^s 
LÄ3i-iLäiores «oropkis 
õs^ri, si, ?oeeiii s uap^-
iMivri, »aicosi-, «aici, ro: 
sopki, pa-Zõoösnicii, ö^srvL-
iqnicii, ^«AoNÄN maises ori, 
L0SSL0Ü » raici-
AäA-bv. 

1. Soldat on Keisri ja isa
maa teenija ja nende kaitseja 
sisemiste ja wäliste waenlaste 
eest. 

2. Isamaa on see maa, kus 
inimene on sündinud, mille 
alamaks ta ennast loeb ja mille 
seadused tema üle walitsewad. 

3. Meie isamaa on terwe 
suur emake Wenemaa. Iga 
aus inimene armastab üle 
kõige oma isamaad ja püüab 
sõna kui tegudega kõigest jõust 
teda ülendada. 

4. Wälisteks waenlasteks 
nimetatakseneidwõõraidriikisi, 
kellega meie sõda peame. 

5. Sisemisteks waenlasteks 
nimetatakse neid' inimest, kes 
Wenemaal elawad ja seadus
test üleastuwad, nagu: war-
gad, rööwlid, mässajad, sõja-
wäeteenistusest kõrwale hoid
jad jne. 
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6. Upsesi'a eeri, 
norop^io «s-R/lbiü oo^^ari., 
Ler^oa^ sa e^»:6^, a ian^s 
so oicos^äsw ssrkipöXN'öoss-
saro oöz^ssw, Aasri, «a icpo-

OllaoiirsM » sa Lssrözli-
ZLÄLI'SIill, KS.K1, IISPSA1, )IH-
qöõ LÜMlnAi-, si, s?o 
0S1, öMyri, LA^õll, L^poio 
ü llpäs^o«) Lro 
Hao^bASUlc^ n OrssserL^, 
xois VL1 llpuiii^ooi, n MS-
PSIk. Ig, LIIXi,. 

7. s^pow » npas-
Aviv sLÄiiiri,: vLKro neiion-

sel; rpsõokÄLis; se^is 
nvLÄ/ioömen, ir ßp SL vo iiri, 
össi, pvllora xsAvAi, » 
LZ Lvoõi^s LL^b L^NALi, icoro-
pbis Noe^i"i> LerMiaiLes sa 
e5i^M61d; xpä6pki>li, Li, 
6oio s ksZllpslcoeAÜLLo sollvR-
LKri, setz iipiiicasäniÄ 
ersa, Ag.»:6 so^is 6bi llpiim-
.ivei, A/irÜ Lä L^PL^W LNKpri,. 

8. 3Lg.zvls seik nonicosõ 
oLÄirkILK, icorvp^io LÄA0 SÄI^L-
i^an, Ao e^lkprs. 

9. Ha. 3LÄ>l6Lii nsoöpa-
»cssLi: icpseii, ünn mcosa, 
LÄläRLLLlK ö^kLbl ll^lSLR 
I^oZ^ÄP» II I-ooXÄgperLSLLLIÜ 
rspöi, (As^r^lÄLi^ü 0P6N1-). 

10. Osv sorb LIIA«I^0S LÄllo-
i^llLäuis iipiie^i's o ro>li>, 
iroöki o^i^W'ni, Av lloe^i^Ä-
»sü «ännu «püsil sa L'bpz^, 
ll.aM s OrkiöerLv. 

11. Ho.iici,, lloi6p5iLiiiiü 
3Lõü, rsp^s?"!, L6 r^ibico 
ssernos ums osoö, so ML06 
nspeeräsii- o/isserLvLäiL, n 

6. Wanne on tõotus, mida 
iga soldat teenistusesse astu
des, niisama ka pärast nelja
kuulist õppimist. Õnnistegija 
risti ja Püha ewangeliumi ees 
annab, nagu Jumala pale esS, 
et ta saab usu ja tõega Keisrit, 
Tema Troonipärijat ja isa
maad teenima, isegi kui nende 
eest surma minna tuleks. 

7. Asu ja tõega teenima 
tähendab: pühalikult kõiki tee
nistuse nõudmisi täitma, kui 
waja on, ilma nurisemata 
külma ja nälga ja üleüldse kõiki 
raskusi, mis teenistuses wõiwad 
ette tulla, ära kandma; lahin
gus wahwa olema ja ilma 
wastupanemata kõik ülemate 
käskusi täitma, kui ka tuleks 
kindlasse surma minna. 

8. Lipp on polgu pühadus, 
mida surmani tuleb kaitsta. 

9. Lipu peal on märgid: 
rist wõi pühapilt. Keisri nime 
algtähed ja riigi wapp (kahe-
peaga kotkas). 

10. Tema on nähtaw wände 
meeldetuletaja selle üle, et 
wiimase weretilgani tuleb Asu, 
Keisri ja Isamaa eestwõidelda. 

11. PoA, kes oma lipu 
kaotab, ei kaota sellega ühes 
mitte üksi oma ausa nime, 
waid kaob üleüldse ära; tema 
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oonMibi, sro eooraL^lKsisis, 
paesps^^sloroK no ^pz^iiicki. 
so^iicäNi,. L^sMaSisis oi'o 
saisiiiLSics Isaeesli pÄJorp'd-
^SLa«)10S. 

12. Oon^aroNi, saskiLäsres 
sv^s^üisiü rssspa^i, s ea-
^lkiü noe^i^Agiü psMLvS. 

13. Lora pasA'bMsres sa 
SörLIPS L3L0^a, a S3L0Ai-—sa 
Ma or^tznksis, a noi'Ää ^lsöi'o 
alkiilsü, ro sa ssrkipo. 

14. ^IsrLips põiki eoera-
L^isWri, õaramõsi,, Aka s^is 
seriÄps õaraAlosa—soMci,. 

15. Li, kpsra^ Ma soAüä^ 
a Mld Spsi'ÄAki eoeraLWwri, 
ASLiisiv). 

16. ^iiLsgis ooeraLõiori, 
«ops^ei,, a «ops^eLi—soss-
skiü oicp^i^b. 

17. Li, sopsoü õpsi^a^ 
soroski «päesaro a 
so sropoü esssro. 

13. HvMS Li, ssLÄsis or^is-
sakore« so M^r^ oico^lbillieü 

ch^pä»:6ici, s SSrAllSi, ^ 
soporsmca. Li, sopsoNi, so^i-

omi «paosaro SL'bra, sc» 
LrvpONi, LSSSI'o, Li, rpsrk-
s>li, ö'dAai'o, Li, sersepro^i, 
ikpsaro (rsklsoJvASsai'o) 
M^ra. 

19. La sorosaxi, ap^ieü-
eicsxi, svAicõsi, oöossasaeres 
sünspi. so^icä. 

20. Lo^iics. si^^wisift sik-
chvõ Loomaps, I'oo^/iäpLisW 
s ssoerpasLLixi- Loo^apsü, 
s^l^iori, sa soi-ÜLaxi, IIxi, 
LSS3SM. 

soldatid jaotatakse teistesse 
polkudesse. Need, kelle hooleks 
lipu kaitsmine oli, lastakse 
maha. 

12. Soldatiks nimetatakse 
kõige ülemat kindrali ja kõige 
alamat soldatit. 

13. Noot jagatakse neljaks 
wswooduks, iga wswoot — 
kaheks jaoskonnaks, ehk kui 
palju inimesi, siis neljaks. 

14. Neli rootu sünnitawad 
bataljoni, kaks wõi neli batal-
joni — polgu. 

15. Brigaadis on kaks polku, 
ning kaks brigaadi sünnitawad 
diwisjoni. 
. 16. Diwisjonid sünnitawad 
korpused, korpused — sõjawäe 
ringkonna. 

17. Esimeses brigaadis on 
pagunid punast wärwi, tei
ses sinist wärwi. 

18. Polkusi diwisjonis wõib 
ära tunda mütsi äärte ja krae 
paelte wärwi järele. Esimeses 
polgus on nad punast, teises 
sinist, kolmandas walget ja 
neljandas musta (tumerohelist) 
wärwi. 

19. Armeiski (liht) polgu 
pagunitel on polgu nummer. 

20. Polkudel, mille schesiks 
Keiser, Keiserinnad ja wälja-
maa keisrid on, on pagunite 
peal nende nimetähed. 



21. Htzxorsi-io so^iics i'sap-
Ms S00Sii- Lob KPÄ0SLI6 no-
rosLi («pÜNld oip'b.iicoLi-) s 
so^sp0Li> na. soi-osaxi- LS 
SAlbWii-; I'PSLÄASPKI SNi-Wii, 
^SÄikIS IioroLLI s sa SSXi-
L6S3SAS MS SaSÄALLI-IS 6^«-
Lkl LasLÄllis sonicä. 

22. drplz^iicll s>l^Nii- ssp-
SKIS o«õRLillis oi- NÄ^iiiso-
LLI»lS «ÄLiaNU s I^a^IllLoLLIS 
liorvLLI. 

23. XaskMpis pa.3A^sssios 
sa ^äpi-, z'^iasi,, AparMi-, 
icspaospi- s ics.3äkcoLi-. Oss 
SV0SI1- PÄ3SLIS chopNLI. 

24. Li- apiü.inspis s sL^o-
sopLLixi- LoSokAxi- simsis 
SIILLI süosii- löpskis oicö-
ni-isis, a oHssõpLi (a Li- rväp-
Ais s ss^cuis ssuki) sspsi-is 
öäpXÄiSkis. 

25. OicoAi-illis sspsai'o öap-
xara soosri- siss räü^s ochs-
sspki rsLSpõi-saro siiäSs, 
(sorosi-i ospskpsslls 0i- ssp-
SLIN1- spooLi-roi^i-, isapo-
SÄpki osuis), rosoi'pachi-i s 
ss^csskpLl. 

26. Losssi-is Lpass soosil, 
0Ü0ALIISS rs^so-osssro 6ÄP-
xara (isap0Läpi>i 'rs^iso-skRS-
SLiü), L6ispssa.pL! — oz^icos-
SKIS iö>lS0-0llSiS, SSS0LSSRS 
—PÄ3SLIS. 

27. ^Ai-NiäLibl soosii-
üpaosi-is oicüALilli» oi- 6^. 
Allels «älliai»ls. 
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21. Kaardiwä jalapolgud 
kannawad punaseid pagunid 
(peale küttide) ja ei ole neil 
numbrit pagunitel; grenade
ridel on kollased pagunid ja 
nende peal polgu nime algtähed. 

22. Küttidel on mustad 
mütfiääred punaste kantidega 
ja punased pagunid. 

23. Ratsawägi jaguneb hu-
sarideks, «lanideks, draguni-
deks, kürasserideks ja kasaka
teks. Need kannawad mitme-
sugu wormisid. 

24. Suurtüki ja insheneri-
wägedes kannawad alamwäe-
lised musta mütsiäärt, ohwit-
serid aga (kaardiwäes ka 
alamwäelised) — mustast 
sametist. 

25. Mustast sametist mütfi-
ääri kannawad weel kindral
staabi ohwitserid (Pagunid 
hõbedast, musta joonega, sini
sed Püksid), maamõõtjad ja 
insenerid. 

26. Sõjawäe arstid kanna
wad tumesinisest sametist mütsi-
äärt (püksid tumerohelised), 
loomaarstid — tumesinisest 
kalewist, ametnikud — mitme
suguseid. 

27. Adjudandid kannawad 
punaseid mütsiääri walgete 
kantidega. 
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28. K 

si> „ " oiA^ssin, 

si- „ " sssöA'b» 

V1> " P0?b, 

SI) „ 6a?a.ii03^, 

si> iioAicx 

si, öpiii-üA'k 

vi, Ansüsiii 

vb icüpiiveb 

SI) SN6SS. õüp^I'^. 

29. 0r.?Ä?w, no^i^issskizi 
^laorsio sa sokssllö lloMurii 

28. Mina teenin: 

" jaoskonnas 

„ " wswoodus 

" roodus 

" bataljonis 

polgus 

brigaadis 

diwisjonis 

korpuses 

sõjawäeringkonnas 

29. Meie wäeosal on wägi-
tegude eest aumärgid: 
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<)eo6i.i Mliisparoxei-vA Waziil^iii. 

Keiserliku suguwõsa isikud. 

30. Li'v IIiviilspÄiopeicos ös-
.ii'iiso?ko I^oe^api, U^lllspa-
iopi> Hmconaö öioxõü 
eggAP0L»?1>, <ÜÄ>l0A6PM6ll1, 
Lespooeiöeiciü. 

31. Nark I'o-
ÜNiisparops.: Lä 

ll6pa.?opelco6 öenüiserso I'o-
ez^AäpbiU» IlNUkparpilya ^la-
pW 6s0A0p0LkIg. 

32. OMp^ra 
I"oe^A3.M Hiällöpg-iopa: Lä 
H^liiepaiopeicos ösmiiseiLv 
I^oe/AÄpkMA N^lllSparMqa 

6soAopoRsa. 
33. HaoA'bAgiiici, Upseioila 

Li'v H>lllspÄ?opeico6 ökieüis-
orso HseA^Avsici. Il^seaps-
sn^-k n Lsnüiciü Ils^si, ^sic-
e1;ö Hmco^iasLLlii-. 

34. Hpö^in oeoöki 
pÄropenoS chani'inlli «ÄlSN^-
ic>re»: A'örs n I'oeMä-
P6Ü II»lIIöpg.r0p0L1,—LöAÄ-

KsKi'iigs»»! n ösAi'iicli>l ^ 
s IIxi-

IlNllspäropeün^n öi>ieüis-
ersai^ii, a llpÄLgz'ün I'oo^Aa-
P S ö — K s n i ' i i s ö «  
» I^süAcsÄ»»! ei-
ökieo^sersÄ. 

35. IIlsHo^li. väilisi'o uo^ncü, 

«oeroiiri-

39. Tema Keiserlik Majes
teet Keiser Nikolai II. Alek-
sandrowitsch, Wenema Jse-
walitseja. 

31. Keisri Ema Tema Kei
serlik Majesteet Lesk Keise-
rinna Maria Feodorowna. 

32. Keisri abikaasa Tema 
Keiserlik Majesteet Keiserinna 
Aleksandra Feodorowna. 

33. Auujärjepärija: Tema 
Keiserlik Kõrgus Auujärje
pärija Tsesarewitsch Suur-
würst Aleksei Nikolajewitsch. 

34. Teisi Keisri suguwõsa 
liikmeid nimetatakse: Keisri 
lapsi ja lastelapsi — suur-
würstideks ja suurwürstinna-
deks (auandmisel Lams Hn-
nsparopoicoö Lbieoiserko), 
ning keisri lastelastelapsi — 
würstideks ja würstinnadeks 
(auandmine: Läms öbieo-
^serso). 

35. Meie polgu auiilemaks 

(schesiks) ou 
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II IIX1. S3 

Auastmed ja uende 

36. (üiposskis supsis 
IIN'bNIl, I LÄS j»: MA0S0Ü, 
«chpSÜIOPI, (LI. spisõspill 
6oÄl6apAi'ipi-), NRÄAmiö ^s-
?6pi,-oHi5S6pi,, oiäpmiö ^s-
ispi>-ochi5llspl- (si- apisMg-
pill Hsüsxskpicopi,), Hs^ikAchs-
vsnk (si. kcasa^iepin säx-
Niieipi,), noAiiMiiopilMici-, 
SÄZ^päAI, 

37. OiMiw sxi, no llvrö-
S3.N1, e»t0iM sa. pse^skcaxi,. 

»ZMllkIS oi^IIIlis. 

wälised tundemärgid. 

36. Rooduteenistuses ole-
watel alam-wäelistel on jär> 
gud : lihtsoldat, jefreitor (suur-
tükiwäes bombardir), alam 
unterohwitser, wanem unter-
ohwitser (suurtükiwäes seier-
werker), weltweebel (ratsa-
wäes wahtmeister), alam 
praporschtschik. 

37. Pagunitest äratundma 
õpi neid Piltide järgi. 

38. Höeipoosviö siiAcsiö is-
ssi 3LS.SW: ssoipoe-
sbis »l^s.Aiiiai'o sügpaeia. se-

38. Mitteroodu teenistuses 
olewad alamwäelised on ala-
mat ja wanemat järku, kantse-

l'ssöpöi.-na.iopi, 

Kindral-major. 

HonsbM I'ssepg.^11.. 

Täis kindral. 
I"esspaõ->iieürssa.sii,. 

Kindral-leitenant. 



ei'possbis eräpma-ro Lvspaeia. 

30071,. 3Ä^MA1.-L0SSgLie SU-
LÜLLHicii. 

39. Vs7öp1--0<hlly6pkl n sH-
psüropLi Li- rVÄpAis 
^S^IILI^ SÄMLLicil, Ll> AMIS 

40. öe'b Liiõis WLIÄ ^L-
lopi.-o^NllöpeicÄi'o Isasid s 
LsoiposLbis oräpiiia.i'o pas-

LN'bw'I'L LÄ VVIll^ÄI'äX'k 
ii sa Lvporsüic'b n^sAiipa, 
ra^LLi, LamiirLis: oipo-
SLLIX1.—no SKPXLGN^ «PÄV 
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leiteenistuse kandidadid ja 
üleaja sõjawäe ametnikud. 

39. Kaardiwäe unterohwit-
seridel ja jefreitoritel on kolla
sed pealeõmmeldud paelad, 
lihtpolkudes walged. 

40. Kõikidel unterohwitseri 
seisusest alamwäelistel ja wa-
nema järgu kantseleiteenijatel 
(mitterooduteenijad) on üles-
pöördud käikseäärtel ja krae 
äärtel galunid:rooduteenijatel 
— krae ülemisel serwal, kantse-

ZiwAsii. resöMUbeiciS. 

Kindrali epolet. 

soxoismcä, a ^ LserpoöLLixi. 
—no siiAiss^; icpõNld ivro 
osii «õoKii. ü^oLiiqki sa. 
USIA^NS-XI, LILLSRH. 

4l. OLöpxepoiLbiõ sszic-
LIINI. ILLÄNI. ^Lrsp1>-vchs-

leiteenijatel alumisel serwal; 
peale selle on neil sineli krae-
lapi peal nööbid. 

41. Äleajaliste unterohwit
seri seisusest alamwäelistele 
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sspeicaro ssasis s «asAiiM-
lÄNI, SÄ RRäooS^») A0W-
soen, sasissaNios sa A^Lbiü 
pz^«äsi> N^SAiipa s msv<ZÄS 
isöLposki (ra^sskis 

42. Vsrspi.-ochsqöpeicw s 
e^psöiopo«is samssics 
esspxepoissixi, laicvü M6 
isspssvi, ka«i> s epossscxi,, 
110 raA^SSKia (30^>I0IIÄS SAS 
eepööpKSkis). 

43. V essp!^possi-ixi> ^s-
'röpk-oH^qkpov'b s schpküro-
posi, sorossi oõmll?l>i no npa-
SN1> ^ZicvÜ 1SLKN0Ü (AlSAIOÜ 
sns 6^oö). 

44. OHssspKi sa 
66spi,-ochsssp0Li> s Miäöi.-
oHsS6POL?>. 

45. 0chss6po«is SSSKI so 
po^äNi. eA'bA^Ni^iö: 

ja kantseleiteenistuse kandida-
tidele õmmeldakse mundri ja 
sineli pahema käikse peale 
schewronid (galunist nurk). 

42. Üleajaliste unterohwit-
seride ja jefreitorite paguni 
paelad on sama laiad, kui 
ajateenijatel, kuid galunist 
(kuldsed wõi hõbedased.) 

43. Üleajaliste unterohwit-
seride ja jefreitorite paaunite 
äärtele on kitfas pael mnber 
õmmeldud (kollane wõi walge). 

44. Ohwitserid jagunewad 
oberohwitserideks ja staab-
ohwitserideks. 

45. Ohwitseride aunimed 
sõjariistade laadi särele on: 

Htzxora. 
Ialawägi. 

I^asailkpis. 
Ratsawägi. 

06sxi>-

vchsssp^. 

^Ober-

ohwitserid. 

Upasoxissici, gasaoa. 
Tagawara Lipnik. 

Npasopii^sick aasaea. 
Tagawara Lipnik. 

06sxi>-

vchsssp^. 

^Ober-

ohwitserid. 

H0Asox^Wki>. 
Alam-leitnant. 

I^opskri-. 
Kornet. 

06sxi>-

vchsssp^. 

^Ober-

ohwitserid. 

Iiop^ssici,. 
Leitnant. 

HvMssici-. 
Leitnant. 

06sxi>-

vchsssp^. 

^Ober-

ohwitserid. 
IIlra6ei,-i:assiÄS'i>. 

Staabi-kapten. 
H1ia6ei>-v0rNserx>k. 
Staabi-rittmeister. 

06sxi>-

vchsssp^. 

^Ober-

ohwitserid. 

^assiäsi-. 
Kapten. 

LoiNiioipii. 
RittmeistM. 

06sxi>-

vchsssp^. 

^Ober-

ohwitserid. 

HoAll0R!cõLssici>. 
Alampolkownik. 

NoAllo^iic0LSSõ^ 
Alampolkownik. 

x Illraöi,-
( olhii^epki. 
^ Staab-

ohwitserid. 
HonüvLSiiicii. 
Polkownik. 

H0M0LSIIÜ1-. 
Polkownik. 

x Illraöi,-
( olhii^epki. 
^ Staab-

ohwitserid. 



46. Leid 
«NtzD?i> noroski ei> o^söS 
Mtzisöü iio.i6eicoö (npoestz-
>ro>li-), SII0A6IKI 6s3i> icsereü. 

47. Letz iniaõi.-oHiiiispki 
NNtzWI"!, lloi'VSll ei> 

nonoeicaNL (ups-
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46. Kõigil ober-ohwitseridel 
on pagunid ühe wärwilise 
ribaga (tikitust läbipaistew 
paguni põhiriie), epoledid ilma 
Juttideta. 

47. Kõigil staab-ohwitseridel 
on pagunid kahe wärwilise 

H0llRNLSilicii. HoAllMicoLsi!ici>. KallNiÄS'v. 

Polkownik. AlampoXownÄ. Kapten. 

estzraNn), sllO^siki o?> ?os-
icuNii icnerKNü. 

48. KpvNtz roro, iioi'ogzll or-
A^iÄioieii luenüNi- sstzgAv-
llvkci,, eNorM ss. Me^snaxi,. 

48. Letz iiira6i.-oHsll6pi>l » 
kcamnäski, a raic»cs ii mraõei--
kalliiraski i'LapAii?, 
re^ Lü-mo LkieoicokIai'opÜAis. 

50. Oösp'v-ochiiyepki, sa se-
N.1K)llSNiSN1> «ÄIII5rä.S0L1-, in-
r^A^ivieK LÄMk LAüi'opoAis. 

ribaga (läbipaistwa joonega), 
epoledid peenete tuttidega. 

48. ^peale selle lähewad 
pagunid tärnikeste arwu poo
lest lahku, waata piltidel. 

49. Kõiki staab-ohwitserisi 
ja kaptenist tuleb austada: 
Lame Lkieoicoöilai'opÜAiö. 

50. Ober-ohwitserisi, peale 
kaptenite ja ka kaardiwäe 
staabikaptenite, tuleb austada: 
Laius L^iaropvAis. 



Ziionörk oõkxi>-oHiZi5sx>oiciö. 
Ober-ohwitseri epolet 

3ötz3qoiöick se n^tziork. Letz 
rvsspä^ki HÄltzwii. noroski 
«31. eilMIIlgöl'o I'ÄA^gÄ, sno-
Aki'ki oi- lü^eri-iNli iciieiKNU. 
I^snspä-^iki so H^iortz 
NIL3 

9uoA6i"i> m?a6i-'()^iinsxemö. 
Staab-ohwitseri epolet. 

Kõigil kindralitel on pagunid 
terwelt galunist, epoletid jä
medate tuttidega. Laewawäe 
kindralist nimetatakse admira
lideks. 
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d l .  1 7 s v s p ä . i k M i i x k  l u s o v k .  
llsrüps: i'ssspÄHk.-Alaiopk, i'ö-
36PÄ5IK-N6Ü16N3.S'rk, Ilõ^IVKIÜ 
I'SllKPÄRK (rsvsp^lk. Olk IIS' 
cha.lli'kpii?, i'SllepÄH'k ork. icasa-
lispln, rösspÄAk ork 
^ik5, kiiDkesep'k-i'ssöpÄRi.) » 
rssspä^ik HsRkANäpllia^i?,. 

52^ V i'össpäAk-Na.iopa sa 
siio.?6?ÄXi. n iioi'ösax'k 
^ i'ögspÄ.i'k-AsürssÄgra, rps 
3Ltz3A0?IM') II0ASKIS rssspa^kl 

51. Kindrali aunimest on 
neli: kindral major, kindral
leitnant, täis kindral (jalawäe-, 
ratsawäe-, suurtükiwäe- inshe-
ner-kindral) ja Andral-feld-
marschal. 

52. Kindral-majoril on epo-
letidel ja pagunitel kaks, kind-
ral-leitenandil — kolm tärni; 
täiskindralitel tärnisid ei ole. 
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53. V oierassvixi, i'ssspä-
laicis ^6 soi'ösbi naici. 

ii ^ eoeroäiqsxi- sa eoiz^S^, 
soepSAiistz soi'ösa Mvpi,: sa 
.-ZOAvroõ soröstz — ospsõps-
sviö, a sa espsõpssoNi> — 
so.ioroü. 

54. <bsAi>AÄläpma.ii>l s soA-
ssi6 rssspÄAi-i i'sr^i^V'res 
Lä sie LkieoicospssooxvAs-
rs^i,oiL0, i'ösepÄAi-»<nsö?s-
säsrki s rssspaAi-->laiopki— 
Läiss HpekoexoAi'nöAKoiso. 

53. Teenistusest lahkunud 
(atstahwku) kindralite pagu
nid on, nagu ka teenistuseski, 
sakilise joonega, ainult on 
sakiline riba teist wärwi, kui 
pagun: kullase paguni peal 
hõbedane, hõbedase peal kul
lane (Teenijal kindralil on 
pagun ja sakiline riba ühte-
wärwi). 

54. Feldmarschalid ja täis 
kindralist austatakse Lasis 
LkisoicospSLoexoAllisAkoiso, 
kindral-leitenantisi ja kindral
majorist — öäms Upssoexo- ... 

s MM. M?. Mw 

H?a6e^-xass?äsi>. Hox^siilci-. L0Allox^ssici>. Hpäsoxissici- sasäea. 
Staabi-kapten. Leitenant. Alamleitenant. Tagawara lipnik. 

55. Letz ochssspki s I'SSS- 55. Kõiki howitserist ja kind-
iintz«Mis icsä- ralist, kel würsti wõi krahwi 

as SAS i'päHa, rsi^^NiLÄ aunimi om tuleb austada: 
Lasis OiLiis.ibervo, sNtzivisis Lasis Oiäis.ii-eiso, neid kel 

2 
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estzi.i'Miiiai'O ics5i3ä 
—Lama (üstz?Ä0eil>. 

56. öosusvis Lpa^i'i, sers-
puLÜpki n i-xa^AÄiiekcio insos-
snicR soösvaro LtzA0NL?sa 

i'svspÄ^ki, 
m?Ä6i>- » 66öpi--ochiiq6pvi, 

no Lxi, 3nsäl»li,. 
57. a laic^s 

oHm^öpki i'SLSpä^i.sai'o mrä-

Kiilgawa würsti aunimi on 
— Lama (Üstz'inooi'b. 

56. Sõjawäe arstist, looma
arstist ja sõjawäe kantselei-
ametnikka tuleb austada, kui 
kindralist, staab-ja ober-ohwit-
serist, nende aunimede järele. 

57. Adjudantid, kindralstaabi 
ohwitserid, maamõõtjad ja 

3a,z5MA?-'iips.iiop- Ho/ipllpa-nopiiiiiici,. «Hö^kAHsõkAk, Oraxmiö 
lAiiici,, JÄSiiNäwMü UÄSMAari, sa ic^iae- samiiölca 231- ^8ispi,-ochiiqex? 
MAÄcsoei!> chsAi-A- os^io Aoll^soeii.. i'ÄA^nÄ. 

<^s6oÄ3. 

Aselipnik weltweebli Alamlipnik; kantselei Weltweebel, Wanem unter-
ametis. ameti kandidat, ristpaelad tikitud. ohwitser. 

6a, 'rouoi'pachkl 11 AcaoAÄMki 
svttiii, sa npäsoNi-
aicoeÄi-öäiiii,. 

53^ Ha?a^i,i?nicõii MAO-
Lllxi, upussa^ieK: 

1) setz o^uüöpbi p^oenoü 
ii ooe-ro^mis sa 

shandarmid kannawad pare-
mal õlal — õlanööri. 

58. Lihtsoldatite ülemateks 
peetakse: 

1) Kõiki Wene maa- ja 
merewäe ohwitserisid, kui nad 
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AtzöeiM'rs.ii>?oü a 
pÄRLÜ sanaetz. 
so noe^tzAsis—se.12 osü si, 
LN6SS0Ü ^õpNld; 

2) setz sa^p^Ai>-ilpäiiop-
nlsün, il0Aiipällopmsicki s 
^s?spi-'0chiz?spi>i esosü põiLi; 

3) setz .nina, icoÄNi, oss 
H0A1IIUSSVI 110 X0?« 
õll LPSNSSS0. 

59. ÜMNbiNn saiä^k.ll'2-
rcaNS vag^LäNre^ saiaõ-
ssic», rcoiiNi- sossoiciü sssi-
noA^sssni- no xorä 
Hl-I LP6NSSS0. 

60. HpKNkl»lS RasaRi-ss-
«anu ivpõNtz ochsqeposi- 2 ss-
sösi> Nõr^7"k 6kiri>: s vaiii, se-
i'SMZäpll, oL3iy6siZllicli, Aia-
icovbi » i-pamAasenis insös-
LU^n, eooioKi^ik sa e^)«6tz 
Li. L06SS0N1- LtzAVNLrLtz. 

61. HsnoopöAersssskiNi-sa-
lä^ii-vliicoNi-sagi-isäsro^ 65in-
Älvä-ümiü llpsNvü sasä^i-siiici-. 

62. OräpmsNS no orsoms-
LIN R1- P3A0LKIN1-, LI- no-
MAic-k UNI- Hö II0A-
^USSSSKINI-, noimäNres: 1) 
setz oierassvis rssspäM n 

2) Lvsllsllo spaiü 
Lv LP6N5I soilissi« IINU L06S-
soü chopNll; 3) setz 07P0SLKI6 
SllNllie SIISKI asasis LKIMS 
psAvsöi'o: 4) esvsro ll0A«a: 
evsissssiiici., Aiäicosi-, sssös-
ssics, xasASAaibi sa icnäo-
os^N AÜ.iMsoeri. s ss erpos-
Llls oiäpisaro pa^p^AÄ. 

63. Upu oosNtzersvNi- o?-
llpasAsmm en^Ä:6i>i Lössens-
NU SSSÄNS ss SSASSSöS-

teenistuses on, kuid ka teenis
tusest lahkunuid, kui nad sõja
wäe wormis; 

2) kõiki oma roodu üleaja-
praporschtschikkusi ja unter-
ohwitserisi; 

3) Kõiki isikuid kelle alla 
nad teenistuses, olgugi ehk 
ajuti, on seatud. 

59. Otsekohesteks ülemateks 
nimetatakse neid ülemaid, 
kelle alla soldat teenistuses 
on seatud, olgugi ehk ajutiselt. 

60. Otsekohesteks ülemateks 
wõiwad peale ohwitseride ja 
alamwäeliste olla: arstid, 
loomaarstid, preestrid, dia
konid ja kodanlised ametnikud, 
kui nad sõjawäe teenistuses on. 

61. Lähemaks ülemaks nime
tatakse lähemat otsekohest 
ülemat 

62. Wanemateks lihtsolda-
tile, kelle alla ta küll ei ole 
seatud, loetakse: 1) kõik ots-
tahwku kindralid ja ohwitserid; 
2) sõjawäearstid wormis; 
3) kõik alamwäelise järgud, 
mis lihtsoldatist kõrgemad; 
4) oma polgu preester, diakon, 
ametnikud, ametnikukandidadid 
ja wanemad kantseleiteenijad. 

63. Kui koos teenistuse 
kohusid täidawad wäeteenijad, 
kes üksteise alla ei ole seatud. 

2* 
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skinn pästzs ^ 
lius sorxtzitz na-
Kiixi>-nii6o ^aeisü soöeüi,, 
orapmiü «3L LerptzinslliiZxoZ 
lloimasreK lla^ÄAksnicoNi,. 

64. OrapimiKi- si> ia«iixi> 
e^^lÄKXI. llpH3SÄ6?0^I 3ÄS2-
nawuM Lkieill^w AÜAAcsoeri,, 
a upu PÄ3SKIXL Av^imsoei^xi-
—orÄPIlliÜ L1> SLÄLlW. 

65. Hingis MSki. UNtzW-
MS 3Läici, Lossss.l'o 
OpAöSÄ, llxil3Law?eÄ orapiiiö 
SN^suxi, lüsosi- vAsoro oi> 
SIINI! 3LÄSi^, S6 HN^WI^HXI-
S.1L HNl>I0ir^X1> SWM^io 016-
IISSK sioi'v 3säna. 

niisama ka wäeosade juhus-
Ustel kokkupuutumiste! — loe
takse wanem teenija ülemaks. 

64. Wanemaks loetakse sar
nasel juhtumisel kõrgema koha 
peal oleja ning ühesuguste 
kohtade korral — see, kes 
kauem selle koha peal. 

65. Alamwäelised, kel Sõja
wäe ordumärk on, peetakse 
neist alamwäelistest ülemaks, 
kes küll sessamas seisuses on, 
kuid kel seda aumärki ei ole 
ehk mõni alama järgu märk on. 

66—74. UpANkiö Otsekohesed ülemad: 

1. 0rAtzA6SLKIÜ NONÄSMpL 1 
Jaoskonna komandör / 

2. L3L0ASI,IÜ MI6p^.och2A6p1> ^ 
Wswoodu unterohwitser / 

3. 6>6.1bAch666õ > 
Weltweebel ) 

4. L3L0ASKIÜ noNÄ2Aiixi> ^ 
Wswoodu komandör / 

5. Ho.i^xorvbiü noNÄSAiixi. 1 
Poolroodu komandör ) 

6. ?o?si-iü icoNs.«Mx>L ^ 
Roodu komandör ) 

7. IZaiÄ^iossiziü icoNg.sAiipi> ^ 

Bataljoni komandör / 
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3. Iv0Ng.SM'lp1> MAUS, 1 
Polgu komandör / 

9. I^0NasAi'ix>i> öpki'ÄAki 1 

Brigadi komandör / 
10. Ha^a-^kLiiici. ASLilgin 1 

Diwisjoni ülem / 
^11. I^0Na.gAllpi- icüxll^oa 1 

Korpuse komandör / 
12. L0Ü0R3.NII 

Sõjawäeringkonna komandör / 
13. Losung 1 

Sõjaminister / 

75. Jz.nnoilÄÄl vvi- 75. Taskuraamat antakse 
AÄSI0K AAZi roi'ü, igale soldatile, et sinna teenis-

^ÄAmiü ^s?evi>. L«bvsö?opi>. ?ÄiMS0ü. 
oHnqspi>. 

koorem unterohwitser. Iesreitor. Lihtsoldat. 

LoAKSvoilpSAtz. 
MWMÜLÄ. 

Wabatahtlik. 

iioõll JaullokiLarb si> ses tuse-käigu ja kõik soldatile 
llpoxonAsmö vA^öki n setz antawad asjad ja raha ülesse 
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SKIAALäSNUg SS2lll 2 
Aellkrn. 3g.22egÄN n22Aikca 
sosi'Aä Ao^A!SÄ saxoAÄriö 

eo^AÄia. 
76. HpÄLs^a soMöms 20-

xoAsai-o osaM^ssw 2 
«2 SKI26Ü LI» PÄ2S21. 2^2 
ssi^^Lõö Ntzmõici, MAR2KI 
6kI?I> 23^?62kl 2pa«r2?soi:2, 
u^reNi. lloicasa. 

77. H0X0A20S 02ÄMM62jS 
eoersL.iäwii, o ̂  ^ 2^ 1 s 
llpsANsiki: 

öl- rpSvaAKPWVÜ 2 ÄM6Ü-
oicoü utzxüitz: 

1) öS2^6L0Ü Ntz2I0«1, ci, 
2SP6Sä3l-w, 

2) A2Ä NÄIKIX1. e^XÜP2KIX1> 
Ntz2I«Ä, 

3) ÄAõi»l22igsllüico?SI6«i.. 
4) ÄAA«)I»l22iSLa« L0A020L-

2«.^ chöi'a ei- 2p202oeo6A6-
2i6Ni> MÄI 2oe«2; 

5) 21^2262^2 A02ära 
(2N2 r02ÜP1>) 21, ISXlltz. 

6> Haip02oxpÄ22iSAk222a: 
AStz 2».1P022I>I2 0^>ll!2, 2Ä-
rpz^skiö llaiposiami, 2 33-
2Ä02as 2a?p022ÄK LMüg,; 

7) ?^ZKSÜ2I>IÜ xsNö2l>; 
8) Illibiicoskia 2v«2iÄ; 
9) H0M122IYS 20X0A20Ü 

lla.Aä?«2 ei, sspssicoü, 20^-
oroüiroö 2 2p2«o^i-i2is>li.; 

10) ?SNS2K oinrRLÄsis 
e«ara220ü 21226^2: 

11) Ü0K020Ü PSN62K. 
78. Li- ssi2SLõü Ntzlliõõ 

z^nnäAkisaNieÄ eAtzAz^ioiyis 
2pöANSill: 

1) Avtz p?6ax2; 2) o^2a 
uapa 2C20A22X1, 6pN«i>; 3) 

märgiks. Taskuraamat peab 
alati soldatil kaasas olema. 

76. Sõjakäigu tarwiduste 
kandmise ja asjade ranitsasse 
wõi asjade kotti panemise 
reeglid peab praktiliselt, näi
tuste waral tundma õppima. 

77. Sõjakäigu tarwiduste 
all mõeldakse järgmisi asju: 

Grenadeeri ja liht(armeiski) 
jalawäes: 

1) Asjade kott sidemega, 

2) kaks w äikest suhkari kotti, 

3) aluminiumist katel. 
4) aluminiumist pudel kruu

siga. 

5) Wäike labidas (wõi kir-
wes) tupes, 

6. Patronihoiukohad: kaks 
patroni pauna, rinna patroni 
paun, tagawara patroni paun. 

7) püssi rihm, 
8) püssitiku tupp, 
9) laagripalati lõuend nöö

ridega ja teiwastega, 

10) rihm rullis sineli kokku
tõmbamiseks, 

11) wöörihm, 
78. Asjade kotti pannakse 

järgmised asjad: 

1) 2 särki; 2) 1 paar alus-
püksa; 3) 2 paari jalarätte; 
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Astz sapsi sopiäsoici-; 4) o^sü 
sonoiesns; 5) vAsä sapap^ica-
Li'liii>; 6) sa^mssics: 7) ups-
saMsmsoers ssLiösics si, 

8) spnsaAnsMsoers 
A.iä eoAepAcä,sizi esöä si- ?s-
eioitz s osx^rsoeis s-s >ltz-
msiictz (rpköegna, Nsi.io. 
urö^iics, siiiM s s^aigsäÄl 
lASiics. vAsa. sa. /lörsipsxi. 

pagNtzpANS ss 
Voitze ipsxL sopisRosi, A.is-
no», s so.i^iopa sspsncaiss-
pssoko; 9) Mis ch^siosi- ez^-
XSP6Ü Li, AS^XI. XVAiqSSSIXI, 
Ntzlso^caxi,; 10) o/isa soes-
NäK H^sra eöAs si, oeoövNi. 
nldmü^ntz. 

79. Li-rLapAsöeicoülltzxoitz 
1) Lasosi-. 
Z—11. I'o )«s, s si. 

apNis. 
80. Li, pässini. z^õäAsi-

sawre^ ms spSANsrsi, ??o 
s si, sss^ssoü Ntzmõkci,. 

4) 1 käterätik; 5) paar kindaid; 
6) kõrwalapid; 7) püssi osad 
kotikeses; 8) enese puhastamise 
ja korraspidamise tarwidused 
kotikeses (kamm, seep, nõelad, 
niidid ja riidehari, üks nelja 
mehe peale ja mitte üle 3 
werssoki pikk ning IV2 wers-
soki lai); 9) wiis naela suh-
karit kahes lõuendikotikeses; 
10) Vs naela soola kotikeses. 

79. Jala kaardiwäes on: 
1) Ranits (koti asemel), 
2—11. nagu lihtwäes. 

80. Ranitsasse pannakse 
needsamad asjad, nagu asja-
kottigi. 
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Veias-t, Korraseadlused. 

Lonse^a« Mei^iiii.?iiisa. Wäeteenistuse kord. 
81. Loiive^Äii Aneyim^iivs. 

oooroiin. vi, erpo^ONi- ii ioi-
so>li> eyö^NAssiii vpÄvii.ii., 
IIP6AIll'leÄVVVIX1> V06VVVINI5 
gaüügüNn. 

82. IlosivN^ osa 
vasri. ?o?vo n ösJupsicoe^iüv-
20 noiionsäiv llprncasäkiw 
saiÄ^vcrvÄ, oiporo ooõ^W-
AA?V 1I!v0II01IIIZ.viS, ooxpa.-
sälk Lv vvtzpövvoü icvÄlävAtz 
ll0päA0^2- II Avõpoeüstzervo 
«oiioirsÄri. oõ^Javvoer» oA^-
Wõbi. 

81. Wäeteenistuse distsipliin 
on nende määruste kindel ja 
punktipealne täitmine, mis 
sõjawäe seadused ette kirju-
tawad. 

82. Ta kohustab punktipeal
selt ja ilma wastulausumata 
ülemuse käskusi täitma, kind-
laste au andmise korda pidama, 
hoole alla usaldatud komandos 
korda pidama ja ilma lait
mata teenistuse kohuseid täit
ma. 

Hoiiiisovssie. Sõnakuulmine. 
83. Hovusovsvis ooeroiii"!. 

vi. lü^voNi- ii 6s3iipStt00Mv-
V0A1, iiev0AZ6vin nprncaaäviü 
v^iä..?vvni:0Li,. 

84. ro, no vaiÄAv-
vuici. iipiiRä^sii.—siv oaslos 
rAÄLUoS IIPÄVIIA0 L0SSV0Ü 
o^^övi. 

85. Ueno^ivä^ osoü e.?^-
Acsõvviö Ao^i"v, eo^Aa-ri, vs 
AÜA)icsvi> 6 värvel AÄMg 
eNepm. 

86. LoIMii. iie-
no^väiv evoii oõäskmnoeiii 

83. Sõnakuulmine seisab 
täpipealses ja wasturääkimata 
ülemate käskude täitmises. 

84. Tee seda, mis ülem 
käsib — see on sõjateenistuse 
peaseadus. 

85. Teenistuse kohustusi 
täites ei pea soldat surmagi 
kartma. 

86. Soldat peab ama tee
nistuse kohusid täitma mitte 
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no se "rö^bico 
ss. rns.3ÄXi> ^ sÄ?a.?kNmca., 
so n ror^ä, «oriiÄ si-o snicio 
L6 Simmi-. 

87. Henoisüik llpiikÄJHsIs 
lo^so—ssa.'üiii- ses 
Wlssso räni,, üaüi, llpuica-

38. IIeii0ASll?k rlp^KÄJÄgis 
6s3llpsicoeMSS0 — 3saini"i>, 
Uellõ^LiM- se ronicM n ss 
oii'oLÄpliizaziet, xoi^ 
6ki Mno icasä^ioei,, ^?o no-
ekMÄNII. LL, e^lspii,. 

89. Le^rn npincasÄsls «e-
nöiNsso ro?so, ?o orsl^asi"!, 
sa ssi'ö lori-, Rrc> spmca3ä>ni,, 
a ss ?or^, icro neiio^siiii-. 

90. HpnicÄ3a-sis rpsS^sie^ 
Neiio^is^rl. ivi^a, noi'Aä. ses 
X0P0M0 Iioszim,. 

91. Leõ isro-snõ^i, ss 
nos^ici., ?o o6^3Äisni>so lipo-
esik sa-ia/iiksiiicki., sro6bi oõi>-
üesüAi-, iipii sro^i. ss iisps-

sais-Ai-siiicÄ, icoi'/lÄ 
osi- i'osopnri,, a o^n^äri,, 

onüs^nii,, ii ups-
eiiii, o6i>aollssiK. 

92. LeAii nps«Ä3asis no-
SMi>, — nosroMiK rpö>iico, 

Sell01SHA1>—HPI5AIÄ 
AvMAciiri, Rio iiMicÄ-
3ä^ii>. 

93. Lein HMkÄ3a.gis suis 
SS LenölSSil. II II0NZ^Üm> 
siopõs llpuRL-JÄsis, icoiopoe 
N^lliÄvri, «enönsAii, nspsos, 
ro sä^o ^OAvÄciiiK o nepLoni-
upiiica3ä-siii n, se^in ses-ranii 
HPNÜÄW^II,, 10 noil 0.1 sälk, 

ainult ülemuse silma all, waid 
ka siis kui teda keegi ei näe. 

87. Käsku täpipeal tätma 
— tähendab kõike just nii 
tegema, nagu ülem käskis. 

88. Käsku wasturääkimata 
täitma — tähendab ilma sele
tusteta ja ilma wastupuikle-
mata seda täitma, kuigi pais
tab, et kindla surma sisse 
saadetakse. 

89. Kui käsk täpipealselt 
täidetud on, siis wastab tema 
eest see, kes käskis ja mitte 
see, kes täitis. 

90. Käsku peab täitma siis 
kui kõigest hästi aru said. 

91. Kui millegistki aru ei 
saanud, siis peab tingimata 
ülemat paluma seletada, mille 
juures ei pea ülema rääkimist 
wahelehüüetega segama, waid 
lõpuni ootama ja siis seletust 
paluma. 

92. Kui käsust aru said — 
tuleb seda kõwaste korrata, 
kui täidetud — siis sellele 
ütlema tulla, kes käskis. 

93. Kui käsku weel täitnud 
ei ole ja teise käsu said, mis 
esimese täitmist takistab, siis 
on tarwis esimese üle teatada 
ja kui siiski uueste kästakse, 
siis esite teine ja siis esimene 
käsk ära täita. 
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esaiäna siopõe npNicasäsis 
Ä noiVNI. IISPS06. 

94. HpsicasÄsiö «oropos 3Ä-
eiÄL.iäs??> Lap^Miiri. npne^ez?' 
siu s-kMoori, I"oo^-
^ÄPI0, Ä lÄttlkS KLSV llps-
e?^osos N0ll0Ig^rk 2S.1I>3K; 
0 raicõNi. llpsica3Äsil! kl^/kso 
S6ÄlS^.1SSS0 ^VIOMlllb oll^-
AZ'wi^oAl^ skiemkN? saii^ilb-
LIIR^. 

95. O ve^iconi. seoo^isss-
so^li. ilM llspsAasso>li, lipu-
«asariill s^Also ssickSAASsso 
^M0Acü?i, eLoe>i^ ssnoepsA-
ersesso^ sa^än-ss«^. 

96. Lens llOA?sg6ssi>iü no-
.I^ssssoo llpii«33äsis e?nrä-
sri. se3a.«6sski»li> n.is LpsA-
sbiAi>, ro Aoic^Ä^bisasri, 061, 
sio>li> oi^ÄLMSN^ npsica3ä-
sie, ii soiu Aässos iipiiicasä-
sio 6Msri> so^rsepMAksõ— 
iienonnäsii, 6s3nps«ooÄ0Lso. 

97. Li> sap^mssis 
no^ssssski^i, si, sp«e^?cr-
siu sa^Äissmca, 
iiiii oõ^kers es ss.ro si, sz^6-
issso>li> Äl-bei"k ö.iai'o'Ziigw 
s seorAasis ^eiasos.isssoü 
seeni, sasäai>sslci, o6s3as?> 
LÄ'bAark so^sssösso^ iiAs 
^lia-Aiss^ sasoi^iisäsis 11 >lü-
^611, sro ÄP60I0LÄ?K. 

98. Hpäso apeeia. 
Unixi- SMsgAis^sii>: si, 0?-
somssiii sszussxi, sssõvi-— 
se^^li- ochiiqspa.»li,. 

99. Le^ sposie eiäpsiis 
l Ä l c ^ k  o ö s g a s L i  e > i ^ i a i i >  

sasoickssasie, a si> 

94. Käsk, mille täitmine 
wannet ja truudust keisrile 
murdma sunnib, niisama ka 
awalikult kuriteolist käsku ei 
tohi täita; niisuguse käsu üle 
tuleb kohe järgmisele kõrgemale 
ülemale teatada. 

95. Igast täidetud wõi eda
siantud käsust tuleb kohe lähe
male ülemale teatada. 

96. Kui alam talle antud 
käsku seadusewastaseks wõi 
kahjulikuks loeb, siis annab 
ta sellest käsuandjale teada, 
ja kui antud käsku korratakse, 
siis täidab wastuwaidlemata. 

97. Kui alam wõi noorem 
teenija ülema wõi wanema 
(alamwäelise) juuresolekul 
korda wõi awalikus kohas 
üleüldist rahu rikub, ehk kor
ralikult au ei anna, on ülem 
wõi wanem kohustatud talle 
märkust tegema ja wõiwad 
teda aresti panna. 

98. Alamwäeliste aresti 
panemise õigus on kõigil 
owitseridel. 

99. Kõik wanemad (alam-
wäelised) on ka kohustatud 
nooremale märkust tegema. 
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sõro. llpüsärk i^'dpbi «i> ups-
Rpaii!6si«i 6s3llop6Ana 11 ^o-
seeill o ronk, Li> orsomssiil 
ooeio^mux'L sa AtzüeiLiirsnk-
LvS oll^ö'b—uo noblas^, a 
Lk oisoiiiksiii 3anaesLixi> ii 
o i e i Ä L L l l x i - — s  a i Ä i b L l l u ^  
rapLWÜLÄ, «0»l0LÄ3.LI^ IIM 
)"L3^L0>l^ L0IILL«0Ick^ LÄILAL-
LIIK^. 

100. Loäicuö noo^aö^ssis 
Lk sivdli, o?L0liisgiii eoeras-
AZisri. sap^msLis ^o^ii-g. oR^-
Acöki n Alasil- La?ä.iKLii-
«OLK. ii eräpuiiix'k eionk RS 
oiLl;?eLeL3Li>lii, no^ii-
LSLSLIX1> II »lAÄAMUXI-. 

101. ^läAilliü oössaLT. Iie-
II0.1LSIK llpuicaLÄRiö e?Äp-
maro ii oooõiuürk s>l^ no ero 
rxvöosÄLi«) esoid <j>aÄlüiiw ii 
A'Leio e.iz^A:sNiK. 

102. ÜMLis WSLI AVAõLI 
3Lari>, ^io Lv^ sa^äiksnics 
N eiapinis oõ^JÄSki roL0pii?L 
SZ.IK »lkl". 

ja kui see ei mõju, siis korra-
tuse lõpetamiseks sammusid 
tegema ning selle üle teada 
andma — tegewas teenistuses 
olejate üle — komandosse, 
tagawarawäeliste ja atstahw-
ku meeste üle — garnisoni 
ülemale, komendandile wõi 
kreisi sõjawäeülemale. 

100. Iga järelandmine selles 
asjas on teenistuse korra 
rikkumine, mis ülemaid ja 
wanemaid niisama wastutama 
paneb, nagu alamaidki. 

101. Noorem peab wanema 
käsku täitma ja talle nõud
mise korral oma nime ja 
teenistuse koha teatama. 

102. Alamwäelised peawad 
teadma, et kõik ülemad ja 
wanemad neile „sina" peawad 
ütlema. 

10Z. Lokali, AÜ.incslli, 
sekni- LÄiä>ni>Liii!a>li> ii eiäp-
miini, Lesida onÄSLiLarL z^sa-
Nesis, ng,ici> raõ 
n LL^b e.iz^öki. 

104. ^?o6ki o«Ä3ä?b sa-
läAKSIItt^ 0L06 ^LÄNSMS, 00.1-
ÄÄI1, AÜ1NSL1. LLII>lg.ISRKS0 

. Anandmwe. 
103. Soldat peab kõigile 

ülematele ja wanematele alati 
lugupidamist üles näitama, 
niihästi teenistuses, kui ka 
mujal. 

104. Et ülemale lugupida
mist awaldada, selleks peab 
soldat tähelepanelikult ja 
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s eoõnw/iaii späLii.ia, or-
Aasäri-.icoi^^ eA^^sik, Loss-
eicz^w sseri,. 

106. Ü0 LL'b^l- SaiÄIKNII-
icani, ii eiäpisiMi, eomäii, 
^vA»cbtik seei^a orsoeiiibe? 
sosrsis^i-so, öbiri, ei- siixs 
spS/i^llpSÄSiSAi>si^>ii, ii ki, 
sxi> spiie^iersiii eipoi'o eo-
öiio^aii. sxässia Loiisenoü 
L^MAIlLveill. 

107. Ha^laAksnics mii eräp-
siis, oi, esoeü eioposki, 066-
3 a s b i  e o ö n v ^ a i i ,  s x ä  s i n a ,  
^e?asos^ssi,is Z.in spiis^iis 
oiAasäs^oü iiZcki, ssem so^-
WS6SSKI>lII II ^l.lÄ'IIIIII^II. 

108. Ups sxiik.iiMssiii sa-
l ä n i - s i i i c a  i m i l  e i ä p i s a r o ,  
ÄlRä-^iiiiü ^õ.i^ssi, serarb, 
oi/lari, ^eiasõsiess^io iseii, 
ii ss ea^iiii-es. sona ss soi^-
siiri, sa ro x>a3p^mesis. 

109. ^.iä^isiü ne M^Dttssi, 
so3L0^sri- esö^ ic^piiri, sxs 
sasaAbsiintz sm eraxsieNi,, 
ss soi^ssLi, sa ?o xasp^-
mesw. 

110. Ho^xo^ä ici, uasäii,-
ssic^ ei- xäsoproni., ^o^Dicso 
s^-bii, ro^vLsoü ^Sõpi. sa^-
ri^Ni,, sa seiciwsssisüii-, 
«or^ä sLis«i?es ei- pasop-
ioi»li, sa icsapisp^ sasäii,-
siiica, ro^ä eilb^^sii, iin^ii, 
i'oiossoü ^öopi. essri-iÄii,. 

111. Li, sro^i, vR^sa'b 6a-
xäisicoiz^io isasic^ MA)ns6 
^spscari, „sa >lois?s^^, a 

Li. LLIi5IS^0Ü A^soü 
sa r^bw. ico^äp^ow 

«sapz^x-

korra järele sõjawäelikku au 
andma, kellele see kohus on. 

106. Kõikide ülemate ja 
wanemate wasta peab soldat 
alati aupaklik olema, püüdma 
neile abiks olla ja nende 
juuresolekul kõiki sõjameheliku 
wiisakuse nõudeid täitma. 

107. Ülemad ehk wanemad, 
oma poolt peawad neid sea
dusi täitma, mis alamate ja 
nooremate auandmise wastu-
wõtmiseks on määratud. 

108. Ülema ehk wanema 
lähenemisel peab noorem üles-
tõusma, seatud au äraandma 
ja ei tohi enne istuda, kui 
selleks pole luba saanud. 

109. Noorem ei tohi tuba
kat põletada ülema ehk wane-
ma juuresolekul, kui selleks 
ei ole luba saanud. 

110. Ülema ette raportiga 
astudes peab peawari peas 
olema, wälja arwatud, kui 
raportiga ülema korterisse 
minnakse, siis peab peawari 
maha wõetama. 

111. Sel juhtumisel peab 
karwamütsi „palwele" hoidma, 
aga liht mütsi alla sirutud 
pahemas käes, kandist kinni 
hoides, kokard wäljapoole. 



112. sasäikssic^ 
ii.is eiäpsiiü spsris^äsri- pa-
sopii-. ?o llpno^ro-rs^WMS 
HM sioni, sossoicis suski, 
36 saxvAsisises LI- erpoÄ, 
i0A:«SKI SPSiOMSIK «i> 
rviosso^^ ^õopz^. 

113. Hpussng.» spincaIäsis 
s.is sa^iasis vii. sasÄii,-
ssica, HM eiapmaro Assso, 
ms nsp6Ag.LÄS>l0s ^ip^rs^li-
.issõ>li-,ei1;^s?k spsio^iiii, 

ni> ro.ioLiiõ^ )'6op^. 
114. Oöpaisa.seksooA^ö'k 

üi> saiäibssicsNi- s eiÄp-
issNi- rssspaiosi-, 
miaõi, s c>6epi,-oHli^spoiZk, 
SOSSgkIXI, SPÄSSÜ s SUSÜL-
giiicosi- sosssÄ^o L^o^lorsa 
isrM0LÄ?k so spgeL0kssi>l>li> 
s>li, 

lia spss^iorsis sasaRb-
ssica sii^sis sssiÄ /l0i»:si>l 
o r s ^ S Ä i b :  „ J A p Ä L i s  ^ c s -

(seis o^ssi- — 
„AcsiÄio"), icor/lÄ sasäii>ssici> 
viÄ^o^Äpsii-: „P ü, A ki(o^lzsi> 
^  e r a p a r i - e s " ,  
seis okkZLissri. icaic^io-isgo 
^ l l i v e i l - ,  ? o  —  „ s o n ü p s o  
6 i a. r o ^ a p s ̂  1-" <MSS1> 
—„õiürvAaxio), noi^S. spo-
isäsies — „esaerii'iso 
oeiÄLär^^. s". HöeA^ or-

eR^^ei"!- spuöaLiäik 
rsr^ii- SÄSÄAKSSRA. 

115. Hs^sls ssski, oöpÄ-
iSäiieb sasÄikers^ioiiMivli-
sa^i- ss>ls s e?ÄpisiZAli> ssi, 
ss^csiixi. MS sizsosi-, saski-
Mwi"i> sxi> »sasis: r o o s o-
^ssk no^llpasopi^sici., 
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112. Kui ülem ehk wanem 
raporti wastu wõtab, siis 
peawad ligiolejad wäeteenijav, 
kes reas ei ole, käe peawarju 
äärde ülestõftma. 

113. Ülema ehk wanema 
käsku ehk märguandmist kuu
lates, ehk kui see teise läbi 
saab teada antud, peab käe 
peawarju äärde ülestõftma. 

114. Teenimise asjus ülema 
ehk wanemaga rääkima haka
tes on tarwis: kindralist, 
staab- ja oberohwitserisi, sõja-
wäearstisi ja sõjawäeametnikka 
nende aunimede järele aus
tada. 

Ülema terwituse peale 
peawad alamwäeteenijad was-
tama: „soowime terwit" (kui 
üks — „soowin"), kui ülem 
tänab „rõõm on püüda*, kui 
ülem mingit lahkust näitab, 
siis — „alandlikult täname" 
(üks — „tänan"), kui juma
laga jätab: „jääge õnnelikuks". 
Pärast wastust tuleb ülemale 
aunimi juurde lisada. 

115. Alamwäeteenijad nende 
oma ülematega ehk wanema-
tega rääkides, kes alamwäe-
teenijatest on, nimetawad 
nende ametiseisust: herra pod-
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r o e s o ^ s s i ,  c h s i b ^ c h s -
6  S A I , ,  r o o S o A S S i ,  ^ s -
r s p i > - o c h s s 6 p i > .  

Ors^säs sasäibssicx s rs-
rM^s sro, ssAcsis ssssi ss 
roõico ups o^nsossi^xi, o?-
sl-raxi,, so s si, erpow ^oi«-
ski ssersssso sbirosapssari, 
icaM^os eioso, ss paersrs-
sas s ss orAtzis» 0ÄSÜ ori, 
Ap^roro. 

116. Hsps^i-sasäibssicoiii, 
s erapsissli, so se'öxi, oi^-
sazixi- ei^/i^sri, orosri, so 
spassiaõ, ^icäsasssi^i, si, 
crposso^i, z^sräs^; seis MS 
i-oiossoö xõöpi, saA^ri,, ro 
üpüA'b roro ^oi^cso sps.iv-
Nsri, SPÄL^W x^icz^ Ri, ro-
iossö^ ̂ 6op^ s SS osz^oicari, 
es no r^xi. sopi,, soicä ss so-
ei^n^sri, sa ro pagMmsms. 

117. Hps/ieraLissei, sis 
üs.isziei, ni, sasaibssi:^ s.is 
oräpissdlz?' s ssl'ös rviossöü 
z^ööpi. sa^rsi^i,, SAS »cs 
so^xo^s «i, sasaibssü^ oi, 
päsoproni,, MMso oeraso-
ssrses si, MZ?xi> maraxi, ori, 
sasäibssica s ga ssrsips 
siära spsAo^sri, «i, 
i-viosso^^ ^öopz^. 

118. Zi, orpoio spskcRä^bi-
särs p^ic^ «i, ronosso^ 
)'6ox^ Aõ ssMssxi, sssosi, 
ss sviaräsros (npo^ sa-
säibssicosi, «omas/ii,). 

119. Ha ei»orpaxi> s z.^ss-
sis ss^siü susi. ss Z0i-
Mssi. ösiri, si, sinssiiz, se.is 
sasäibssüi, sm erapmiS 
6S3i, lSSSSMI. 

praporschtschik,herra weltwee-
bel, herra unterohwitser. 

Ülemale wastates ja 
tema aunime üteldes Peawad 
alamwäeteenijad, mitte üksnes 
üksikult wastates, waid ka 
wäereas, selgelt iga sõna wäl-
jarääkima, mitte wenitades 
jaüht sõna teisest äralahutades. 

116. Älema ja wanema ees 
peab igakord seisma, nii kui 
seadused käsiwad, mis sõjawäe 
utsina seaduses on määratud; 
kui peawari peas on, siis, 
peab parema käe peawarju 
ligi üles tõstma ja enne kätt 
mitte maha laskma, kui selleks 
luba ei saa. 

117. Esiteledes ehk ülema 
wõi wanema ette ilmudes, 
kui peawari peas on, ehk ka 
tema ligiastudes raportiga, 
peab ülemast kaks sammu 
eemale seisma jääma ja nelja 
sammu kaugusel käe peawarju 
äärde ülestõftma. 

118. Wäereas olles ei ole 
alamwäelistel kätt mütsi äärde 
tõsta mitte tarwis (peale 
komandu ülemate). 

119. Älewaatustel ja õppu
sel ei tohi alamwäeline mitte 
sinelis olla, kui ülem wõi 
wanem ilma sinelita on. 
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120. Loiu iAM 
or^arb iseiL, La-

xo^sreK sa >1^01^, a >lAa/l-
miü llpoxÖAnri. >lllicko, ro llo-
«A'bnsiö 07Ak>.si"L ^seri> ns 
oorasasANLÄiek, a rü.iLico 
llprncia^llsaü x^kz ici. ro-
AvLso^ ^6op^. 

121. Leis LvLLviciü iLLi, 
LÄ^mi-, ^i?o RLi^o, «oiopo^ 
e.i^^si"i> oi^ari, ?serb, oöro-
LKSIi. 650, ro 0L?> oaasil. 
^S0IL 110 itzbll- MS LPÄL^-

eranvLäei, icoi>l^ ei^-
N^sri, so Hposii-. 

122. ^Iseri, ornas?oK«o^ 
noiÜMSso s si, llpilc^rerLiil 
eiäpMÄro saiäibLUüÄ. 

123. LcAN eräpniiü «010-
po^ upu o?AäLw isers 
^lRä/imiü eiaii, so chpoNii., 
Aasri, sLsici, eica-nsii,, 
^rööll orAÄioi^iü iseri. Lpo-
AviMÄii- 2A7Ä, 10 noei^nLiö 
llVLapÄ^SLaSio« L N^S1"I> LS 
oii^eicäji p^kcü, no«g. ss >»1-
L^sri, eiäpmaro. 

124. Oi^Hms L npiiLäris 
iseis upu seiMi-b >l7tÄ/l-
mizxi. so oiapmu>ls Mumsa 
LPS^IIISeiLoLÄrL LeÄico^l^ 
ÄPZ^roro pü^a npnL^rermW, 
LI. «Äicvxi, 6bl AL1LLIX1, 01-
somsLisxi- LS Laxo^lliLLb 
LoiM'za.NiniseK. 

125. Ho^llSSLLLlS II 
mis A0i?«LLl orAÄLaib ?serk 
IISPLLI^lll. 

126. LoSLRooN^WÄILIS LS 
MiMLlÄ LLNÄläll. rviOLLÜS 
^6ÜP1> ŽIAK LPIIL'biciLW «oro 
6i-i ro LS õllÄO. 

120. Kui see, kellele tuleb 
au anda, paigal seisab, aga 
noorem mööda läheb, siis 
annab wiimne au ilma seisma 
jäämata, üksnes peawarju 
äärde kätt tõstes. 

121. Kui wäeteenija näeb, 
et see, kellele au tuleb anda, 
tagant tulles temast mööda 
läheb, siis annab ta nende-
samade seaduste järele au, 
seisma jäädes, kellele tarwis 
seisma jääda. 

122. Au tuleb sellele, kellele 
kohus, anda, ka wanema üle
ma ligiolemisel. 

123. Kui wanem, kellele 
au andes noorem seisma jäi, 
märki annab ehk ütleb, et 
auandja edasi läheks, siis 
keerab wiimne minema ja 
läheb edasi, ilma et kätt maha 
laseks, kuni wanemast mööda. 

124. Auandmine ja au was-
tuwõtmine, kui nooremad 
wanematega kokku juhtuwad, 
peab enne igasugust terwitust 
olema, ükskõik missuguses 
olekus isekeskis kokkujuhtujad 
on. 

125. Alamad ja nooremad 
peawad esimestena au andma. 

126. Wäeteenijad ei Pea 
mitte peawarju, olgu kelle 
tahes terwitamiseks, maha 
wõtma. 
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127. lips serpkstz eo ses-
«arv põ^a i^spicõösbi^s iipo-
^seeisns, a?ki<Ms sorpsõüikk-
ski^s MeersisNs, sosssovi^-
MÄiSii^lk ss so36pL.s.?sres 
essnäis roiossoü ^oopi. nis 
oe'bsesis esös «p6eissi^i> 
3SÄAlSSiSNi>. 

127. Igasuguse kiriku käiku-
dega, kui ka matuse rongidega 
kokkujuhtumistel, ei ole wäe-
teenijatel keelatud peawarju 
maha wõtta, et ristitähte 
enesele ette heita. 

ÜMkii^a orMsis 
128. ^lseik oiIZLÄii- N010A-

sssäio, ei. iõsssiõ eoöiW-
ÄSsiSÄlk llpÄLiiAi. erüüics s 
nss^sllis. 

129. Hpässoia eiöüics: oro-
SIK SPSN0, 0631- SÄISMKS', 

soeics — pa.3ssps) ik sa. mu-
pss^ ei^sss; icoi^ss ski-
sps.^sik, so ss sarsrssaik; 
rp^K spsso>iss?k, a ses 
rlbio s1;e«0ik«0 so^s-rk sus-
PSHK, SVAoöpÄLK. MSLVii-, so 
ss ersöasek si, sosessq^; 
SASSII PÄ3LSPS^ik PÜL»0; p^' 
üs esoõõ^so os^eisrk ran-k, 
srüökl Riiers, oöpsisssskis 
igAÜss^ii ss^rpk, õkiis e6õ-

s lloepsMslk is^sKi.; 
säiksbi eisrxa so^ors^ik; 
roivs^ ^sp^s?k skieoicõ s 
SPS>l0, SS LkieiÄL.iSS son-
Sopo^ica; e^oip^ik spsno ss-
ps^k eovoio. 

139. /^ssraikes so^ssas 
«üpsvek s^eicoik«o sssps^i., 
so eoxpasss soivMssis 
.la, nsnk sps eroüic'b sa. 
ei"b, esoõo^so skisoesik .i'k-
sz^w soi^ LSSPLAI-, SS ers-

Auandmise reeglid. 
128. Au tuleb anda julge 

ja uhke wäljanägemisega, 
seismise ja käimise reeglid 
karwapealt täites. 

129. Seismise reeglid: seis
ma peab wabalt, kannad koos, 
jalaninad jala laiuselt kahele-
poole kõrwale pöördud; põl-
wed sirged, kuid mitte Pingul; 
rind üles tõsta, kõik keha 
natukene ettepoole, kõhtu sis-
setõmmates, kuiv puusade ko
hal mitte küürus hoida; õlad 
ühekõrgusel; käed rippugu 
wabalt, peopesad sissepoole 
ja puusade keskohal; sõrmed 
natukene kõweraks tõmmata; 
pea tuleb püsti ja kõrgele 
hoida, lõuga mitte ette ajada; 
waadata otse edasi. 

130. Liikumise juures peab 
keha natukene ettepoole hoid-
ma, kuid keha seisukorda nagu 
seismise juures pidades, wa-
balt pahemat jalga ettepoole 
tõstma, ilma teda palju põl-
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6ä? 60 NNvro Li. no.i'kLld, n 
Nöx:«ä llo^oiLL^- no L035IÜZR-
Lverii ropusoLiäikLo; Jg.-
il>i»ik icoporico erä-ziiik oo LK. 
LL0k e.ildn k n Lk ro Mö LP6-
>iK o?^-biä?k ori- J«>lAÜ upa-
L^io Lorz^, Lkigoeürk ii ora-
Luik sv ei. eoö/lW^ölliöAk 

ms NPWWI7, ii nxo^o.i-
märk MLMöSiS. 

131. La^Lsä^ vii. 
iiiöiü., ^ark eLo6o^L0ö Asu-
N6NW 0ü0io r1>ia, eriiöa^ 
Iixi. Li. ivicr^xi. rakk, ^iro-
6ki Kiierii Lo^LL^äiiiek 
kkieoiki LOÄrea; naikLKi iör-
K0 e^ark Li. kMäici,. 

132. ^leerk or^asreÄ sa is-
ikips mara Av Lorp^W ei. 
i'b^i., icoN^ es vll'b^ö'rk oi-
^arb. 

133. or^äsw ^verii 
Sssk p^MkK, ervK na nHerlk, 
LvLöpL^rkeL «i- npLL^ror-
L^öNv^^ iui^, erark „evli'ip-
Lo" ii enorMrk iza Lero, no-
Lvpä'-iiiLai Lci^i. sa uni^i, 
rõivLv; öo.iii na^ik roios-
Lõü xöopk, ro icpvUlk roro 
iipiiic»i:!iii> mioik iipäizoü nv-
Rii «K NpasoSi eropvL^ uini:-
Mro üpä5i roMLiioro ^6õpa 
rakk, Lroõki na.ikilkl Kkiiii 
kA'berb, ia^oiik oisrica oõpa-
iilöllä icnap^M^, a ionork — 
ua iiwimi La Lkieoi^ Liöia. 

134. Ha xo/i^, 6ö3k MMkä, 
ornäiiw löerii 6ö3k oera-

L0LINI L0 Hp0L?"k, LV0X0M 
^11110 iipLL^ieiL^öÄiaro iL-
I^a, L^A!L0 LVLöpL^rk RL L6-
^ L0i0L^ L NöpMark P)'«L 

wes painutamata ja talda 
wöimalikult weepinnas hõives; 
peale selle tuleb teda kergelt 
terwe jälje peale maha panna 
ja selsamal ajal paremat 
jalga maa küljest üles tõsta, 
ette ajada ja samade reeglite 
järele maha panna ja liiku
mist jatkata. 

131. Kätele tuleb õlgades 
waba liikumine keha ümber 
anda, neid küünarnukkides 
niipalju painutades, et sõrmed 
möö kõrguseni tõuseks; sõr
med tulemad nõrgalt rusikasse 
pigistada. 

132. Au antakse nelja sammu 
kaugusel sellest, kellele au anda 
tuleb. 

133. Kui ilma püssita, koha 
peal seistes, au antakse, siis 
tuleb selle poole Pöörata, keda 
terwitatakfe, „smirno" seista 
ja tema peale waadata. Pead 
tema poole pöörates; kui 
müts peas on, siis peab peale 
selle parem käsi mütsi alumise 
ääre parema poole külge pa
nema, nii et sõrmed koos 
olKs, peopesa natukene wälja-
poole pöördud, küünarnukk 
õlaga ühes joones ja kõrgusel. 

134. Ilma püssita käies 
tuleb ilma fronti seisma jää
miseta au andmiseks austa-
tawast isikust mööda minnes 
pea tema poole pöörata ja 
käed liigutamata hoida; kui 

3 
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S6II0MÄML0; sei« SÄA'br'i, 
roiOLsüü ^6opi>, ro llpuio-
«sri, «i> R6i^ 

13d. Lein o?AÄ.Nw ise-
s^Acso e?a?k so Hposii., 

ro, oA^iSLi. iioui'dAsiü msri, 
iÜW sorüio, «1, eiopos-k «orü-
poü noseps^ikeÄ, vll-
Sker» SÜI'^ LllSPSAI-
sa mai-i, rliu g^elcoibico >is-
L'ks II HoeiaSHH- 66 UV LÜ-

UÄllpaLiSSiw; Ri, ro MS 
LPSAS NOLSPIl^Iko« illl^ÜÄli, 
«1, oiopos^ llMs^ioiV^sziaro 
Mqä, L>l^er^ 01, iipneiaiZiS-
uisi»li> sorü nossps^ik ici, 
ss»l^ rüiOLT' «, sein LQA'bri-
roiossoü ^6üpi>, llpuMMürk 
«1> ll6>l^ llpäs^io p^«^. 

136. Leiu /11106, i:c>?opo>!/ 
orMsroa iserk, «Asii, ss-
serp-k;?^, ei^^eii, eraii- so 
chposii- sa isriÄps mara no 
sro no^xo^a. 

137. KorM llpiiv'bro?s^6-
>lvs iiii^o nßL^67"i. orAsibma-
ro iee?b, iioei'kAsiü oii^eica-
6ii, P^RZ n HA611, llin e?a-
HÜL»?05I LÜÄKSc); 6<AlH M6 
0IKR0LÄA0Ü so Hposii., 10 
nosopäiliLasreK iiisii,, 
rlpLo?asiKk?i> nür^ » sar^sii-
npo^oilMävri. ÄL«^6si«. on^-
eicäs ei, nöpski^li, ma-
roui,. 

müts peas on, tuleb käsi selle 
külge panna. 

135. Kui auandmiseks fronti 
seisma jääda tuleb, siis peab, 
wiimast sammu selle jalaga 
tehes, mille poole pöörda 
tuleb, teine jalg sammu ehk 
wähema wõrra edasi tõsta 
ja teda uues sihis panna; sel
samal ajal tuleb pale ülema 
poole pöörda ning kui müts 
peas on, siis parem käsi selle 
juurde tõsta. 

136. Kui isik, kellele au 
antalse wastu tuleb, peab 4 
sammu temast kwgel fronti 
seisma. 

137. Kui terwitataw isik 
auandjast mööda läheb, laseb 
wiimane käe maha ja läheb 
wõi seisab wabalt: kui ta au-
andmiseks sronti pööras, siis 
pöörab ta endisesse sihti, pa-
neb jala juurde ja jätkab teed, 
kätt esimese sammuga maha 
lastes. 
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RvN) s «ÄR'K o^aeres 

Kellele ja kuidas au antakse. 
133. or^aiori. 

^se?i>: 
139. 1) OiQNvsÄeb so 

chposr -k: I^0L^^?I0 11^-

I l a e A ' b A N i i i c ^  I ^ s e s -
x 6 s n 1 L seekli. 1ASIIÄÄ!i, 
Il^llspäiopoicoö <dai»iüAin; 
nsoerpäsiZki^i. 
IlU's.ioM»«'!, iÄIMi, ös.'iÄ-
? seisa. n «xi. Haei-knsu^s^i,, 
ssaMllÄAi- s miss^äpiaicki.; 
se^Zckk eooioiiuAni, sa ei^-
Aiök, iüe2Kms»le» si, salläe'b 
ii vieiavssiui, rssspä-isNi. 
ri SAAnpäiSõ: sa^äissnic^ 
rapsnsõsa; so^Ui. mraöi--
o^kl^kpSÄli, esosro nviicA ll 
esos^i^ p0iso>i^ «o^asAllp^. 

140. 2> 1^ s eiasosäek 
so chposi"i>: selili- Illiaõi-
» ovepi,-ochli^öpa^i>, üatti. 
eoe?oiiun>li. ua ei^ö'd, 
laki. s saxo^Kiiisneki Li> sa-
näeb u oieiasütz; sekini, 
sossssikli- Lpaiä>ii.; icopa-
ösisssiiti. rapASviapiisa^i.; 
MopMLki«i, rpesa^spa^li.; 
sek^i. ^s?epi.'0chuqspa>li> s 
selkni- p^ossikli-, uvl'b«)' 
MSõ 3sa«'s oizisma Loss-
uaro OpAssa; 'rkkii. saiaks-

SÄMSMcki- IH-
nä>li- «o?0pkikli> llo^LSkkliÄ; 
vi. esoskli» nonic^: esiiuss-
«nicx, Ajäicos^, ^ss^vsuicaitli, 
soss sarv s^oslorsa, icasn«-

138. Lihtsoldatid annawad 
au: 

139. 1) Fronti seis
tes: Keisrile, Keiserinnadele, 
Aujärjepärijale ja kõikidele 
keisri suguwõsa liikmetele; 
wäljamaa kuningatele, kel Kõr-
guse aunimi on, nende trooni
pärijatele, polgulippudele ja 
standartidele; kõikidele teenis
tuses ja tagawarawäes ole-
watele kindralitele ja admira
lidele; garnisoni ülemale; 
kõikidele oma polgu ftaab-
ohwitseridele ja oma roodu-
komandörile. 

140. 2) Ilma fronti 
seisma jäämata: kõiki
dele ftaab- ja ober-ohwitseri-
dele, niihästi teenistuses, kui 
tagawaras ja otStahwkus ole-
watele ; kõikidele sõjawäe ars
tidele ; laewateenistuse garde-
marinidele; lossi grenadeeri-
dele; kõikidele unterohwitseri-
dele ja lihtsoldatitele, kel 
Sõja Ordumärk on; neile 
alamwäelistele, kelle alla käid; 
omas polgus weel: preest
rile, diakonile, sõjawäe amet
nikkudele ja ametite kandida-
tidele, kõikidele jefreitoritele 
ja wanematele tööroodu-teeni-
jatele. 

3» 
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Aa.is.Nk ss. nüiM-
sooik, se^Nk sHpsüiopõk. 
n sseiposskiNk oisvsisro 
ps-gpä^s. 

141. Ls.iii LSisAksskvi,, 
icoiopon^ eo^i/isii, eis.ik. so 
chpünik, VA^ASSII- 3SSRK IIAS 
oicsNSik, ^iioöki »«i, iipoxo-
ASi?,, 10 eo.iAÄik AVANSSI. 
ll08sps^ikes ii inni, LS vii.v-
0R3.? pvici'i, H0KS. ss NSS^'SIK 
ssssAkmiics. 

142. I^poNk ivi'v, so-k ps-
AVSKIS sssiiNso oi-
ASLS1K '-ISSII- AP^SK AP^I'^. 

143. IZekN i. spsnAsseiciiNk 
SSLVSSIIRSNK KVSSSS-I'V Lk-
AVNV1LS Lk. HvpNSSSvö VMN-
Al;. kcclii,i!l^üra>lk sa ic.iäe-
os.yio AOiMoeik u nsoipvs-
LKINK S1ÄPISSXK 3SÄHZÜ PK-
AVRKIS 06S3SSKI 0RS.3KILS1K 
061SSSPSSKIKIS 3HS.ÜII S0S16-
sis II L06SLVÄ L^WALLvoiS. 

144. Hl'llluiis KSLKI võs3silkl 
VI^SLÄIK S6L7K UPU ÜI'P'S 
II7III ui. kl j II IsSP>!.1"SI-Y SIINUS. 

145. IIL001PS.SLI.INK S6LS-
VS.ZISNK II oHlIS^PSNK, R0SAS. 
VSII LK SVSSIIVÜ HõpNk, sseik 
VI^SSISS 1S.RK-NS, RS.RK II 
SLVIINK. 

141. Kui ülem, kellele sol
dat fronti seisis, märku annab 
wõi käsib edasi minna, siis 
peab soldat pöörama ja mi
nema astuma, kätt seni ülewal 
pidades, kuni ülemast mööda 
on. 

142. Peale selle peawad 
kõik lihtsoldatid üksteisele au 
andma. 

143. Kõikidele sõjawäe ko-
danliste ametnikkudele sõrmi 
riietes, klassiametite kandida-
tidele ja ülematele tööroodu-
teenijatele peawad lihtsoldatid 
üleüldist austamist ja sõja-
wäelise wiisakuse reeglid 
täitma. 

144. Alamwüeltsed peawad 
keisrilaulu laulmise wõi män
gimise korral au andma. 

145. Wäljamaa kindralitele 
ja ohwitseridele, kes sõjawäe 
mundris on, antakse au nagu 
oma ülemuselegi. 

I^3SIS6 e.1) -liUl gr^s-iiis 

Mitmesugnsed kLandmise juhtumised. 
146. IZk soASisssiKXk, 146. Ruumides, kus müts 

R0SHS soÄ0LL6ki )'66pk sLsik, maha wõetud, antakse ülemale 
l!^ici.if>iii!lvv lillil oispissN^ wõi wanemale püstiseistes 
orMÄik sseik erasos^ek wõi „smirno" möödaminnes au. 
Il.Ill LPVX0AS „LNIIPLv". 
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147. U01AÜ, La^ÄALLLRL 
ii.iii eiü.pinill, «oiopoN^ z eiil-
L0LASR0 orAÄLÄiL 'löei'l, era-
LvLÄeL L« chponii. NÄXÜAüi-
CÄ Iia AtlzOiK, 10 ^SL?L 0i-
AA6ie«r, LS oranoLiioL LO 
^PVLii.. 

148. LI- SRLLÄ-
WÄXi. oiAÄMii. ?60iL LPL-
x.iäAiõiin «1- L0A0LL0U^ 
^6op^. 

149. ^>,i^iui6 LSPX0N-L, 
õe.iii U0L0AKK, Li. 0ALi0ü p^i:iz, 
0?AÄI0ii> LSe?!-, LPLRAaNLILaA 
P)'R^ RL L0A0SL0>I^ ^õop^ II 
e?s.L0LLCL L0 ^pvLii-: I"o^-
AÜ.PI0 IlNHepÄIVM, I^oo^AZ.-
PLIkK IlNLSPklTPLLb II Ha-
eA^ALLR^I^seapSLii?/. Lo.iii 
L0L0ALA Li. oö^LXL P^RÄX'L, 
10 ^ISeiL 0IAÄ6I0K LP0L0WÜ.« 
ZÄ^ÄALLIIlca LAWÄNL. 

150. IIpä-LKiLiü A0ILÄ/ILI0, 
L0:«5l!ll Li. oõ^LXi- p)'-

RÄX7-, MK oiAÄLIL ^60IL LO-
!Z0PN'j!lIM6i'l> I'Ü.'I0L>' RL s^io-
poni. ALnä. RVIÜPVZ!^ o?AÄ-
Ö10Ä riöCiL. 

151. ^LpaLALI0L;iS aLio-
Äl00LASNi> LAL LLLIMi. NSXÄ-
llN'ISe.ÜÜNi. SRLLLWSNi? LS 
oFAÄNii. LSerL L0 LPSI.lL ALL-
Mkniü oro. 

152. Hi'iMniü WLi. 0L 
p^^LöNi. , x.v'Rks x-
L0LII NAH LÄ LASli.) (.'?/!..öl'l> 
^ee?I>, L00iSL0LÄeLL0 ̂ v(. ° !"b, 
Ä, L3ALL ga. LSiLlpS ILAL3. M 
LViMLL PZ^»LS Li. i0 L0A0-
NVLlS, R0I0P00 0LPLMA6L0 
dipoSLlÄNi. ^LraS0Ni. L0L0-
PÄ^LLaSIi. rvAOL^ Ri, 010-

147. Kui ülem wõi wanem, 
kellele au fronti seistes tuleb 
anda, paigal seisab, siis ei 
tule au andmiseks mitte seisma 
jääda. 

148. Wankrites sõitjad anna-
wad au kätt mütsi äärde 
tõstes. 

149. Natsasõitja, kel ohelik 
ühes käes on. annab au kätt 
kõrwa ääre tõstes ja fronti 
pöördes: Keisrile, Keisriprou-
ale ja Troonipärijale. Kui 
ohelik mõlemis kätes on, siis 
antakse au silmadega ülemat 
saates. 

150. Kobuse juhtija, kel 
ohjad mõlemis kätes, pöörab 
auandmiseks pea isiku poole, 
kellele au antakse. 

151. Automobil; wõi mõne 
teise mehanilise sõiduriista 
juhtija ei anna sõitmise ajal 
au mitte. 

152. Alamwäeline püssiga 
(jala juures wõi õlal) annab 
au ilma fronti seismata, 
ainult 4 sammu kaugusel püssi 
sellesse seisukorda wõttes, 
mida reateenistuse kord ära 
mäurab, pöörab pea ülema 
poole, waba käega kõigutamist 
jatkates, kui ta kõndis. 
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POS'K Sa^ÜAKSSHa SP0A0A-
z«as, SOAS MSA1-, Naxälk 
esoöõAsoü p^küü. 

153. Wallis SSS1-, SN'K-
loiqiü na ps»lsN SAS 3-«> 
esssõio, orAasii, isori, «aki, 
VK3K P^MKS. 

154. HN^kviqiü ican^io-AÄ-
60 sosi^ LI, Mk^, 0?Aasri. 
isori, so oöissNi, spässAg^i, 
SSAS MS sõlssw 3äss?ll 66-b 
PZ^KS, ?0 — S0L0paittLaS I'Ü-
.102^ kl, oropos^ Assa. K070-
pc>N^ oiAasii, sseik, ss era-
sosAsi, so Hposri,. 

155. oiAäsis ssers 
p?«asÄuKl so ossNälvres. 

156. LoAS S6AI-3S LLOövA-
30 pasoüiiiei, o-l, I"bni- AS-
S0N1,, K0?0p0>t^ isoit. 01-
Aasiea, SA^AX^ri- eoüiii ck 
ipoi^apa SAS Aopõrs, a, soA-
X0AÄ 0ASVLPSNSSS0 kl- ^3-
K0NZ^ oorasosllikes s 
spos^eisri, sro sssxsAi,. 

157. ^.psoroLassi^s soss-
okis sss^i, eAkA^it,!qis svAi, 
K0SLÖSN1, NSN0 Assä, K0I0-
P0N^ svAaräsres orAasärk 
sse?!-, spoxvAsri, „CNspso^. 
^0SL0ÜSI>IS, 00SP0L0)KAä«)I^iS 
apseiosassllxi,, ^se?s ss 
orAaidii-. 

158. LoAS sa?S.Ai>sski, 
ospoesii, 0 ssNi--ss6^Ak 
llpoxvAsisai'0 NSN0 ssro S0A-
näia, 10 sooAl-Asiü A0A-
:KSS1, eiaii. so chposri. s 01-
sk^äib. L«is osi, oi, 
NK6N1., ro, oerasossLissoi,, 
NÖAZKSSI, L3Sri, «1, S0I"ö. 

153. Alamwäeline, kel püss 
rihma otsas wõi seljas on, 
annab au nagu ilma püssita. 

154. Kel mingi raskus kan
da, annab au üleüldiste reeg-
lite järele; kui aga mõlemad 
käed kinni on, siis pead selle 
isiku poole pöördes, kellele au 
annab, ilma sronti seismata. 

155. Auandmiseks ei wõeta 
kindaid mitte maha. 

156. Kui selle isikuga, kellele 
au antakse, wabalt üksteisest 
mööda minna ei saa, siis peab 
jalgteelt wõi teelt ära astuma, 
ning ühelajal kitsale kohale 
liginedes, seisma jääma ja 
teda ette laskma. 

157. Aresti wõetud sõja-
wäelised, kes wahi all isikust 
mööda lähewad, kellele au 
tuleb anda, lähewad „smirno". 
Wahisoldatid, kes neid saada-
wad, ei anna au mitte. 

158. Kui ülem möödamineja 
soldati käest midagi küsib, 
peab wiimane fronti pöörama 
ja wastama. On soldat püs
siga, siis peab ta seisma jää
des püssi jala juure wõtma. 
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159. Loüaonis siiski, Lax0-
Mci, Li, eipoÄ, o?Aa^>ii, ?so?^ 
i0Ak.N0 HO icONÄLAtz. 

160. Hü^sis iiiLiÄ or^a-
löri, KSeiL llo lcvNäKAtz, ua-
xvMSL ss iOALkv Ll, erpoid, 
no L Li, c66M, sallpLN^pi, : 
L0 LPSNK LSSipOSLIÄXi, IÄ-
LKiiü, LS. paõoiax-k, LI, 0L0-
60AL0S ori- SÄLKiiü LpsnK Li, 
icasapNaxi., na kiiLäkaxi, LAL 
Li, ^sp?^ LÄAäioiLaro Aärs-
pK, upu oöi.'bsAkAärspK oiäp-
ILLNi. LÄKÄALLLkoNl,, K0LA3. 
LLML1S ^ItlLIÄ LÄXOMiSK Li, 
oöopk eA.^?ÄklL0»ia!ci,Ä3.Aks. 

161. ki, SiLXi, SA^KÄKXi, 
llS K0NÄLA^ MK OiMLIK 
ISSIL, KÜ.MALIÜ L0LKSkiö 
ILLi. vi^asii, ISSiL, ka«1> 
910 ^siÄL0LASS0 MK LSLÄ-
X0MMLXeK Sl, LIP0I0, L0 
LLNLiSWSlÄ.IioSixÜSklllUS 110 
0iP0SL0N^ PÄSKSi^, LS LPL-
icAä-ALiLÄiori. p^«i> ki, L0-
A0LL0N^ ^66p/, 

162. KOAALAD MK ViAäLIK 
ISeiL L'L ^LONKL^iLIXi, Li, 
^KÄSALLLIXi, SA^KaKXi, no-
MSii, LöpLLI^, ^LLA^LLliö 
SÄKaALSLka LA» LiÄpmaro, 
LM KSNi, «»NÄLAa L0AÄ-
sreK i^Ni, MS ALll^ÄNi,, icorõ-
PLINi, L0Aai-3.SI0K ViAÄLÄil, 
^SSiL ^ÄSiKNL LOÜSRi, L «0-
NÄKAÄNL (eN0ipL LLAcs). 

163. -ÜLL^ÄNi,. RviõxLiNi-
LS ^0i«,L0LA6L0 L0AÄLÄib 
R0NÄM^ MK 0?AÄkliK ^SCiL, 
LLML1S 1LSLI A0AMLLI Li, 
LLIILS .VLVNKS^iLIXL SA^ia-

159. Soldatid, kes wäereas 
on, annawad au ainult ko-
mandu järele. 

160. Alamwäelised annawad 
komandu järele au mitte ainult 
wäereas, waid ka kogudes, 
näituseks : mitte - õppusliste 
tegewuste ja töötamise ajal, 
teenistusest wabal ajal kasar
mutes, biwakus wõi telgi-
laagri piirides, kui laagrist 
wanem ülem läbi sõidab, kui 
alamwäelised juhtumist koos 
on jne. 

161. Neis juhtumistes an
nab iga soldat peale auand-
mise komandu, au nagu neile 
ette on kirjutatud, kes wäe
reas ei ole, kuid need alam-
wäelised, kes wäeridade kor
ras on seatud, ei pane kätt 
mütsi äärde. 

162. Auandmise komandut 
tähendatud juhtumistes annab 
esimene ülema wõi wanema 
silmaja, mille juures komandu 
neilesamudele isikutele antakse, 
kellele wäeosad ja komandud 
au andma peawad (waata 
alamal). 

16Z. Isikutele, kellele auand-
miseks mitte komandut anda 
ei pruugi, peawad alamwäe
lised eelpool märgitud juhtu
mistes iseseiswalt au andma. 
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8X1- oiMsaii- 'zseis ea>io-
eivKisAi-so. 

164. Le.lü saiäAssmci-, 
ilpc>x0AK no Mslll e?p0a, »6-
xaisreK ei- sonpoeoni- Kl-
«0N^-AIlö0 ULI- SIIMSNXl- III-
S0S1-, 70 0lS^1Ä1I- S.llzA^SIl,, 
ss S0A0Äc6SiK VM-
ZkiK II Lk SPSic.lÄIlblSaK 
Rl- ^OAVSSÜNZ^ ^õop^. 

165. OvAAÄIl- Lö NN^SIl-
IIPÄLÄ oil-osäpIjLÄII-eK 
110 ss santiimi, saiaAsss-
«!t. Ho910N^ SSA0 õsiis LSII-
>iÄie.li-uüi>il-. 

1b4. Kui ülem, wäeridade 
eest läbi minnes, mõne alam-
wäelise poole küsimusega Pöö
rab, siis peab wastama ilma 
käe mütsi äärde tõstmata. 

165. Soldatil ei ole õigust 
end sellega wabandada, et ta 
ülemat tähele ei pannud. 
Sellepärast peab tähelepanelik 
olema. 

RpaiWill ii IWH isei». 
Salkade liikumise reeglid ja mmudmine. 

166. Nonas/ii-i eR^A^N?^ 
ici> N-bei^ sa3saissw s's 110-
PKAüK, 0SP6A^A6SS0Nl>0lp0-
6LÄN1, ^eiäsmil-, 10 seis: 
soÄii «0NÄSAa eoeioÄ'l- N3i-
AS^X'S »All ixsxl- ISAVL'bkl,, 
10 Lo o/HZ)-' IIISP6SI'/, 
õvAlds 1PSX1- — Sl- Ml; ms-
xssrs; seAs noNäsAS. eo-
eiosii- Ngi- soesNÄ 11 övAbs 
PZAÜLl- —eAld/l^SII- S3AL0Iõ 
MASI. 

167.^ HA^ÄAssiikl- IIAS11-
ei- Ai-sai-o õoivÄ roAossoro 
PKAZZ. ll0Nomsiiicl> SÄ^UAS-
SNLL- KONÄSAKI 3ÄSSNÄ61"!. 
Ät^ero sa. n^-soNl-
ell^AM Sl- 3k1SUI0Rl- SÄ1L.AS-
SSR^: K0NÄSA0I1 „eNspso" 
0S^ sps^spSMAÄSil- SOLANA-
SKi^o 0 SÄKÄAI-Siiicaxl- II eiüx-

166. Salgad liiguwad mää
ratud kohale Reaseaduses 
määratud korras, nimelt: kui 
salgas 2 wõi 3 inimest on, 
siis lähewad nad ühes reas; 
kui salgas 8 wõi enam rida 
on, tuleb ridasid kaheks teha 
(üks teise seljataha). 

167. Juhataja käib esimese 
rea pahemal küljel. Salga 
juhataja abi asub pahemal 
nurgal juhataja kukla taga: 
„0ASM0" komanduga annab 
ta juhatajale ülemate ja wa-
nemate üle märku, kes salgast 
mööda lähewad; niisugusel 
juhtumisel komandab salga 
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miixi-, o6i'osõw,izxs uo-
NäsAv; si- si0?^i. (Az^al; sa-
länssnki- k0Z.lä?ZsiAAK oiAä-
sw issis ko>iäsA) eil. lü.isko 
„passssis saspaso lsg-
Akiza)". 

168. NONS-S^Ll MAMSLI ASP-
Mäii-os sxäsoS eivpossi A0-
xors s so sus no sassAõL. 

169. LeAii «o^iasAa eospo-
SVMAäSIL S0S03KS, 10 0sä 
sn^^eii- sa ssNii, ASpMäos 
läkNs spä«0ü ei0p0SLI. 

1 70. (üaASILSS sa S0L03KS 
01- kAäALW Aoi'^T'i- 10AI-K0 
nxäsZiuIs A0SiaAI,NS II NPH-
10UL, OSAS KASAL 011- SIVI'0 
LS iiesoxinies. 

171. ^.151 0i^zäsw seeill, 
kv>i^ s0A0Msso, sasäALsiikL 
kvNasA^sii-: 1) „esiiipuo" 
(sv.is sra KVNäSM SS KsiAä 
llVAasa PÄll^tZ), 2) „paLSSSiö 
sa-späso (sa-AldLv)", ii «os^ä 
0SL 663^ PZ'MLK. so sropös 
KVNäSA^ SPSKAaALISaSII, P^'-
KZ^ kl, loAVSSON^ ^õõxz?'. 110 
KVNäSA'b, ,,SNNPS0" AI0AS 
NPSSSÄiaivll- veiÄSÜSASSS^N 
SLispask^ N SA^IL, eiäss 
ll0A0ML^ K0P01K0 sa LSSL 
eA'kAi-; P^KÄNL, saalis ä.51 01-
SAS^ä, AaöieK 0L060AS0SASII-
Mssis 0R0A0 1"^AÄ, ei'llöaA 
SXL LI- Ä0K1KXL iakL, iroöl-I 
«Lt'/rii svALiNaAiieLAosLieoiLi 
llõües; llä.lkSLi ASSK0 0WII-
NkNieil LI- KMakL. 

172 Ü0 R0NäSÄ^ „passs-
SIS sa-llpä^0 Isa-Absoj" K0-
P01KÜ SVLSPILILaioil- IVAOL^ 
LI- SÄ3SaiSSS^W 010P0S^ s 

juhataja auandmiseks ainult 
„paLnssis sa spaso lsa AL-
so)" — „paremale (pahemale) 
poole rittaseadmine." 

168. Salgad peawad tee 
paremasse äärde hoidma ja 
mitte jalateel käima. 

169. Kui salk wankrit saa
dab, sus käib la selle taga, 
ka paremat tee äärt mööda. 

170. Wankri peale wõiwad 
ainult hobuse juhtijad istuda 
ja kui kraam selle läbi riku
tud ei saa. 

171. Auandmiseks, kellele 
tarwis, komandab salga ülem: 
1) .oniipso" (kui seda koman
dut weel ei ole antud), 2) „pas-
sssis sa SPÄS0 (»a .l!>S())^ 
ja kui ta ilma püssita on, 
paneb käe mütsi äärde. „Onsp-
so« komandu järgi tõmbawad 
soldatid ennast tarwilikku sei
sukorda ja sammuwad jalga 
kergelt terwe talla peale maha 
pannes; käsa lastakse õlga
dest alates wabalt keha kõrwal 
kõikuda, neid küünarnukkides 
niipalju painutades, et sõrmed 
wöö kõrguseni tõuseks; sõrmed 
pigistatakse kergelt rusikasse. 

172. Komandu „passssis 
sa spaso (sa Aköo)" järele 
tuleb pea kergelt kästud külge 
pöörda, otsekohe isiku peale 



42 

e>l<5?PS1"S SPSN0 3a AIIM, Ü0-
rõpoN^ or/iasics iseis; upu 
SI0N1,, SLAS S^^II- 6k3S p^-
nsü, sp««paiqüiori> Nax^sis 
v^«äNs. 

173. XosAä Alzqü, «oropoN^ 
or^aöroK isois, Niis^si-s ico-
>läSA^. SSZliSIS 1SSSI ösgi. 
oeüõoü icoNällAkl eiäskir-s so-
Aos^ spsuo s, Kens sA^ii. 
Kö3i> v^nsö, saissäwii. NÄ-
xä?s p^icänu. 

174. Hooiasosica soAÜisiji>i 
sa soes e.itzAi, s 0Asoo6pä3-
sos naxäsis pz^icäNs spökpa-
MäWioS S0 icv>!ällA'b„L0AbS0" 
mm „osxässises". 

175. KoNasAsi. saxvAs-
isi^os soni. sasäAi-e?L0Ni> 
ssnssxi. ssnosi> oiAaWii, 
isers: 1) IM-

1^00^ ̂ ?KI-

s se^Ni. SASSSN-S I^apeicoü 
(ÜSNSÄ; ssoe?pÄsssiNi> I^oe^-
AäpsN-ss sxi- liaeA^AgsicaNi.; 
2) 3sa>lksaN's s isras^äp-
raNi,; 3) scbni. sssspa^aNi,, 
aANspänaN-s, illiav'i. s oösp's-
oHssspani. s esosNi. SM-
NSIN1- sasä-isssicaNi-; 4)xps-
eiiaseicsNi. A^xosssitti. spo-
qseeisNi. s?"bNi. sospsõäAl.. 
ssini. meeisikiNS, koiopsrs 
eosposo^Aäiores soüeicaNs; 
5) lläNülusicaNi,, «oiopsiNi. 
ollpSAk^isso oiAasäis iscrs 
sasa.isssicoNi. rapsii3osa, s 
^sopsäni. IIXI, LL-llU^IL-
L l ' ö ' b  i i  I 1 a e A k A s s « a  
I^seapsssia, si. 
sro speNK sosilSsosassslK 

waadates, kellele au antakse, 
selle juures, kui ilma püssideta 
käidakse, jäetakse kätega kõigu
tamine järele. 

173. Kui isik, kellele au 
antakse, salgast mööda läheb, 
pöörawad alamwäelised ilma 
iseäralise komanduta pea 
õigeste ja kui nad ilma püs
sideta on, siis hakkawad köndi-
des kätega liigutama. 

174. Jala täie talla peale 
astumine ja ühelaadiline käte-
köigutamine lõpeb komandu 
„svAsso" ehk „ospässibes" 
peale. 

175. Alamwäeliste juhatuse 
all olewad salgad annawad 
au: 1) Keisrile, Keisriproua-
dele ja kõigile Keisri pere
konna liikmetele, wäljamaa 
kuningatele, kel kõrguse aunimi 
ja nende Troonipärijatele; 
2) lippudele ja standartidele; 
3) kõigile kindralitele, admira
lidele, staab- ja oberohwitseri-
deleja omaotsekohesteleülema-
tele; 4) ristiuskude waimu-
likkudele rongikäikudele ja neile 
matuserongidele, mida sõja-
wägi saadab; 5) ausammas-
tele, millele sõjawäe ülem on 
käskinud au anda, ja keiser
likkude Majesteetide ja Trooni
pärija lossidele, kui sel ajal 
nimetatud Kõrged Isikud 
neis lossides wiibiwad; 6) 
trehwamistel annab üks salk 
(komandu) teisele au. 
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ö l l e o i Ä ü m i s  O e o ö l l  
iiNi.iori. llpsvkisäsissi-srlixi, 
Asopsäxi-; 6) iipu serp^Kk 

eoõõü oAsa laeii-
(konasAa) np.vi'oS iaers(«o-
NaSAÄ). 

179. Up» seipk^ laersü 
soöeki- (k0»iasAl-) Nsn^^ oo-
õõs, konasA/ MK oi^^uw 
ise?» SOAaSIl- llSPSKINI, sa-
iä.ii,s»ki. >lssl>msö lÄer»; 
llM pässseisl; saeisü— K0-
NÄSAI-I II0Aai0?eS 0AS0LPS-
NSSS0. 

177. Lo SP6NS ll0X0ASI)IX1-
AL»)«ösiö, no kvNäsA-b AAS 
oiAäsis ssers, süMsis SSSKI 
össi- oeõõaro spska^asis so-
porsiikosi- ss Zaelsrssawri-, 
p^ick? n esapsikssis oe?a-
SASNii- si- so.loRsuili A0 
o?Aasis ise?»; liisis ups-
kpsiAasies; sek sosopäsii-
salvil, rvAosll kl- eiopos^k 
sassAi-siika 11.11! eräpmaro 
SA» läerii soöeki- (k0Nc>sAki), 
kvropi-iAi. orAasies seeri,. 

178. Up» serp^?k eo e?äp-
miiNii, kõsnl- oiAäsis ssers 
konasAaNs ss svAõnsso, oi-
gaidil- iseik roAi-ko saiäAb-
sskii konäsAi-. 

179. Li. llpne^reisiii e?äp-
maro konasAS AM oiAasis 
iseis säe?i>kc> soüeki, skonas-
AON) NAÄASISN^ ss S0AaSieS. 

180. Upsnonz?- sasä.lbssk^, 
H0A0MSAIIISNX kl- e?põW, sa-
läAüsski- konägAki (?äo?s) 
Aok.läAkisasri,, no kakon? 
eAviaio kvnäsAa (laoii,) sa-
x^Aiires sa Aässoni- N^eik. 

176. Sõjawäe salkade (ko-
mandude) trehwamisel annab 
esimesena auandmise koman
dut wähema salga ülem; 
ühesuuruste salkade korral 
antakse komandu ühekorraga. 

177. Sõjakäiguliste liiku
miste ajal ei pane alamwäe-
lised auandmise komandu järele 
ilma iseäralise käsuta kraesid 
mitte kinni, Püssid ja sõja-
riistad jäetakse samasse seisu
korda kui enne auandmist; 
laulmine Lõpetatakse; kõik 
pöörawad pead ülema wõi 
wanema wõi sõjawäesalga 
poole, kellele au antakse. 

178. Nende ülematega kokku 
puutudes, kellele salgad au 
andma ei ole sunnitud, anna
wad ainult salkade ülemad au. 

179. Wanema juuresolekul 
ei anta wäesalgale auandmise 
komandut nooremale mitte. 

180. Otsekohesele ülemale, 
kes salga ligi astus, annab 
salga ülem teada, mil juhtu
misel salk praegusel kohal 
asub. 
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181. RoNaLALi neeru soseg 
RS t)1AÄI0?1- : 1) L0 LPSNK 
Lp0L3L0AeiLa iäicriiLseiAixl-
^LSLIÄ L NaiZSLpoLI,, 2) na 
LPNLäAaxi- L0 LPSNL L0X0A-
LLIX7- ALLNSLIÜ n 3) eonpo-
L0H<AÄK I"b.?o LoiwökiLica. 

181. Salgad ei anna üle
üldse au: 1) taktikalise õppuse 
ja manöwrite ajal, 2) puhke 
seisukordadel sõjakäigusliste 
liikumiste ajal ja 3) surnukeha 
saates. 

O llttLiiZAZiwx?,. Kl eristustest. 

182. 3a eaLspmsLLkis LLW-
siini- LiisoNi. npoerMKn om, 
Nõ,Neri- öi-ari-, eNorpK uo 
Laniioerii nxi>, LoAvsp^L^^i, 
MeLLLALnapnoN^ S3tte«a-
iii»o min LpsAasi- e^A^. 

!83. ^.LenLLALiiapiZos L3I-I-
eicäLis eeik, Laicasauis, «a^a-
räSNSS 663?- e^Aa, LAäeiLio 
LaLaAi-eisa. 

184. ^Ne^lillAiiLÄpüi-iNl-
LS^eicünjüN?. LvMSmäii- Lek 
sooßius NÄAoLäWLLIS HPV-
erMicii, Rani- no eAZ'?k6k, 
rak?- ii Lo napvuiklZiW oSius-
eiLSLLai'o llopK^ica n öAai-o-
LLisiL, LS LALk^Liis 3a evöÜN 
upSAÄLiü e^A^. 

135. Ha PLA0LLIX7, LLAÄ-
räioreK eAk^ioiLw Mei^ii-
LALLapLi-iL L3i-ioi:äsi«: 

1) LosupsmöLis or.ivLäibon 
Zi3k> «asäpNki UAL eo Asopa. 

2) 1Ia3La^SLlS LS Iii- 0LS-
PSAI- LI- LapLAl- L0 eAz^6k 
LAL La LA^LäWILILeL L0 V01"k 
j)a6ori-i. 

3) Hpoeroü äxseii-. 
4) O'i'poi-iü äpsei"L. 
5) ^eLASLLLiü apser'L. 

182. Alamwäeline wõib teh
tud süütegude eest nende 
tähtsuse järele kas distsiplinarse 
karistuse alla sattuda wõi 
kohtu alla antud saada. 

183. Disziplinar karistus 
on niisuguue nuhtlus, mis 
ilma kohtuta ülema wöimusega 
saab määratud. 

184. Disziplinar karistuse 
alla kulewad arwata kõik üle
üldse wäikesed süüteod, nii
hästi teenistuses, kui ka üle
üldise korra ja ausa eluwiisi 
rikkumised, mis mitte kohtu 
alla ei käi. 

185. Lihtsoldatite peale pan-
nakse järgmised disziplinar 
karistused : 

1) Keeldus kasarmust ehk 
hoowi. pealt wälja minna. 

2) Ülemäära teenistuse kor
da ehk roodus juhtuwasse 
töösse panemine. 

3) Liht arest. 
4) Wali arest. 
5) Kõwendatud arest. 
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186. XänAOn^ »kc^, 
KÄKiiüÜK ori, oiA^iömiai'o 
KONgKAlipA, no 3.Z.K0Ii^ ups-
AveräkASNÄ NSL^cruÄK Aus-
3iiu.?iiKäpKaK sALsiü ul'.A'i, 
II0AKIig6KKI>I>liI SN^ KllNSii-
Nii 1liiI3.AI?. ÜÄMIll-lS KKUL-Ki.-
Nllkl. KÄKKS./ILHZÄ6IL LSI>i-
skcÄsiK no S80LNX ^SAorpI;-
siia. 36 siipÄirmssK eiäpMaro. 

137. O/lAseiL^ioii- KSiLips 
Li'lM äpsera: 

188. HpoeroS Äpseii.. 
^.PSSlÜLÄkiUI.IS so^spnarsK 
ivkAIALiS 0?Al)AI>K0 IZl, esi)?-
Ä0N1. «ÄP3SP1; ii SNSAL6LK0 
iiOK^KÄioil. ropKK^M IIÜMV. 
OiiKII, NN, rÜKüIXl. ilg-pÄXl). 
Hpooroö 3P6S11, AÜMSII. 6i-i?ü 
san^tisiil- IIÄMA0N1, öss-!. 
õispsAii va p»6o?^. 

189. Orporiö Äpse??-. 
^p6S1'0lZaAiIll6 e0ASP.«ÄISK 
RÄki- ii lipu NpooioNT. kpserlz. 
Uni. om^oics.sreÄ xR'köi., 
e0AI>. L0AÜ.. ii KÄS«0L A0iZ0.1I.. 
orms s:ics/ili6Lllo, Q ropKK^io 
liiilA^ ilOKVKÄWII. 36PSJ1. ALÄ 
AUK LI, rpsiiS. (ürpõriü ÄPSSI1-
no:i:s?i> 6kl?i> JgNkiisKi. no-
oralioskvö uvAi. p^nks, Li. 
iio.iiioS noxõAllsü ÄN^klii^iii, 
33. kÄZNAüiü ASKL 3pee?g. Lg. 
Ava KU0Ä,. 

130. ^sliAsiiiii.ittÄpsori, 
^PSS?0L3LiiL!g S0ASPAckI.'icK LI. 
ISNU0N1, RZ.PUSP'b. IlNl. 01-
il^eicaersK xKl;6'L, oo^L ii 
L0^Ä SRSAKSLiiO, !» ropKK^W 
liiilA^ lioA^KÄiori. KSPS31. ALÄ 
AUK LI. IPSiiS. ^SWiSKKLlÜ 
S.PSS??, N0MSI1, 6LILL Zg.N'K-

186. Igal ülemal, alates 
jaoskonna komandörist, on 
seaduse järele teatamas piiris 
õigus antud tema all olewatele 
alamwäelistele karistusi peale 
panna. Iga ülem > määrab 
karistust enese äranägemise 
järele, ilma ülemalt küsimata. 

187. On olemas nelja seltsi 
arest: 

188. Liht arest. Arestis 
olejad astuvad üksildases wal-
gustud kartsas ja saawad 
iga päew sooja toitu. Ma-
gawad paljastel laudadel. 
Liht aresti asemele wõib üle-
korra tööle saata. 

189. Wali a r e st. Arestis 
olejad peetakse nagu liht 
arestisgi Leiba, soola, wett 
ja teekraami saamad nad iga 
päew, sooja sööki ainult kahe 
päewa tagant kolmandal. 
Walju aresti asemel wõib 
karistataw püssi alla pantnd 
saada, täielikus sõjakäigu 
mundris, iga aresti päewa 
eest kaheks tunniks. 

199. Kõwendatud arest. 
Istujaid peetakse pimedas 
kartsas. Leiba, soola ja wett 
antakse iga päew, sooja toitu 
kahe päewa tagant kolmandal. 
Kõwendatud aresti istujale 
wõib määrata iga aresti 
päewa eest püssi alla pane-
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SSSI, noorasösicoö soni, 
3a kcamAiM Assi, aps-

era no Ms, pasa si- Assi. sa 
Ava saoä, ei> spons^rnon-b 
ss nsslk-s AL^xl. saeos-k. 

191. On'bsiasskiü 
aps eri. eoerosri- »Ii- spo-
ervro, erporaeo s z^es^ss-
saro, ssps/i^ioissxos itsnA^ 
eoõüw no sss^erson^ ssen^ 
Assü xa^AKiö. 

192. Hsnrisni, issand, 
soAssprs^rkini. spser^, LO-
espsmäsres «^ps^is ra6a«^, 
^sorpsö^ssis sõAns, seKicaeo 
po^a srpi^ s seeris, a ränns 
cooõisssis ci. sooroposgiins. 

mist kaks korda päewas kaheks 
tunniks, kummagi korra wahel 
wähemalt kaks tundi puhka
miseks jättes. 

191. Sega arest seisab 
koos lihtsast, waljust ja kõwen
datud arestist, mis teatawate 
päewade arwu järele kordu-
wad. 

192. Arestis olewatelealam-
wäelistele on keeldud suitse
tamine, wiinajoomine, män
gud ja laulud ja kokkusaamine 
wõõrastega. 

mipachvLKss^x?.. Trahwitnte klass. 
193. Hsmsis sssiÄ no e^A^ 

noe^ri. 6llri> sepSLSASSKi si, 
sirpaHüsasssixi.. 

Illrpaihõizaiisllö rspäsri. spa-
ss, össsoxössoö eAz-^öoü 
spioöp'bräsnkis. 0«l. ss no-
nsri, 6i>irb soLsnsäsni, si-
ssÄsis, ss Zlos^e«äsres «-b 
sossrsuni- sapsAani, ss 
^LvAksäere« Li. ors^eicl- n 
sposss. 

194. Illrpachi. nonsri. 6llri-
spoiqssl, sa össsopüssz^m 

s-k reissis vMoi'ü 
rÜA», sa oeüßo upkin^psos 
soVSAssis s sspssi- siserk 
n'besssv'K, a sa Li-lAa»isieeK 
söMsrs si. nüpsos s soss-
sov LPSN» — L püs^s. 

193. Kohtu otsuse järele 
wõiwad alamwäelised trah-
witute klassi arwatud saada. 
Trahwitu kaotab õigused, mis 
laitmata teenistus annab. 
Ta ei saa ülendust, ei mää
rata auwahisalkadesse, ei 
lasta kodu käima ja muud. 

164. Trahw wõib andeks 
antud saada aastase laitmata 
teenistuse järele ehk kuue 
kuulise iseäranis eeskujulise 
teenistuse eest, ning suuremate 
wägitegude eest rahu ja sõja 
ajal ka weel warem. 
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195. öpsns, spossAsssos 
ssnssns Wsäns S0Ai> orpÄ-
nsko so sesvAsssis o^Asõ-
SSIXl- o SSX'S SM^osoposi,, 
iienAW3Ä6?e8 S3i> opoicosi. 
IIX7- A^üerMiSAssoü sosssoö 
LA^ösi. 

195. See aeg, mis alam-
wäeline kohtu otsuse järele 
kinni istus, ei loeta tegewa 
teenistuse aja hulka mitte. 

Wa^ivöiz. 
196. pÄSptzma,-

eien 3Ä8ssrs MäAvöx, soAS 
0i> SSNi, RS so 
3anos^ MU ss LklAkWii, sn^ 
roro, 370 svAsräsis». 

197. MaAvösi Aos^enä-
WISK I0ASK0 A1I3S0 3Ä osöA, 
soASsärs-ns sxi. sa Ap^oro, 
LAN s^eicoAsss«li eoovisa, 
pässsini, 66x330^1- eoorss-
Mib KZ.M8 Asõo ovopsisa s 
0X0AÜH oöe^MASsw 
õssixi-, soespsisäsies. 

198. Wanoosi ss nöi-^ri. 
Ssrrs spusoesnsi ups 6oro-
CA^z«ssis, sc> chpvsilk, SAS 
Sooöll^S SO LP6N8 iislloAsssin 
o6Ä3assoo?eö SA^nösi, s 
räkc^s, nosnä^NS spos^isssi> 
o^ssi, ssesslcropoiciSollpöei-. 

199. Ils A0ii^o«äio?eK Wä-
Avösi sa crxoroois L3siei:ä-
SIA, 60AS saiäAsss«i> ss 
spevsiesAi- llpSAoerasASssoü 

SAkers. 
200. MÄAvösl o6i>ASAAw?sA 

ilAS sps ssollsicropoicsxi, os-
poesxi. s enorpaxi-, sus sstz 
õssixi-. 

201. Li, sooA^Aseni- SA^-
la'b os^ A0ll^e«aic>ic8 «Ski. 

Kaebtused. 
196. Soldatil on õigus kaeb 

tust sisse anda, kui temaga 
seadusewastaselt toimetatakse 
ehk kui andmata jäetakse, 
mille kohta tal õigus on. 

197. Kaebtused on üksnes 
iseenese eest lubatud, teise eest 
aga, ehk mitmekesi üheskoos 
neid anda, niisama kokku ko
guda ehk koos käia nende üle 
arupidamiseks on keelatud. 

198. Kaebtusi ei wõi jumala
teenistuse ajal, frontis, ehk 
üleüldse teenistuse kohuste 
täitmise ajal sisse anda ja 
ka mitte hiljem, kui lähema 
inspektori ülewaate ajal. 

199. Ei lubata karistuse 
waliduse üle kaebtust tõsta, 
kui ülem oma wõimuses üle 
piiri ei ole astunud. 

200. Kaebtusi antakse sisse 
kas inspektorliku küsimiste ja 
ülewaatuse ajal, ehk ka muul 
ajal. 

201. Wiimasel korral wõi-
wad nad kas suusõnalikulk 
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0A0ö60L0, 1g,N1> II LLel-NSLL0 
II 3g,5MiLi0ie5i llpKNv 10N^ 
La.Lg..ii-iiiiic^, Koröpon^ LS-
LoepsAeiLSLL0 LvALLLSLö 
0VÄ:a.?0IZg.SN0S WM, .1 Le.'III 

IIL 3HS.«II?, Lv 
LLSÄ SLL^, LgMmSLKI S?0 
LPÄSÄ, 10 MÄH06Ä ll0AÄ6IL8 
WOSN^ VIA'b^SUIioNI/ Ü0NS.L-

202. Ha LLeusiciovsniixi, 
oiipõcaxi. ii enoipaxi, nonuo 
Mg^0i;gii-eL 10^1-1:0 e/iosseLo 
II Lg. AIIAi. HS vläpILS 101^0, 
i:o>i5 :i:a.io6/. 

203. Ha nc).inoL0i'0 iconaL-
ALpa 11 LgLaul-LiiicoLi- eiäp-
ms sro AvM(S0 Aca.zi0iZZ.ibe« 
LLei,NSLL0, LVLa I1LeLiZÜ10p-

0LP00g.Xl> II 0N01PZ,XI> 
AOll^eicÄsie^ Äc^ioöaii-e.? ii 
0A0LSeL0. 

204. Hüei'NSlma.!i ng-^oõs 
A0.1NI1Ü. 6l.HI> L0ALL0a.Lg. Mg-
.TioömiiüvNb, a se.?n õrn- Ls-
rpgAOISLI. — Rldl>!l>-.?Il60 110 
SI-0 Iip0ekv'b. 

205 Le^in nä.^io6g.0i:g.MSieL 
35lL'KA0>l0 Ä0ML0W L.iL LPSZI.-
LS^ISHK, ei, Lgp^msLisNi, 
^eiÄS0SASnxik!.ro nspLMg. iins 
A0?NLgI'0 LPLMIIL, LIIL08-
IIKIÜ LvAiZSpraöieL MLiekg-LiW. 

206. K010PI-IS 110 ÜÄ-
RIINK-.illöo LS 
SkI^III LQ 0>I0IP^ N0I',VI1- no-
A3 LÄIK Mgusõl,! LLei,NSLg0 
LVL00P6/I(?ILSLL0 Lg. ÄNL IIL-
ellkkiLpoizaLLl-üi'o. 

207. H0MA0LCKIÜ oo^IAÄIl, 
no L)'eic')>i.v ^'5,7I.V LS na-
.i^SILL. 

ehk kirjalikult selle ülemale 
sisse antud saada, kelle alla 
kasbtusealune otsekoheselt käib, 
aga kui kaebaja ei tea, kelle 
süü läbi tema õigused vn rik-
kutud, siis antakse kaebtus oma 
jaoskonna komandörile. 

202. Inspektorliku küsimiste 
ja ülewaatustsajalwõib ainult 
suusönalikult kaemata ja mitte 
isikute peale, kes kõrgemad on, 
kui ses, kellele kaewatakse. 

Z0Z. Polgu komandöri ja 
temast kõrgemate ülemate peale 
peab kirjalikult kaeba:na, kuid 
inspektorliku järelpärimise ja 
ülewaatuste ajal lubatakse ka 
suusõnalikult kaewata. 

204. Kirjalik kaebtus veab 
kaebaja poolt allakirjutatud 
olema, aga kui ta kirjutada 
ei oska — kellegi teise poolt 
tema palwe järele. 

205. Km kaebtus selgelt 
wale on, ehk wastu seatud 
korda rhktanviliku wiisakuseta 
sisse on antud, siis langeb 
süüdlane karistuse alla. 

206. Need, kes milgi põh
jusel ülewaatus? peal ei olnud, 
wõiwad otsekohe kirjalikult 
inspektorlikule ülevaatajale 
kaebtuse sisse anda. 

207. Korralik soldat ei lähe 
tühise asja Pärast mitte kae
bama. 
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Lisas üks järgmistest raamatutest: 

1) Aus sõjateenistuse seadus, 
2) Walgepiletimeeste uueste läbiwaatamine ja 

1918. aasta nekrutite wõtmise seadus, 
3) Täirohud, 
4) Paiukid ja abirahad alamwüelistele ja 

nende perekondadele. 

» 

J. ja A, Paalmann'i trükk, Tallinnas. 


