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1

A. ÜLD-ALA.

I. Palved mitmekesistele asutustele.
Märkus: Avaldavate palvete juures tuleb jälgida tempel-

maksu tariifi.

1. Tulu- ja ärimaksukomisjonile.
(Tempelmaksust vabad)

Vastulause tulumaksu ekslikult avaldatud andmete parandamiseks.

Viljandi linna tulumaksukomisjonile.

Kärt Jaani tr. ÜLO
Viljandis, Õuna tän. nr. 24,

palve.

Maksustamisotsusega. 1. veebruarist 1936. a. nr.

573 all minult võetava erimaksu asjas ei või olla
mina rahul järgmistel põhjustel:

Täites sisseantud tulumaksuiehte 1935. a. kohta

olen teinud eksikombel suure vea oma kahjuks, mis

tingitud minu arusaamatusest ja vilumatusest kirja-
tööde alal, kandes kahes pangas oleva oma hoiu-

summa tervikuna ebavastavasse lahtrisse, nimelt

kapitalidest saadud tulude hulka, jättes tähele pane-
mata, et sinna oleks tulnud märkida üksnes kapitali
juurekasv ehk saadud protsent, kuna hoiusummade

näitamiseks leidub samal lehel oma erilahter, mida
mina aga ei taipanud sellel korral, sest täitsin sellist
lehte esmakordselt elus iseseisvalt omapead. Olles
võhik selliseis asjus on minu eksitus kuidagi vaban-
datav. Seega osutub minu maksualune tulu 4617 kr.

suuruses hoopis ebaõigeks ja kohutavalt suureks.
Märkasin oma tehtud vea ja jõudsin selle üle selgu-
sele alles nüüd maksustamisotsuse kättesaamisel.
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Juurelisatud kahe panga tõendusest nähtub,
et minu hoiusumma oli 1. jaanuariks 1934.a. Sakala

Pangas kr. 3000. — ja Krediit Pangas kr. 1921.—,

kokku kr. 4921.—, millest olen saanud protsente
kr. 285. — ja kr. 111.02, kokku kr. 396.02, mis

moodustab minu tõelise maksualuse tulu.
Pidades silmas, et ka Maksustamiskorralduse

seadus võimaldab kogemata viskunud vigade pa-
randamist ja õiguse jaluleseadmist, palun tulumaksu-

komisjoni võtta minu maksustamise asi uuesti aru-

tusele ja läbivaatamisele, parandada minu poolt tehtud

viga tulumaksu ülesandmise lehel ja vähendada pro-
portsionaalselt, vastavalt maksualusele tulule, minult
võetav erimaks. Asja arutusel vastavas komisjonis
palun võimaldada mulle suuliste seletuste andmist
lahkhelide kohta summade suhtes.

Valesti avaldatud andmete järgi olen tasunud
erimaksu juba ära kahel möödunud tähtajal kr. 75,
75, jääb maksta 31. märtsiks 1936. a. kr. 98.05.

Leian olevat oma palve kõigiti põhjendatud, sest
on ju päevaselge ja dokumentaalselt tõendatud, et
minu senises maksumääras on tegemist eksikombel
tekkinud veaga, mille all mina mitte ei tohiks kan-
natada.

Lisa: panga 2 tunnistust.

Viljandis, 16. veebr. 1936. a.

Kärt Ülo

Vastulause tulumaksu liigsuse üle elukutselisest tööst.

Rakvere linna tulumaksukomisjonile.
Ämmaemand Meeta FELIXü,

Rakveres, Piiri tän. B—3,

vastulause.

Ülaltähendatud tulumaksu otsusega 1936. a. tu-

lumaksulehe nr. 4645 järgi pole mina rahul ebaõige
maksualuse tulu ja kõrge maksumäära suhtes ala-

mal motiveeritud põhjusil:
1) teatelehes andsin ma üles oma igasugused

sissetulekud, mis ei saanudki olla suuremad, nagu
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tõendab linnaarsti kontrolli all peetud ämmaemandate
aruannete raamat sünnituste üle, kus näha, et 1935. a.

oli ainult üks sünnitus, mis vajas minu kaasabi.
Võrreldes seda aastat eelmiste aastatega, võib ütelda,
et abitarvitajate arv sünnitamisel on langenud miini-
mumini ;

2) maksvate seaduste järgi on ämmaemandail
kõvasti keelatud igasugune arstimine, sellepärast ei
võinud olla minul erapraktikat sellel aial ja ühen-
duses sellega ka mingisuguseid tulemeid;

3) möödunud 1935. aastal kandsin ma karistuse
6-e kuulise kinniistumisega, millega on seletatav ka
minu tulude ebamäärane langus ja

4) suuremat korterit võimaldas pidada minul

allüürnik, kes maksis poole aastaüüri normist.

Leides, et minule määratud maksualune tulu ja
seega ühes ka tulumaks on ebaõige, sest sissetule-
kute vähesuse järgi ei peaks alluma ma üldse mak-

sustamisele, palun tulumaksu-komisjoni võtta minu
maksustamise asi uuesti arutusele, tühistada endine
otsus ja vabastada mind täielikult tulumaksust ette-
toodud andmete põhjal.

Rakveres, 26. juulil 1936. a. Meeta Felix

Vastulause tulumaksu liigsuse üle trahteripidajalt.

Valgamaa tulumaksukomisjonile.
Trahteripidaja Viido VEEVAIM’u,

Helme alevikus, Kesk tän. 7,

vastulause.

Maksustamisotsusega nr. 31 järgi on arvatud mi-
nule 1936. a. eest puhttuluks kõigist allikaist 4613 kr.,
maksustatavaks tuluks 3813 krooni ja määratud sel-
lest tulumaksu 224 krooni, millega ei või olla mina

rahul, pidades seda tulumaksu liiga kõrgeks järg-
mistel põhjustel:

1) leian, et maksukomisjoni poolt on arvatud mi-
nule täitsa alusetult suurem tulu, kui see oli tegeli-
kult, sest tulumaksulehel oli näidatud minu üldine tulu

õieti, mis tegi kokku täpselt 914 krooni 72 senti;
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2) arvestades maksukomisjoni poolt määratud

tuluga peaksin mina teenima päevas läbisegi üle
15 krooni puhast, millise puhttulu saamine nõuaks

niisugust suurt läbikäiku, mida ei võimalda Helme
neli restorani kogusummas, ja

3) alevikus on kasvanud võistlus paaril viimasel
aastal minu kauplemise alal, aga rahva ostujõud on

kahanenud, sellepärast osutub minule määratud tulu-
maks oma suuruse poolest vastupidiseks nähteks

praegustele oludele. 1934. aastal, mis oli võrdlemisi

tulurikkam, maksin mina tulumaksu 101 krooni ja
1935. aastal 36 krooni. Sellest nähtub, et minule
määratud nüüdne tulumaks ei ole oludega sugugi
kooskõlas. Käesoleva aasta puhtkasumaks, mille

suuruse vastu avaldasin ka protesti, oli umbes ka

81 krooni, mida võiks nimetada, võrreldes tulumak-

suga, enam-vähem ikkagi mõõdukaks.
Neil põhjusil palun tulumaksu-komisjoni muuta

oma esialgne otsus minule määratud tulumuksukohta

ja määrata tulumaks vastavalt tulumaksulehel õigla-
selt ja täpselt näidatud andmetele.

Helmes, 11. juulil 1936. a. Viido Veevaim

Vastulause ärimaksu liigsuse iile töösturilt.

Tartu linna jaoskonna ärimaksukomisjonile.

Tööstur Paul POOLDAJA

Tartus, Aleksandri tän. 2,

vastulause.

Ärimaksukomitee määrusega riigi 1936. a. puht-
kasumaksulehe nr. 662 järgi, milles on arvatud ni-
metatud komitee poolt minu tööstuse saaduste läbi-

müügiks 10.000 krooni ja puhtkasuks 1200 krooni,
ei või olla mina rahul järgmistel põhjustel:

Olen esitanud sisseantud teatelehes maksuame-
tile täpse läbimüügi summa kaupadest ja materjali-
dest, mis võrdub 7040 kroonile. Suuremat läbikäiku
ei võimaldanud isegi eelmised aastad, sellepärast on

loomulik, et ka kõnesolev aruande aasta ei võinud
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saavutada suuremaid tulemusi, kuna ju minu saa-

duste menu järjest väheneb.

Peaaegu. ainsamaks minevaks saaduseks minu
tööstuses osutub äädikas, mis annab teenistust vae-

valt 2%. Selle tõttu ei võigi olla minu puhtkasu
kuigi hiilgav.

Marjaekstraktide valmistamine, mille läbimüük
annaks kõrgemat protsenti, oli jäänud läinud aastal
üsna soiku, esiteks seepärast, et ei ole laialdast

tarvitajaskonda, ja teiseks seepärast, et olin kõrval-
datud peaaegu terve aasta töö juurest ja ärijuhtimi-
sest raske haiguse tõttu, nagu näha minu poolt
varem esitatud arstitunnistusest. Pikaldane haigus
õigustab mind saama Tulumaksuseaduse § 23 põh-
jal tulumaksu vähendamist kuni sO°/ o .

Leides, et ärimaksukomitee on määranud minu

läbikäigu ja puhtakasu liiga kõrgeks, palun võtta
maksustamise asi uuesti arutusele, määrata läbikäi-

gu- ja puhtkasusummad kooskõlas minu poolt teate-

lehes ülesantud summadega ja vähendada sellel
alusel väljaarvutatud tulumaksu 50% võrra minu

haiguse tõttu.

Lõpuks palun mind kutsuda vastulause aruta-
misele suusõnaliste seletuste andmiseks.

Tartus, 15. juulil 1936. a. Paul Pooldaja

Vastulause ärimaksu liigsuse iile algajalt äripidajalt.

Tartu linna ärimaksukomisjonile.
Piit MUSTJALA, elukoht Tartus,
Koidula tän. 8 ja äri asukoht

Tartus, Õnne tän. 1,

vastulause.

Maksukomisjoni otsusega riigi 1936. a. puht-
kasumaksulehe nr. 777 järgi pole mina rahul maksu-
aluse läbikäigu ja maksumäära summa suhtes ala-
mal motiveeritud põhjusil:

1) minu eelkäijal oli läbikäik läinud aastal
10.000 krooni, mis näidatud teatelehes ja mille tõsi-
duse juures pole kahelda, kui võrrelda teisi sama-

laadilisi 111 järgu ettevõtteid, kus kindlakstehtud
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läbikäik enamal jaol on mainitud summast märksa

madalam. Kui eelmine aasta ei võimaldanud suure-

mat läbikäiku minu eelkäijale, siis ei või anda kõnes-
olev maksuaasta minule juba neidki tulemusi, pida-
des silmas, et kaupade menu järjekindlalt on kaha-

nenud, mis iseloomustab kõikjal valitsevat majan-
duslist kriisi. Järelikult on arvatud maksukomisjoni
poolt minu 1936 a. läbikäik 20.000 krooni suuruses

üle kahe korra suuremaks tegelikust läbikäigust ja
seega ühtlasi ka maksumäär;

2) mina hakkasin pidama praegust äri alles 11.

jaanuarist 1936. a. ja minul, kui algajal, puuduvad
kogemused praeguse äri tagajärgedest, mis selguvad
alles aasta lõpuks. Senised tunnused ennustavad

rohkem halba kui hääd. Sellepärast usun olevat omal

vististi ka moraalse õiguse loota, et mind, kui alga-
jat, ei kohutataks kõrgete maksudega, mis võtaks
ära algatuse himu juba esimesel hetkel, ja

3) julgen juhtida tähelepanu oma kogukatele
ärikuludele, eraldi üüri näol, mille määr oli senini

150 krooni kuus, kuna nüüdsest pääle jäeti maha

10 krooni, mis ikkagi veel äärmiselt kõrge väikeste

ja puudulikkude ruumide juures. Paluksin arvestada

ka selle kuluga maksualuse summa määramisel.
Leides, et maksustamise aluse ja maksumäära

summad pole kooskõlas minu ettevõtte operatsiooni-
dega, palun ärimaksukomisjoni võtta minu maksus-

tamise asi uuesti arutusele, tühistada endine määrus

ja alandada läbikäigu ja puhtkasumaksu summad

vastavalt ettetoodud andmetele. Paluksin, et mind
kutsutaks ilmuma vastulause arutusele.

Tartus, 12. juulil 1936. a. Piit Mustjala

Vastulause ärimaksu liigsuse iile einelauapidajalt.

Paide linna ärimaksukomisjonile.
Kinoteater „Neptuni“ einelauapidaja Olev

HEKTOR’i, asukoht Paides, Riia tän. 2,

vastulause.

Ärimaksukomisjoni otsusega riigi 1936. a. puht-
kasu-maksulehe nr. 960. järgi ei või olla mina rahul
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maksualuse läbikäigu ja maksumäära summa suhtes

ärgmistel kaalutlustel:

1) minu einelaua artiklid on: maiusained, limo-

naad, paberossid ja tikud. Maiustuste tarvitajaiks
kinos osutuvad peaasjalikult alaealised. Kui sama

kino endine omanik näitas kergesisulisi ja laste
mõistusele tabavaid filme, siis muutus kino „Neptun“
ajalehemüüjate poisikeste lemmikuks ja kogumis-
kohaks. Sealjuures oli minu maiuskaupadel teatud

menu. Kino ümberkorraldusega uue omaniku valdu-

ses näidatakse raskesisulisi ja kunstipäraseid filme,
mis tõmbab küll juure intelligentsema publiku, kuid
võõrutab säält jäädavalt alaealised, kui minu alalised
maiusainete tarvitajad. Praegu pean küll letil maius-

kaupu vähesel arvul, aga see on peaaegu sama hää,
kui seisev inventar. Limonaad on hooaja kaupu, mis
läheb üksnes palaväil päevil ja kõigest kolme suve-

kuu kestel. Muul ajal ei maksa teda üldse pidadagi.
Jääks üle mainida paberosse ja tikke. Kes hindadega
kursis, see teab väga hästi, et tubakasaadused annavad

müüjale minimaalse kasuprotsendi, mis väljendub
sendi murdarvus ig? paki päält. Teenistusvõimalus
loetletud artiklite juures on äärmiselt väike ja piiratud;

2) läbikäigu vähenemine liigub rööbiti rahva

ostujõu raugemisega. Kino külastajaid on küll kogu-
kas hulk, kuid nad tulevad ainult ühel otstarvel:
filmi vaatama. Ainult mõni üksik neist eksib eine-
lauda. Kahele poole väljaminekuks ei ulata paljudel
raha, mida tõendab sagedasti igapäev korduv järg-
mine nähe: viisakas daam või härra tuleb einelauda,
palub klaas külma vett, kustutab jänu, tänab ja
lahkub. Endistel aastatel lubas sama daam või härra
endale pudel limonaadi, kuid nüüd surub ta häda-
sunnil häbi maha ja rahuldub veega, mis midagi ei
maksa. Selliste olude juures on loomulikuks taga-
järjeks läbikäigu kokkukuivamine, ja

3) mina andsin üles oma läbimüügi varjamata
summas ja kooskõlas tegelikkude andmetega, mille

põhjal vasturääkimata alistun maksudele, aga üle-

liigne maksunorm käib minul üle jõu. Kui oleks
võimalik ja teostatav, siis paluksin ärimaksukomis-
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joni korraldada kontrolli mõnepäevase läbikäigu
kohta minu einelauas. Niisugusel puhul kontroll võiks

vee nduda faktis, et minu päevane läbimüük kõigub
läbisegi ühe krooni ümber.

Tugedes ettetoodud tõsiasjule palun ärimaksu-

komisjoni võtta minu maksustamise asi uuesti aru-

tusele, muuta endine määrus ja alandada läbikäigu-
ning puhtkasumaksu summad umbes kolmekordselt,
vastavalt minu tegelikule läbimüügile, mis teate-
lehes üles antud.

Paides, 4. juulil 1936. a.

Olev Hektor

Vastulause ärimaksu liigsuse üle maksujõuetult äripidajalt.

Tartu linna ärimaksukomisjonile.

Siim SINIPEA, elu- ja äri-
asukoht Tartus, Kalda t. 97,

vastulause.

Maksukomisjoni otsusega riigi 1936. a. puht-
kasumaksulehe nr. 247 järgi ei või olla mina rahu[
järgmistel põhjustel:

1) komisjoni poolt maksustamise aluseks arva-

tud läbikäik 13.500 krooni osutub poole suuremaks
minu poolt teatelehes õiglaselt avaldatud läbikäigust,
millest järgneb, et minu ettevõte on koormatud üle-

liigse maksumääraga;
2) majanduslise kriisi tõttu on langenud kõikjal

rahva ostujõud, sellepärast ei saa olla — eriti minu

ettevõtte laadilisel äril — läbikäik suurem eelmise

aasta läbikäigust, loomulikult võib olla ta praegustes
oludes üksnes vähem;

3) müügi langust tõendab asjaolu, et töötades

kaubakrediidiga, ei suutnud ma katta oma võlako-

hustusi tähtpäevadeks vähese läbikäigu tõttu. Kau-

bad ja vallasvara läksid haamri alla ja müüdi kõik
ära kolmel korral kohtupristavi poolt, millest hooli-
mata jääb minul veel tasuda võlga järgmistele kree-

ditoridele :
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Kaltenberg & Ko, kaubahoovis, ...kr. 50. —

Reskov, „
.

. .

„
40.—

Klompus, 90.—

Venn. Lepp, 290.—

Joh. HermanJoh. Herman
„ . . .

„
1000.—

A.-s. Vill, Narvas, ...»
69. —

S. C. Scherenmann, Tallinnas
....„

150.—

lE. kroomn. vabr., om. Margus, Rakv.
„

800. —

Kr. 2489 —

4) täiendavaks tõenduseks, et minu ettevõte
töötas kahjuga, on nähtav fakt, et lõpetasin käes-
oleval aastal ärilise tegevuse ja viisin äri tunnistuse
maksuametisse tagasi.

Tugedes ettetoodud andmetele palun ärimaksu-

komisjoni võtta minu ettevõtte maksustamise küsi-
mus uuesti läbivaatamisele, tühistada endine mää-

rus ja vabastada mind täielikult 1936. a. puhtkasu-
maksust, sest ma ei valda enam mingit kinnis- ega
vallasvara; see kõik on läinud sundmüügil võlgade
katteks.

Lõpuks palun kutsuda mind käesoleva vastu-
lause arutusele suuliste seletuste andmiseks.

Tartus, 11. juulil 1936. a.

Siim Sinipea

Vastulause ärimaksu liigsuse üle restoranipidajalt.

Tartumaa ärimaksukomisjonile.

Võõrastemaja-restoran
„
Rooma" eine-

lauapidaja Peep Mihkli p. MURULAUK’!,
asukoht Nõos, Põik tän. nr. 9,

vastulause.

Maksustamisotsusega nr. 70 puhtkasumaksu kohta
1936. a. eest, milles on fikseeritud minu läbikäiguks
33000 kr. ja puhtakasumaksu summaks 8143 kr., ei
või olla mina rahul järgmistel tõetruil põhjusil:
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1) minul on läbikäigu suhtes ise oma täpne
raamatupidamine, mida oleksin nõus esitama, kui

ärimaksukomisjon sellega arvestaks, milles läbikäik
teeb välja 15771 kr. 42 s. Teatelehes olen annud

üles sama summa ilma varjamata, olles veendumu-

ses, et õiglus on mõõduandev, kuna valeteadete eest

seadus nuhtleb valjusti. Millistel motiividel maksu-

komisjon suurendas minu läbikäigu oma algatusel
üle IÕo°/o, seda mina ei tea, kuid on kindel fakt, et

sellist läbikäigu summat ei võimaldaks Nõos isegi
kaks restorani kokku;

2) käesoleva aja tegelik elu põeb kõikjal raha-

kriisi, mida kriipsutab alla ajakirjandus ja tõenda-
vad ametlikud statistilised andmed; seepärast on

loomulik nähe, et restoranid, kui lõbukohad, majan-
dusliselt kiratsevad ja nende läbikäik näitab aast-
aastalt kahanemise tendentsi. Need kogemused
naelutavad kinni tõsiasja, et minule määratud läbi-

käik ja sellest olenev puhtkasumaks on ebaloomuli-
kult kõrge, ja

3) kui aastal 1935, mil raha oli rahva käes
rohkem liikumas, maksin mina puhtkasumaksu
123 krooni ja 13 senti, siis on arusaadav, et kõnes-
olev läbikäigu summa ei või tõusta sellisele hiigla-
kõrgele haripunktile.

Tugedes ettetoodud andmetele palun ärimaksu-

komisjoni võtta minu restorani maksustamise asi

uuesti kaalutlemisele, muuta endine määrus ja otsus-

tada uus maks vastavalt minu poolt teatelehes esi-

tatud summadele.

Peale selle palun kustutada trahviraha 4 krooni,
mis määratud minule äriteatelehe hilise esitamise
eest. Uued ärid peavad esitama teatelehe 15. jaanu-
ariks, kuna olemasolnud ettevõtted teevad seda

30. jaanuariks. Mina olin pidanud sama äri üks
aasta juba varem, seepärast ei tuleks lugeda minu
ettevõtet mitte uuelt avatute hulka, mille tõttu tu-

leks tunnustada teateleht õigel ajal sisseantuks.

Nõos, 3. mail 1936. a.

Peep Murulauk
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Vastulause ärimaksu liigsuse üle väikekaupmehelt.

Tartu linna ärimaksukomisjonile.

Ingrid LEOPAS’i, elukoht Tartus,
Kaluri 1.13,poe asuk. Vallikraavi 1,

vastulause.

Leian olevat maksukomisjoni poolt otsustatud
minu 1936. a. puhtkasu maksunormi liiga kõrge,
mille tasumine käib minul üle jõu ja millega ei või
olla mina rahul järgmistel kaalutlustel:

1) minu vürtspood asub suurte kaupluste vahel,
miliise konkurentsi tõttu on minu tarvitajaskond
väikearvuline ja äärmiselt piiratud. Asendilt on

minu pood rahvakehvas rajoonis: vastu — üle tänava
— võtab staabi elanikkudeta hoone koguka pindala
oma alla ja Ülikooli tänav oma asutuste ning orga-
nisatsioonidega ei paku samuti toetust minu ärile;

2) viimaste aastate keskel kõikjal valitsenud ja
alatasa teravnev majanduskriis kahandab järjekind-
lalt ostujõu languse läbi ka minu kaupade menu,
mille tagajärjel väheneb iga järgmise aasta läbikäik
eelmise aasta omast, ja

3) läinud aruandeaasta jooksul oli minu tervis-
line seisukord väga halb ja on samane veel praegugi,
mida tõendan juurelisatud arsti tunnistusega. Äritege-
vuse juhtimine kannatas selle all õige tuntavalt, kuna
sellele lisaks tervise ravimine nõudis ja nõuab oma-

korda rohket kulu.
Täidan meeleldi ja vasturääkimata kõik kodani-

kukohused sunduslikkude maksude näol, kui nad on

kooskõlas oludega ja vastavad minu kandejõule, aga
käesoleval juhul olen sunnitud kasutama oma vastu-
lause õigust.

Tugedes ettetoodud faktidele palun ärimaksu-

komisjoni võtta minu ettevõtte maksustamise asi

uuesti arutusele, arvestades minu seisukorraga muuta

endine otsus ja määrata minu läbikäiguks ning puht-
kasumaksuks poole vähem summa, millest vähendada
seaduses ettenähtud õO°/o tervislistel põhjustel.

Tartus, 26. juunil 1936. a. Ingrid Leopas
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Edasikaebus ärimaksukomisjoni otsuse peale

Maksudevalitsusele.

Aleksander KARILATSI, Tartu,
Lai tän. 51, ärimaksukomisjoni

otsuse peale 8. IV. 36,

edasikaebus.

Tartu linna ärimaksukomisjoni otsusega 8. apr.
1936. a. on jäetud tagajärjeta minu vastulause 1936 a.

puhtakasumaksu asjas, millega ei või olla mina ra-

hul järgmistel kaalutlustel:

1) vastulauses motiveerisin mina üksikasjalikult
kõik põhjused, mis tõendavad minu 1936. a. puht-
kasumaksu kõrget ülenormi, ja

2) fakt, et minu puhtakasumaks läinud aasta eest
oli poole võrra vähem käesoleva aasta omast, näitab

selgesti, et siin on tegemist liialdusega.

Vastulause tagajärjetajätmise motiiviks esitab

ärimaksukomisjon minu deklaratsiooni tõenduse puu-
duse. Sellest taigan mina, et loetakse süüks puu-
duv arvepidamine minu ettevõttes. Vähese kandejõu
tõttu osutub meil Eestis harilikuks nähteks väikeäri

pidamine ilma raamatuteta, millest ei või konstatee-
rida veel vastuväidete ebaõigust. Silla paranduse
pärast oli takistatud minu äri normaalkäik ligi pool
aastat. Ärimaksukomisjon oleks pidanud tähendama

ära, mispärast ta ei arvesta selle väitega, aga mitte
minema vaikides sellest mööda, olgugi, et tal võib
olla isearvamine minu kaupluse läbikäigu kohta.
Näiliselt ei taha tunnustada ärimaksukomisjon üld-

tõde, et äripidamine mitte ei parane, vaid halveneb
viimasel ajal.

Asja illustreerimiseks tähendan, et olen maksnud

puhtkasumaksu senini alati vastuvaidlemata sellel

määral, mis oli otsustanud vastav komisjon, kuid

leian, et on tehtud liiga minule käesoleval aastal.
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Eeltoodud põhjusil palun Maksudevalitsust muu-

ta ära palves tähendatud ärimaksukomisjoni otsus

minu vastulauses näidatud võimaluse ulatuses ja
põhjendatud piirides.

Tartus, 15. aprillil 1936. a.

Aleksander Karilatsi

Edasikaebus tulumaksukomitee otsuse peale.

Tulumaksu Peakomiteele.

Kaalutööstur Kaspar KRABI,
elukoht Valga, Sauna tän. 78,
tulumaksukomitee otsuse peale

edasikaebus.

Valga linna tulumaksukomitee otsusega 4. maist
1936. a. ei ole mina rahul.

Tuues ette põhjalikud ja õiged seletused tooni-
tasin juba vastalauses, et jaoskonna komiteel puu-
dub alus määrata minule ebaloomulikult suur tulu-

maks, mille esialgset määra komitee on küll vähen-
danud oma otsusega 4. maist s. a., aga mille jääk on

siiski kõrge.
Tulumaksukomitee otsus põhjeneb ainult oletus-

tele, millised on äärmiselt segased. Proovikojale
minu poolt makstud 539 krooni 85 sendi tembelda-
mise tasust järeldatakse minu aastaseks sissetule-
kuks vähemalt 2700 krooni. Sarnane kalkulatsioon
ei pea paika. Võimata on teenida minul 400 —500%

riigist rohkem. Peab arvestama ometi ka sellega, et

tembeldamise töö kestab ainult paar kuud ja iga
üksiku objekti juures läheb vähe aega, mis ei või-

malda võtta suurt tasu, näiteks vihtide pealt, mil-
liste rohkus ületab kaalude arvu.

Ettekantud põhjusil palun Tulumaksu Peakomi-
teed muuta Valga linna tulumaksukomitee otsus ja
vähendada minu maksu vastulause kohaselt.

Valgas, 12. mail 1936. a.

Kaspar Krabi
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Vastulause tulumaksu vähenduseks kinnisvaraomanikult.

Tallinna-Harju V tulumaksukomisjonile.
Anu ASMA, Tallinnas,

Lille tän. 87,

vastulause

1936. a. tulumaksu asjus.

Tallinna-Harju V tulumaksukomisjoni otsuses 17.

juunist 1936. a. nr. 1385 all leiduvad järgmised
vastolud:

1) mina olen annud salgamata üles kõik oma

tulud ja kulud, sellepärast paneb mind võõrastama

see fakt, et maksuametkond ei ole arvestanud minu

poolt näidatud kuludega;
2) on ju päevaselge, et mina ei saa teha jooks-

vat remonti oma maja juures maksuametnikkude
poolt selleks arvatud 161 krooniga, pidades silmas,
et minu maja ühes krundiga on laudehitus, mis igal
aastal sunnib vahetama seal kõlbmatuks muutunud
laudu jne. Samuti tuli vahetada, eriti läinud aastal,
uulitsakive ja uuendada aknaraame, millele seltsisid

lisaks kanalisatsiooni tegemise kulud. Vastasel kor-

ral oleksid üürnikud loobunud tulemast minu majja,
jättes mind ilma ekspluatatsioonituluta. Mainitud

põhjusil tuleksid lahutada kõik need kulud minu

tulumaksust Tms. § 11 p. i alusel kui tulusaamise
kindlustamise ja hoidmise kulud ;

3) minu tuludest pole arvatud maha füüsiliste

isikute erimaksu (m. o. nr. 5561) kr. 32.85, mille

kohta esitan siinjuures kviitungi, ja
4) kui on tunnustatud juba minu esitatud dekla-

ratsioon maksukomisjoni poolt seadusepäraseks ja ei

ole koostatud otsekohest alust, vastavalt Maksusta-

miskorralduse seaduse § 134 nõuetele, millele oleks

võinud rajada maksuametnikud hiljem oma otsuse,
siis sellega ei ole põhjendatud maksuametnikkude

teguviis, panna kanda minule ebamäärane suur tulu-

maks, jättes arvestamata suurema osa minu kuludest
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remondi alal ning samuti võtmata arvesse asjaolu, et

oman alevikus maja, mis ei anna sarnast tulu, kui

kesklinnas, sest linnaäärsed majad leiavad üürilisi
ainult siis, kui nad on täiesti korras ja puhtad, mille
tõttu remontkulud vähendavad tulusi. Peale selle on

linnaäärsetel majadel suured kinnisvaramaksud, vas-

tavalt suurtele kruntidele, mille tõttu ei ole mina süüdi

maja vähese tulukuse suhtes. Määrates tulumaksu

jätavad maksuametnikud arvestamata remontkulud.
Sarnasel viisil määratud tulumaks käib minul ülejõu
ja osutub teenimata karistuseks, mille pealepanemi-
sega asetatakse mind halvemasse seisukorda kesk-
linna majaomanikest.

Neil kaalutlustel ja arvestades ülaltähendatud
asjaoludega palun Tallinna-Harju V tulumaksuko-

misjoni võtta käesolev asi veel kord läbivaatamisele

ja vähendada minule komisjoni otsusega 17. juunist
1936. a. määratud tulumaks selle summa suuruseni

ja nende tuludeni, mis mina olen esitanud oma

deklaratsioonis, kooskõlas täpse tegeliku tuluga.
Tallinnas, 23. juulil 1936.

Anu Asma

Vastulause tulumaksu määramise kohta aiapidajalt.

Tallinna-Harju 6. tulumaksukomisjonile.

Peet Viilupi p. ALLING’u

Tallinnas, Kaevu tän. 32,

vastulause

1936. a. tulumaksu asjus.

Tallinna-Harju tulumaksukomisjoni otsuse 19.

juunist 1936. a. nr. 964 all ei leia mina õige olevat

järgmistel põhjustel:
1) esitatud deklaratsioonis näitasin täpselt ja

salgamata kogu oma kulud ja tulud. Tulumaksu-

komisjon on määranud minu tulud ilma mingi alu-
seta kaks korda suuremaks tegelikkudest tuludest,
mis vastolus Maksustamiskorralduse seaduse § 134.
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nõudega, jättes arvestamata sealjuures füüsiliste isi-
kute erimaksuga kr. 42. — suuruses, mida tõendan

juurelisatud kviitungiga;
2) hilised kevadised külmad tekitasid suurt kah-

ju õunapuude õitele, mille tõttu äpardus käesoleva

aasta puuvilja saak. Õunte eksponeerimisest ei või

olla juttugi sellistes oludes ja
3) tõsiasi, et minule määratud tulumaks 1935.

aasta eest oli üle 50 % vähem praegusest tulumak-

sust, tõendab kindlasti, et käesoleva aasta tulumaksu

määramise juures on olnud tegemist liialdusega.
Eeltoodud põhjusil palun Tallinna-Harju Vi tulu-

maksu-komisjoni võtta käesolev maksustamise asi

veel kord arutusele ja vähendada minu tulumaksu
selle normini, mis mina olen esitanud oma dekla-
ratsioonis.

Tallinnas, 27. juunil 1936. a.

Peet Alling

Vastulause pärandi hooldajalt.

Tallinna-Harju 3. tulumaksu-komisjonile.
Surnud Marie Maimu pärandi
hooldaja Ernst EDU, Tallinnas,

Kuninga 6—l,

vastulause

1936. a. tulumaksu asjus (m. o. 9716).

Tallinna-Harju 3. tulumaksu-komisjoni otsuse

19. juunist 1936. a. nr. 861 all ei leia mina õige ole'

vat järgmistel põhjustel:
1) surnud Marie MAIMU pärandus võeti hool-

damisele Tallinna vaestelastekohtu ettekirjutuse
põhjal 30. aug. 1935. a. nr. 3059 all, millisest päe-
vast moodustus siis alles pärandustomp, kui isesei-

sev üksus, kuna ennem valdas selle varanduse ja
kasutas selle tulu lasteta lesk Eduard MAIMU, kes

oli kohustet esitama deklaratsiooni oma tulude

kohta;
2) pärandustombu sissetulekud koosnevad kol-

me väikese korteri üürist, mis võrdus 1935. aastal
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64 kroonile, arvatud septembri-kuust kuni aasta lõ-

puni ilma pärandaja lese üürita. Arvates ka lese

korteri üüri alla ja hinnates selle 32 krooniga tõu-

seks üldtulu 96 kroonini;
3) sellest summast tuleb maha arvata Tms.

§ll põhjal: a) tasutud kinnisvaramaks kr. 17,31,
b) tulekinnitusemaks 2000 krooni pealt kinnitus-
selts Eesti Unionile kr. 20.— ja c) amortisatsioon

kinnisvarast kr. 40. —. Peale selle jäävad veel ar-

vestamata korrashoiu- ja remontkulud. Kõik need

väljaminekud on tehtud pärandustombu poolt ja ta-
sutud isegi võlaprotsente kr. 62.— pealt. Maksu-
aluseks tuluks jääks niiviisi kr. 18,69;

4) tuleks arvestada ka sellega, et, tegeledes
võõra varaga, minu, kui hooldaja, isiklikud huvid
seisavad siin tagaplaanil, kuna minu üle valvab

vaestelastekohus, seepärast peaks leidma käesolev

puhtsüdamlikult tehtud vastulause soovitud rahul-

duse, ja
5) trahvi palun jätta ära, sest Eduard Maimu

oli kohustatud näitama kinnisvara vahekorra tulu-
maksu lehes.

Neil kaalutlustel ja arvestades ülaltähendatud

asjaoludega palun Tallinna-Harju 3. tulumaksuko-

misjoni võtta käesolev asi veel kord arutusele ja
vabastada minu hooldamisel olev surnud Marie
MAIMU pärandustomp maksudest ja rahatrahvist,
muutes komisjoni otsuse 19. juunist 1936. a.

Tallinnas, 30. juulil 1936. a. Ernst Edu.

Vastulause tulumaksu liigsuse üle autoomanikult.

Tallinna-Harju 1. tulumaksukomisjonile.
Vidrik VILU, Tallinnas,
Sõbra tän. nr. 5-a, krt. 5,

vastulause

1936. aasta tulumaksuasjus (m. o. nr. 143).

Tallinna-Harju 1. tulumaksukomisjoni otsusega
18. juunist 1936. a. nr. 1200 all käesolevas asjas ei

ole mina rahul järgmistel põhjustel:
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1) mina pole saanud sarnast tulu, kui seda on

määratud minule maksustamisotsuses;

2) mina olen annud puhtsüdamlikult üles kõik

oma tulud tuludeklaratsioonis, mille on tunnus-
tanud õigeks ka maksuvalitsus peale kontrollimist.
Vastasel korral oleks talitatud Maksustamiskor-

ralduse seaduse § 134 kohaselt. Seega ei ole alust
minu tuludeklaratsioonis näidatud tulusuuruse
muutmiseks ja selle suurendamiseks ning sarnasel
viisil minule tulumaksu määramiseks;

3) minul on küll olnud üks veoauto, kuid sel-
lest veoautost ei ole saanud mina tulu, sest: a)
veoauto oli antud minu poolt August Anton’ile
tasuta kasutamiseks, et tema, kui töötu, oleks saa-

nud teenida sellega omale ülalpidamist, milline olu-
kord ja tööpuudus ei annud autost sissetulekuid,
vaid sundis mind müüma selle auto 23. mail 1935. a.

kellelegi võõrale (notar Risenkampfi kontoris not.

reg. nr. 1573 all sõlminud lepingu järele); b) et auto

müük teostati 1935. a. esimesel poolel, siis ei ole
saanud mina ega keegi teine terve aasta jooksul
sellest sissetulekuid, millised oleksid tulnud arves-

tada poole aasta eest, kui neid oleks olnud; c) tu-

lusid tegelikult ei olnud, sest auto oli sõidukõlb-

mata, mida on näha müügilepingust, kus ostja
Andres Õun võtab oma kanda kõik tarvilikud re-

montkulud;

4) Maksustamiskorralduse seaduse § 54 põh-
jal on maksuametkond kohustet koguma ka neid

andmeid, mis kõnelevad maksukohuslase kasuks,
sellepärast palun kontrollida minu poolt näidatud

täpseid andmeid: 1) auto müügi kohta notar Risen-

kampf’i kontorist ja auto ostjalt Andres Õunalt ja
2) August Anton’ilt, elukoht Tallinnas, Vene-Balti
teh. nr. 30 —7, kes oli auto maksuta kasutaja tööta

tööline, keda soovisin päästa sarnasel viisil töö-

puudusest ja majanduslisest kitsikusest ja kes oli

tegelik autokasutaja.
Neil kaalutlustel ja arvestades ülaltähendatud

asjaoludega palun Tallinna-Harju 1. tulumaksuko-
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misjoni võtta käesolev asi veel kord arutusele ja
muuta komisjoni otsus 18. juunist 1936. a., vähen-
dades minu tulumaksu selle piirini, mis mina olen
näidanud oma tulumaksu deklaratsioonis ja millise
tulu mina ka tegelikult olen saanud.

Tallinnas, 29. juulil 1936. a. Vidrik Vilu

2. Maksuinspektorile.
Pärandusmaksu tähtaja pikenduse palve.

Tartu linna maksuinspektorile.

Juuli LAGLE, elukoht

Tartus, Jaama tän. 15,

palve.

Maksudevalitsuse kirjaga 15. novembr. 1935. a.

nr. K. 249/32 all oli lubatud minul tasuda surnud
Jaan Lagle pärandustombu maksu kogusummas
331 kr. 84 s. kuni 1. juul. 1936. a. ühes pikendusprot-
sendiga 0,5 o/o kuus kapitalvõlast. Tahaksin täna

ära maksta 82 kr. 84 s. ühes protsentidega; jääks
järgi kapitalvõlga 249 kr.

Erakordselt raskel ajal on ülejäänud maksu
tasumine minul nimetatud tähtpäevaks ühekorraga
võimata, sest majast saab õige vähe üüri, mis kulub
suuremalt jaolt hädavajaliseks remondiks, ja muud
sissetulekut ning teenistust minul, kui tervislikult

nõrgal isikul, ei ole, sellepärast palun Teid, härra

maksuinspektor, võimaldada minule selle maksu
tasumist osade kaupa ja järgmistel tähtaegadel:
1. oktoobril 1936. a. kr. 50. 1- pikendus-o ,o°/ o

1. jaan. 1937. a.
„

50. —
„ „ „

1. apr. „ „
50.

„ „ n

1. juulil „ „
50.—

„

1. oktoobril
„ „

49.—
„ „ „

kokku kr. 249. —,

milline summa võrdub minu pärandustombu maksule.

Tartus, 20. juunil 1936. a. Juuli Lagle
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Kinnisvara ümberhindamise palve.

Pärnu linna maksuinspektorile.
Ants PAJU, elukoht Pärnus

Pühavaimu tän. 47

palve.
Minu surnud onu Juhan Pajust jäi järgi kin-

nisvara Pärnus, Uus tän. 2, kinnistu nr. 576, mil-
lele pretendeerin mina, kui lähem sugulane, ainu-

seadusliku pärijana. Mainitud pärandustomp on

hinnatud 1914. aastal 7950 rublale. Praeguse mak-

suse leidmise] tuleb korrutada rublade arv Päran-
dusmaksu seaduse muutmise seaduse juhatusel
50-ga, mis teeb välja 3975 krooni. Asjatundjate ar-

vates on aga selle kinnisvara tegelik maksus prae-

gustes oludes vaevalt 2000 krooni. Pärandusmaksu
määramisel on mõõduandvaks aluseks endine hin-

damine, mille tagajärjel mina, lastes kinnitada end

pärijaks, oleksin koormatud liigmaksudega jakanna-
taksin selle all.

„Tugedes ~Riigi Teatajas“ nr. 1/2 — 1923. a.

ilmunud Pärandusmaksu seaduse muutmise seadu-

sele, palun Teid, härra maksuinspektor, minu sur-

nud onu Juhan Pajust järgi jäänud kinnisvara,
mis asub Pärnus, Uus tän. nr. 2, kinnistu nr. 576,
ümber hinnata ja anda minule ärakiri ümberhinda-
mise aktist esitamiseks vastavale kohtuasutusele

pärijaks kinnitamisel.

Pärnus, 23. augustil 1936. a.

Ants Paju

Äri üleandmise ja ülevõtmise teade.

Tartu maksuametile.

1) Ado AUDRU, Tartus, Turu t. 9, ja
2) Melita AMBLA, Tartus, Turu t. 9,

avaldus.

Esitades siinjuures äritunnistuse nr. 486, väl-

ja antud Tartu linnavalitsusest Ado Audru nimele,
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ja tubaka ning tubakasaaduste müügi patendi
nr. 415, välja antud Eesti Panga Tartu osakonnast
Ado Audru nimele, mõlemad tunnistused on 1936. a.

peale, teatame, et esimene neist, Ado Audru, on

andnud üle teisele, Melita Amblale, Tartus, Turu
tän. 9 asuva toiduainete kaupluse kõigi õiguste ja
kohustustega ja teine meist on võtnud selle kaup-
luse üle.

Ühenduses sellega palume varustada esitatud
tunnistuse ja patendi vastavate märkmetega.

Tartus, 17. veebruaril 1936. a.

Üleandja: Ado Audru

Ülevõtja: ALelita Ambla

Palve äritunnistuse hinna tagasisaamiseks

Tartu maksuametile.

Adeele TAALI, Tartus
Kalda tän. 82,

palve.

Kavatsedes avada Tartus, Vene tän. 49, toidu-
ainete kaupluse, maksin käsiraha majaomanikule
äriruumide üüri arvel ja lunastasin 20. jaanuaril
s. a. äritunnistuse ja tubakapatendi.

Järgmisel päeval haigestusin kukkumise taga-
järjel ja põdesin kuu aega kliinikus, mille tõttu nur-

jus minu ettevõtte teostamine. Tähendatud äriruu-

mid on antud teisele ja minul ei õnnestunud leida

mujal soodsat asendit. Neil põhjusil soovin anda

tagasi äritunnistuse ja tubakapatendi maksuame-
tile ja saada kätte nende eest makstud raha.

Tugedes ettekantud andmeile palun maksu-
ametit :

1) võtta tagasi minu 1936. a. äritunnistus nr.

1655 ühes tubakapatendiga nr. 980 ja teha korradus
nende hinna tagasimaksmiseks minule ühes kogu-
konna ja Kaubandus-tööstuskoja heaks võetud mak-

suga, ja
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2) kuulata üle tunnistajatena: 1) Rosalie Surju,
Tartus, Aida tän. 35, ja 2) Rudolf Pöögle, Tartus,
Tähe tän. 16, kes võivad tõendada, et ma pole kasu-
tanud äritunnistust ja tubakapatenti ja üldse pol-
nud suuteline asuma äripidamisele.
Lisa: äritunnistus nr. 1655 ja tubakapatent nr. 930.

Tartus, 27. veebruaril 1936. a.

Adeele Taali

Palve äri üleviimise märkimiseks.

Tartu maksuametile.

Abram RÕNGU, Tartus,
Kastani tän. 105,

palve.
Viies üle oma vürtsikaupluse Kastani tänavalt

nr. 97 sama Kastani tänavale nr. 105, kus olemas
kohased ruumid, palun teha vastavad märkmed ligi-
lisatud äritunnistusele nr. 482 ja tubakapatendile
nr. 417 eelmainitud üleviimise kohta, arvestades
tänasest päevast.
Lisa: äritunnistus nr. 482 ja tubakapat. nr. 417.

Tartus, 5. veebruaril 1936. a.

Abram Hõngu

3. Perekonnaseisuametile.

Palve väljaspool abielu sündinud lapse legitimeerimiseks.

Märkus: Allkiri tuleb tõestada notariaalselt.

Türi linna perekonnaseisuametnikule.
Voldemar Jaagu p. VALGA,
elukoht Türik Kaevu tän. 17,

palve.
Minu praegusel abikaasal Annal, sündinud

Rehemaa, sündis 25. oktoobril 1929. a. neiupõlves
poeg Eduard, kelle tunnustan ja võtan oma lihali-
kuks lapseks.
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Tugedes BES § 173-le palun perekonnaseisu-
ametit sisendada minu abikaasal Annal väljaspool
abielu sündinud poeg Eduard minu perekormare-
gistrisse minu lihaliku lapsena kõigi temale kuulu-

vate õigustega.
Lisa: 1) sünnitunnistus ja 2) perekonnatun-

nistus.

Türil, 30. oktoobril 1936. a. Voldemar Valga

Palve perekonnakirjade sulgemiseks endises elukohas ja uuesti

avamiseks uue elukoha järgi.

Paide linna perekonnaseisuametnikule.
Mikk KÕLLASTE, elu-
koht Paides, Kooli tän. 11,

palve.
Olen lahkunud Tartust jäädavalt ja asunud

elama alaliselt Paide linna. Palun seepärast nõuda

välja minu perekonnaseisukirjad Tartu linna pere-
konnaseisu-ametnikult seal sulgemiseks ja avada
need uuesti vastavalt minu praegusele elukohale.

Peale minu enese isiku kuuluvad minu pere-
konda: naine Elsbet ja lapsed: poeg Artur ja tütar

Tamara.

Paides, 3. septembril 1936. a. Mikk Kollaste

Sooviavaldus perekonnanime muutmiseks.

Märkusi: põhjuseks võib olla perekonnanime võõrkeelne
kuju, halb tähendus ja halb kõla.

M ä r k u s 2: perekonnaseisutunnistuse juurelisamine on tar-
vilik siis, kui perekonnanime .muutmine ei toimu selle

omavalitsuse kaudu, kus peetakse sooviavaldaja pere-
konna kirju.

Tapa linna perekonnaseisuametnikule.
Eduard FREIMANN’i,
Tapal, Kesk tän. 1,

palve.
Palun Teid lubada muuta minu senine pere-

konnanimi ja võtta uueks nimeks Põhjala.
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Perekonnanime muutmise põhjuseks on pere-
konnanime võõrkeelne kuju.

Olen sündinud Tartus 25. oktoobril 1883. a.

ja minu sünd on üles märgitud Tartu Maarja ev.

luteri kiriku koguduses. Perekonnaseisult olen abi-
elus.

Minu naine on sündinud 28. augustil 1895. a.

Tartumaal, Udema vallas. Meie abielu on registree-
ritud Tartu Maarja ev. luteri kiriku koguduses.

Meie lapsed: 1) Anna on sündinud Tartus 22.

märtsil 1920. a. ja tema sünd on üles märgitud
Tartu Maarja ev. luteri kiriku koguduses ja 2)
Georg on sündinud Tartus 9. juunil 1924. a. ja
tema sünd on üles märgitud Tartu Maarja ev. lm

teri kiriku koguduses.
Praegu peetakse minu kohta perekonnaregist-

rit Tartu Maarja koguduse II pihtkonna perekonna-
seisuametis.

Lisa: perekonnaseisutunnistus.
Tapal, 18. juunil 1936. a.

Eduard Freimann

4. Linna- ja alevivalitsusele ning volikogule.
Palve kanalisatsioon võrku võtmiseks.

Paide linnavalitsusele.

Majaomanikkude: 1) Alvine SIRGE,
Paides, Põik tän. 99, ja

2) Karl KANGAPUU, Paides, Põik

tän. nr. 101,

palve.
Mustavee kanalisatsiooni puudumine paneb

meile kuuluvad kinnisvarad Põik tän. nr. 99 ja 101

raskesse seisukorda.

Aastat paar tagasi ehitas linnavalitsus musta-

vee kanalisatsiooni Harju ja Viru tänavas kuni

Põik tänava nurgani nende tänavate nurkadel asu-
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väile ühekordseile väikseile majule, kus elamas
ühes üks ja teises kaks perekonda, kuna meie kahe-
kordseile majule Põik tänava keskkohal, see on

Harju ja Viru tänavate vahel, on jäetud kanalisat-
sioon panemata, vaatamata sellele, et meie majades
elab suur arv perekondi, mille tõttu koguneb roh-
kel määral raiskvett. Majade all asuv maa-ala on

aastate jooksul mustaveega täitsa läbi imbunud,
sest puudub igasugune vee kõrvalejuhtimise võima-

lus. Vee tänavale juhtimine käiks sundmääruse
vastu ja tooks kaasa karistusi. Keldrid on järjest
vett täis, põrandaalused talad pehastunud ja toa-
seinad nõretavad veest. Läheb mõni aeg nõnda
veel edasi, siis on majade kokkuvarisemine mööda-
pääsematu.

Kui on tuldud vastu linnavalitsuse poolt kana-
lisatsiooni ehitamise suhtes vähemate majade oma-

nike huvidele, siis peaks olema meil õigus nõuda,
et ka meie, kui suuremate maksumaksjate vajadus-
tele vastu tuldaks.

Tugedes ettetoodud andmetele palume linna-

valitsust teha korraldus, et mustavee kanalisatsi-
ooni ehitus meie majadele kiires korras ette võe-

taks, milliste kulude katteks oleme nõus võtma oma

kanda väljaminekuid 50-ne krooni ulatuses.

Paides, 9. aprilil 1936. a.

A. Sirge, K. Kangapuu.

Palve tööstusruumide üleviimiseks.

Tartu linnavalitsuse ehitusosakonnale.

Artur LILLEOJA, Tartus,
Aleksandri tänav 21 —5,

palve.

Soovides üle viia oma maitseainete-tööstuse, mis

asus seni Aleksandri tänaval nr. 24-a, uutesse

ruumesse Riia tän. 48, kus oli antud 2 aasta eest

maitseainete valmistamise luba August Osi’le, pa-
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lun linnavalitsuse korraldust nende ruumide ter-

vishoidlikuks ülevaatamiseks ja minule vastava loa

väljaandmiseks.
Neis ruumes hakkan töötama üksinda ilma töö-

listeta.

Tartus, 3. aprillil 1936. a.

Ado Lilleoja

Palve aiakrundi saamiseks.

Tartu linnavalitsusele.

Karl Jaani p. HALJASTÜVI,
elukoht Tartumaal, Vorbuse

vallas, Kammeri asunduses,

palve.
Saades kuulda, et Ropka mõisašt antakse välja

maatükke majade ehitamiseks ja aiapidamiseks,
palun linnavalitsust määrata minule 4—6 vakamaa-
line krunt aiapidamiseks linnavalitsuse poolt üles-
seatud tingimustel.

Eesti Vabadussõjast võtsin osa sanitarina Tar-
tu I Sõjaväe Haigemajas.

Praegu olen Kammeri asunduses aiarentnik,
kust pean lahkuma käesoleva aasta kevadel.

Majapidamiseks on olemas minul tarvilik in-

ventar, kuid majaehituseks soovin saada riiklikku
laenu.

Tartus, 23. veebruaril 1936. a

Karl Haljastüvi

Palve maja sulgemise tähtpäeva pikendamiseks.

Valga linnavalitsusele.

Andres AHJA, elukoht

Valgas, Põllu tän. 38

palve.
Oma hiljutise otsusega tunnustas linnavalitsus

minule kuuluva maja, mis asub Vabaduse tänaval
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nr. 66, elamiskõlbmatuks ja määras korterid sulge-
misele, andes lõpptähtaja elanikele väljakolimiseks
ja majatühjakstegemiseks kuni 1. septembrini s. a.

Nimetatud kinnisvara omandasin mina alles

hiljuti enampakkumisel varem antud laenu arvel,
milline ost osutus selle tõttu minule enam-vähem

päälesunnituks. Tingimata vajab maja kapitaalre-
monti, mida mina aga otsekohe ei saa teostada

puhtmajanduslistel põhjustel. Pean koguma selleks
veel ainelist jõudu.

Selle maja ruumid koosnevad kolmest elutoast,
millistest üks on tõesti elamiseks kõlbmata; selle-

pärast isoleerin mina selle teistest ja naelutan ukse

laudadega kinni. Kaks tuba on aga päris hääs sei-

sukorras, täidavad rahuldavalt elamisnõudeid ja
kindlustavad ehituselt igatpidi julgeoleku.

Tänava ja hoovi korrashoid vajab alalist hoo-
lekannet ja kellegi järjekindlat juuresolekut. Sel-
leks peaks keegi viibima tähendatud kahes kõlbu-
likus toas ja pidama järelvalvetkorra ning puhtuse
alal. Võimata on minul käia kaugelt praegusest elu-

kohast päevast-päeva täitmas majahoidja kohuseid,
millised on aga möödapääsematud.

Leian, et linnavalitsuse otsus kogu mainitud

ruumide sulgemise asjas on natuke vali ja haarab
ilma vahettegemata oma keeldusse ka need toad,
mis vastaksid sundmäärustele.

Tugedes ettekantud faktidele palun linnava-
litsust esialgne otsus maja sulgemise asjas nime-

tatud kahe toa osas ära muuta ja minule luba anda
neis viibimiseks puhtuse ja korra eest hooldamise
suhtes kuni tuleva kevadeni, millal kavatsen toi-
mida tarviliku remondi.

Juhul, kui linnavalitsus ei leia võimalikuks

muidu vastu tulla minu palvele, palun toimida
nende kahe toa järelvaatus vastava komisjoni poolt
linnaarhitekti juhatusel.

Valgas, 18. augustil 1936. a.

Ado Ahja
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Palve trahterimaksu vähenduseks ja pikenduseks.

Põltsamaa linnavolikogule.

1) Tööliste Abiandmise Seltsi juha-
tuse, kui restoran „London’i“ pi-

daja, ja
2) võõrastemaja-restoran „Aleksand-

ria“ omanik Ado VAHI

palve.

Olles sunnitud suurtest majanduslistest ras-

kustest palume väga austatud volikogu, võttes ar-

vesse meie äärmiselt kitsikut seisukorda ja pannes
tähele üldiseid allasurutud elutingimusi, vähendada
meie aastast trahterimaksu 300/o võrra ja pikendada
selle maksu tasumise järgmist tähtpäeva 1. aprilli
asemel 1. augustini s. a.

Käesolevat aastat teravalt iseloomustav ja kogu
riiki valdav erakorraline majanduskriis annab end

tunda eriti raskelt meile kui trahteripidajaile, rõ-

hudes meid iseäranis praegusel talvisel, tegevust
halvaval ja uskumata vaiksel perioodil.

Jääb küsitavaks ja paistab küllalt kahtlasena,
kas oodetava suvitussesooni puhkemine toob endaga
kaasa rohkem elavust ja ennustab tõusmise ten-

dentsi meie ettevõtete tegevuses, kui võtta arvesse,
et suvekuudeks avanevad, linnas 10 uut pansiooni ja
6 õllemüügi kohta, mis osutuvad meile otsekohes-
teks võistlejateks ja vähendavad meil võimsalt juba
ilma selletagi väikest läbimüüki. See pole mitte paljas
ettekujutus, vaid fakt, millest nähtub, et vastavalt

oludele praegune trahterimaks on ebamääraselt

kõrge ja tuleks viia ajakohasele tasemele.

. Tugedes eeltoodud kindlatele andmetele tohime

loota, et väga austatud volikogu võtab meie palve,
mis tekkinud olulistest vajadustest, tõsisele kaalu-

misele, pöörab sellele väärilise tähelepanu ja või-

maldab tarviliku vastutuleku ja peatse täitmise nii-

hästi maksualanduse kui ka tähtpäeva pikenduse
suhtes.
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Muidugi mõista seisab meie huvides tasuda ni-

metatud maksu igal soodsal juhusel osade kaupa ja
jõudu mööda ka enne määratud uut tähtpäeva, et
oleks siis kergem sellest üle saada tähtaja saabu-
misel.

Põltsamaal, 5. märtsil 1936. a.

Tööliste Abiandmise Selts.
Esimees: Nikolai Aru

Restoran „Aleksandria“ omanik: Ado Vahi

Palve ehitusloa saamiseks.

Tapa linnavalitsusele.

Majaomanik Julius KÜHLE,
elukoht Tapal, Jõe tän. 7,

palve.

Esitades siinjuures vastavalt linna sundmää-
ruste nõudeile arhitekt Osvald Kangro poolt val-
mistatud majaplaani palun linnavalitsust kinni-
tada mainitud ehitusplaan ja anda minule luba ehi-

tada selle plaani järgi kahekordne puu-elumaja
ühes kuuri ja keldriga Jõe tän. 7 asuvale maa-alale.

Tapal, 1. mail 1936. a.

Julius Kiikle

Palve lõbustusmaksust vabastamiseks

Tartu linnavalitsusele.

Väiketöösturite Vastastiku Abi-
andmise Ühing „Huvi“ juhatuse,
asukoht Tartus, Lai tän. 105,

palve.

Ühing ~Huvi“ korraldab 10. septembril s. a.

„Bürgermusse“ ruumes piduõhtu, millest saadav

puhtsissetulek kavatsetakse kasutada ühingule raa-

matukogu soetamiseks.
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Ühing on alles hiljuti asutatud ja ei oma veel

mingit varandust, sellepärast palub juhatus linna-
valitsust vabastada mainitud piduõhtu linna poolt
võetavast lõbustusmaksust.

Tartus, 6. septembril 1936. a.

Esimees: K. Teeleht
Sekretär: R. Rosmarin

5. Prefektuurile ja politseikomissarile.
Palve vaesusetunnistuse saamiseks.

Tartu II jsk. politseikomissarile.
Johann Jakobi p. LANGE,

elukoht Tartus, Kaluri tän. 52—3,

palve.

Minu poeg Alfred Lange, kellelt olen saanud
seni toetusraha, elab Venemaal, Habarovskis. Seal-
sete määruste järgi olevat praegu takistatud raha

väljasaatmine.
Palun Teid, härra komissar, anda minule

vaesusetunnistus selle üle, et olen 72 aastat ja abi-
kaasa Eliise 75 aastat vana; mõlemad oleme töö-

võimetud ja ei oma mingit kinnis- ega vallasvara.
Palutavat tunnistust vajan esitamiseks SSSR’i

võimudele pojalt toetusraha saamise suhtes.
Tartus, 7. veebruaril 1936. a.

J. Lange

Palve jahipüssiloa saamiseks.

Tartu-Valga prefektile.
Ferdinand MUTSO, kelle
elukoht Tartus, Aleksandri

tän. 24-a,

palve.

Lisades siia juure ärakirja jahipiletist, välja
antud Tartu maavalitsusest 23. juulil 1936. a. nr.
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418 all, palun Teid, härra prefekt, anda minule luba

jahipüssi enese juures hoidmiseks ja kandmiseks,
millist luba palun juure märkida minu laskeriista

loale, mis välja antud Teie poolt 7. jaanuaril 1932. a.

nr. 3771 all maksvusega kuni 7. jaanuarini 1937. a.

Tartus, 2õ. juulil 1936. a.

F. Mutso

Palve laskeriistaloa uuendamiseks.

Tartu-Valga prefektuurile
Ferdinand MUTSO, kelle
elukoht Tartus, Aleksandri

tän. 21 —3,

palve.

Esitades siinjuures laskeriista-loa, mis välja
antud minule Tartu-Valga prefektuurist 7. jaanua-
ril 1933. a. nr. 3771 all, tähtpäevaga kuni 7. jaanu-
arini 1936. a., palun käesolevaga välja anda minule

uus laskeriista luba 5 aasta peale eelmises loas

registreeritud revolvri, Montekristo püssi ja jahi-
püssi hoidmiseks ning kasutamiseks.

Tartus, 7. jaanuaril 1936. a.

F. Mutso

Palve revolvriloa saamiseks.

Tartu I jsk. politseikomissarile.

Jaan KUUSE, elukoht Tartus,
Tähtvere tän. 64,

palve.

Olles elukutselt lihunik, tuleb mul sõita sa-

geli laatadel ja käia tihti maal loomi üles ostmas.

Loomulikult kannan suuremaid rahasumme kaa-

sas, mis osutub avalikuks saladuseks eriti kurikal-
duvuse ja pahakuulsusega seltskonna põhikihile. Jul-

geoleku kindlustamiseks ja enesekaitseks vajan las-
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keriista; sellepärast palun, härra komissar, Teie

sellekohast korraldust minule revolvri hoidmise ja
kandmise loa välja-andmiseks.

Lisa: 2 päevapilti ja loatasu 1 kr. 50 s.

Tartus, 5. juulil 1936. a.

J. Kuuse

Palve vaesusetunnistuse saamiseks.

Otepää jaoskonna politseikomissarile.
Mart KASE, elukoht Otepääs

Kivi tän. 7,

palve.
Palun Teid, härra komissar, anda minule vae-

susetunnistus selle üle, et olen tööta tööline, kel-

lel pole mingit kindlat sissetulekut, seisvat kapi-
tali ega saadavat toetust ja kes ei valda vallas- ega

kinnisvara.
Perekonnaseisult olen abielus ja kahe alaealise

lapse isa. Elatan end ja oma perekonda juhuslikust
tööst ja toimetusest, millest saadud tasu võiks kesk-

miselt hinnata 25 krooni kuus.

Tunnistajatena palun üle kuulata: 1) Luise

Saar, elukoht Otepääs, 2) Hans Sikk, elukoht Ote-

pääs, kes võivad tõendada minu ainelist seisukorda,
seisukorda.

Mainitud tunnistust vajan esitamiseks kohali-

kule jaoskonnakohtunikule oma palganõude asjas

vaesusõiguse saamiseks.

Otepääs, 17. juunil 1936. a.

M. Kase

Palve karistamatuse tunnistuse saamiseks.

Tartu 111 jsk. politseikomissarile.
Adolf RÜHKA, elukoht
Tartus, Lodja tän. 29—3,

palve.
Palun Teid, härra komissar, anda minule tun-

nistus selle üle, et ma olen kohtu poolt karista-

mata ja pole seisnud eeluurimise ega valve abi-
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Palutavat tunnistust vajan esitamiseks Tartu
linnavalitsusele söögisaali-loa võtmisel.

Tartus, 12. aprillil 1936. a.

A. Rühka

Teade pidutoimimise lile.

(Teade antakse prefektile või komissarile vähemalt 24 tundi

enne pidu korraldamist).

Tartu-Valga prefektile.

Äriteenijate Seltsi juhatuse,
asukoht Tartus, Raekoja t. 12,

teadaanne.

Seega on seltsi juhatusel au teatada, et selts
korraldab 10. novembril s. a. kella 21 õhtul kuni
kella 3 hommikul Majaomanikkude seltsi saalis

piduõhtu järgmise kavaga:
1) näitemäng ~Kroonu onu“;
2) viiulisoolo;
3) segakoori laulud ja
4) tants.

Tartus, 8. novembril 1936. a.

Esimees: Ed. Sarepera
Sekretär: A. Ehe

Palve kodakondsuse tunnistuse saamiseks.

Tartu 111 jsk. komissarile.

Gustav LEPAPUU, elukoht

Tartus, Narva tän. 100—2

palve.

Sellega palun Teid, härra komissar, anda mi-

nule tunnistus, et olen Eesti Vabariigi kodanik

ja kohtu poolt karistamata.
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Astudes ministeeriumi ametnikuna teenistusse,
vajan nimetatud tunnistust juurelisamiseks esita-

tavaile dokumentidele.

Tartus, 23. augustil 1936. a.

6r. Lehepuu

Palve lõhkeainete ostuloa saamiseks.

Tartu-Valga prefektile.
Andres LAITSNA, elukoht
Meeri vald, Kuksi talu,
lõhkeaineteostuloa saamise

pärast,

palve.

Juurelisatud Meeri vallavalitsuse tunnistusest

nähtub, et olen ametilt kivilõhkuja ja vajan lõhke-

aineid selleks otstarbeks. Praegusel hetkel tuleb

osta minul 50 kg. kloorkaali käsiloleva töö jaoks,
millisel põhjusel palun Teid, härra prefekt, anda

minule luba tähendatud lõhkeainetekvantumi ost-

miseks.

Lisa: Meeri vallavalitsuse tunnistus 31. maist

1936. a. nr. 251 all.

Meeris, 1. juunil 1936. a.

Andres Laitsna

Palve veovoorimehena töötamiseks

Tartu II jsk. politseikomissarile.
Leonhard Hendriku p.
VELLISE, Tartus, Puu

tän. 69,
veovoorimehe loasaami-

se asjas,

palve.

Soovides hakata veovoorimeheks töö-vedru-

vankriga palun Teid, härra komissar, teha kor-
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raidus, et minule antaks luba ja järjekorra number
töötamiseks veovoorimehena Tartu linnas.

Tartus, 19. oktoobril 1936. a.

Leonhard Velise

Palve teise linna elamisloa saamiseks kodakondsuseta isikule.

Tartu-Valga prefektile.
Kodakondsuseta Esmeralda

VUTINA, elukoht Tartus,
Narva tän. 3,

palve.

Viibin Eestis politsei peavalitsuse poolt 10.

juunist 1928. a. väljaantud Nanseni isikutunnistuse-

ga, mille põhjal minul puudub luba Tallinnas ela-
miseks.

Olles elukutselt õmblejanna, sain pr. KulFilt
kutse ilmuda Tallinna, Viru tän. 2, tema juure õmb-
lustööle. Kannatades siin tööpuuduse all osutub
Tallinna minek minul leivaküsimuse mõttes üli-

väga tarvilikuks, mis võimaldaks minule töö ia

ülalpidamise mõneks kuuks sel tingimusel, kui saak-
sin kiiresti võtta vastu nimetatud koha.

Ettetoodud põhjusil palun Teid, härra prefekt,
võimaldada minule luba Tallinnas elamiseks pal-
ves tähendatud otstarvel.

Tartus, 9. veebruaril 1936. a.

Esmeralda Viilina.

Palve politseikooli sisseastumiseks.

Politseikooli Direktorile.

Johannes Pritsu p. KAELASTE,
elukoht Tartumaal, Vara vald,

Ruukli talu,

palve.
Esitades politseitunnistuse ja taotledes süve-

nenud soovi astuda politseikooli alamasse klassi,
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kus algab vastuvõtt lähemal ajal, on mul käesole-

vaga au esitada mõned andmed oma isiku kohta.

Olen sündinud 6. novembril 1910. a. Vara vaL
las taluomaniku pojana. Alghariduse sain Vara kõr-

gemas algkoolis, mille lõpetasin 1925. a. kevadel.

Poolteise aastase kodus viibimise järele õppisin
Tartu Tehnika-gümnaasiumis 2 aastat, mille jä-
rele võeti mind kaitseväe-teenistusse, kust vaba-
nesin 31. jaanuaril 1932. a.

Kohtulikult olen karistamata ja ei seisa ka

eeluurimise all. Tervislisi defekte minul ei ole.
Arvestades ettekantud andmetega palun Teid,

härra Direktor, võimaldada minu vastuvõtmist po-

litseikooli alamasse klassi.
Lisa: 1) algkooli lõputunnistus; 2) Tartu

Tehnikagümnaasiumi tunnistus; 3) ärakiri isiku-

tunnistusest; 4) ärakiri kaitseväe-teenistustunnis-

tusest; 5) karistamatuse-tunnistus; 6) elukohatun-

nistus; 7) arstitunnistus; 8) ärakiri teenistuslehest.

Varal, 1. novembril 1936. a.

Johannes Kaelaste

Kaebus laskeriistaloa andmata jätmise pärast.

Härra politseidirektorile.
Peeter Pala, elukoht Tartumaal,

Vesneri vald, Piisku talu,
Tartu-Valga prefekti tegevuse

peale,

kaebus.

Tartu-Valga prefekti teadaandega 16. jaanua-
rist 1936. a. nr. 4299 all jäetakse rahuldamata minu

palve 5. jaanuarist 1935. a. laskeriista pidamis-loa
saamiseks.

Palve tagasilükkamise motiivid on küll tähen-
damata nimetatud teadaandes, aga prefektuuris se-

letati mulle suuliselt, et põhjuseks osutuvad Ves-
neri rajooni konstaabli andmed minu kohtuliku ka-
ristamise kohta kahel korral.
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Konstaabli informatsioon, kui niisugune, ei vasta

tõele. Mina olen küll karistatud kohtulikult, aga
ainult üks kord.

Eeltoodud põhjusil jjalun Teid, härra direktor,
võtta käesolev asi selgitamisele ja teha korraldus

palutud loa väljaandmiseks minule.
Olen talukoha-omanik ja laskeriist on minul

tarvilik varanduse kaitseks.

Järgnevast otsusest palun kuulutada minule.
Lisa: 1) Tartu-Valga prefektuuri teadaanne

16.1.36. a. nr. 4299, ja 2) Vesneri vallavalitsuse tun-
nistus 16.1.36. nr. 330.

Vesneris, 24. jaanuaril 1936. a.

Peeter Pala

6. Mitmekesistele ametaladele ja
asutustele.

Palve Advokaatide Nõukogule maksuta voliniku määramiseks»

Eesti Vabariigi Vannutatud Advokaatide

Nõukogule.
Liine REHKA, Tartus,

Roosi t. 17—2,

palve.
13. oktoobril s .a. kell 10 hommikul tuleb minu

nõudeasi Juhan Virkuse vastu pensioni pärast Koh-

tukojas arutusele' Kohus on andnud minule vaesuse-

õiguse asjaajamiseks. Olles vana ja haige inimene

ning täiesti ilma teenistuseta, ei ole minul võimalik
võtta advokaati, kes kaitseks minu huvi, mis oleks
küll hädatarvilik ülalmainitud asjas, sest Tartu

ringkonnakohus on mõistnud tühja minu õigusta-
tud nõudmise. Palun sellepärast Advokaatide Nõu-

kogu määrata mulle kaitsja minu ülaltähendatud

asjas.
Lisa: Ärakiri kohtumäärusest vaesusõiguse

andmise kohta.
Tartus, 5. oktoobril 1936. a.

Liine Rehka
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Palve toetuse saamiseks

Kultuurkapitali nõukogule.

Vabakunstnik Edgar ORU,

Tartus, Aia tän. 25,

palve.

Juba aastal 1908 hakkasin korraldama ja juh-
tima oma algatusel niihästi laulu- kui ka mängu-
koore ning andma õpetust muusika alal.

Minu veerandsaja aastane järjekindel tegevus
on andnud häid tulemusi: laulu- ja mängukoor on

kroonitud sise- ja välismaa laulupidudel mitmel

korral esimese auhinnaga ja muusikaõpilastest, kes
said põhjaliku ettevalmistuse minu juhatusel, on

võrsunud mitmed nimekamateks virtuoosideks, te-

hes au Eesti nimele oma kontsertmatkadel.

Hinnates andekust olen tulnud vastu kehve-

mate õpilaste huvidele ja teinud soodustusi hono-

rari suhtes, mis on sundinud mind otsima kõrval-

teenistust kulude tasakaalustamiseks. Selleks olen

valmistanud kompositsioone ja kirjutanud muusika-

õpperaamatuid. Hoolimata neist püüetest ületavad

kulud kõik minu tulud ja aasta-aruanne lõpeb de-

fitsiidiga. Eriti raskeks osutub käesolev aasta ma-

janduslisest küljest, kus isegi üüriraha kipub jää-
ma minul võlgu. Juubeliaasta lävel kollitab mind

kriisitont.

Kui tohiksin loota, et Kultuurkapitali nõukogu
tunnustab minu teeneid üldkasulikeks kunstiharras-

tusele, siis esineksin palvega määrata minule raha-
list toetust ruumide üüri maksmiseks.

Mind soovitavad: 1) prof. hr. G. Suits; 2) prof,
hr. J. Talgren, ja 3) „Vanemuise“ direktor hr. A.

Gailit.

Tartus, 26. jaanuaril 1936. a.

Edgar Oru



39

kiunipidamisc pärast kaastöölise poolt.

Tartu tööinspektorile.

1) Viilup VÄITSEPÄÄ, Tartus,
Auriku tän. 67—3, ja

2) David PIHLAKPUU, Tartus,
Kesk tän. 14—5,

palve.

Läinud sügisel võtsime kuuekesi Kütteveo

osakonnalt tükitöö alusel laduda laudu Emajõe
kaldal seisvast kahest lodjast vagunitesse. Kok-

kuleppel Kütteveo osakonna esindaja Robert Mah-

laga oli meil saada tasu selle töö eest 193 kr. 70 s.

ja lisarahana 20 krooni, kokku 213 kr. 70 s. Igaühele
meist kuulus üks kuuendik osa sellest summast,
s. o. 35 kr. 65 s.

Lõpetanud töö volitasime kaastöölise Andres

Kääriku saadaoleva tasu vastuvõtjaks Kütteveo
osakonna esindaja R. Mahlalt.

Neljale kaastöölisele maksis Käärik raha ära,

aga meile, Viilup Väitsepääle ja David Pihlakpuu-
le, jättis ta maksmata.

Hoolimata meie mitmekordsest nõudmisest tõr-

gub Käärik maksmast, tuues esile põhjendamatuid
ettekäändeid. Nähtavasti on Käärikul kuritahtlik
mõte omandada meie raha, mille eest võiksime võt-

ta teda vastutusele Kr. S. § 540 põhjal:
Palume Teid, härra tööinspektor, teha ette-

panek Andres Käärikule raha vabatahtlikult meile

äramaksmiseks, seletades, et vastasel korral an-

takse asjale seaduslik käik meie poolt, mis lõpeb
temale halbade tagajärgedega

Tartus, 7. veebruaril 1936. a

F. Väitsepää
D. Pihlakpuu
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Kaebus palga kinnipidamise pärast peremehe poolt.

Tartu tööinspektorile.

Anu SALLA, Tartus,
Soola tän. nr. 96—5,

palve

Ernst Pääro kelle elukoht Vastse-Kuuste val-

las, Tullukse talus, palkas minu kaks poega Karl

ja Hugo Salla omale karjasteks aja peale 1. maist
1936. a. kuni 1. oktoobrini 1936. a. järgmistel tasu-

tingimusil:

18. augustil s. a. tõi Ernst Pääro minu poja Hu-

go linna tagasi, küüditades ta hobusega kuni lin-

na piirini. Teenistusest vabastamise põhjuseks ole-

vat olnud järgmised vead: 1) kõrge palk, 2) lühike

teenistusaeg, 3) poisi loobumine ühel hommikul

karjaminemast ja 4) oletus, et poiss ei suutvat kor-

ralikult hoida ehk karjatada kaheksat siga.
Ernst Pääro väited on hõredad ja ei vasta tõe-

le: 1) palga määras Pääro ise oma äranägemisel,
mille normiga mina nõustusin, 2) Pääro teadis, et

minu pojad on kooliealised, sundmäärus ei võimal-
da pikemat aega karjaskäimiseks, 3) poiss ei 100-

Natuuras:

192 kg. rukkijahu, mis hinnatud rahas Kr. 11.52

10 vakka kartuleid,
„ w w „

15--

5
„

otre,
w » „

20.—

16 kg. ube, „
3.20

16
„ püülijahu „ V w „

5.-

48
„

sealiha
V n „

19.20

32
„ rasva,

mtr. villast riiet, „

V 7) „
20.80

10
n » „

30.—

1 kg. villu,
V n

2.50

16
„

linu, n „
6.40

Kokku Kr. 133.62

Rahas
„

16.28

Kõik kokku Kr. 150.—
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bunud hommikul mitte karjaminemast, vaid nõudis

jalatseid külma ja vihmase ilma tõttu. Lepingu põh-
jal pidi karjane saama prii jalanõud, millist punk-
ti Pääro ei tahtnud täita, sundides käima poissi
paljajalu, ja 4) läinud aastal karjatas poiss korra-
likult 15 siga Luunja vallas, mille tõttu ei pea pai-
ka oletus tema saamatusest.

Kuna minu mees on langenud sõjas, siis lasub
laste kasvatamise ja hoolitsemise mure minu, kui
varanduseta lesknaise õlgadel. Oleks raske hoop
minu majandusele, kui jääksin ilma oma poja Hugo
palgast. Poiss jäi teenistuseta ja tema aeg läks
luhta Ernst Pääro süü läbi. Viimane on seaduslikult
kohustatud maksma terve palga poisile lepingus
ettenähtud aja eest.

Tugedes kirjeldatud andmeile palun, härra töö-

inspektor, Teie kaasabi ja korraldust minu poja
Hugo suvipalga kättesaamiseks Ernst Päärolt, mil-

leks palun Teid mõjutada teda ja teha ettepanek
temale vabatahtlikult maksmiseks.

Lisa: palgaleping ühes ärakirjaga.
Tartus, 10. septembril 1936. a.

Anu Salla

Palve arstiabi saamiseks

Tartu linna hoolekande osakonnale.

Virve METSASALU, Tartus,
Lao tän. 79,

palve.

Minu silmad haigestusid juba läinud aastal.

Haiguse arenedes on kattunud mõlemad silmad

kaega, mida võib kõrvaldada üksnes operatsiooni
teel, mille teostamiseks puudub mul aga aineline

jõud. Vanemad on mul varanduseta isikud ja täitsa

töövõimetud, kellele aitasin võimaldada ülalpida-
mist füüsilise tööga. Nüüd olen pime ja ise abi-

tarvitaja.
Oma 32-aastases vanuses oleksin ma jälle töö-

võimeline, kui saaksin tagasi nägemise.
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Esitades siinjuures vaesusetunnistuse Tartu II

jsk. politseikomissarilt 18. märtsist 1936. a. nr. 368

all, palun hoolekande osakonda võimaldada minule
maksuta kliinilist arstiabi silmade ravimiseks.

Tartus, 20. märtsil 1936. a.

Virve Metsasalu

Palve veksli protesti annulleerimiseks.

Kaubandus-Tööstuskoja juhatajale.
Johan PIHTLA, Tartus,

Brne tän. 79,

palve.
5. detsembril 1936. a. läks minu kaks väljaan-

tud vekslit protesti järgmistel asjaoludel:
1) kuna ma andsin nimetatud vekslid kaupmees

Jakob Viirats’ile ilma täitmata ja ainult allakirju-
tatult, mida võib tõendada kaupmees Viirats, siis

oli mul teadmata nende tähtpäev;
2) teated vekslite tähtpäevast ja protestist olid

saabunud minu kuuajalisel viibimisel välismaal. Jõu-
des tagasi kodu, valmistas protestiteade ootamata

paha üllatuse minule, seda enam, et minul pole pro-
testitud seni ühtki vekslit, ja

3) vekslite protestimine ei toimunud minu süü

läbi ega rahaliste takistuste tagajärjel. Tartu Kauba

Panga juurelisatud tunnistusest nähtub, et jõudes
välismaalt tagasi, lunastasin vekslid välja kohe

peale protesti, mitte pikendamise teel, vaid puht-
rahas.

Ettetoodud põhjusil ja võttes arvesse, et pro-

testi nimekirja sattumine toob majanduslisi ras-

kusi minule, palun Kaubandus-Tööstuskoda:

1) võtta maha protest minu kahe ligilisatud
veksli pealt kr. 250. — ja kr. 150.—, tähtpäevaga
2. detsembril 1936. a., jättes need paigutamata pro-
testi nimekirja, ja

2) kuulutada minule sellest otsusest
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Lisa: 1) 2 vekslit, 2) Kauba‘Panga tunnistus,
ja 3) Jakob Viratsi tõendus.

Tartus, 10. detsembril 1936. a.

J. Pihtla

Palve sanatoorilise abi saamiseks.

Eesti Punase Risti esimehele.

Theodor Endel! p. PALMSE,
Tartus, Ülikooli tän. 95,

pa ve.

Nagu näha Tartu erakliiniku ja dr. Arrak’u

tunnistusest, põen mina kopsutiisikust, mis on hak-
kanud progresseeruma just viimasel ajal. Ühtlasi
annab viimane tunnistus head lootust minu tervise

paranemiseks. Selle haiguse pärast olen olnud ra-

vimisel kaitseväelasena 1934. a. Punase Risti Seltsi

Selli sanatooriumis.

Neil põhjusil palun Teid, härra esimees, tulla
vastu minu palvele ja lubada paigutada mind tasuta

ravimisele kas Selli või mõnda teise sanatooriumi

ja teha seda, kui tohin paluda, võimalikult kiiremas
korras.

Lisa: 1) Tartu erakliiniku tunnistus 28. maist

1936. a. nr. 1154, 2) dr. A. Arraku tunnistus 28.

maist 1936. a. ja 3) politseitunnistus 5. juunist 1936.

a. nr. 854.

Tartus, 6. juunil 1936. a.

Th. Palmse

Palve tollirahast vabastamiseks.

Tallinna peatolliametile.
Selma KAVILDA, Auriku t. 47,
tollirahast vabastamise pärast,

palve.
Minu nimele on saabunud postisaadetis Berlii-

nist Tartu postkontori, mille väljalunastamisel nõu-

takse tollimaksu 230 krooni 26 senti.
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Pakisaatja on minu mehe õetütar ja ühtlasi
minu lapse ristiema Johanna Ulpus, kes valmistas

minu lapsele, kui enda ristitütrele, puhadekingituse,
saates naisterahva kantud riideid lapsele ümberte-

gemiseks. Sama saadetus ei vääri sisuliselt kau-

geltki nõutavat suurt tolliraha. Pealegi olen nii-

võrd vaene, et mul on täiesti võimatu maksta sarnast

summa.

Elatame end juhuslikust tööst, kannatades tihti

tööpuuduse all. Meie ainelise seisukorra kohta lisan

politseitunnistuse.
Neil põhjusil palun peatolliametit: anda minule

vabana kätte Berliinist saabunud postisaadetis ja
vabastada mind nenditud tollimaksust ühes muude
kuludega.

Lisa: politseitunnistus.

Tartus, 19. detsembril 1936. a.

Selma Kavilda

Palve varade ümberhindamiseks.

Kinnisvarahindamise Tartumaa komiteele

Eduard SOORU, Ulila

vallas, Suka külas,

palve
Saabunud teadaandes 29. juulist s. a. on hinna-

tud minu puutööstus 35,02 puhtkasu rublale, millise

hinnangu kõrge määr sunnib esinema mind käes-
oleva palvega.

Suurejoonelise puutöõstuse firma nimetuse all

peitub minul väike tisleritõötuba mööbli valmistami-
seks juhuslikkude tööandjate materjalist. Minu asu-

koht piirdub ühest küljest sooga, mis surub loomu-
likult minu tegevuspiirkonna kitsastesse raamidesse,
mille tõttu ei jätku alalist tööd enda elatamiseks, vaid

pean võtma abiks aiatöö ja põllupidamise renditud
maa-alal. Pealegi on tekkinud võistlus minu tööpõllul
Suka külas teise tisleri näol.

Mainitud põhjusil leian, et minu puutõõstust on

hinnatud kõrgelt puhtkasu rublades; seepärast palun
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Kinnisvarade hindamise Tartumaakomiteed alandada
tähendatud hindamist ja määrata see minu ettevõtte
vastava tasemele.

Tartus, 4. augustil 1936. a.

Eduard Sooru

Kaebus ühingu jahatuse peale.

Tartumaa Veekomisjonile

N. valla Sooparanduse Selts

allakirjutanud liigete
kaebus

sama seltsi juhatuse tegevu-
se peale, asukoht N. vallas.

Juhime Veekomisjoni tähelepanu järgmistele
väärnähetele, mis leidnud aset N. valla Sooparanduse
Seltsis:

1) 1935. a. sügisel otsustas seltsi peakoosolek
asuda magistraalkraavi kaevamisele ja anda selle

teostamise ettevõtjale vähempakkumise teel, volita-
des juhatuse mainitud otsuse täitmiseks.

Kanali kaevamine võeti käsile, aga vastolus pea-
koosoleku otsusega: töö alustati majanduslikul teel

oma algatuse juhatusliikme Ants Kärgula tegelikul
j uhatusel;

2) töö kestis umbes paar kuud ja lõppes aine-
listel põhjustel. Kanali kaevati õige vähe, pikkuselt
alla ühe kilomeetri, kuid kulusid on olnud äärmiselt

palju. Teatavasti on kulutatud ära riigilt saadud
toetus 850 krooni, pangast võetud laen 1500 krooni

ja eraisikuilt krediit 50 krooni.
Võrreldes vähese tööga osutub selline kulusumma

ebanormaalselt suureks. On selguseta, kuhu mahu-
tati need summad. Ei saa jätta nentimata tõika, et

tööjuhataja Ant Kärgulale on määratud 80 krooni

kuupalka ainuüksi esimehe nõusolekul. Kantseleikulu
100 krooni on ka küllalt aukartust äratav arv;

3) juhatuse koostatud töö eelarve sai seltsi era-

korralisel peakoosolekul 17. novembril 1935. a. poolt
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9 ja vastu 42 häält, kusjuures olid pooldajaiks juha-
tuse liikmed ja mõned üksikud nende mõtteosalised.

Tähendatud eelarve kinnitati siiski Tartumaa Vee-

komisjonis.
Peakoosoleku eitava seisukoha aluseks juhatuse

poolt esitatud eelarve suhtes olid mitmed motiivid:

a) liikmete umbusaldus juhatuse vastu neil põhjusil,
mis väljendatud käesolevas kaebuses 1. ja 2. punktis.
Loomulikult ei võigi liikmed usaldada juhatust, kes

talitab risti vastu peakoosoleku otsusele ja kulutab
ära seltsi raha umbes 3000 krooni ilma otstarvelise

tagajärjeta; b) eelarve on liiga koormav liikmetele

kõrgete maksude pärast, milliste tasumine, pealegi
kahe aasta eest korraga, tekitab tõsiseid raskusi.

Projekt on jatkata kaevamist 1 km, aga kulude eel-
arve on koostatud umbkaudselt poole miljoni sendile.
Sarnane kulutusviis on emb-kumb, kas absurd või

kuritegu. Kulude kasutamise kavatsust iseloomustab

juba asjaolu, et juhatus on määranud omale palga.
Viimasel erakorralisel peakoosolekul taheti võtta sõna

selle kohta, mil viisil juhatus kavatseb jatkata alus-

tatud tõõd, aga juhatuse esimees Udo Viluvere sele-

tuse järgi ei kuuluvat selline küsimus päevakorda ja
ei õigustavat sõnaandmist.

Ühenduses selle mõistmatu kulutamisega on

nähe, et seltsi esimees ja sekretär on puupaljad isi-

kud, kes pole suutelised varandusliselt vastutama

nende süü läbi seltsile tekkinud kahjude eest.

Eeltoodust on selge, et kulukas ettevõte, nagu

sooparanduse selts, kiratseb ja hääbub, kui juhatuse
ja liikmete vahel puudub kooskõla, mis on tingitud
juhatuse seadusevastasest, liig kulurikkast ja liik-

meid ignoreerivast tegevusest.
Tugedes kirjeldatud andmeile ja käsitades Vee-

ühingute seaduse §§ 49—54, palume Tartumaa Vee-

komisjoni:
1. toimida revideerimine kaebuses tähendatud väär-

nähete kohta;
2. tühistada vastuvõetud eelarve 17. novembrist

1935. a.;
3. tagandada praegune juhatus ja teha korraldus
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erakorralise peakoosoleku kokkukutsumiseks uue

juhatuse valimise ja eelarve vastuvõtmise ots-

tarbel, ja
4. võtta süüdlased vastutusele, kui leiduvad mõnin-

gad kuritarvitused.

Volitame käesoleva palve sisseandjaiks, täienda-

vate seletuste ettekandjaiks ja vastuse vastuvõtjaiks
kaasliikmeid Peet Ranna ja Hendrik Seliste, elu-

koht N. vallas.

N. vallas, 4. veebruaril 1936. a.

(allkir]ad)

7. Õpetajate nõukogule.
Palve järeleksami sooritamiseks.

Võru linna TV algkooli pedagoogika nõukogule.
Helene HÜVISTE, Võrus,

Kreutzvaldi tän. 92,

palve.
Minu tütar Helvi käis möödunud õppeaastal Teile

alluva algkooli kolmandas klassis. Viimase semestri

tunnistuse järgi on hinnatud tema teadmised mate-

maatikas nõrgaks, mille tõttu on otsustatud jätta ta

istuma järgnevaks aastaks kolmandasse klassi.
Et viga parandada, olen lasknud võtta oma lap-

sel suvise vaheaja kestel matemaatika tunde vilunud

järelaitajalt, mis peaks olema võimaldanud viia lapse
matemaatika teadmise algavaks õppeaastaks vähe-

malt rahuldava hinnanguni kolmanda klassi õppekava
ulatuses.

Tugedes ettetoodud andmeile palun väga aus-

tatud nõukogu otsustada ja anda luba, et minu tütar
võiks sooritada käesoleva sügise õppetöö algul Teile

alluvas koolis järeleksami matemaatikas ja, õienda-
nud selle rahuldavalt, pääseda neljandasse klassi.

Lootes, et pedagoogika nõukogu arvestab hea-

tahtlikult lapse ja tema vanemate huvidega, palun
vastu tulla minu palvele ja seda võimalikult rahul-
dada.

Tartus, 5. augustil 1936. a.

H. Hüviste
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Palve õpperahast vabastamiseks.

Põltsamaa Hariduse Seltsi gümnaasiumi
õpetajate nõukogule.

IV klassi õpilase Heinrich MATTO,
Põltsamaal, Oru tänav 8,

palve.
Minu vanemad on varanduseta isikud, kes ela-

tavad end ja oma kolme alaealist last juhuslikust
töötasust.

Käesoleval suvel sai isa kivilõhkumisel raskeid

vigastusi, mille tagajärjel on ta praegu töövõimetu,
õpperaha maksmine minu eest käib vanemail täitsa

üle jõu.
Ettetoodud põhjusil palun väga austatud õpeta-

jate nõukogu vabastada mind käesoleval õppeaastal
õppemaksust, sest muidu pole mul paremal tahtel

võimalik jatkata õppimist. Palve täitmise eest püüak-
sin väljendada oma tänu kogu oma valduses oleva
usinuse ja laitmatu ülalpidamisega.

Põltsamaal, 2. septembril 1936. a.

H. Matto

Palve edasijätmiseks teaduskonda.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaanile.

Õigusteaduskonna üliõpilase
Sulev SALAMANDRA, Tar-

tus, Lepiku tän. 69 (kodune
aadress: Võtikvere),

palve.
Olen immatrikuleeritud Tartu Ülikooli õigus-

teaduskonna üliõpilaseks 16. septembril 1934. a. mat.

nr. 9753 all. Möödunud nelja semestri kestusel oli
mul võimata sooritada üle ühe eksami järgmistel
põhjustel: 1) ülikooli astumisel töötasin õpetajana
Võtikvere algkoolis, milline tegevus osutus küllal-
daselt takistavaks asuda energiliselt ülikooli õpin-
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guile ja 2) viimasel semestril haigestusin ja põdesin
maonaha põletikku, millest ma ei ole paranenud veel

praegugi täielikult.

Palun arvestada esitatud põhjustega ja jätta
mind edasi immatrikuleeritud üliõpilaste nimekirja,
võimaldades seega minule õppimise jätkamise õigus-
teaduskonnas. Loodan sooritada nõutava arvu eksa-
meid käesoleva semestri lõpuks või hiljemalt tulevaks

sügiseks.

Lisa: 1) teenistustunnistus ja 2) arsti-

tunnistus.

Tartus, 26. septembril 1936. a.

Sulev Salamaridra

8. Maavalitsusele.

Palve loavõtmiseks restoranipidamise jätkamisel.

Tartu maavalitsusele.

Edmund Magnuse p. EICHE,
Elvas, Järve tän. nr. 7,

palve.

Esitades siinjuures vastavad dokumendid on

minul au teatada, et soovin jatkata Elvas, Järve

tän. 17, alkohooliliste jookidega I järgu restorani-

pidamist järgneval kolmeaastasel perioodil, alates
1. jaanuarist 1936. a., milleks palun maavalitsuse

korraldust mainitud loa saamiseks seaduses ette-

nähtud korras.

Lisa: 1) restorani ruumide plaanid 3-es

eksemplaris; 2) karistamatuse tunnistus Elva jsk.
politseikomissarilt, ja 3) tempelmaks 60 senti

tempelmarkides.

Elvas, 14. augustil 1936. a.

Edmund Eiche
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Palve toetuse saamiseks lastele

Tartu maavalitsusele.

Helene Johani t. MISSO,
.« Tahtvere Vaid, Raudniidu talu,

palve.
Nagu näha juurelisatud Tähtvere vallavalitsuse

tunnistusest 24. märtsist 1936. a. nr. 304 all, olen

mina perekonnaseisult lesk, ametilt põllutöõline ja
varandusliselt absoluutselt kehv. Minu ülalpidada
on neli alaealist last, kellest kõige vanem 13-aastane

ja kõige noorem 5-aastane. Elan üürikorteris, mille

hinna tasun tööpäevadega. Võimalust mööda olen

katsunud teha põllutööd, kuid see on võrratu raske

väikeste laste pärast, kes vajavad hoolt ja järel-
valvet.

Põllutöö lõppedes muutus minu seisukord läinud
aasta sügisel otse meeleheitlikuks. Pöördusin abi-

palvega Tähtvere vallavalitsuse poole, kes määras
minule kahe väiksema lapse ülalpidamise toetuseks
kokku 3 krooni kuus, milline väike abi ei suuda

parandada minu olukorda, sest üksikul naisterahval
on võimata toita 5 inimest, pealegi eelpool motivee-

ritud raskeil tingimusil.
Esitatud põhjusil palun Tartu maavalitsust

paigutada minu kaks vähemat poega Vambola ja
Endel lastekodusse või selle võimatuks osutumisei
määrata minule abiraha iga inimese kohta vähemalt
3 krooni kuus.

Lisa: vallavalitsuse tunnistus.

Tähtveres, 25. märtsil 1936. a.

Helene Misso

Palve teesihi korraldamiseks.

Tartu maavalitsuse teedeosakonnale.

Are ALBU, elukoht Ropka
vald, Tõrvandi asundus,

palve.
Minule kuuluvast krundist nr. 39 käib läbi

kolmanda klassi tee, mis algab Võru maanteelt ja
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suundub Lääne külla. Tegelikult on võetud nime-

tatud tee tarvitamisele hoopis teisiti, kui ta on

planeeritud ja märgitud ametlikul kaardil.. Samuti

puudub teel kooskõla Maahindamise komisjoni
kaardil ettenähtud piiridega.

Praegune tegelik tee on aetud minu krundi kulul,
puudutades minu huve ja sünnitades minule ainelist
kahju.

Ettetoodud põhjusil palun maavalitsuse teede-

osakonda korraldada ja panna maksma Tartu-Võru
maantee ja Lääne küla vaheline kolmanda klassi tee

kinnitatud kaardi järgi Tõrvandi asunduse krunt

nr. 39. piirides ja teatada järgnevast otsusest minule.

Tõrvandis, 29. septembril 1936. a.

Are Albu

9. Kaitseväeasutustele.
Vabatahtliku palve väeossa vastuvõtmiseks.

Ratsariigemendi Ülemale.

Madis Juhani p. UUSNA, Tar-

tumaal, Mäksa vald, Ao talu,
vabatahtlikult kaitseväe teenis-

tusse astumise asjas,

palve.
Soovides astuda vabatahtlikuna kaitseväkke

palun Teid, härra rügemendi ülem, võtta mind vastu

Teile alluvasse ratsarügementi ja anda minule

vastav tunnistus esitamiseks Tartu kaitseväe-ring-
konna ülemale.

Oma isiku kohta kannan ette järgmist:
Olen sündinud 3. septembril 1915. a., kommerts-

gümnaasiumi haridusega ja perekonnaseisult poiss-
mees. Füüsilisi defekte ma ei oma, kohtulikult olen

karistamata ja eeluurimisest vaba. Oman vanemate

nõusoleku vabatahtlikuna kaitseväeteenistusse astu-
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miseks, kus kavatsen teenida varem ära sundaja,
enne kui hakkan õppima kauakestvalt kindlat
kutseala.

Mäksa vallas, 26. märtsil 1936. a.

Madis Uusna

Palve vabatahtlikuna kaitseväkke vastuvõtmiseks.

Tartu kaitseväeringkonna ülemale.

Madis Juhani p. UUSNA,
elukoht Mäksa vald, Aotalu
vabatahtlikuna kaitseväkke

astumise pärast,

palve.

Olgugi, et väeteenistusse kutsumine seisab minul

ees alles aasta pärast, soovin kasutada vaba aega

ja astuda kohe vabatahtlikuna kaitseväkke, mis
hõlbustaks minul tunduvalt teostada tulevikukavat-
susi elukutse valiku alal.

Oma isiku kohta kannan ette järgmised andmed:

Olen sündinud 3. septembril 1915. a. Mäksa

vallas põllupidaja pojana. Perekonnaseisult valla-

line, tervisliselt ilma defektideta ja haridusliselt
keskkooli lõpetanud. Eeluurimise ja kohtu all ma

pole seisnud ega seisa ka praegu. Vanematelt oman

nõusoleku vabatahtlikuna kaitseväkke astumiseks.

Ettekantud põhjusil palun Teid, härra kaitseväe-

ringkonna ülem, lubada minule astuda vabatahtli-
kuna kaitseväkke ja määrata mind vastavasse

komisjoni ülevaatamiseks ja vastuvõtmiseks.

Lisa: 1) tõestatud ärakiri isikutunnistusest;
2) politseitunnistus karistamatuse üle; 3) tõestatud
ärakiri keskkooli lõputunnistusest ja 4) vanemate
nõusoleku tõestatud avaldus.

Mäksa vallas, 26. märtsil 1936. a.

Madis Uüsna
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Palve väeossa vastuvõtmise nõusoleku saamiseks.

E. V. merijõudude ülemale.

Adalbert ROOSA, Tartus,
Aleksandri tän. 21—5,

palve.

Olles 19 aastat vana ja soovides astuda vabataht-
likult teenima sõdurina kaitseväkke juba varem,
eelistades sealjuures väeosadest eriti meriväe tee-

nistust, julgen esineda küsimusega, kas võetakse
vabatahtlikke käesoleval aastal laevaväkke, millise

võimaluse puhul palun, kõrgeauline ülem, Teie nõus-

olekut mind meriväe-teenistusse vastuvõtmiseks.
Palutavat kirjalikku nõusolekut vajan esitami-

seks kohalikule kaitseväe-ringkonna ülemale.
Lisa: tempelmark 50 senti.

Tartus, 26. novembril 1936. a.

A. Roosa

Palve reservtunnistuse saamiseks.

Tartumaa kaitseväeringkonna ülemale.

Kastre-Võnnu valla kodanik Andrei
Dimitri p. DOLGORUKOVI, elukoht

Tapal, Puu tän. 72—4,

palve.

Käesoleva aasta veebruarikuul andsin oma vabas-
tamise tunnistuse reservi laskmise kohta Teile allu-

vasse kantseleisse, paludes märkida sellele tunnis-
tusele minu praegune Eesti kodakondsus endise

vene kodakondsuse asemele.
Seni pole ma saanud mainitud tunnistust veel

tagasi; sellepärast palun, kaitseväe-ringikonna ülem,
Teie korraldust selle tunnistuse väljasaatmiseks
minu praeguse elukoha järgi.

Tapal, 26. märtsil 1936. a.

A. Dolgorukov
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10. Ministeeriumidele ja neile alluvaile

ametkondile.
Palve maasaamiseks.

Tartumaa maakorralduskomisjoni alalisele

liikmele.

Hans OSSI, elukoht Tartus.
Aia tänav 17 —4,

palve.

Tugedes oma 40-aastasele teenistusele mitmes

mõisas põllutöö alal esinesin 6. septembril 1935. a.

Riigimaade-ametile maasaamise sooviga, millele

vastuseks teatati minule 10. aprillist 1936. a.

nr. 3/3090 all, et minu palve on jäetud rahuldamata

maapuudusel, kuid soovitati pöörduda, vastava aval-

dusega uudismaakoha kasutamisele saamise suhtes
kohaliku maakorralduskomisjoni alalise liikme poole.

Võttes aluseks, et olen elukutselt põllumees,
tervisliselt täiesti töövõimeline ja varustatud töö-
võimeliste perekonnaliikmetega naise, täisealise

poja ja kahe tütre näol, esinen Teile, härra komis-

joni liige, sooviavaldusega, paludes Teie korraldust

märkida mind maasoovijate nimekirja ja võimaldada
minule kasutamiseks uudismaad normaal-talukoha
suuruses kas Vorbuse mõisast, mis alles jagamata,
või mõnest muust maatagavarast.

Minusse puutuvad lähemad andmed ja tõendavad
dokumendid on jäetud Riigimaadeametisse ja on

saadetud sealt juba vististi Teie korraldusse.

Tartus, 11. juulil 1936. a.

H. Ossi

Kaaskiri täiendavate dokumentide saatmiseks.

Sotsiaalministeeriumi Tervishoiu ja hoolekande

valitsusele.

Adam RISO, Tartumaal,
Ropka vallas,

palve.
Tugedes ülalmainitud ministeeriumi teadaandele

2. aprillist 1936. a. nr. 47158/31 all, saadan siin-
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juures Tartu tiisikuse ravila tunnistuse 22. juunist
1936. a. minu kopsude seisukorra, maohaavade ja
vajalise ravi suhtes täienduseks minu palvekirjale
16. märtsist 1936. a.

Ühtlasi kasutan juhust veel kord paluda minis-

teeriumi pöörata tähelepanu minu ettekantud palvele
ja võimaldada minule tarvilikku kliinilist või
sanatoorset ravi.

Ropkas, 24. juunil 1936. a.

A. Riso

Palve invaliidiks tunnustamiseks ja toetuse saamiseks.

Kaitseministeeriumile.

Adani RISO, Tartus,
Vene tänav 15,

palve.
Teenisin Eesti Vabariigi kaitseväes reamehena

2. jalaväe polgu 6. roodus 12. detsembrist 1918. a.

kuni 16. detsembrini 1919. a., 3. Piirivalve pataljoni
ülema käsutuses 16. detsembrist 1919. a. kuni 1. det-
sembrini 1920. a. ja 3. Piiriküti pataljoni 3. roodus
1. detsembrist 1920. a. kuni 10. augustini 1921. a.,
võttes osa ühes väeosaga Eesti Vabadussõjast ja
lahingutest.

Mai algul 1919. a. sain lahingus põrutada, mille

tagajärjel jäin kopsupõletikku ja olin ravimisel Tal-
linna I Sõjaväe haigemajas. Sellest ajast peale on

jäänud minu kopsud nõrgaks ja praegu põen tuber-
kuloosi kinnisel kujul, millele on seltsinud vee!
lisaks maohaavad.

Kaitseväes Vabadussõjast osavõtmise eest ei ole

ma püüdnud senini saada ega pole mulle ka antud

ühtegi ainelist tasu. Praegusel ajal elan kehvades

majanduslistes oludes. Rääkimata sellest, et ma ei

valda mingit kinnis- ega vallasvara, ei või ma teha
ka mingit tööd ega pidada teenistust tervislistel

põhjustel. Alates 15. jaanuarist 1933. a. kuni
1. märtsini 1933. a. sain lühiaegset toetust linna

hoolekandeosakonnalt ravimise otstarveks; ravimist
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ei suutnud ma viia toetuse tagasitõmbusel lõpuni.
Sotsiaalministeeriumile esitatud palve minule vas-

tava ravimise võimaldamiseks pole andnud ka soo-

vitud tagajärgi.
Tugedes ettetoodud andmetele palun Kaitsemi-

nisteeriumi teha korraldus mind invaliidiks tunnus-

tamiseks ja võimaldada minule ühekordset ainelist
toetust raha näol, millist vajaksin hädasti esimeses

järjekorras tervise ravimiseks.
Teenides isamaad kaotasin tervise; sellepärast

julgen loota vastutulekut ja võimalikku täitmist

oma palvele.
Lisa : 1) ärakiri minu teenistuslehest; 2) ära-

kiri vaesusetunnistusest; 3) ärakiri Tallinna I Sõja-
väe haigemaja tunnistusest ja 4) ärakiri Tartu Üli-
kooli haavakliiniku tunnistusest.

Tartus, 18. augustil 1936. a.

A. Riso

Täienduspalve pensioni asjas

Sotsiaalministeeriumi Tervishoiu ja hoolekande

valitsusele.

Madis VALUOJA, Valgas,
Peetriturg nr. 2, krt. 1,

täiendav seletus.

12. augustil 1936. a. oli kutsutud mind sotsiaal-
ministeeriumi poolt määratud pensioni peakomisjoni
istungile minu tervislise seisukorra arstliseks läbi-
vaatamiseks. Nimetatud peakomis jon tegi mulle
ülesandeks esitada ühe kuu jooksul täiendavaid
tõendusi selle kohta, et mina ka Eesti raudtee teenis-
tusest 1. aprillist 1920. a. olen lahkunud haigena,
kuna raudtee tervishoiu kaardil leiduvat märkus, et

mina olevat lahkunud ja välja kirjutatud 1. aprillil
1920. a. raudtee teenistusest tervena.

Minu lahkumine Eesti Vabariigi raudtee teenis-
tusest oli tingitud just minu hädiseks jäänud ter-
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visest, kannatades haiguse idude all, millised saanud

alguse minu teenistuse ajal, olles Venemaa raud-
teedel sõjapiirkonnas, nagu nähtub minu poolt esi-
tatud tunnistusest ja tõendustest minu haiguse
päritolu kohta.

Eriti tähelepanuväärseks osutub nähe, et, olles
haigestunud raskemal kujul mitu korda E. V. raud-

tee teenistuses, asutuse'arstide diagnoosidel puudub
kooskõla ja alatasa on valitsenud lahkhelid minu

haiguse kindlaksmääramises, näiteiks dr. Hirschi
sanatooriumi kirjast nähtub, et olen põdenud 12. det-
sembrist 1919. a. kuni 1. veebruarini 1920. a. raske-
kujulist neurasteeniat ühes „depressio psychica”
tunnusmärkidega. Raudtee tervishoiu kaardil on

märgitud, et mina olen põdenud samal ajal, s. o.

16. detsembrist kuni 30. detsembrini 1919. a. neeru-

haigust.
Neist näiteist järgneb, et arstid pole suutnud

teha kindlaks minu haiguse päritolu ja tema ise-
loomu, olgugi, et põen ühte ja sama haigust mitmen-

dat korda ja nüüd juba raskemal kujul.
Ülalmainitud asjaolude tõenduseks esitan siin-

juures dokumendid:

1) Dir. prof. L. Puusepp’a tunnistus 15. augustist
1935. a. nr. 1625; 2) Dr. Hirschi sanatooriumi tun-

nistus 12. augustist 1935. a. ja 3) Johan Kõks’i tun-

nistus augusti kuust 1935. a. •

Olen seega esitanud kõik tarvilikud tõendused
oma haiguse suhtes, kooskõlas määrusega Riigi
Teatajas 14. okt. 1924. a. § 48.

Minu viimane sõit 11. ja 12. skp. pensionipea-
komisjoni ette Tartust Tallinna ja tagasi oli seotud
suurte raskustega ja kujunes isegi hädaohtlikuks
minu viletsale tervisele. Arvestades minu tervisli-
selt halva seisukorraga, palun sotsiaalministeeriumi
määrata minule järgmine eelseisev pensioni komis-

jon Valgas.

Valgas, 19. augustil 1936

M. Valuoja
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Tijienduspalve arstiabi saamiseks.

Sotsiaalministeeriumi Tervishoiu ja hoolekande

valitsusele.

Adam RISO, Tartumaal,
Ropka vallas,

palve.

Tulles tagasi oma esitatud palve juure 16. märt-

sist 1936. a. ja arvestades tervishoiu ning hoole-

kande valitsuse teadaandega 2. aprillist 1935. a.

nr. 47158—31 all, on mul au seletada järgmist:
Läinud nädalal teatas mulle Tartu tuberkuloosi

vastu võitlemise seltsi tiisikuse ravila asjaajaja, et

Tervishoiu ja hoolekande valitsus on teinud minu

palve alusel ettepaneku nimetatud seltsile võtta

mind arstida seltsi ravilasse. Selle ettepaneku otse-

kohene täitmine olevat seltsil aga võimata teostada

sellepärast, et suvekuudel puuduvat juhatusliikmete
tarvilik kvoorum küsimuse otsustamiseks, kuna ka

sügisel, kui liikmed koos, osutuvat selle teostamine

kahtlaseks, sest eelistatavat haigeid, kellel on lahtine

tiisikus; nende arv ületavat vakantkohad, kuna mina

põen kopsu fibroosi kinnisel kujul ja seisan sellepä-
rast teisel plaanil vastuvõtu suhtes.

Nagu näha Tartu Ülikooli I haavakliiniku tunnis-

tusest, kannatan ma maohaavade ja kõhusongi all,
mida võib kõrvaldada ainult operatsiooni teel, kuid

ainult peale kopsu ravimist.

Tugedes ettetoodud andmetele palun seega veel

Tervishoiu ja hoolekande valitsust võimaldada

minule mõnes teises ravilas kliinilist või sanatoorset

arstimist kopsuhaiguse suhtes.

Tartus, 11. juulil 1936. a.

A. Riso
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Palve koha või toetuse võimaldamiseks.

Kaitseministeeriumile.

Tõnis KARJAMAA,
Tartus, Riia tän. 76,

palve.

Peale maailmasõjast osavõtmist vene väerindel
olen teeninud Eesti Vabariigi kaitseväes, nagu näida-

tud minu teenistuslehe kokkuvõttes, 30. detsembrist
1919. aastast kuni 15. märtsini 1929. a. mitmesugus-
tes väeosades, algul noorema apteegi velskerina ja
lõpul I järgu velskerina, teenides esiotsa vabadus-

sõja ajal sundaega ja pärast vabatahtlikuna.

Vabanedes kaitseväest oli mul, kui demobilisee-
ritud sõduril, kindel lootus kohta leida. Olen kandi-

deerinud järjekindlalt kolme aasta kestel riigi- ja
omavalitsuse asutuste kui ka eraettevõtete mitme-

kesistele kohtadele, aga alati on eelistatud seal noo-

remaid või suuremate tutvussidemetega kandidaate.
Kohaotsimine on mul kogu aeg ebaõnnestunud ja ka

tulevikus pole paremaid väljavaateid.
Kaitseväes Vabadussõjaaegse teenistuse eest ei

ole ma püüdnud seni ega pole mulle ka muidu antud

mingit ainelist tasu, nagu seda on saanud enamus

minu kaasaegsetest sõduritest peale kaitseväest lah-

kumist oma poolt esitatud sooviavaldusel ja palvel.
Tööpuudus on surunud mind majanduslikult äärmi-

sesse seisukorda, seda enam, et füüsilist tööd ma ei
ole õppinud, vaid olen töötanud apteekides ja rohu-

kauplustes. Mingit kinnis- ega vallasvara ma ei
valda ja ülespidamise mure lasub üksnes naise õlga-
del, kelle juhuslikust teenistusest käsitöö alal jätkub
meile vaevalt hädavajaliseks toitluseks.

Tugedes ettetoodud andmetele, palun kaitseminis-
teeriumi, kui minu möödunud teenistus kaitseväes

väärib nimetust, võimaldada minule vastavat kohta
või määrata minule ühekordset rahalist toetust,
millega võiksin avada mingi väiksema ettevõtte kas

kutse või äri alal.
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Peale selle palun lubada minule vaesuseõigus
käesoleva palve tempelmaksust vabastamiseks.

Lisa: 1) väljavõte teenistuslehest ja 2) vae-

suse tunnistus.

Tartus, 16. juulil 1936. a.

T. Karjamaa

Palve kaitsepatendi saamiseks.

Märkus: Nõudekirja ja joonistuste paberi suurus: pikkus
33 cm. ja laius 21 cm. (R. T. nr. nr. 147—148 1922 a.)

Kaubandus-tööstuse ministeeriumi patendiametile.
Eesti kodanik, mehaanik ja ümbri-
kute tööstur Aleksander Gotthard
JOHANSON’!, Johani p., elukoht

Tartus, Tolstoi tän. nr. 12,

nõudepalve.
Esitades siinjuures: 1) leiduse kirjelduse kolmes

eksemplaris, 2) leiduse joonistused kolmes eksemp-
laris, 3) leiduse proovid ja 4) Eesti panga osakonna

kviitungi nr. 1724 all leiduse esitamise maksusta-

mise üle, palun patendi-ametit minule välja anda pa-

tent minu poolt leiutatud perforeeritud (vahe-augu-
kestega varustatud) kirjaümbrikute valmistamiseks

igasuguses suuruses, kaitseks, et keegi ei saaks kasu-

tada minu leidu ilma minu loata järeletegemiseks.
Siinjuures tempelmaks 70 senti tempelmarkides.
Maks: 9 krooni riigitulude arvele.

Tartus, 22. augustil 1936. a.

A. Johanson

Palve kodakondsusse astumiseks.

Siseministeeriumi administratiivasjade
Peavalitsusele.

Poola kodanik Sigismund Borise p.
elukoht Tallinnas,

Girgensoni tän. 9—4,

palve.
Esitades siinjuures vastavad dokumendid, palun

mind ühes perekonnaga vastu võtta Eesti Vabariigi
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kodakondsusse, milleks kannan ette tarvilikud and-
med oma isiku kohta.

Olen sündinud 6. novembril 1893. a. Lodsis käsi-
töölise pojana. Lõpetanud 1916. a. Nikolai inseneri-
kooli Petrogradis, teenisin 2 aastat kaitseväes, prakti-
seerisin 3 aastat Prantsusmaal ja siirdusin 1922. a.

Tallinna inseneri kohale Krulli rauavalamise vabri-

kusse. Seega olen viibinud alaliselt Eesti Vabariigi
territooriumil 12 aastat, näitudes siin 1924. a. eest-

lannaga. Perekonna koosseis on neli liiget peale minu:

naine Auguste, sündinud Ereline, 30 aastat vana,

poeg Markus, sündinud 18. märtsil 1925. a., poeg Rai-

mund, sündinud 9. juunil 1927. a. ja tütar Rosalinde,
sündinud 16. veebruaril 1931. a. Varanduslikult val-

dan ainult vallasvara, kuid elatan end perekonnaga
lahedasti elukutselisest teenistusest insenerina. Koh-

tulikult olen karistamata ja elukombeilt laitmata

ülespidamisega.
Kodus räägime eesti keelt, mida valdan kõnes ja

kirjas võrdlemisi rahuldavalt.

Lisan siia juure järgmised dokumendid:

1) Perekonnaseisu tunnistus, 2) isikutunnistus,
3) elamisluba Eestis, 4) tunnistus Eesti territooriu-

mil elamise kohta, 5) karistamatuse tunnistus, ja
6) tunnistus keelevalduse kohta.

Tallinnas, 1. juunil 1936. a.

Sigismund Dubrovsky

Palve maksutähtaja pikendamiseks.

Majandusministeeriumile.

Võrumaa Pindi valla

„Kopli nr. 10“ talu oma-

nik Jaan PALLIPESA

palve.

Majandusministri otsusega 2. märtsist 1936. a.

nr. 135 all olen kohustatud viima 500 krooni oma

üldsissetulekust Võrumaa põllupidajate võlgade kor-
raldamise komisjoni deposiiti. Majandusministri
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loal võimaldati minule tähendatud summa sisse-
maksmine kahes ühesuuruses osas kahel tähtpäeval:
1. septembriks ja 1. oktoobriks.

Põllupidaja sissetulekud hakkavad laekuma ha-

rilikult hilissügisel. Selle loomuliku üldreegli järgi
ei võinud olla ka minul nimetamisväärseid tulemeid
suve kestel. Hiljuti esinesin majandusministeeriumis
rukki müüapakkumisega riigile,.millise vilja ost al-

gavat alles mõne aja pärast.
Neil põhjusil palun ministeeriumi pikendada

minu võla esimese ja teise osa maksutähtaega kuni

1. detsembrini s. a., milliseks ajaks loodan kind-
lasti hankida tarvismineva summa rukkimüügist ja
muudest allikatest.

Tagatiseks, et ma tõsiselt soovin korraldada
oma võlga võimalikult kiiresti, osutub fakt, et ma

esinesin Eesti Maapangale oma võlgade ümberlae-
nustamise palvega Põllumajanduse võlgade ümber-

laenustamise seaduse põhjal.

Võrumaal, 24. augustil 1936. a.

Jaan Pallipesa

Muulase palve teenistusloa saamiseks.

Härra Siseministrile.

Niina Nikolai tr. NOVIKOV’I,
Tartus, Maarjamõisa tän. 69,
teenistusloa saamise pärast

palve.

Juba minu vanemad on sündinud Eesti territoo-
riumil ja minu sünnikoht on Narva linn. Vaatamata

sellele olen emigrant ja elan Politsei Peavalitsuse

poolt 20. septembril 1928. a. väljaantud Nanseni

passiga. Võttes arvesse Kodakondsuse seaduse § 1

peaksin olema mina, kooskõlas nimetatud seadusvii-
tes ettenähtud nõuetega, Eesti Vabariigi kodanik.

Kodakondsuse küsimuse korraldamata jätmine on

tingitud minu vanemate varasest surmast ja minu

nooruse oskamatusest selliste asjade lahendamiseks.
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Olles orb ja kodutu katsusin leida füüsilist
tööd oma ülevalpidamiseks. Hiljuti asusin Tartu ja
sain koha majateenijana Maarjamõisa tän. 69, Abel

Valguta perekonda. Politsei nõuab teenistusluba mi-

nult, kuigi arvan, et liht majateenijal ei peaks see

olema nõuetav.
Eeltoodud põhjusil palun Teid, härra sisemi-

nister, anda minule luba palves tähendatud kohal
teenimiseks.

Tartus, 25. mail 1936. a.

Niina Novikov

Pahe übingn põhikirja registreerimiseks.

Märkus: Allkirjad tulevad tõestada.

Siseministeeriumi Administratiiv osakonnale.

Majateenijate ühingu asutajate:
Anna PAIKÜLA, Olev AUDRU

ja Minna PARTSI, kõigi ametlik
aadress: Tartu, Kivi tän. 84

palve

Esitades siinjuures meie poolt allakirjutatud
Majateenijate ühingu põhikirja kahes eksemplaris
palume sisse kanda nimetatud ühing seltside, ühin-

gute ja nende liitude registrisse ja saata tagasi 1

põhikirja eksemplar varustatult vastava kinnituse

pealkirjaga.
Registreerimise asja volitame ajama Olev Aud-

ru, elukoht Tartus, Kivi tän. 84.

Lisa: Majateenijate ühingu põhikiri 2 eks.

Tartus, 14. augustil 1936. a.

(allkirjad)

Kohtu- ja siseministeeriumi Politseivalitsusele.

Avaldus välispassi saamiseks.

Soovin sõita (nimetada riik või riigid, kus

kavatsetakse peatuda)
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ja Palun -välispass kuuks

Esitan välispassi saamiseks vajalikud andmed:

1. Eesnimi (nimed):
2. Perekonnanimi

3. Rahvus:

Ameti nimetus:

Kas on iseseisev amet, ettevõtja, pere-
4. Elukutse:

mees> perenaine, palgaline, palgata

praktiseerija, jne.?,

5. Sündimise koht:

6. Sündimise aeg:
7. Perekonnaseis: vallaline, abielus, lahutatud või lesk

Ühes sõidab (naine, lapsed, nende nimed ja sün-8

dimise aeg):

9. Sõidu eesmärk (uue elukoha soetamine, teenis-

tuse otsimine, äri-, õppe-, huvireis, jne.):

10. Silmad: sinised, hallid, tumepruunid, pruunid.

Juuksed: valged, kollakasvalged (blondid), pruu-li

nid, punased, mustad, hallid.

12. Erilised tundemärgid:
13. Aadress: -

P. p. 7, 10 ja 11 vastavalt allakriipsutada.
a„“ 193 a

(Kuupäev) (Passisoovija allkiri)

Eelpool tähendatud andmed passisoovija
,

tema naise

ja laste

kohta vastavad tõele.

Kohtu või eeluurimise all

Maksunõudmised

Riigi teenistus

Kaitseväeteenistus

Passisoovija elab jaoskonnassaadik
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See kinnitus on maksev üks kuu.
Avaldused parandatud

193 a. Nr.

Välispass antud

19 a. Nr.

kuuks.

Makstud: passimaksu kr. 1

Kult, kapit. maksu kr. f nr '

Vorm 118.

Riigi Statistika Keskbüroole.

Väljflvõls avalöüSESl välispassi saamiseks (Naiskodanik)

Soovin sõita (nimetada riik või riigid, kus

kavatsetakse peatuda)

Ja välispass kuuks.

Esitan välispassi saamiseks vajalikud andmed:

3. Rahvus:

Ameti nimetus:

(Kas on iseseisev amet, ettevõtja, pere-
mees, perenaine, palgaline, palgata
praktiseerija, jne?

4. Elukutse:

5. Sündimise

6. Sündimise

koht

aeg:
7. Perekonnaseis: vallaline, abielus, lahutatud või lesk

8. Ühes sõidab (naine, lapsed, nende nimed ja sün-

dimise aeg):
9. Sõidu eesmärk (uue elukoha soetamine, teenistuse

otsimine, äri-, õppe-, huvireis, jne.):

Välispass antud

193 a.
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Härra Sotsiaalministrile.

Kastre-Võnnu metskonna surnud metsa-
vaht Oskar Martna lesk Tiina MARTNA,

Tartumaal, Meeksis,

pensioni määramise asjas
palve.

Minu mees Oskar Martna teenis metsavahina

Kastre-Võnnu metskonna Kabina vahtkonnas ja suri

teenistuses oleku ajal 8. märtsil 1936. a. Riigi-
teenistuses viibis ta, nagu nähtub tema teenistuse-

pabereist, alates 1. maist 1923. a. kuni 8. märtsini

1936. a., kokku ligi 13 aastat. Palka sai rahas 6

krooni kuus ja kasutada natuuras 12,9 tiinu maad

ühes prii korteri, kütte ja valgustusega.
Arvestades nenditud andmetega ja võttes alu-

seks Pensioniseaduse §§32. p. A, 40 p. A, 3 ja 41,
on minul, kui surnud Oskar Martna seaduslikul

abikaasal, õigus pensioni saamiseks Pensioniseaduse

§§ 55 ja 61 korras.

Tugedes ettetoodud põhjusile palun Teid, härra

minister, teha korraldus minule pensioni määrami-

seks minu kadunud mehe palganormi alusel, mis

anti temale rahas ja natuuras.

Pensioni seaduse § 44 II jao juhatusel teatan,
et soovin valida pensioniraha kättesaamise kohaks

Eesti Panga Tartu osakonna.

Meeksis, 18. juunil 1936. a.

Tiina Martna

11. Krediitasutustele.
Palve raha deposiiti sissemaksmiseks kreeditori arvele.

Eesti Panga Võru osakonnale.

Julius KENAMÄE, Võrus, Pikk tän. 9,

palve.
Palun minult vastu võtta vastava kviitungi väl-

jaandmisel ja sisse kanda Tartu Ringkonnakohtu
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deposiiti minu võlauskuja Andres Kusta p. Liivi

heaks obligatsiooni tasuna kr. 34,50 (kolmkümmend
neli krooni 50 senti) ja maksmata protsentide arvel
kr. 2,50 (kaks krooni 50 s.), kokku kr. 37.— (kolm-
kümmend seitse kr.), milline obligatsioon on kinnis-
tatud 20. aprillil 1912. a. Võru linnas, Pikk tän. 9

asuvale kinnisvarale kinnistu nr. 927.

Võrus, 9. juulil 1936. a.

J. Kenamäe

Palve raha deposiiti vastuvõtmiseks „R. T.“ kuulutuse arvel.

Eesti Panga Võru osakonnale.

Julius KENAMÄE, Võru s

Pikk tän. 9,

palve.

Palun vastu võtta minult vastava kviitungi järgi
ja sisendada kr. 4.— (neli krooni) „Riigi Teataja“
kuulutuse kuludeks obligatsiooni valdaja Andres
Kusta p. Liivi üleskutse avaldamise puhul.

Võrus, 9. juulil 1936. a.

J. Kenamäe

Palve laenu saamiseks.

Eesti Maapanga juhatusele.

Tartumaal, Haaslava vallas, Ihaste külas

asuva ja Haaslava mõisast kinnistu nr. 267

all eraldatud „Soka nr. 3“ talu omanik
Peeter Jaani p. KÜHLE, kelle aadress:

Tartu kaudu, Haaslava postagentuur,

laenu sooviavaldus.

Palun anda minule ehituslaenu Eesti Maapanga
põhikirja § 22 p. 2 alusel minule kuuluva „Soka
nr. 3“ talu kindlustusel järgmiste hoonete ümber-
ehitamiseks ja uute juureehitamiseks ligilisatud
plaani järgi:
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~Soka nr. 3“ talu on suur 88 tiinu; sellest põl-
lu- ja aiamaad 60 tiinu; heinamaad 20 tiinu; karja-
maad 4 tiinu; metsa 2 tiinu; sood 1 tiin; muud maad
1 tiin.

Talul on järgmised hooned

Poole talu maad kasutan mina ise, kuna teine

pool on väljarenditud üheks aastaks Madis Mõrule.

Talul on järgmine elusinventar: hobuseid

lüpsilehmi ..., noorkarja ..., sigu ...,
lambaid

Talul on järgmine masininventar: heinaniidu-

masinaid
...,

viljaniidu-masinaid ..., hobuserehi

1) uue puust lauda ehitus, mille pikkus 12 m,

laius 6 m, kõrgus 2 m. Selle ehitus läheb maksma

umbes kr. 1000.—

Selleks palun laenu
„

600. —

2)
laius 6

umbes

puust elumaja ümberehitus, pikkus 10 m,

m ja kõrgus 3 m. See ehitus läheb maksma
kr. 1500.—

Selleks palun laenu
„

900. —

3)
laius 8

umbes

uue puust heinaküüni ehitus, pikkus 8 m,

m ja kõrgus 4 m. See ehitus läheb maksma
kr. 1500.—

Selleks palun laenu
„

300. —

Kogusummas palun laenu kr. 1800.—

I
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Talule on kinnistatud järgmised obligatsioonid
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Kelle

nimele
praegu obli-

gatsiooni
valdaja

Märk-

med44

Laenusoovija

a) peremees 54 a. vana

b) perenaine 46 a. vana arv vanadus arv vanadus

poegi
c) lapsed:

tütreid

Palgalist tööjõudu tarvitatakse aastas: ...su-

last, palk kr.
..., ...tüdrukut, palk kr. kar-

jast, palk kr.
...

Sooviavaldusele lisan juure:
1) väljavõtte Tartu-Valga kinnistusjaoskonna

registrist;
2) õigekstunnustatud ärakirja maakoha kaar-

dist;
3) Haaslava vallavalitsuse tunnistuse talult võe-

tavate riigi- ja omavalitsuse maksude ning nende
maksude arvel oleva võla kohta;

4) kavatsetavate ehituste plaani;
5) tõenduse esitatud plaani järgi seni tehtud

tööde kohta.

Haaslaval, 20. augustil 1936. a.

P. Kühie
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Märkus: maaparanduseks palutava krediidi juures
tuleb veel ligi lisada: kavatsetavate maaparandustööde kavand
ja eelarve.

Näpunäide laenusoovijale:
1) Maapank annab iseseisvaid majapidamisi moodusta-

vate põllumajanduslike kinnisvarade kindlustusel laene kuni

40% panga hindamisest, ilma et laenu otstarve laenuvõtja
poolt näidatakse ja

2) laene samasugused kindlustusel elumajade ja teiste

majapidamises tarvilikkude hoonete ehitamiseks, samuti maa-

parandustööde ja muude panditava maa-ala väärtuse tõstmiseks

panga poolt tarvilikuks tunnustatud tööde läbiviimiseks. Nii-
sugused laenud antakse ehituste ja tööde peale ettenähtud

tegelikkudele kuludele vastaval määral, kuid erandita mitte
üle 60% kinnisvara hinnatud väärtusest. Kui säärased laenud

määratakse maaomanikkudele, kellele juba laenu antud käes-

oleva paragrahvi p. 1. põhjal, siis ei tohi lisa ja esimese laenu

kogusumma ulatada üle 60% kinnisvara hinnatud väärtusest.

Palve nõusoleku avaldamiseks laenu ümberlaenustamiseks.

Tartu Eesti Laenu-Hoiu Ühisuse juhatusele,

Tartus.

Olen esitanud sooviavalduse Eesti Maapanga-
le, minule kuuluva ja Tähtvere vallas asuva, „Reba-
se nr. 14“ talu võlgade ümberlaenustamiseks „Riigi
Teatajas“ nr. 46 — 1933. a. avaldatud Põllumajan-
duse võlgade ümberlaenustamise seaduse põhjal.

Soovides ümber laenustada ka need võlad, mis

võlgnen Teie ühisusele ja end. Tartu Ühispangale
palun juhatust:

1) täita kaasasolev planket täpsete andmetega
mainitud võlgade suhtes lõpparve tegemiseks ja
saata minule tagasi hiljemalt 19. augustiks s. a. all-
tähendatud aadressil ühes nõustumisavaldusegavõt-

ta vastu 40/o Asunduskapitali võlakirja minu võl-

gade katteks, ja
2) avaldada nõusolek Teie nõudel tehtud järg-

miste keeldmärkmete kustutuseks kinnistusjaos-
konna raamatus ~Rebase nr. 14“ talu päält:

a) 18. juunil 1933. a. nr. 4255 all Tartu I jsk.
kohtupristavi vahekirja põhjal 9. juunist
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1933. a. sissenõudmisele pööratud kapital-
võlg 100 krooni väärtuses ühes °/o°/o ja
kuludega;

b) 13. juulil 1933. a. nr. 5396 all Tartu I jsk.
kohtupristavi vahekirja põhjal 2. juulist
1933. a. sissenõudmisele pööratud kapital-
võlg 130 krooni väärtuses ühes °/o°/o ja
kuludega, ja

c) 7. augustil 1933. a. nr. 5824 all Tartu I jsk.
kohtuniku täitelehe põhjal 29. juulist 1933.

a. kindlustatud 103 krooni suurune võlg.
Lootes lahket vastutulekut jään

kõige austusega
Peeter Põldpüü

Aadress: Peeter Põldpüü, Tähtvere vald, Re-
base talu.

12. Palveid Riigivanemale.
Palve armusaamiseks.

Härra Riigivanemale.

Kuressaare vanglas viibiva vangi
Pärt Viilup’i p. SÕSTRASELLI

palve.

Tallinna Ringkonnakohtu otsusega 12. veebrua-
rist 1936. a., akt nr. 816 järgi karistati mind allkirja
võltsimise eest Krs. § 409. põhjal kolmeaastase van-

gistusega, milline otsus on astunud seadusejõusse
ja millist karistust mina praegu kannan, olles istu-

nud ühes eelvangistusega juba üle 18 kuu.
Minu süütegu, mis oli esimene minu elus ja

jääb ka viimaseks, toimus kümne aasta eest järg-
mistel asjaoludel:

1921. aastast kuni 1924. aastani pidasin mehaa-
nilist puutööstust Kuresaares, Meriküla tän. nr.

28, oma isa majas. 1923. a. sain linnavalitsuselt

suurema hanke elektrivabriku ja tapamaja uste ja
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akende ehitamiseks, mille täitmine nõudis tööstus-

ruumide laiendamist. Niihästi isal kui ka minul puu-
dus tarvilik sulakapital ruumide juureehitamiseks,
mille tõttu olime sunnitud võtma ehitusmaterjali
vekslite vastu Linne & Ko ärist kogusummas 4750

krooni väärtuses. Vekslite väljaandjaks olin mina

ja girantideks — minu isa Viilup Sõstersell ja minu

lellepoeg Herman Kardlane. Tegelikult toimus ehi-

tusmaterjali ost isa kasuks tema majale juureehitu-
se teostamiseks. Maksu tähtpäeval nõudis firma

Linne & Ko 2000 krooni vekslivõla osaliseks ta-

suks, nõustudes pikendama laenu saldo minu uute

vekslite vastu indossamentidega endistelt giranti-
delt. Perekondlistel põhjustel oli muutunud minu

vahekord isaga viimasel ajal teravaks, mille taga-
järjel ta kategooriliselt keeldus andmast oma all-

kirja. Vekslite uuendamisest loobumine oleks kut-
sunud esile võla sissenõudmise sundtäite korras,
mis paratamata oleks hävitanud minu tööstuse ja
ajanud isa maja müügile, jättes minu vanemad ja
vennad seega peavarjuta. Äärmises hädas tegin ot-

suse: tasusin ära firmale Linne & Ko 2000 krooni

ja andsin välja uue veksli 2750 krooni väärtuses,
meeleheites kirjutades alla isa nime oma käega
veksli tagaseljale selles veendumuses, et vahekord

paraneb edaspidi isaga, kes hakkab siis ise korral-

dama vekslite väljalunastamist, kui tema maja suh-

tes tehtud võlga. Lootused osutusid mul kibedaks

pettumuseks: isa hakkas mind ähvardama kinnipa-
nekuga ja loobus võla tunnustamisest. Tähtpäeva
möödumisel esines vekslipidaja sissenõudmisega
ja pani aresti isa majale. Minu tööstuse kokkuvari-

semisega kadusid mul väljavaated paremale tule-

vikule, seepärast siirdusin isa pealekäimisel Rootsi,
kus elasin välispassiga 8 aastat, teenides ülalpida-
mist tisleritööga. 1934. aastal pöördusin tagasi kodu-

maale ja avasin Kuresaares väikese tisleri töötoa.

9. jaanuaril 1936. aastal võeti mind vahi alla ülaltä-

hendatud süüteo eest ja paigutati vanglasse, kus

kannan praegu oma karistust. Mõeldes sellele, et

aastate eest olin vabatahtlikult valmis andma oma
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tervise ja elu võitluses riigi eest, kelle vanglas
praegu viibin, tunnen moraalselt põletavat piina
oma süüteo pärast, mida kahjatsen tõsiselt kõigest
hingest. Samuti kannatab hingeliselt ja majandus-
liselt minu abikaasa mainitud süüteo all. Pidasin
ülal abikaasa oma isiklise teenistusega, kuid nüüd

on jäänud ta, kui varanduseta olevus, täitsa saatu-

se hooleks.
Ettekantud põhjusil palun Teid südamest, härra

Riigivanem, andestada minu süüd armuandmise kor-
ras ja vabastada mind karistuse kandmisest, mis

määratud Tallinna Ringkonnakohtu otsusega 12.

veebruarist 1936. a. Krs. § 409. põhjal.
Kuresaares, 13. septembril 1936. a.

Pärt Sõstersell

Palve armusaamiseks teisele isikule erivolituse põhjal.

Märkus: Seaduse järgi, mis ilmunud Riigi Teatajas nr. 103

6. detsembril 1935 a. võib esineda armusaamise palvega
ainult süüdimõistetud isik ise või tema volinik erivoli-

tuse põhjal, samuti ka eestkostja.

Härra Riigivanemale.

Aleksander Siimoni p. RÄSTASE
voliniku Soome Vabariigi kodanik

Anna-Marie Matti tr. Kettulainenl,
elukoht Nõmmel, Side tän. 3,

palve.
24. aprillil 1936. a. kinnitas Riigikohus Sõjaväe

Ringkonnakohtu otsuse, milles karistatakse minu

volitajat Paide linna kodanik Aleksander Siimoni p.
Rästast, kes minuga vabas abielus, kolmeaastase

distsiplinaar-kompaniis kinnipidamisega süüteo eest

ülemusele vastuhakkamise pärast kaitseväeteenistu-
ses. Otsus on astunud seadusejõusse.

Aleksander Rästas on enne kohtulikult karis-
tamata ja elas ausasti.

Meie vabas abielus sündis tütar Marulaine, kes

on praegu kahe aastane.
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Mina ei valda mingit varandust lapse ülalpi-
damiseks. Aleksander Rästas toitis meid ja andis
abi lapse kasvatamiseks. Tema vangistuse tõttu ole-
me sattunud lapsega mõlemad äärmiselt raskesse
seisukorda.

Neil põhjusil on mul au paluda Vabariigi valit-
sust: heita armu Aleksander Rästasele ja vabasta-
da ta armuandmise korras vangistusest, kus ta

on kannud karistust oma süüteo eest juba pool-
teist aastat. Seega oleks kergendatud ühtlasi ka
minu ja lapse saatus.

Palun pöörata tähelepanu minu palvele ja või-

maldada sellele peatset täitmist, millega pääseksin
meeleheitlikust seisukorrast.

Lisa: erivolikiri.
Nõmmel, 28. mail 1936. a.

Anna-Marie Kettulainen

Palve toetuse saamiseks.

Härra Riigivanemale.
Pärnu Maalikunsti Seltsi, Pärnus,

Karuselli tän. 84,

palve.
Pärnu Maalikunsti Seltsil, kelle põhikiri regist-

reeriti 1931. a., on eesmärgiks maalikunsti taseme

tõstmine ja kunstilise hariduse ning kultuuri sü-

vendamine.
Era-kunstikooli likvideerimisega 1932. a. ähvar-

das hääbuda Pärnu maalikultuuriline tegevus. Noor
selts võttis seepärast päämiseks ülesandeks kutsu-
da uuesti ellu maalikunsti õppeasutuse, mille kaudu
oleks võimalik edustada vaibuvat kunstiharrastust.

1932. a. asutaski nimetatud selts Pärnus kõrge-
ma kunstikooli, mille ümber on koondunud siinne

aktiivsete kunstnikkude pere. Kooli asutamine oli

seotud suurte aineliste raskustega niihästi ruumide
sisseseade kui ka hädavajaliste õppevahendite soe-

tamise suhtes. Tänu seltskonna vastutulekule õn-

nestus seltsil hankida enam-vähem rahuldav kooli
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sisseseade, võttes enda kanda sealjuures võrdlemisi
nimekaid võlakohustusi panga laenude näol, milli-
seid ta pole suutnud senini täielikult likvideerida.
Nii on seltsil tasumata vallasvara ostmiseks tehtud
1000-kroonisest laenust 500 krooni.

Seltsi, kui kultuurilise organisatsiooni tulemed
on vähenenud majanduslist kriisi iseloomustaval

ajajärgul seltskonna ainelise kandejõu kahanemise

tagajärjel, pangad aga nõuavad kategooriliselt lühir

ajalist ilmet kandvate kohustuste väljalunastamist,
mille läbi selts on sattunud raskustesse, millistest
vabanemiseks ta julgeb paluda Teilt, Härra Riigiva-
nem, toetust Teie käsutada olevatest summadest
ülaltähendatud sisseseade võla tasumiseks.

Pärnus, 23. septembril 1936. a.

Juhatuse esimees: (allkiri)
Kirjatoimetaja: (allkiri)

11. Dokumentide näited.

Lepingud.

Äriruumi üürileping.
Tänasel allnimetatud päeval on sõlmitud järg-

mine leping majaomanik Toomas Tõusumäa ja
üürnik Osvald Kase vahel, mis kohustav mõlemale
lepinguosalisel^: 1

,

§ 1. Toomas Tõusumaa üürib Osvald Kasele
uuelt renoveeritud äriruumi ühes leti ja seinariiuli-

tega ning ühe elutoa, köögi, puukuuri ja keldriga,
mis asub temale kuuluvas majas Tartus, Võru tän.

20, alumisel korral, üheks aastaks, arvates 1. sep-
tembrist 1936. a. kuni 1. septembrini 1937. a.

§ 2. Üürnik Osvald Kase maksab üüri kogu-
summas kolmsada kuuskümmend (360) krooni aas-

tas, tasudes ette iga kolme kuu eest korraga 90

krooni, kusjuures ta ise on kohustatud viima või

saatma üüriraha majaperemehele täpselt tähtpäeval,
äärmise vabandava viivitusega mitte üle kolme päe-
va, arvatud tähtpäevast.



76

§ 3. Soovib üks pool loobuda enne lõpptähtaega
käesolevast lepingust, siis loetakse ülesütlemiseks
kolm kuud.

§ 4. Üürnikul on õigus teha vähemaid remonte

korteris oma kulul ja üürida edasi need ruumid
kolmandale isikule üürilepingu lõpuni majaomanikii
nõusolekul.

'§ 5. Üürnik kohustub pidama ruumid eeskuju-
likus korras ja nad üle andma majaomanikule välja-
kolimise puhul samas olekus, nagu ta nad on vastu

võtnud.

§ 6. Mõne eelnimetatud punkti mittetäitmine

üürniku poolt või tema kaudu tekkinud rahurikku-
mine murrab käesoleva lepingu, millisel juhul üür-

nik peab vabastama ruumid kahe nädala jooksul pä-
rast kirjalikku ülesütlemist.

§ 7. Kui ülesütlemist ei järgne, siis jääb sama

leping automaatselt jõusse järgmiseks aastaks.

§ 8. Käesoleva lepingu o.rig.inaal jääb majaoma-
nikule ja ärakiri sellest — üürnikule.

Tartus, 22. augustil 1936. a.

Üürile-andja: Toomas Tõusumaa

Üürile-võtja: O. Kase

Elukorteri üürileping.

12. juulil 1936. a. oleme meie, Voldemar Suur-

tamm, kui majaomanik ühelt poolt, ja Joosep Kan-

gus, kui üürnik teiselt poolt, sõlminud järgmise
üürilepingu omavahelisel vabal kokkuleppel:

§ 1. Mina, V. Suurtamm, annan üürile Joosep
Kangusele 15. juulist 1936. a. kuni 15. juulini 1937.

a. 5 elutuba, eestoa, köögi ja muud kõrvalruumid,
mis asuvad minu majas Mõisakülas, Äia tän. 3, krt.

1, teisel korral.

§ 2. Mina, J. Kangus, kohustun maksma üüri-

raha kolmkümmend (30) krooni kuus iga kuu eest

ette kuu 15. päeval.
§ 3. Mina, üürnik, kasutan korteri ainult ela-

miseks oma perekonnale, tõotades elada vaikselt,
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pidada korteri puhtalt ja korralikult, hoiduma sel-
les pesupesemisest ja tulega hooletult ümberkäimi-
sest.

§ 4. Minul, üürnikul, puudub õigus võtta kaas-
üürnikke või üürida korteri edasi ilma majaoma-
niku nõusolekuta.

§5. Väljakolimisel kohustun inina
; üürnik,

andma ruumid tagasi majaomanikule samas korras,
nagu võtsin nad üürile. Rikete eest, mis tekkinud
minu läbi, olen vastutav.

§ 6. Minul, majaomanikul, on õigus ruumid
üles ütelda, kui üürnik ei täida lepingtingimusi, ja
nõuda ruumide vabastamist kahe nädala jooksul,
arvatud ülesütlemisest.

§ 7. Käesolev leping jääb automaatselt jõusse
järgnevaks aastaks, kui pole olnud ülesütlemist.

§ 8. LepihgaT algkiri jääb minule, majaomani-
kule, ja teisend — üürnikule.

Mõisakülas, 12. juulil 1936. a.

Majaomanik: V. Suurtamm
Üürnik: J. Kangus

Maja omanduse ja maa rendiõiguse müümine.

Ostu-müügi leping.

Tänasel alltähendatud päeval on teinud Mart

Jaagu p. Mäger, kui müüja ühelt poolt, ja Abel
Mihkli p. Unter, kui ostja teiselt poolt, järgmise
ostu-müügi lepingu, mis on kohustav ka mõlema
poole pärijaile ja õiguslikele järeltulijaile:

§ 1. Mart Mäger müüb ja annab üle Abel Un-
ter’ile oma maatüki rendiõiguse Tartumaa Meeksi
valla Meeksi-Mehikoorma riigimõisast riigimaade
planeerimisel eraldatud ehituskrundi nr. 9 peale,
pindalaga 601 ruutmeetrit, renditähtpäevaga 30. ap-
rillil 2029. a., ühes sellel maatükil asuva paekivist
elumajaga, kui müüjale kuuluva eravarandusega,
ja kõigi õigustega rendiõiguse ja elumaja peale
kindlasti kokkulepitud ja varjamata ülesantud ostu-

hinna kahesaja (200) krooni eest.
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§ 2. Ostuhinna maksab ostja järgmiselt:

a) varem on ta annud müüjale
puhtrahas ükssada seitseküm-
mend krooni, mille viimane

arvestab ostu-müügi objekti
hinnakatteks kr. 170.—

b) maksab müüjale käesoleva le-

pingu allakirjutamisel kolm-
kümmend krooni 30.—

kokku kr. 200.—

Seega on tasutud terve ostuhind kogusummas
kakssada krooni, millise summa kättesaamist müüja
kviteerib vormilikult ühtlasi käesoleva lepingu alla-

kirjutamisega.

§ 3. Müüja tõendab, et kõnesolev ostu-müügi
ese ei ole müüdud ega panditud kellelegi teisele

ja ei seisa keelu ega aresti all.

§4. Mõlemad lepinguosalised tõendavad, et
mainitud maja pole kinnitatud veel üheski tule vas-

tu kinnitamise seltsis.

§5. Ostu-müügi objekti üleandmine sünnib
sama lepingu allakirjutamise päeval, millest arva-

tes ostja kannab kõik selle esemega seotud mak-
sud ja kohustused ja omab samuti selle eksplua-
teerimise tulemed.

§ 6. Ostja hoolitseb ise edasiantud ja ülevõe-
tud maa rendilepingu ümberkirjutamise eest oma

nimele.

§ 7. Käesoleva lepingu sõlmimise ja tõestami-

sega seotud kulud kannab ostja.

§ 8. Kõigi nende tingimuste tõenduseks aval-
davad mõlemad pooled vastuvaidlemata oma nõus-

oleku selle lepingu notariaalselt allakirjutamiseks.

Meeksis, 26. aprillil 1936. a

Müüja: Mart Mäger
Ostja: Abel Unter
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Kinnisvara mõttelise osa müümine.

Ostu-müügi leping.

Alltähendatud päeval on tehtud kindlaks järg-
mine ostu-müügi leping Evald Ralf Ulrichi p. Naudi,
kui müüja, ja Juhan Hansu p. Võllas’e, kui ostja
vahel, mis on kohustav ka mõlema lepinguosalise
pärijaile ja õiguslikele järeltulijaile:

§ 1. Evald Naudi müüb ja annab üle päris-
omanduseks Juhan Võllas’ele oma mõttelise viien-

diku osa Tartu linna kolmandas hüpoteek-ringkon-
nas Holmi tänaval kinnistu nr. 146 all leiduvast

kinnisvarast, mis koosneb päriskrundist ühes sel-

lel leiduvate hoonete ja päraldistega, kui ka

õiguste ja eesõigustega, vabana kõigist selles lepin-
gus eraldi tähendamata võlgadest, koormatustest

ja kitsendustest, kindlasti kokkulepitud varjamata
puht sisetunde järgi ülesantud ostu-müügi hinna
ühetuhande kuuesaja (1600) krooni eest.

§2. Eelmises paragrahvis tähendatud ostu-

hinna 1600 krooni tasub ostja Juhan Võllas müüja
Evald Naudile järgmisel viisil:

a) maksab müüjale selle lepingu allakirjuta-
mise juures kuussada (600) krooni, millise

summa kättesaamise tõenduseks on selle

lepingu all leiduv müüja liht allkiri;
b) võtab enda peale solidaar-vastutusel teiste

selles lepingus tähendatud kinnisvara kaas-

omanikega mainitud kinnisvara peal lasuva

võla obligatsiooni järgi kahe tuhande (2000)
rubla suuruses, mis kinnistatud 28. märtsil
1901. a. nr. 780 all, millisest summast on

arvatud ostuhinna katteks nelisada (400)
rubla ehk kuus (6) krooni,

c) maksab müüjale kahe aasta jooksul, arvates

selle lepingu allakirjutamise päevast, ühek-

sasada üheksakümmend neli (994) krooni,
makstes 6°/o iga möödunud poolaasta eest.

Seega kattub kogu eeltähendatud ostuhind.

§ 3. Selle lepingu § 1. tähendatud objekti üle-

andmine sünnib lepingu allakirjutamise päeval, mil-
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lisest ajast alates ostja kannab kõik selle objekti
pidamise ja kasutamisega ühendusesseisvad maksud
ja kohustused ja omandab ka sissetulekud ehk
tulud.

§ 4. Niikaua, kui pole täiesti ära tasutud ostja
Juhan Võllas’e poolt müüja Evald Naudile selle
lepingu § 2. p. c all tähendatud summa 994 krooni,
ei ole ostjal õigust võõrandada, pantida ega võlga-
dega koormata selle lepingu järgi ostetud mõttelist
viiendikku kinnisvarast kinnistu nr. 146 all, mille

üle peab tehtama vastav keelusissekanne nimetatud
kinnisvara kinnistusregistri osas, milleks avaldab

ostja Juhan Võllas oma nõusoleku.
§ 5. Kõik selle lepingu tegemise ja kinnista-

misega ühenduses seisvad kulud kannab ostja.
§ 6. Mõlemad lepinguosalised avaldavad oma

nõusoleku käesoleva lepingu kinnistamiseks ja voli-

tavad Tartu notari August Siska esitama selle

lepingu Tartu Kinnistusjaoskonnale kinnistamiseks
ja vastu võtma väljaantava kinnistusakti pärast
kinnistamist.

Kõige ülalmainitu tõenduseks on lepinguosali-
sed alla kirjutanud käesoleva lepingu.

Tartus, 5. juunil 1936. a.

Evald Ralf Ulrichi p. Naudi
Juhan Hansu p. Võllas

Vallasvara müümine.

Ostu-müügi leping

Tänasel kuupäeval on tehtud kindlaks alljärg-
nev leping Ludvig Koido, kui müüja, ja Emil Kuuse,
kui ostja vahel:

§ 1. Ludvig Koido müüb ja annab üle Emil
Kuusele oma päralt oleva ja täiesti korras olekus
leiduva firma Opeli veoauto nr. 462, ühes kõigi
selle auto juure kuuluvate riistadega, kindlasti kok-

kulepitud ja varjamata ülesantud ostumüügi hinna

seitsmesaja viiekümne (750) krooni eest.

a) maksab selle lepingu allakirjutamise juures
viiskümmend (50) krooni;
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b) kahe nädala jooksul, arvates tänasest päe-
vast, kakssada (200) krooni, ja

c) kolme kuu pärast, arvates tänasest päevast,
viissada (500) krooni.

Seega kattub ostuhind tervikuna.

§ 3. Ostu-müügi eseme üleandmine sünnib selle

lepingu allakirjutamise päeval.
§4. Müüja tõendab, et selle lepingu järgi

müüdud auto pole müüdud, panditud ega muul teel
võõrandatud varemalt kellelegi teisele isikule ja
ei seisa keelu ega aresti all.

§ 5. Müüja kohustub hoolitsema auto ümber-

kirjutamise eest ostja nimele Tartu maavalitsuses,
milleks teeb ostja ise ka tarvilikud korraldused.

§ 6. Käesoleva lepingu sõlmimise ja teosta-

mise kulud kannab ostja.
Lepinguosalised on alla kirjutanud sellele le-

pingule kõigi ülalmainitud tingimuste tõenduseks.

Elvas, 7. augustil 1936. a.

Ludvig Koido
Emil Kuuse

Kinuisvara ostn-müügi tehe võlgade ülevõtmisega.

Ostu-müügi leping.

Alltähendatud päeval on Gunnar Peetri p. Põh-

jalik müüjanna ja Melanie Jaani t. Moosipurk ost-

jana sõlminud alljärgneva ostu-müügi lepingu, mis

kohustav ka lepinguosaliste pärijatele ja õigus-
järglastele.

§ 1. Gunnar Põhjalik müüb ja loovutab oman-

duseks Melanie Moosipurgile temale, müüjale, kuu-

luva Tartumaal, Haaslava vallas, riiklikust maata-

gavarast riigimaade planeerimisel endisest Haaslava
mõisast eraldatud maakoha „Jõõpere nr. 31“, kin-

nistu nr. 5515, mille suurus on umbes 9,80 hektari,
sellest enam või vähem looduses tähendatud piiri-
des, ühes kõigi selle maakoha hoonete ja päraldis-
tega, välja arvatud põhk ja heinad, mille müüja
kohustub ära vedama talu üleandmise päevaks ja



82

ühes õiguste, eesõiguste ning kohustustega, mis

sellel maakohal seni olnud või oleks võinud olla
vabana lepingus nimetamata võlgadest, koormatus-
test ja kitsendustest, kindlastikokkulepitud ja var-

jamatult avaldatud ostuhinna viietuhande kolme-
kümne (5030) krooni eest. t

§ 2. Ostuhinna 5030 krooni tasub ostja müü-

jale sel teel, et:

a) võtab oma tasuda ja vastutada, vabastades

müüja jäädavalt selle tasumisest, müüdud kinnis-
varale 1932. a. 12. märtsil nr. 2019 all Eesti Vaba-

riigi kasuks kinnistatud riiklikkude põllumajan-
duslikkude liidetud laenude ja maakoha päraldiste
ostuvõlgade üldsumma ühetuhande viiesaja (1500)
krooni suuruses ja selle maakoha kinnistamise ning
administratsiooni kulude summa kolmekümne (30)
krooni suuruses; ,

b) võtab oma tasuda ja vastutada, vabastades

müüja jäädavalt selle tasumisest, müüdud kinnis-
varale 1. aprillil 1932. a. nr. 2740 all kinnistatud

obligatsiooni järgi võla seitsmesaja viiekümne (750)
krooni suuruses;

c) tasub selle lepingu allakirjutamise juures
sularahas ära kakstuhat kakssada (2200) krooni,
mille kättesaamise müüja tõendab lepingule alla-

kirjutamisega ;

d) ostja annab välja lepingutegemisel müüja
nimele ostuhinna järgi viiesaja viiekümne (550)
krooni tasuks obligatsiooni viiesaja viiekümne (550)
krooni suuruses, mille järgi tuleb maksta kaheksa

(8) protsenti aastas, tasudes ette iga poolaasta eest

heli (4) protsenti; kapital ise tuleb tasuda ära 1.

juunil 1937. a., kokku viistuhat kolmkümmend

(5030) krooni, millega loetakse tasutuks kogu os-

tuhind.

§ 3. Ostuobjekti üleandmine ostjale peab sün-

dima ühe kuu pärast, peale käesolevale lepingule
allakirjutamist, missugusest ajast ostja kannab kõik

selle varanduse valdamise ja kasutamisega ühen-
dusesolevad kulud ja kohustused ning omab ka
kõik tulud.
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§ 4. Müüja vastutab kõigi nõudmiste eest, mis

kolmandad isikud võiksid tõsta müüdud kinnisvara
suhtes aegumistähtaja jooksul.

§ 5. Ostja võtab endale kohustavaks 1932. a.

12. märtsil nr. 2019 all kinnistatud ostu-müügi le-

pingu tingimused.
§6. Ostja võtab endale kohustavaks kõigi

Eesti Maapanga põhikirja nõuete ja selle põhikirja
alusel tehtavate otsuste ja korralduste täitmise.

§ 7. Eesti Maapanka kogunenud laenu kahan-

duskapital, kui kinnisvara lahutamata osa, läheb
üle ostja omanduseks ilma eri tasuta, kuna talu

on arvatud Moosipurgi omanduseks.

§ 8. Kõik käesoleva lepingu tegemise ja kin-

nistamisega seotud kulud kannab ostja.
§ 9. Pooled avaldavad nõusoleku eelseisva le-

pingu kinnistamiseks Tartu-Valga kinnistusjaos-
konnas ning volitavad adv. A. Nieländri esitama

selle lepingu kinnistamiseks, võtma vastu kinnis-
tusakti ja toimima kõike sellega seosesolevat.

Talu rentimine.

Rendileping.

12. märtsil 1936. a. on läbi räägitud, kindlaks
tehtud ja alla kirjutatud järgmine leping taluomanik
Peeter Karu, kui rendileandja, ja Margus Mägiste
kui rendilevõtja vahel:

• § 1. Peeter Karu annab Margus Mägiste kätte

rendile 1. maist 1936. a. kuni 1. maini 1937. a. Aru
vallas asuva oma „Lõksi nr. 42“ talu, mille pind-
ala: 58,3 vakamaad põldu, 19 vakamaad heinamaad,
13 vakamaad karjamaad, 11 vakamaad metsa ja 3

vakamaad aiamaad, kokku 104,3 vakamaad, kus-
juures on kasutada rentnikul kõik taluhooned: elu-

maja, ait, laut, tall, rehi, küün ja saun.

§ 2. Rentnik maksab renti iga põlluvakamaa
eest 10 krooni, kokku 584 krooni, tasudes selle

summa kahes ühesuuruses osas 1. mail ja 1. no-

vembril.
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§ 3. Rentnik kohustub tasuma kõik riigi-, maa-

konna- ja kirikumaksud, mis langevad Loksi ta-

lule rendiaja kestel, täitma naturaalkohused ja
õiendama hoonete tulekinnituse. Erandiks jäävad
kapitalvõla protsendid ja tulumaks, mis moodusta-
vad omaniku isiklise kohustuse.

§ 4. Rentnik võib kasutada talu metsa hoonete

parandamiseks ja juurehitamiseks üksnes omaniku
loal. Tarvilikud parandused ja juureehitused teeb
rentnik oma kulul.

§ 5. Rentnik peab hoolitsema põldude, hoo-

nete, õue ja puu- ning juurvilja aia korrashoiu eest,
puhastama väljakäigu koha, pühkima korralikult
korstnad ja ahjutruubid ja parandama nende juures
tekkinud vead, vastutades tema hooletuse läbi kan-
tud kahjude eest. Loobumise puhul korrashoiu töö-

dest laseb omanik need teha rentniku arvel.

§ 6. Senine seitsmepõllu süsteem jääb püsima
ka rendiaja jooksul. Põlluharimine väetamise, küli-
mise ja lõikuse suhtes toimub omaniku näpunäide-
tel vastuvaidlemata korras.

§ 7. Omanik jätab endale kasutamiseks ühe
elutoa ühes köögitarvitamise õigusega, pool aita,
puukuuri, laudas ruumi kahele lehmale, viljapuu
aia, pool vakamaad kartulimaad ja ühe vakamaa
heinamaad.

§ 8. Rentnik paneb maha ja ,võtab üles oma-

niku seemnest kartulid ilma tasuta, samal tingi-
musel toimub omaniku heinategemine: rentnik veab
heinad ja küttepuud omanikulekodu ilma maksuta ja
laseb karjatada omaniku lehmikarjamaal priilt oma

karjusel. Aastas 12 korda annab rentnik tasuta kasu-
tada oma hobuse ja sõiduki omanikule linna-, jaa-,
ma-, külla- ja kirikusõiduks.

§9. Rentnik ei või anda edasi rendiõigust
selle lepingu järgi kellelegi teisele ilma omaniku
nõusolekuta.

§ 10. Ilma ülesütlemata jääb käesolev leping
automaatselt jõusse järgmiseks aastaks.
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§ 11. Mõlemad pooled nõustuvad selle lepingu
tingimustega, mille tõenduseks nad annavad oma

allkirja lepingule.
Lepingu originaal jääb omanikule ja ärakiri —

rentnikule.

Arul, 12. märtsil 1936. a.

Rendileandja: Peeter Karu

Rendilevõtja: Margus Mägiste

Talu pooleterale andmise leping.

Pooletera leping.

Tänasel allnimetatud kuupäeval on kokku le-

pitud ja kindlaks tehtud järgmine pooletera leping
Abja valla Sika nr. 51 talu kahemõttelise osa oma-

niku Vilhelm ja Johan Sangarite, kui pooleterale and-

jate ühelt poolt, ja Voldemar Riku, kui pooleterale
võtja vahel teiselt poolt.

§ 1. Voldemar Riku võtab Sika talu eeltähen-
datud kahemõttelise osa põllumaast kuuskümmend

(60) vakamaad ühes neile osadele kuuluva heina-

maaga oma kätte pooleterale ühe aasta peale, alates

1. maist 1936. a. kuni 1. maini 1937. a., tehes kõik
tööd oma hobuste ja tööjõuga.

§ 2. Omanikud V. ja J. Sangarid annavad kü-
iimiseks suiteravilja seemne, nagu odrad, kaerad ja
nisud, oma poolt. Rukkisaagist võtavad omanikud
enne poolitamist seemne ära, arvates 4 puuda kui-
vatatud ja puhastatud teri rukkipõllu iga jooksva
vakamaa jaoks. Viljapeksu juures sügisel võetakse

üldsaagist kõige pealt seeme ära omanikele, kus-

juures iga kümne (10) puuda kohta üks puud juure
lisatakse kuivatuse kahanemise katteks. Peale seem-

ne eraldamist jagatakse kõik vili ja põhk omanik-
kude ja pooleterale võtja vahel ühetasaselt pooleks.
Ristikheina seemne tarvis jäetakse 0,5 vakamaad
ristikheina niitmata. Viljapeksu küttepuud lähevad

pooleks omanike ja poolniku vahel, aga terade kui-

vatamiseks on igal ise oma küttepuud. Poolnik kui-
vatab ja veab aita oma tööjõuga ka omanike terad,
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samuti veab ta koju omanike põhu sel ajal, mil
omanikud soovivad.

§ 3. Poolnik kohustub harima, vastavalt oma-

nike käsule, kõik põllud täpselt ja korralikult, kor-

jama peenkivid kesalt, sõnniku välja vedama 20.

juuniks, siis kesa üles kündma 24. juuliks, läbi
kordama 1. septembriks ja rukki maha tegema.
Kesakraavide puhastamise töö, mis sünnib enne

sõnnikuvedu, läheb omanikega pooleks. Omanike
aiamaa harib poolnik.

§ 4. Poolnik on kohustatud üles kündma ja
äestama 15. septembriks ristikheina maad sak-
samaa adraga ja pääle selle kõik künnile alluvad
kõrremaad samal määral, kui oli küntud eelmisel

sügisel, vastasel korral maksab poolnik kahjutasu
omanikele 4 krooni iga kündmata jäänud vakamaa

pealt. Eelmise sügise määrast rohkem küntud pind-
ala eest maksavad omanikud tasu sügisel poolni-
kule 1 kroon 50 senti vakamaa pealt.

§ 5. Kõik ristik- ja maaheinad lähevad pooleks,
kuid on poolnikul tervikuna valmis teha. Laseb

aga poolnik minna hooletuse läbi heinad rikke kas

rõugus või maas, siis saab ta halvema poole omale.

Poolnik peab vedama ristikheinad õigel ajal koju
ja panema maaheinad küüni või kuhja. Omanikele
kuuluva poole veab ta tasuta neile koju. Omanikud
võtavad oma kasutada 3 vakamaad ristikheina
hädalat.

§ 6. Poolnik kohustub lõikama, vedama koju
ja raiuma 2 sülda küttepuid ja hagu omanikele,
samuti ka juure vedama tarvisminevad ehituse ja
paranduse materjalid, aiad ümber tegema aiamaale,
hoidma eluruumid puhtad ning korras ja puhastama
korstnad ja truubid vähemalt 1 kord kuus. Tarvis-
minev küttematerjal peab olema poolnikul ise.

§ 7. Kõik valla- ja riigikäsud ning küüdid, kui
ka tee-tegemised, mis langevad Sika talu kahe mõt-

telise osa peale, peab täitma poolnik ja tasandama

ning parandama ka talu piirides leiduvad teede roo-

pad ja truubid.
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§ 8. Karjase võtab poolnik oma kulul, kuna
omanikud maksavad temale tagasi oma loomade
hoidmise eest 15 krooni sularahas, 3 puuda rukki-
teri ja 2 puuda otri.

§ 9. Kunst-põllurammu: superfosfaat ja too-

masjahu ostavad poolnik ja omanikud pooleks, sa-

muti ostavad pooleks ka 27 puuda gipsi ristikhei-
nale.

§ 10. Poolnik kohustub peksma rukkid 1 kord

rehega katuste õlgede tarvis. Viljapeksu raha ma-

sina eest maksavad mõlemad pooleks. Poolnik teeb
maha ja võtab üles tasuta omanike kartulid., samuti

käib ta veskil omanike eest ja võimaldab anda ho-
buse viie sõidu jaoks omanikele.

§ 11. Elamiseks saab poolnik endise poolniku
käes olnud eluruumid, väikese aida ja karjalaudast
ning tallist endise poolniku ruumid.

§ 12. Piimavedu on poolnikul talu kolmanda
mõttelise osa omanik Hans Sangari igaühe korra

vastu kaks korda.

§ 13. Poolnik ei tohi müüa ega anda välja
põhku ja heinu mingil tingimusel ja lahkudes talust
kaasa viia mitte rohkem, kui ta on sisse toonud.

§ 14. Ilma ülesütlemata jääb käesolev leping
automaatselt jõusse järgnevaks aastaks.

Abjas, 27. aprillil 1936. a.

Pooleterale andjad: V. Sangar
J. Sangar

Pooleterale võtja: V. Riku

Osaniku juurevõtmine ärisse.

Leping.

Tänasel allnimetatud päeval on sõlmitud järg-
mine kokkulepe kompvekitööstuse omanik Emanuel
Põhi ja Johannes Lunamäe vahel, mis kohustatav
mõlemale lepinguosalisele.

§ 1. Emanuel Põhi võtab Johannes Lunamäe

määramata ajani oma tööstuse üheõiguslikuks osa-
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nikuks. Viimane paigutab puhtrahas nimetatud ette-

võttesse alates viiestsajast (500) kroonist kuni tu-
hande (1000) kroonini, mahutades selle kapitali
tegevusse osade kaupa, vastavalt äri vajadusele,
ja jäädes ise sealjuures tegelikuks kaastöötajaks
mainitud tehases.

§ 2. Mõlemad lepinguosalised ei vastuta teine-

teise endiste võlgade eest. Emanuel Põhi tõendab,
kinnitades oma allkirjaga käesoleval lepingul, et

tema äri seni pole koormatud võlgadega ega pan-
ditud kellelegi isikule. Edaspidised ärilaenud te-
hakse vajaduse korral üksnes mõlema poole nõus-
olekul.

§ 3. Kumbki pool pole õigustatud toimima äri-

tehinguid üksinda ilma osaniku teadmata, vaid iga-
sugused operatsioonid toimuvad mõlema osalise ühi-
sel teadmisel ja kaalutlemisel. Vastasel korral vas-

tutab igaüks oma üksitoimitud tehte halbade taga-
järgede eest.

§ 4. Praegune ärisolev vallasvara ja praegu
seal leiduvad tööriistad ning tegevuse vahendid
kuuluvad ja jäävad Emanuel Põhile, kuna osaäri

arvel juureostetud inventar moodustab ühise va-

randuse, miile maksus allub jagamisele kahe osa-

niku vahel ühe lepinguosalise väljaastumise ehk
lahkumise puhul ettevõttest.

§ 5. Johannes Lunamäel on õigus kontrollida

igal ajal äri seisukorda, ettevõtte tegevust ja revi-

deerida raamatuid ning dokumente, mille hõlpsa-
maks teostamiseks mõlemad osanikud kohustuvad
sisse seadma kavapärase arvepidamise.

§6. Saadud puhtkasu jagatakse osanikkude
vahel ühevõrdselt pooleks. Peaks aga kahjude ter-
vik ületama valuuta- ehk bruttokasu, siis defitsiit
ehk puhtkahju langeb samuti osanikkude peale
pooleks.

§ 7. Soovib üks pool loobuda käesolevast le-

pingust ja välja astuda ettevõttest, siis peab ta üles-
ütlema ehk ette teatama enne väljaastumist teisele

sellest, mille tähtaja möödumisel järgneb kohe lõpp-
arve tegemine.
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§ 8. Käesoleva lepingu sõlmimisega seotud ku-
lud kantakse osaäri väljaminekuisse.

§ 9. Selle lepingu orginaal jääb Emanuel Põ-
hile ja ärakiri sellest — Johannes Lunamäele.

Tartus, 24. oktoobril 1936. a

Emanuel Põhi
Johannes Lunamäe

Ehitusleping.
2. augustil 1936. a. on sõlmitud ja kindlaks

tehtud järgmine leping majaomanik Jaan Ahi, kui

tööandja, ja kaevumeister Omar Pirsku, kui töö-

ettevõtja vahel:

§ 1. Jaan Ahi annab Omar Pirskule uue kae-

vu valmistamise oma maa-alal Tartus, Ritsu tän. 7,
tööandja materjalist, millesse kuuluvad peaasjali-
kult valmis tsementrakked ja tugilauad. Kaev jääb
ilma pumbata.

§ 2. Jaan Ahi maksab O. Pirskule iga välja-
kaevatud meetri pealt ühes rakete püstitamisega
3 krooni 25 senti, milline tasu allub maksmisele
kaevu vastuvõtmisel.

§ 3. Omar Pirsku kohustub kaevama kaevu
umbes 15 meetrit sügava, milles peab leiduma vett

vähemalt 1 meeter. Töö peab olema valmis 15. sep-
tembriks 1936. a.

§4. Tööettevõtja kohustub viivitamata kõr-
valdama kõik vead, mis leiduvad töö valmissaa-
misel ja üleandmisel. Peale selle vastutab O. Pirs-
ku töö headuse eest kuni 1. juunini 1937. a. Selle

aja kestel avastatud vead rakete viltuvajumise või

vee alanemise suhtes parandab otsekohe tööette-

võtja oma kulul. Vastasel korral laseb tööandja
teha vastavad jparandused või uue kaevu O. Pirsku

arvel, kusjuures viimane kohustub maksma kahju-
tasutööandjale.

§ 5. Tööandja J. Ahi ei vastuta õnnetute ju-
huste eest, mis võivad tabada tööettevõtja O. Pirs-
kut või tema töölisi töö juures kõnesoleva kaevu
ehitusel.
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§6. Käesoleva lepingu algkiri jääb tööand-

jale ja ärakiri sellest tööettevõtjale.
Tingimustega nõustumise tõenduseks on lepin-

guosalised alla kirjutanud sellele lepingule.
Tartus, 29. augustil 1936. a.

Jaan Ahi
Omar Pirsku

Tööleping
20. aprillil 1936. a. on tehtud järgmine leping

taluomanik Hendrik Kummitaja ja töömees Endel
Püvi vahel:

§ 1. Endel Püvi hakkab sulaseks H. Kummi-

tajale kuuluvas ~Koordi“ talus 1. maist 1936. a.

kuni 1. novembrini 1936. a.

§ 2. H. Kummitaja maksab E. Püvele kogu
teenistusaja eest ükssada kaheksakümmend (180)
krooni ühes prii korteri ja söögiga.

§ 3. E. Püvi kohustub tegema vastuvaidlemata
kõik tööd, mida nõuab talupidamine. Äraviidetud

aja eest arvatakse tema palgast üks (1) kroon

päevas. Pühapäevad on tööst vabad.
§ 4. E. Püvi vastutab oma palgaga kahjude

eest, mis tekkinud tema süü läbi, käitub korra-
likult hobuste ja tööriistadega ja peab ettevaa-

tust tulega ümberkäimisel.

§ 5. Omavolilisel lahkumisel teenistusest enne

tähtaega kaotab E. Püvi palganõude õiguse.
§ 6. Lepingu algkiri jääb peremehele ja ära-

kiri sellest — sulasele.

Mõlemad pooled on alla kirjutanud sellele le-

pingule tingimustega nõustumise tõenduseks.

Ropkas, 20. aprillil 1936. a.

Hendrik Kummitaja
Endel Püvi

Vallasvara üürileping

Mina, Ludvig Linno, kui üürileandja, ja mina,
Edgar Kõrgetalu, kui üürilevõtja, oleme teinud

järgmise omavahelise lepingu:
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§ 1. Mina, Ludvig Linno, annan tarvitada oma

pruugitud kirjutusmasina „Ideal“ nr. 14 792, mille

praegune tegelik maksus on 250 krooni, Edgar
Kõrgetalule 15. maist 1936. a. kuni 1. jaanuarini
1937. a.

§ 2. Kirjutusmasina tarvitamise eest maksan

mina, Edgar Kõrgetalu, masinaomanikule viis (5)
krooni kuus, tasudes ette kuuviisi.

§ 3. Kirjutusmasina alaliseks asupaigaks üüri-

aja kestel peab olema minu, Edgar Kõrgetalu kor-

ter Tartus, Lutsu tän. nr. 40. Mina ei tohi viia

mujale ehk ümber paigutada võõra ruumesse nime-

tatud masinat ilma omaniku loata.

§ 4. Minu, E. Kõrgetalu, vastutusele jääb ma-

sina korrashoid. Rikkumise või murdumise puhul
kohustun mina välja maksma masina ülaltähen-
datud hinna Ludvig Linnole.

§ 5. Kui mina, E. Kõrgetalu, ei korralda üüri-

maksu ettenähtud tähtpäeval, siis jääb omanikule

õigus üürivahekorra lõpetamiseks ja masina otse-

koheseks tagasivõtmiseks ühes üüriraha sissenõude

õigusega minult kogu tingitud lepingukestuse aja
eest.

Tartus, 15. mail 1936.

Ludvig Linno

Edgar Kõrgetalu

Kinkleping.

Tänasel allnimetatud päeval on sõlmitud ja
tehtud kindlaks alljärgnev kinkleping Kaarel
Ennu p. Vardja, kui kinkija ühelt poolt, ja tema

kahe poja Vilhelm Kaarli p. Vardja, ja Nikolai
Kaarli p. Vardja, kui kingisaajate vahel teiselt

poolt, mis kohustav lepingutegijaile, nende päri-
jaile ja õiguslikele järeltulijaile.

§ 1. Kaarel Ennu p. Vardja kingib ja loovutab

oma päralt oleva Valgamaal Jõgeveste mõisast
eraldatud „Ööversti nr. 27“ talu, kinnistu nr. 864,
ühes hoonete, päraldiste ja elusa ning elutu inven-

tariga, kui ka kõigi õiguste, eesõiguste ja kohus-
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tustega, vabana käesolevas lepingus nimetamata

võlgadest, koormatustest ja kitsendustest, oma

ülalnimetatud poegadele pärisomanduseks järgmis-
tes reaalosades:.

1) Vilhelm Kaarli p. Vardjale „Ööversti nr. 27“,
kinnistu nr. 864, talu koosseisust vann, maamõõtja
Jakobseni poolt 1932. a. valmistatud kaardi järgi
uueks iseseisvaks hüpoteekühikuks eraldatava

„Ööversti nr. 27“ koha, mille pindala 6 hektari,
maksualune puhtsissetulek 17,46 rubla ja endine
maaväärtus 1 taaler 92 krossi, ühes selle koha
maa-alal leiduvate hoonete ja ehitustega.

2) Nikolai Kaarli p. Vardjale ~Ööversti nr.

27“ talust selle osa, mis jäänud järele peale
„Ööversti nr. 27-A“ koha eraldamist ja mille pind-
ala 38 hektari, maksualune puhtsissetulek 96,45
rubla ja endine maaväärtus 10 taalrit 92 krossi,
ühes selle koha maa-alal olevate hoonete ja elusa

ning eluta inventariga.
§ 2. Kingisaajad ühes kinkijaga hindavad kin-

gi koosseisu kuuluva „Ööversti nr. 27-A“ talu
väärtuse ühes hoonete ja vallasvaraga kuuetu-
hande viiesaja (6500) kroonile, millest arvatakse
ükstuhat viissada (1500) krooni vallasvara hinnaks,
ja „Ööversti nr. 27“ koha ühes hoonetega kahe
tuhande (2000) kroonile, seega kogu kinkobjekti
väärtusi kaheksatuhande viiesaja (8500) kroonile.

§ 3. Kinksaajatest:
A. Vilhelm Kaarli p. Vardja kohustub tasuta

andma ja korras hoidma kinkijale ühes tema naise

Viiuga kuni nende surmani elamiseks ja kasuta-
miseks need ruumid, kus kinkija seni on elanud;

B. Nikolai Kaarli p. Vardja kohustub andma:

1) kinkijale ühes tema naise Viiuga kuni nende
surmani tasuta korraliku ülespidamise, nagu: söö-

gi, kütte, valgustuse, riided, jalanõud, puhtraha iga
kuu viisteistkümmend (15) krooni ja vajaduse kor-
ral rakkes hobuse sõitudeks. Haigestumisel peab ta

neid ravima, võimaldama arstiabi ja matma ausasti

maha surmakorral.
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Märkus: juhusel, kui kinkija ei soovi süüa üldises

lauas, peab Nikolai Vardja andma temale aastamoona: 360 kg.
rukkijahu, 70 kg. nisupüüli, 120 kg. odrajahu. 120 kg. odra-

tangu, 48 kg. herneid, 10 vakka kartuleid, 1 vakk kaalikaid,
150 kg. sealiha, 32 kg. kapsaid, 12 kg. võid ja igapäev 2 liit-

rit rõõskpiima.

2) oma õele, Alma Tigasele, sünd. Vardja, kol-

me aasta jooksul, arvates selle lepingu sõlmimi-

sest, puhtrahas viissada (500) krooni ja ühe aasta

jooksul talu karjast õe enda valikul ühe lüpsilehma.
§ 4. Kinksaajatel ei ole õigust võõrandada ega

pantida neid talukohti kinkija ja tema naise Viiu

eluajal. Samuti ei või Nikolai Vardja võõrandada

ega pantida oma talu enne kohustuste täitmist õele.

Selle omandusõiguse kitsenduse sissekandmi-
seks kinnistusregistrisse lepinguosalised avaldavad

oma nõusoleku.

§5. Lepinguobjekti üleandmine omandajaile
teostub 10. aprillil 1936. a., millest alates kannab
kumbki kinksaaja oma talu omandamise ja pida-
misega seotud maksud ja avalikud kohustused ning
omandab oma talust saadavad tulud.

§ 6. Lepingutegijad tõendavad, et nad on hin-
nanud kinkobjekti väärtuse täitsa õiglaselt ja aval-
danud selle varjamata käesolevas lepingus.

§ 7. Kinkija tõendab, et tema tütar Alma on

saanud kätte oma osa varandusest abiellu astumi-

sel, mille tõttu pole tal õigust esineda mingisuguse
nõudega lepingualuse varanduse suhtes.

§ 8. Käesoleva lepingu tegemisega seotud ku-
lud kannavad kinksaajad proportsionaalselt oma ta-

lu väärtusele.

§ 9. Lepingosalised avaldavad nõusoleku käes-
oleva lepingu kinnistamiseks Tartu kinnistusjaos-
konnas.

Kõigi selle tõenduseks on lepingosalised vastu-

vaidlemata alla kirjutanud sellele lepingule.

Jõgevestes, 10. aprillil 1936. a.

(allkirjad)
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Einelaua kasutamisõiguse leping.

Allnimetatud päeval on sõlmitud ja kindlaks
tehtud alljärgnev leping kalurite ühingu juhatuse
ja Eesti Vabariigi kodanik Olev Martini p. Lemba
vahel.

§ 1. Ühingu juhatus nimetab ja võtab Olev
Lemba ühingu kodupidajaks, kusjuures viimane ko-

hustub valmistama lõuna- ja õhtusööke ning soe-

tama eineid ja karastavaid alkoholita jooke ühingu
juhatuse ja liikmete ülesandel ning arvel neile tar-
vitamiseks ühingu ruumes.

§ 2. Olev Lemba annab kasutada ilma tasuta

oma korteri Tartus, Veski tän. nr. 77 ühingule
kodu asutamiseks ja võimaldab ühe kinnise toa

juhatusele kontori otstarbeks ühes tarvilise sisse-

seade, kütte, valgustuse ja teenimisega.
§ 3. Kodupidaja O. Lemba võib valmistada lõu-

naid ja soetada toidu- ning joogiaineid ühingu liik-
metele ainult ettemakstud tellimistsekkide alusel,
võttes arvesse ja liites valmistamis- ja teenimis-

kulud ainete maksusega.
§ 4. Kodupidaja kohustub valvama, et ruumide

ja einelaua kasutamine teostub kooskõlas ühingu
põhikirja ja kodukorra määrustega. Vastasel kor-
ral vastutab Olev Lemba üksinda isiklikult niihästi

ühingu, kui ka seaduse ees.

§ 5. Käesolev leping sõlmitakse aasta peale,
arvates kokkuleppe päevast. Soovib üks pool loo-
buda lepingust, siis peab ta teatama teisele sellest
kuu aega ette. Kui ei järgne ülesütlemist, siis jääb
leping automaatselt jõusse järgmiseks aastaks.

Selles lepingus näidatud tingimused tunnista-

takse lepinguosaliste poolt vastuvõetavaks, mille
nad kinnitavad oma allkirjadega samal lepingul.

Tartus, 20. jaanuaril 1936. a.

(allkirjad)

Abieluvaranduse lahutuse leping,

Meie, allakirjutajad Eesti kodanikud, abielu-

paar Aare Kalevi p. Suurveski ja Velda Joosepi
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tütar Suurveski, elukoht Tartus, Koidula tän. nr.

91, pidades silmas, et tegelikult kumbki meist on

valitsenud ja kasutanud oma varandust seni iser

seisvalt, oleme otsustanud vastastikkusel kokku-

leppel muuta avalikult oma varanduslikke vahe-
kordi kooskõlas maksva tsiviilseadusega ja korral-
dada neid järgnevalt:

1. Varandus, mis igaüks meist toonud abiellu

ja mis igaüks meist on omandanud või omandab

edaspidi abielu kestel, ostu, kingituse, päranduse
või muul teel, on selle abikaasa piiramata omandus,
kellele ta kuulub tegelikult, alludes selle pidami-
sele ja kasutamisele.

2. Meie ühises korteris leiduv praegune val-
lasvara moodustab tervikuna Velda Suurveski era-

varanduse. Mees ei valda mingisugust varandust.

3. Igal, meist on õigus talitada edaspidi va-

balt oma varandusega oma heaksarvamisel, seda

pantida, kinkida või võõrandada muul teel. Samuti
on igal õigus teha võlga iseseisvalt oma nimel,
võtta kohustusi enda peale ja teha igasuguseid
seaduslikke akte ilma palumata abikaasalikku nõu

teiselt poolt. Sellega ühes kustub ka mehe õigus
valitseda ja kasutada naise varandust ilma vas-

tava volita.

4. Meie, Aare ja Velda Suurveski, otsustame,
et edaspidi, alates selle väljakuulutatud lepingu
jõusse astumisest, ühe abikaasa varandus ei pea
kandma mingit vastutust teise abikaasa võlgade ja
muude kohustuste eest.

5. Käesoleva lepinguga ei muudeta seaduses
ettenähtud abikaasade pärimisõigust teine-teise sur-

ma puhul.
6. Kumbki meist kannab oma isikliku varan-

dusega seotud kulud ja kohustused, kuna meie

kooselamisest tekkinud kulud jäävad kanda meile
mõlemale omavahelisel kokkuleppel.

7. Tempelmaksustamise otstarbel hindavad le-

pingutegijad käesoleva lepingu väärtuse ühetuhande

(1000) kroonile.
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8. Kohustava jõu omamiseks kolmandate isi-

kute suhtes tuleb esitada käesolev leping vastavale
kohtule otstarbeliseks väljakuulutamiseks.

(Notariaalselt tõestatud allkirjad)
Moratooriumi asjus.

Pärnumaal Kaubi vallas asuva talundi „Tõuli
nr. 15“ tegeliku pidaja Erich Viktori p. Kannuase,
kelle postiaadress Halliste jaama kaudu, võlausal-

dajate

kokkuleppe otsus

põllupidajate võlgade korraldamise seaduse § 16

ettenähtud keeldude maksmapanekuks.
Talundi tegeliku pidaja Erich Kannuase võla-

usaldajatest, keda on arvult 4 isikut, nõudmiste

kogusumma kr. 6000.—, võlausaldajad:
Jaan Jaagu, nõudesummaga kr. 850. —

Hans Pill, „ „
1150.—

Juhan Int, •
~ ~

2500. —

Enn Paavel, „ „
1500.—

kokku 4 võlausaldajat,
nõudesummaga kr. 6000.—

otsusta si d

panna maksma võlgnik Erich Kannuase kohta põl-
lupidajate võlgade korraldamise seaduse § 16 ette-

nähtud keelud ühes tagajärgedega, mis nähtud ette

sama seaduse §§ 17—23 kuni 12-ne kuuni, arvates

käesoleva kokkuleppe kinnitamise päevast.
Kokkuleppe otsust volitatakse esitama kinnita-

miseks Pärnumaa põllupidajate võlgade korralda-
mise komisjonile Juhan Int.

Käesoleva kokkuleppe otsusega on ühinenud
siia allakirjutanud võlausaldajad Pärnumaa põllu-
pidajate võlgade korraldamise komisjoni poolt an-

tud tähtaja jooksul, s. o. 1. juulini 1937. a.:

Jaan Jaagu, Abja Paluojas, 18. juunil, 1936. a.

Hans Pill, Vana Karistes, 19.
„ „ „

Juhan Int, Kaubis, 20.
~ ~ „

Enn. Paavel, Laatres, 20.
„ ~ „



4 97

Obligatsioon.

Käesoleva obligatsiooniga tõendan mina, Oskar
Jaani p. Kübe, iseenese, oma pärijate ja õiguslik-
kude järeltulijate nimel, et ma olen laenanud Al-
bert Hansu p. Veliselt sularahas ükstuhat viissada
(1500) krooni.

Selle kapitalvõla pealt olen ma kohustatud
maksma nimetatud võlauskujale või igale käesole-
va obligatsiooni seaduslikule valdajale kahek-

sa (8) protsenti aastas, tasudes ette neli (4)
protsenti iga poolaasta eest, kuna kapitalvõla
enese tervelt ning sularahas ükstuhat viissada

(1500) krooni olen kohustatud tagasi maksma oma

võlausaldajale või igale käesoleva obligatsiooni sea-

duslikule valdajale kuue kuu pärast peale ülesütle-

mist, mis on lubatud mõlemale poolele — võlasta-

jale kui ka võlgnikule igal ajal, kuid sel korral, kui

protsendid pole tähtajaks tasutud, on võlastajal
või obligatsiooni seaduslikul valdajal õigus sisse

nõuda kapitalvõla ühes protsentide ja kuludega ette
ülesütlemata.

Kapitalvõla, protsentide ning kulude kindlus-
tuseks pandin Tartumaal, Haaslava vallas asuva

~Kuustle nr. 37“ talu, kinnistu nr. 495, ühes kõigi
hoonete ja päraldistega ja avaldan oma nõusoleku
käesoleva obligatsiooni kinnistamiseks Tartu-Võru

kinnistusjaoskonnas.
Ühtlasi kohustun hoidma pandialuse kinnisvara

koosseisu kuuluvad hooned tuleõnnetuse vastukind-
lustatult kuni võla lõpliku äratasumiseni ja näi-

tama ette tulekindlustusmaksukviitungi protsendi-
maksu tähtaegadel võlastajale või käesoleva obli-

gatsiooni seaduslikule valdajale.

Kõigi selle tõenduseks olen kirjutanud alla
käesoleva obligatsiooni ilma vastuvaidlemata.

Tartus,. 12. märtsil 1936. a.

Oskar Jaani p. Kübe

Märkus: allkiri nõuab tõestamist.
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Testament.

Tuhat üheksasaja kolmekümne kuuenda aasta

maikuu seitsmendal päeval mina, allakirjutanud
Tartu linna kodanik Eduard Tõnu p. Urba, olles

terve meele ja mõistuse juures, arvasin tarvilikuks
teha järgmise korralduse oma varanduse suhtes
minule ligineva surma puhuks.

1. Kogu oma varanduse, kus see iganes peaks
seisma, muu hulgas ka oma kinnisvara, mis asub

Tartu linna 111 hüpoteekringkonnas, Narva tän.

nr. 216, kinnistu nr. 463, pärandan mina omandu-
seks oma poja Evald Urba’le, aga määran oma

abikaasa Linda Hansu tr. Urba, sündinud Viilup,
selle eluaegseks pidajaks ja kes peab
kandma kõik kulud, mis seisavad ühenduses selle

nimetatud kinnisvara pidamise ja kasutamisega.
2. Minu tütar Maimu Loksa, sündinud Urba,

kes on saanud kätte oma osa kaasavarana abiellu

astumisel, pärib tiibklaveri minu mälestuseks.

3. Minu pojal Evald Urbal pole õigust võõ-

randada, pantida ega võlgadega koormata ülaltä-

hendatud kinnisvara minu naise Linda Urba elu-

ajal ilma selle loata, mille kohta peab tehtama vas-

tav keeldmärge kinnistusregistri tähendatud kinnis-

vara ossa.

4. Mina ei soovi kohtulikku ho Idamist päran-
dustombule, vaid jätan vara valitsemise täielikult

oma naise Linda Urba hooleks.

5. Kõik senised minu testamendid ja suulised

lubadused surma puhuks tunnistan ma käesoleva

testamendiga tühjaks.

Kõige selle tõenduseks olen kirjutanud alla

käesolevale testamendile oma käega.
Eduard Urba

Testamendi koostaja: Otto Rütmann

Oleme tunnistajaks selle testamendi tegemisel,
ettelugemisel ja allakirjutamisel ja tõendame, et
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testamenditegija, meile isiklikult tuntud ja teovõim-

ne Eduard Tõnu p. Urba on terve meele ja mõis-
tuse juures.

Karl Virulane

Tõnis Sagarik

Pandileping.

Pandileping.

Tänasel alltähendatud päeval on Jaan Org
kui pantija ja Maret Taar kui pandiksvõtja sõl-

minud BES § 1469 ja järgmiste sisu ning mõtte
kohaselt alamaljärgneva, lepinguosalistele kui ka
nende õigusjärglastele kohustusliku pandilepingu:

1) Jaan Org on asunud elama 20. mail 1936. a.

Maret Taari Tallinnas, Kuu 1 asuvasse majasse
korter 12, üürihinnaga nelisada kaheksakümmend

(480) krooni aastas.

Selle üüri korraliku maksmise kindlustuseks

pandib Jaan Org Maret Taarile käsipandina te-

male, Jaan Org sile kuuluva ja sealsamas Kuu tän.

1 kõrt. 12 asuva sisseseade, nagu riietekapi, lauad,
toolid, pesukapi, oma riided, aknakardinad, köögi-
nõud ja saarepuust kummuti.

2) Jaan Org tõendab, et panditud vallasvara,
mis tema omandus, kellelegi enne käesolevat pan-
timist ei müüdud, ei panditud või mõnel muul teel
võõrandatud ega koormatud ei ole.

3) Kui Jaan Org’i poolt aasta möödumisel, ar-

vates 20. maist 1936. a. sama aja eest üüri tasutud
ei ole, siis on Maret Taar õigustatud ilma Jaan

Org’i nõusolekuta oma valduses kindlustuseks ole-

vat vallasvara täielikult või osaviisi oma heaksar-
vamise järgi Jaan Org’i arvel ära müüma kas kohtu-

likul või vabal viisil ning saadud raha ära kasutama
Jaan Org’i võla katteks.
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4) Käsipandi üleandmine on aset leidnud enne

selle lepingu allakirjutamist.
Tallinnas, 1. novembril 1936. a.

Jaan Org
Maret Taar

(allkirjad)

Kviteerimised ehk tõenduse allkirjad.
Eseme hoiulevõtmise suhtes.

Kviitung.

Olen võtnud Hugo Kasekoorelt hoiule Tartu
linna laenukassa pileti nr. 19 368, thp. 10.V11.36,
mille kohustun andma tagasi tema esimesel nõud-

misel.

Tartus, 12. aprillil 1936. a.

Verner Võhandu

Raha vastuvõtmise suhtes

Kviitung.

Olen võtnud vastu üüriraha hr. Siimon Sarjalt
25.1X.36.—25.X.36. kr. kakskümmend seitse (27. —).

Tartus, 25. septembril 1936. a.

P. Kaktus

Käsiraha vastuvõtu suhtes

Allkiri.

Olen vastu võtnud hr. Aleksander Lehepuult
käsirahana 30 krooni temale müüdud 480 kg li-
nade eest a kr. 3.—, mille kogumaksus kr. 1140. —.

Linad pean viima 26. jaanuaril 1936. a. Palupera
jaama. Minu äraütlemise korral kohustun maksma

tagasi kahekordse käsiraha.

Ostja loobumisel kauba vastuvõtmisest kaotab
tema makstud käsiraha.

Rõngus, 19. jaanuaril 1936. a.

Kusta Prügi
A. Lehepuu
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B. Kohtuala.

Jaoskonnakohtunikkude tööpiirkonnad.
Tallinna ringkonnakohtu piirkond.

Tallinna 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tallinnas)

Tallinna 6. politseijaoskonna põhja-läänepool-
ne osa, piiratud Harju, Kullasepa (paarisnumbrid),
Kinga (üksiknumbrid) ja Pika (üksiknumbrid) tä-

navaga, end. Vanakraami turg ja Vabadusväljak
(majad 4. poi. jsk. välja arvatud).

Tallinna 2. jaoskonnakohtunik
(Asukoht Tallinnas)

Tallinna 6. poi. jsk. lõuna-idapoolne osa, piira-
tud Harju, Kullasepa (üksiknumbrid), Kinga (paa-
risnumbrid) ja Pika (paarisnumbrid, alates 10-ga)
tänavaga, välja arvatud Uus turg; samuti välja ar-

vatud tänavad: Väike-Rannavärava, Uus, Aia, In-

seneri, Merepuiestee (paarisnumbrid), Vana-Viru

ja Viru, alates vanalinna müüride väravatest (nr.
21) Vene turuni.

Tallinna 3. jaoskonnakohtunik.

(Asukoht Tallinnas)
Tallinna 1. politseijaoskond, ilma Koplita
Tallinna 4. jaoskonnakohtunik.

(Asukoht Tallinnas)

Tallinna 4. politseijaoskond.

Tallinna 5. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tallinnas)
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Tallinna 5. politseijaoskond.

Tallinna 6. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tallinnas)

Tallinna 3. politseijaoskond, ilma Lasnamäeta.

Tallinna 7. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tallinnas)

Tallinna 2. politseijsk., välja arvatud Petroo-

leumi t., Ranna tee (piir läheb kitsarööpalisest
raudteest alates Narva maanteed mööda), Pirita
tee ja Kose tee; samuti välja arvatud Merepuies-
tee (üksiknumbrid), Siimeoni, Hollandi Puskini,
Karu, Aiavilja, Jõe ja Jaama tänav.

Tallinna 8. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tallinnas)

Tallinna sadamapolitsei jsk., kitsarööpalise
raudtee politseipiirkond, Uus turg, 2. politseijsk.
osad, mis 7. jsk. välja jäid, Lasnamägi (3. poi.
jsk. abijaoskond).

Tallinna 9. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tallinnas)

Tallinna 1. politsei-jaoskonnast Kopli abijaos-
kond ühes Puuvillavabrikuga; Nõmme linn.

Tallinna 10. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tallinnas)

Tänavad: Väike Rannavärava, Uus, Aia, In-

seneri, Merepuiestee (paarisnumbrid), Vana-Viru ja
Viru, alates vanalinna müüride väravatest (nr. 21)
kuni Vene turuni, Merepuiestee (üksiknumbrid), Sii-

meoni, Hollandi, Puskini, Karu, Aiavilja, Jõe ja
Jaama ning laiaroopalise raudtee politseipiirkond;
vallad: Saku, Kurna, Nabala, Harku.

Keila jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Keilas)

Paldiski linn; Keila alev; vallad: Vääna, Keila,
Saue, Riisipere, Laitse, Kloostri, Pakri, Nõva, Vih-

terpalu, Kernu, Vardi (Varbola).
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Raasiku jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tallinnas)

Vallad: Nehatu, Jõelehtme, Kodasoo, Kiiu, Koi-
ga, Kõnnu, Anija, Alavere, Raasiku, Peningi, Ra-
vila, Kuivajõe, Viimsi, Rae, Prangli, Naissaar.

Rapla jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Raplas)

Alevid: Rapla, Märjamaa; vallad: Ingliste, Jär-
vakandi, Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Kuimetsa,
Raiküla, Rapla, Haimre, Märjamaa, Sipa, Velise,
Kabala, Triigi, Hageri.

Haapsalu jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Haapsalus)

Haapsalu linn; vallad: Asoküla, Võnnu, Vorm-

si, Lähtru, Oro, Palivere, Paslepa, Sutlepa, Piir-
salu, Rikholdi, Taebla, Sinalepa, Sooniste, Martna.

Lihula jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Lihulas)

Lihula alev; vallad: Saulepi, Paatsalu, Paad-
remaa, Veltsa, Mässu, Lihula, Kirbla, Vaikna, Jõgi-
soo, Kolovere, Kalju, Luiste, Vigala.

Saaremaa 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Kuresaares)

Kuresaare linn; vallad: Kaarma-Suur, Torgu,
Abruka, Lümmada, Kihelkonna ja Ruhnu saar.

Saaremaa 2. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Kuresaares)

Vallad: Hellamaa, Muhu saar, Maasi, Leisi,
Pärsamaa, Kogula, Laimjala, Uuemõisa, Pihtla,
Loona, Kärla, ja Mustjala.

Hiiumaa jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Kärdlas)

Kärdla alev; vallad: Keina, Emmaste, Kõrge-
saare, Suuremõisa.

Rakvere ringkonnakohtu ringkond.

Rakvere 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Rakveres)

Rakvere linn; vallad: Palmse, Rakvere, Vihula.
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Rakvere 2. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Rakveres)

Kunda alev; vallad: Kunda-Malla, Küti, Roe-

la, Rägavere, Sõmeru, Varaiypi, Haljala, Aaspere,
Undla.

Narva 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Narvas)

Narva linna lõunapoolne osa Jamburgi maan-

teest, Hermani tän. ja Tallinna maanteest, Peetri

turg maha arvatud, ja vallad: Narva, Kose.

Narva 2. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Narvas)

Narva 1. põhjapoolne osa Jamburgi maanteest,
Hermani tän. ja Tallinna maanteest ühes Peetri

turuga, Narva-Jõesuu alev ja vallad: Auvere-Joala,
Vasknarva, Peetri, Skarjatina.

Tapa jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tapal)

Tapa linn; vallad: Ambla, Lehtse, Nõmküla,
Saksi, Vohnja.

Jõhvi jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Jõhvis)

Jõhvi alev; vallad: Jõhvi, Järve, Voka, Mäe-

taguse, Illuka, lisaku, Vaivara.

Paide jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Paides)

Paide linn; Türi linn; vallad: Alliku, Anna,
Kirna, Käru, Koigi, Mäo, Särevere, Vahastu, Väätsa.

Väike-Maarja jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Kaarma as.)

Vallad: Liigvalla, Salla, Avanduse, Paasvere,
Venevere, Vao, Porkuni.

Lüganuse jaoskonnakohtunik.
(Asukoht ajut. Jõhvi alevis)

Vallad: Kalvi, Pada, Püssi, Erra, Maidla, Koht-

la, Tudulinna.
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Järva-Jaani jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Järva-Jaanis)

Vallad: Võhmuta, Kuksema, Esna, Albu, Ein-
manni, Vein järve ja Kapu.

Tartu ringkonnakohtu ringkond.

Tartu 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tartus)

Tartu linnapol. 1. jaoskonna osa: Piirid: Täht-
vere mõisa poolsest Emajõe kaldast linna admi-

nistratiivpiiri mööda, Tähtvere mõisa maad linna

administratiivpiirides kuni raudtee alla võõranda-
tud maani, selle maa-ala piiri mööda kuni Maarja-
Kuperjanovi tänavani, Kuperjanovi tänava üksik-

numbrid, Vallikraavi tänava üksiknumbrid, Ülikooli
tänava numbrid *2, 4,6, 8, Poe tänav nr. 1 Emajõeni.

Tärtu 2. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tartus)

Tartu linnapol. 1. ja 2. jaoskonna osad: Ema-

jõest Poe tänava lõpuni, Kaubahoov, Parklai plats,
Vallikraavi ja Kuperjanovi tänava paarisnumb-
rid kuni Vaksali tänavani, Vaksali tänavu linna-

poolne külg Kuperjanovi tänavast Riia tänavani,
Riia tänava üksiknumbrite külg Vaksali ja Kas-
tani tänava vahel. Kastani tänava linnapoolne
külg Riia ja Võru tänava vahel, Võru tänava ük-
siknumbrid Kastani tänavast kuni Lille tänavani,
Lille tänava üksiknumbrid kuni Kalevi tänavani,
Kalevi tänava paarisnumbrid kuni Lina tänavani

ja Lina tänava paarisnumbrid kuni Emajõeni.

Tartu 3. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tartus)

Emajõe vasemal kaldal asetsev Tartu linna
osa tema administratiivpiires (s. o. Tartu linna

politsei 3. jaoskond, kusjuures ka Raadi mõisa

süda ja mõisa maad, niipalju kui nad asetsevad
linna administratiivpiires, kuuluvad sellesse jaos-
konda).
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Tartu 4. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tartus)

Kõik linnaosad linna administratiivpiirkonnas
väljaspool 1., 2., ja 3. jaoskonna piire, raudteejaama
territoorium semaforist semaforini, sadamaraudtee
terves ulatuses ja raudtee Ropka, Tähtvere, Vor-

buse, ja Raadi valla piirides; vallad: Ropka ja
Raadi.

Tartu 5. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tartus)

Vallad: Moisekatsi, Meeksi, Rasina, Ahja,
Haaslava, Kambja, Kastre-Võnnu ühes Piirisaarega,
Luunja, Mäksa, Vana-Kuuste, Vastse-Kuuste.

Tartu 6. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Tartus)

Vallad: Alatskivi, Peipsiäärne, Laeva, Saad-

järve, Sootaga, Vara, Vesneri, Ulila, Elistvere, Ka-
vilda, Kavastu, Tammistu, Tähtvere, Vorbuse.

Mustvee jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Mustvee alevis)

Alevid: Mustvee, Kallaste; vallad: Avinurme,
Kasepää, Kokora, Lohusuu, Ranna, Torma, Pala,
Roela, Saare.

Elva jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Elvas)

Elva alev; vallad: Aakre, Aru, Hellenurme, Ki-

repi, Kongota, Meeri, Pangodi, Rõngu, Uderna, Val-

guta, Lüke, Rannu; raudteeliin Tartu 4. rahukoh-
tuniku jaoskonna piirist kuni Keeni jaamani (excl).

Otepää jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Otepääs)

Otepää linn; vallad: Krüüdneri, Kodijärve, Pa-

lupera, Pilkuse, Päidla, Pühajärve, Vana-Otepää,
Valgjärve, Kooraste, Urvaste.

Jõgeva jaoskonnakohtunik.
• (Asukoht Jõgeva alevis)
Jõgeva alev

%
vallad: Härjanurme, Jõgeva, Kaa-

repera, Kudina, Kuremaa, Laiuse, Puurmanni,
Laius-Tähtvere, Vaimastvere.
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Võru 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Võrus)

Võru linn ja vallad: Võru, Timo, Peri, Pindi,
Lasva, Rogosi.

Võru 2. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Võrus)

Antsla alev ja vallad: Aleksandri, Kähri, Koio-

la, Põlgaste, Erastvere, Karilatsi, Kioma, Kõlleste,
Kärgula, Vana-Antsla, Uue-Antsla, Linnamäe, Vaa-

bina, Sõmerpalu.
Võru 3. jaoskonnakohtunik.

(Asukoht Võrus)
Vallad: Kasaritsa, Haanja, Saaluse, Nursi,Rõu-

ge, Viitina, Rogosi, Vana-Laitsna, Misso, Vastse-

liina, Krabi, Vana-Roosa, Tsooru
.

Valga 1. jaoskonnakohtunik.
Valgas)

Valga linn; vallad: Kaagjärve, Ta-

heva, Säru, Mõniste, Vastse-Roosa, Sooru vallast
end. Paju valla osa; raudteeliin 'Võru sihis Valga
raudteejaamast kuni Võru maakonna piirini, kitsa-

rööpalise raudtee liin Mõisaküla sihis Valga raud-

teejaamast kuni Läti piirini.

Valga 2. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Valgas)

Tõrva linn ja vallad: Kuigatsi, Sooru (välja
arvatud end. Paju valla osa), Holdre (Hoomuli),
Leebiku, Hummuli, Lõve, Koorküla, Jõgeveste, Taa-

gepera, Helme, Patküla, Sangaste, Tõlliste, Laatre,
Keeni, Karula; raudteeliin Valgast Tapa poole kuni
Keeni jaamani (incl.), Valga raudteejaam.

Petseri 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Petseris)

Petseri linn ja vallad: Petseri ning Meremäe
Petseri maakonnast ja Orava Võru maakonnast.

Petseri 2. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Petseris)

Vallad: Irboska, Rootova, Senno, Vilo, Laura.
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Petseri 3. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Petseris)

Võõpsu alev ja vallad: Räpina, Toolamaa, Veri-

ora ja Kahkva Võru maakonnast ning vallad: Mäe-

Kulje, Järvesuu, ja Satserinna Petseri maakonnast.

Viljandi ringkonnakohtu ringkond.

Viljandi 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Viljandis)

Viljandi linn alevikkudega ja Viljandi vald.

Viljandi 2. jaoskonnakohtunik
(Asukoht Viljandis)

Tarvastu-Mustla alevik; vallad: Riidoja, Kärst-

na, Uue-Suislepi, Vana-Suislepi, Tarvastu, Tuha-

laane, Kaarli, Tännasilma, Uusna, Uue-Võidu, (Ka-
rula), Vana-Võidu, Viiratsi, Päri, Pärtsi, Suure-

Kõpu, Õisu, Aidu, Holstre, Loodi, Heimtali, Puiatu.

Suure-Jaani jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Suure-Jaanis)

Suure-Jaani alev; Võhma alevik; vallad: Pae-

vere, Vastemõisa, Olustvere, Sürgavere, Kõo, Ka-
bala.

Põltsamaa jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Põltsamaal)

Põltsamaa linn; vallad: Vana-Põltsamaa, Uue-

Põltsamaa, Kurista, Pajusi, Adavere, Rutikvere,
Lustivere, Võisiku, Soosare ja Imavere.

Päi-nu 1. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Pärnus)

Pärnu linn alevikkudega, välja arvatud osa

üle jõe olevast Pärnust, mis asetseb mõlemal pool
Sauga jõge Pärnu jõe ja Jänesselja tänava vahel,
viimane ühes arvatud.

Pärnu 2. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Pärnus)

Pärnu linna osa, mis asub mõlemal pool Sauga
jõge Pärnu jõe ja Jänesselja tänava vahel, viimane
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ühes arvatud; Lelle alevik; vallad: Suigu, Hallinga,
Enge, Vee, Koonga, Seliste, Tõstamaa, Kihno,Jõõp-
re, Võlla, Audru, Are, Kaelaste, Sauga, Tammiste,
Kaisma, Viluvere, Lelle.

Pärnu 3. jaoskonnakohtunik.
(Asukoht Pärnus)

Sindi alev; Vändra alevik; vallad: Uulu, Reiu,
Tori, Vana-Vändra, Uue-Vändra, Taali, Tahkuran-

na, Häädemeeste, Orajõe, Laiksaare, Kilingi.
Mõisaküla jaoskonnakohtunik.

(Asukoht Mõisakülas)
Alevid: Mõisaküla, Kilingi-Nõmme; alevikud:

Abja-Paluoja, Karksi-Nuia; vallad: Pati, Voltveti,
Talli, Jäärja, Abja, Vana-Kariste, Uue-Kariste, Pe-

nuja, Pornuse, Pöögle, Polli, Karksi, Laatre (end.
Mõisaküla).

Tekstis ettetulevad lühendused.

Tsiviil Kohtupidamise Seadus T.K.S.
Kriminaal Kohtupidamise Seadus K.K.S.
Balti Eraseadus B.E.S.
Kriminaalseadustik KrS.
Abielu Seadus Ab.S.
Riiki. Tööv. ja Hang. Seadus R.T. ja H.S.

1. Prokurörile ja kohtu-uurijale.
Kaebus lõpetatud süüdistuse ülesvõtmiseks.

Kohtukoja Prokurörile.

N. vallavolikogu volinik Eduard PALA,
elukoht Tartumaal, N. vallas, N. talus,

kaebus.

Käesoleva aasta märtsikuus toimetas Tartu kri-

minaalpolitsei juurdlust N. valla Käidi koolitalu
metsast lõigatud metsamaterjali kadumamineku koh-

ta, milline juurdlus lõpetati Tartu Ringkonnakohtu
prokuröri poolt.
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Nagu näha ligilisatud N. vallavolikogu proto-
kolli ärakirjast 30. maist s. a., võttis volikogu sei-

sukoha, et tingimata on olemas metsamaterjali puu-

dujääk kuritarviduse tagajärjel. Minule, kui voli-

nikule, on tehtud volikogu poolt ülesandeks asjale
seadusliku käigu andmine, mille tõttu kannan ette

Teile, härra prokurör, uued andmed, mis paljastu-
nud peale politsei juurdluse tegemist.

Volikogu protokoll nr. 1-st nähtub, et valla-

volikogu otsustas lõigata Käidi koolitalu metsast

200 saepakku laudade valmistamiseks. Protokollis

pole küll tähendatud, aga tegelikult jäi otsuse teos-

tamine tolleaegse vallavanema abi Jaak Surju hoo-

leks, kes elab N. valla N. külas.

Ligilisatud dokument nr. 759 tõendab, et lõi-

gatud oli 163 palki. Selle dokumendi algkiri, mis

kirjutatud suuremalt jaolt Jaak Surju käekirjaga,
ja osalt selleaegse vallavanema Kusta Rannu käega,
hoidub vallavalitsuse arhiivis.

Vallavalitsuse koosoleku protokollis nr. 4 otsus-

tati vedada 31 palki lõigatute arvust Käidi kooli-

maja juure, milline otsus on täidetud ja palgid
seal ära kasutatud ehituse otstarbeks.

132 palgi vedu Koorküla saeveskisse anti Da-
niel Pungerjale. Kuna lõigatud palkide algnime-
kirjas on märgitud ära punase pliiatsiga need paL
gid, mis pidid minema Koorküla saeveskisse, siis

on võimalik arvutada välja see mass, mis pidi too-

dama sinna.

Pliiatsiga tehtud arvutusest nähtub, et pidi vee-

tarna saeveski juure 1766,8 kantjalga puumater-
jalis

on viidud aga, kooskõlas ligilisatud kviitun-

giga, 1376 kantjalga, seega vähem 390,8 kantjalga.
17. jaanuaril 1936. a. vaadati üle ümbertöö-

tatud metsamaterjal, mis toodud Koorküla saeves-

kist, kusjuures selgus, et seda on vähem kui 1376

kantjalga, mis oli võetud vastu saeveski juures.
Seega on läinud kaduma metsamaterjali mitte ai-

nult metsast väljavedamise ja saeveslds vastuvõt-

mise vahel, vaid ka peale selle. Täpset kadumami-
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neku arvu võib ütelda asjatundja, kes oskab välja
arvutada puumassi esitatud andmete põhjal. Kaduma
on läinud puumassi õige tunduvalt.

Dokument nr. 759 järgi on lõigatud 163 pakku,
aga metsavaht August Kaisma seletuse põhjal on

lõigatud suurem arv, mis kõrvaldatud saladusli-
kul viisil. Metsavaht Kaisma poeg Julius Kaisma

tõendab, et puutööstuse omanik Otto Kaubi on ka-
sutanud valla materjali oma tööstuses.

Vallavalitsuse materjalide raamatus on näida-

tud, et 13. märtsil 1936. a. on tarvitatud 110 lauda

vaestemaja ümberehitamiseks ja 22 lauda koolimaja
parandamiseks, mis absoluutselt ei vasta tõele.

Eeltoodud põhjustel palun Teid, härra Kohtu-

koja prokurör, teha korraldus käesoleva asja eel-
uurimisele määramiseks ja süüdlase vastutusele
võtmiseks. Eelistatav oleks asja selgitamine kohtu-

uurija kaudu, sest siin on oluline tähtsus eksper-
tiisil ja ülevaatusel.

Lisad: 1) väljavõtt protokollist nr. 3. 22.V1.36.

2) „ „ „
L

3) „ „ „
4.

~

4) „
aktist

„
32.

„

5) „ „
34.

„

6) „ materjal, raamat.
„

7) pliiatsiga kirjut, massi väljaarvutus
8) ärakiri kviitungist 29.V11.36.

N. vallas, 30. augustil 1936.

Eduard Pala

Kaebus lapse kõrvaldamises.

Tartu ringkonnakohtu prokurörile

Liisa LASVA, Tartns
Anne tän. 71,

kaebus.

Teenides läinud aasta sügisel Pangodi valla
Merivahi talus märkasin sama talu tüdruk Miilil
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raseduse tunnuseid. Sünnitamine toimus salaja, kus-

juures laps on kõrvaldatud näiliselt seadusvastasel
teel.

Tegin vastava avalduse Pangodi rajooni kons-

taablile, kes koostas sellekohase protokolli. Nagu
ma kuulnud, levitavat tüdruku ema jutte ja uhkus-

tavat avalikult, et neil olevat läinud korda ära sum-

butada kogu asja, mille tõttu puuduvat põhjus
kartmiseks.

Et asi pole saanud seni käiku ja keegi pole
võetud vastutusele, seepärast palun Teid, härra

prokurör, võtta käesolev asi selgitusele ja süüd-

lased vastutusele.

Tartus, 2. märtsil 1936. a.

Palve teisendite saamiseks juurdlusest.

Tartu I jaoskonna kohtu-uurijale.

Süüaluse Hilja Jaagu t. EHALA

Tartus, Ülikooli tän. 36,

palve.

Seega palun Teid, härra kohtu-uurija, välja
anda minule ärakiri minu süüteo uurimistoimingu
igast protokollist KKS § 475 põhjal.

Tartus, 5. oktoobril 1936. a

Hilja Ehala

Palve tsiviilnõude tunnustamiseks

Tartu 1. jaoskonna kohtu-uurijale.

Paul OKNA,

Tartus, Piiri tän. 19,

palve.

Käesolevaga palun Teid, hr. kohtu-uurija, tun-

nustada mind tsiviilnõudjaks Teie toimetuses oleva
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Urban Belsky süüteo asjas KrS § 548 järgi, millega
nõuan kahjutasu minult varastatud hobuse eest
350 krooni väärtuses.

Tartus, 27. augustil 1936. a.

Paul Ohna

Kaebus allkirja võltsimise või kuritarvituse pärast.

Tartu 5. jsk. kohtu-uurijale.

Tiiu, KÕO, Palupera vallas
Oriku talus,

süüdistuses

Lembit KOORASTE vastu,
Valguta vallas, Tindi talus,

KrS § 409 põhjal,

kaebus.

1936. a. kevadel jättis Elva jaoskonnakohtunik
tagajärjeta minu palganõude Lembit Kooraste vas-

tu 79 krooni 50 sendi suuruses, millise otsuse kin-
nitas 27. augustil 1936. a. Tartu ringkonnakohus.

Tähendatud nõude tühistamise aluseks oli kost-

ja poolt esitatud ja minu allkirjaga varustatud pal-
garaha kättesaamise kviitung, millist mina aga ei

ole armud. Selline olukord sunnib oletama minu

allkirja võltsimist.

Võib ehk olla veel teine võimalus. Astudes
teenistusse Tindi tallu laskis Lembit Kooraste alla

kirjutada mul palgalepingule, millel jäi tühi ruum

enne allkirja. Oletades, et pole tegemist allkirja
võltsimisega, veendun selles, et Lembit Kooraste
on lõiganud ära tüki paberit lepingu alt ühes minu

allkirjaga ja täitnud tühjad read ebaõige sisuga.
Viimast võimalust tõendab kõige objektiivse-

malt allkirjale järgnev daatum: „Valgustas, 1.V.36“.
Aastaarvu viimane number „6“ on näiliselt paran-
datud. Selle asemel pidi seisma varem „5“, tähen-
dab lepingu allakirjutamise ja teenistusse astumise

aeg.
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Eeltoodud põhjustel palun Teid, härra kohtu-

uurija:
1) alata eeluurimist käesolevas asjas KrS

§ 409 tunnusmärkidel ja võtta Lembit Kooraste

seaduslikule vastutusele;
2) nõuda välja tsiviil-akt nr. 995 — 36. a.

Tartu ringkonnakohtu tsiviilosakonnast minu nõud-
mises Lembit Kooraste vastu 79 krooni ja 50 sendi

pärast ühes akti juures esitatud minu allkirja
kandva kviitungiga 1. maist 1936. a., ja

3) kuulata üle tarbekorral tunnistajana Reet

Abja, kes elab Valguta vallas, Tindi talus, kes

teab, et minul oli saada palka teenistusest lahku-
mise eel.

Paluperas, 4. oktoobril 1936. a.

Tiiu Kõo

Kaebus kuritahtlise süüdistuse põhjal.

Valga jsk. kohtu-uurijale.

Ilmar SÄRU, Rõngu vallas,
Puudi talus,

süüdistuses

Abram RIIDAJA vastu
Patküla vallas, Enge talus

KrS § 139 põhjal,

kaebus.

Detsembri kuus 1935. a. avaldas Abram Riidaja
Aakre rajooni konstaablile, et mina olevat röövinud

temalt ära 10. detsembril 1935. a. 2000 krooni tema

elukohas, paludes mind võtta vastutusele. Sama
kaebust toetas Riidaja edasise juurdluse ja eeluuri-
mise ajal.

Tartu ringkonnakohus mõistis mind õigeks 6.

märtsil 1936. a., milline otsus on astunud seaduse-

jõusse.
Eeluurimise materjal tõendab selgesti, et kahe

tuhande krooni olemasolu ja selle riisumine on põh-
jendamata kaebus Abram Riidaja poolt minu vastu.
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Eeluurimise toimetuse lehes nr. 16. näitab politsei
märkus, et Abram Riidaja on vaene inimene, kellel
üldse ei võinudki olla sarnast rahasummat. Olles

tunnistajaks seletab kohalik vallasekretär (eel-
uurimise toimetuse lehes nr. 30), et Abram Riidaja
jutt raha olemasolust ei ole usutav.

Oluliselt on täiesti võimata, et Riidaja valduses
leidus niipalju raha, mida ta hoidis kodus patjade
vahel. Tuleb kindlasti järeldada, et käesoleval ju-
hul on tegemist sihiliku kuritahtlise kaebusega mi-

nu vastu, mis tingitud perekondlistest kokkupõi>
getest võrsunud kättemaksuhimust ja kaebaja soo-

vist teha minule halba.
Ettekantud põhjusil palun Teid, härra kohtu-

uurija:
1) alata eeluurimist ja võtta Abram Riidaja

vastutusele minu vastu tõstetud valesüüdistuse pä-
rast KrS § 139 alusel;

2) nõuda välja Tartu ringkonnakohtu krimi-

naal-osakonna I astme akt nr. 901 — 36. a. süü-

distuses minu vastu KrS § 550 järgi, ja
3) kuulata üle tunnistajana Aakre rajooni

konstaabel ja teised isikud, kes annud olulisi se-

letusi selles asjas tähendatud aktis.
KrS § 139 on minul teada.

Rõngus, 20. mail 1936. a.

Ilmar Säru

Kaebus valetunnistaja vastutusele võtmiseks.

Tartu 5. jsk kohtu-uurijale.
Ülo HALLJALA, Rõngu
vallas, Pulksadu talus,

süüdistuses
Kalev KUNDAMALLA vas-

tu, kelle elukoht minul

teadmata, KrS § 141 põhjal,

kaebus.

20. veebruaril 1936. a. oli minu süüdistuse asi

arutusel Elva jaoskonnakohtuniku juures, kus tun-
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nistajad Kundamalla ja Põrkun seletasid vande

all, et mina olevat omavoliliselt raiunud metsa ja
nemad olevat tabanud minu selle teo päält 18. jaan.
1936. a. Nende tunnistuse järgi mõistis jaoskonna-
kohtunik minu süüdi.

Tähendatud tunnistajate seletus ei vasta sugugi
tõele, sest 16. jaanuarist 1936. a. haigestusin mina

kopsupõletikku, mis hoidis mind voodis 2 näda-
lat. Seda teavad tõendada Hans Mäo ja Alma

Väätsa, mõlemate elukoht Rõngu vallas, Pulksadu
talus.

Pääle selle on veel teada minul, et metsavaht
Kalev Kundamalla on müünud ära selle puu, mille
raiumises mind süüdistatakse, Jaan Esnale, kes
elab Aru vallas, Luiga talus, mida teavad tõendada

Hans Mäo ja Alma Väätsa.

Eeltoodud põhjusil palun Teid, härra kohtu-

uurija:
1) alustada eeluurimist käesolevas asjas ja

võtta vastutusele Kalev Kundamalla ning Peep Põr-
kun valetunnistuse andmise eest KrS § 141 alusel;

2) kuulata üle tunnistajatena selles kaebuses
tähendatud isikud ja

3) nõuda välja minu süüdistuse akt Elva jaos-
konnakohtunikult milles on näha tunnistaja Porkuni
aadress ja mõlemate tunnistajate seletused.

Rõngus, 21. aprillil 1936. a.

Ülo Hall]ala

Kaebus testamendi võltsimise pärast.

Võru 1. jsk. kohtu-uurijale.
Karl KÄRU, Tartus,

süüdistuses
KrS § 409 põhjal,

kaebus

Nagu näha ärakirjas juurelisatud Tartu ring-
konnakohtu tsiviilosakonna otsusest 3. veebruarist
1936. a. on kinnitatud Amalie Seliste minu surnud õe

Elsa Torma, sündinud Käru, pärijaks.
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Pärijaks kinnitamine on toimunud koduse tes-
tamendi põhjal, mis tehtud 14. märtsil 1935. a.

Võrus, doktor Lutsuveri kliinikus.

Testament on varustatud küll surnud Elsa Tor-
ma allkirjaga, aga pärandusjätja oli täiesti kirja-
oskamatu niihästi lugemises, kui ka kirjutamises.
Tahes või tahtmata ei vääri testamendi allkiri põr-
mugi usaldust. Minu surnud õe kirjaoskamatust
võiks tõendada Kasaritsa vallavalitsus, kelle asja-
ajamises peaks leiduma andmeid selle kohta. 1927.

aastal kinnistati Kasaritsa valla ~Aravete nr. 18“
talu omandusõigus Elsa Torma nimele, kusjuures
viimase eest kirjutas alla keegi teine inimene kin-
nistusraamatu registris.

Naelutan veel kinni oluliselt tähtsa fakti: mit-

mel korral on kutsutud Võru notar Sermat
dr. Lutsuveri kliinikusse, kus viimane käinud 12.

märtsil 1935. a. jakeeldunud testamendi koostamisest
Elsa Torma meelemärkuseta seisukorra pärast. Ei
ole kuidagi usutav, et 2 päeva hiljem haige oleks
olnud terve meelemõistuse juures ja muutunud pea-

legi kirjaoskajaks, tehes testamendi kaugelt sugu-
lase Amalie Seliste kasuks, kuna minul oleks olnud

suurem õigus selleks.

Ettetoodud põhjusil palun Teid, härra kohtu-

nurija:
1) alata eeluurimist käesolevas asjas KrS § 409

põhjal;
2) kuulata üle tunnistajatena selles kaebuses

ja testamendis tähendatud isikud;

3) nõuda välja kohtuotsuses nimetatud testa-

ment, ja
4) toimida vaatlus kinnistusregistrile Elsa Tor-

ma allkirja kohta.
KrS § 139 on teada minul.

Lisa: ärakiri kohtuotsusest ja testamendist.

Tartus, 9. aprillil 1936. a.

Karl Käru
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2. Kinnistusjaoskonnale.
Palve obligatsiooni kinnistamiseks.

(Allkiri peab olema tõestatud).

Viljandi-Pärnu kinnistusjaoskonnale.

~Popa nr. 41“ taluomanik
Oskar VENE, elukoht,
Pärnumaal, Kaubi vallas

palve.

Esitades siinjuures obligatsiooni palun kinnis-

tada pandiõigus selle obligatsiooni põhjal ~Popa
nr. 41“ talu peale Hermann Laigu kasuks 1000

krooni suuruses 6°/o aastas ja anda välja minule

kinnistusakt.

Kaubis, 26. augustil 1936. a

Oskar Vene

Palve obligatsiooni kustutamiseks.

(Nõutav tõestatud allkiri).

Tallinna-Haapsalu kinnistusjaoskonnale.

Eino VÄLBE, elukoht

Harjumaal, Lehtse vallast

palve.

Käesolevaga palun kustutada kinnistusraama-
tuis siia juurelisatud 16. novembril 1925. a. nr.

924 all „Kerase nr. 25“ kinnistu nr. 814 talu peale
kinnistatud obligatsioon 1500 krooni väärtuses, mil-

lel leidub tõendus kapitali ja protsentide tasumise
kohta.

Lehtses, 21. oktoobril 1936. a.

Eino Välbe

Märkus: peale selle võib esitada kustutamiseks täitelehe
järgi nõudekorras või kuulutuse põhjal hoiukorras.
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3. Vaestelastekohtule

Palve eestkostja nimetamiseks alaealistele

Raadi valla vaestelastekohtule.

Egon NUAPÄÄ, Raadi vallas,

palve.

7. septembril s. a. minu surnud vend Artur

Nuapääst jäi järgi kaks alaealist last: tütar Vally,
8 aastat vana, ja poeg Heinrich, 4 aastat vana,
kellele palun nimetada eestkostja.

Lisa: 1) perekonnatunnistus ja 2) surmatun-

nistus.

Tartus, 18. septembril 1936. a.

,
E. Nuapää

Märkus: kui hooldaja nimetamisega on seotud ühtlasi va-

rade hoiulevõtmine linnapiirides, siis tuleb esitada palve
jaoskonnakohtunikule (v. hoiuasjad). Maal asuvale pä-
randustombule toimib valla vaestelastekohus hooldaja
määramise ja hoiulevõtmise.

Palve hooldaja määramiseks ja pärandustombu hoiulevõtmiseks.

Jõgeveste valla vaestelastekohtule.

Anton PIASOO, elukoht Jõgeva
vallas, „Kirbu nr. 8" talus,

palve.

Surres 19. juunil s. a. oma alalises elukohas

Jõgeveste „Pärdi“ 'talus jättis minu lesk õde Maret

Kurg endast järgi pärandvara, mis koosneb taluko-
hast ja selles asuvast eluta ja elusinventarist, mille
seaduslikuks pärijaks osutub pärandusjätja alaea-
line poeg Oskar Ennu p. Kurg. Talu kasutab rentnik,
kes võib loobuda nüüd omavoliliselt mõnest lepingu
tingimusest oma kasuks, sest pärandustombu hu-

vid on ilma valveta.
Mainitud põhjustel palun vaestelastekohut võt-

ta 19. juunil s. a. Jõgeveste vallas surnud Maret
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Kurest järelejäänud kinnis- ja vallasvara hoiule ja
nimetada korralikud hooldajad pärandustombule.

Jõgevestes, 10. juulil 1936. a.

A. Pikasoo

Palve hooldatava varanduse müümiseks.

Meeri valla vaeslastekohtule

Surnud Adam Pihu pärandus-
tombu hooldaja August ROOSE,
elukoht Meeri valla „Lülli“ talus,

palve.

Minu kätte hoiule antud Adam Pihu pärandus-
tombus leiduvad villased, poolvillased ja linased

kangad, seljariided, padjad, ihu- ja voodipesu hak-
kavad koitama ja levitavad kopituse lõhna, mis

tingitud hoiuruumi rõskusest. Pikapeale muutuvad
nad täitsa väärtusetuiks esemeiks, mis ei kata enam

hoiuruumi üürikulu.

Ettetoodud põhjusil palun Vaestelastekohut lu-

bada ära müüa surnud Adam Pihu pärandvara
enampakkumise teel.

Meeril, 30. augustil 1936. a.

August Roose

Palve hooldatava varanduse kättesaamiseks*

Kavastu valla vaestelastekohtule

Anette PIISKU, elukoht

Tartus, Kastani tän. 58,
hooldamises

surnud Kadri Piisku pä-
randvara pärast,

palve.

Olen oma hingusele läinud ema Kadri Piisku
ainuke seaduslik pärija. Temast järele jäänud ja
hoiule võetud varanatuke on väheväärtuslik ja jat-
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kub vaevalt matusekuludeks. Palun seepärast lõpe-
tada hoiutoimetus ja anda minule kätte pärandvara.

Tartus, 22. juulil 1936. a.

Kadri Piisku

Palve hooldamiskohnstustest vabastamiseks.

Tartu linna vaestelastekohtule.

Surnud Jaan Vesteli pärandus-
tombu hooldaja Johannss Peetri

p. JOOST’i, Tartus, Riia t. 8,

palve.

Olles esitanud varahooldamise aruande ja soo-

vides muuta oma senise elukoha palun vaestelaste-
kohut vabastada mind surnud Jaan Vesteli pärand-
vara hooldamisest ja määrata uus hooldaja minu

asemele.

Tartus, 20. augustil 1936. a.

J. Joost

Palve hooldaja tagandamiseks ja uue määramiseks.

Jõgeveste valla vaestelastekohtule.

Anton PIKASOO, Jõgeva
vallas, „Kirbu“ talus,

hooldamise asjas
surnud Maret Kure päran-

dustombu pärast,

palve.

Minu surnud õe Maret Kure pärandustombu
hooldaja Paap Kihulane ei suuda või ei taha va-

litseda pärandvara korralikult ja huvikohaselt. Tor-
mist lõhutud heinaküüni katus seisab parandamata
ja ummistunud põllu-vahe-kraavid on jäetud puhas-
tamata. Rentnik raiub omavoliliselt talu metsast

palke, mis kaovad teadmata kuhu, ja viib heinu ning
õlgi turule, mis on keelatud rendilepingus. Hooldaja
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Paap Kihulane on varanduseta isik, kellel pole vas-

tutada millegagi tema hooletuse läbi tekkinud kah-

jude eest.

Esitatud põhjusil palunvaestelastekohut: eemal-

dada Paap Kihulane pärandvara hooldamisest ja
nimetada uus hooldaja pärandustombule.

Jõgevestes, 24. novembril 1936. a.

Anton Pikasoo

Palve hooldamise lõpetamiseks.

Tartu linna vaestelastekohtule.

Richard VESTELT Tartus,
Kartuli tän. 12,

hooldamise asjas
surnud Jaan VestePi pä-

randvara pärast,

palve.

Vastavalt ärakirjas juurelisatud Tartu I jaos-
konnakohtuniku otsusele olen kinnitatud surnud
Jaan Vesteli ainsamaks seaduslikuks pärijaks, mil-

line otsus on astunud seadusejõusse.
Neil põhjusil palun vaestelastekohut: lõpetada

surnud Jaan Vesteli pärandustombu hooldamine

ja vabastada Johannes Joost selle vara hooldaja
kohustest.

Tartus, 12. novembril 1936. a.

R. Vestel
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4. Kohtupristavile või konstaablile.

Palve kohtuotsuse täitmise pööramiseks vallasvarale.

Saadjärve rajooni konstaablile

Oskar VILU, Tartus,
Riia tän. 21,

nõudmises

kostja Jakob Vilu vastu,
Tartus, Turu tän. 28,

palve.

Esitades siinjuures protestitud veksli ühes Tar-
tu II jaoskonnakohtuniku sundotsusega 8. veebrua-
rist 1936. a. nr. 210 all palun Teid, härra konstaa-

bel, sisse nõuda selle otsuse järgi kostja Jakob
Vilult minu kasuks:

1) kapitalvõlga 175 krooni ühes 80/o, arvates

1. veebr. 1936. a. kuni äramaksu päevani;
2) veksli protestikulu 1 kroon ja 90 senti;
3) l/40/o vekslitasu 50 senti;
4) kohtu- ja asjaajamiskulu 8 kr. 45 senti, ja
5) kulud, mis seotud käesoleva sissenõudmi-

sega.
Täitmise palun pöörata kostja Jakob Vilu val-

lasvarale, mis asub Saadjärve vallas, Konise talus

ja mille koosseisu kuuluvad:

üks kõrb mära üle 10-ne aasta vana, kaks pu-
nast leluna, kolm punast' õhva, üks pull, üks nelja-
vedruga korras sõiduvanker, üks pruugitud korras

„Osborne“ heinaniidumasin, kaks korras rege, kaks
korras raudtelgedega töövankrit, üks vedruäke, üks

pöörader ja kaks raudjpulkadega äket.

Loetletud vallasvara palun arestida hoolimata
kolmandate isikute keelust ja vastuvaidlusist ning
määrata müügile kõige lähemal ajal, rahuldades
minu nõue müügilt saadud summadest.

Tartus, 9. veebruaril 1936. a

O. Vilu
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Palve kohtuotsuse täitmise pööramiseks kinnisvara müügist sisse-

tulnud summale.

Võru jaoskonna kohtupristavile
Johannes TIKERMAR’i

Tartus, Riia tän. nr. 88,
nõudmises

A/s M. Kubuleht & Ko

vastu, kelle volinikeks on

Martin ja Evald Kubuleht,
mõlemate elukoht Tartus,
Lai tän. 42, minul saada-
oleva palga pärast

180 krooni suuruses,

palve.

Esitades siinjuures täitelehe, välja antud Tartu
2. jaoskonnakohtuniku poolt 29. juunist 1936. a.

nr. 803 all, palun Teid, härra kohtupristav, sisse

nõuda kostjalt selle täitelehe järgi seaduses tööta-

sule ettenähtud eelistatud korras minu kasuks kost-

jale kuuluva ja Võru linnas asuva kinnisvara müü-

gist saadud summast, milline müük toimub Teie
täitmisel 14. septembril 1936. a., palgaraha 1. maist

1936. a. kuni 1. augustini 1936. a., s. o. 3 kuu eest

a 60 kr., kokku 180 kr., ühes 60/o-ga, arvates 16.

aprillist 1936. a. kuni äramaksu päevani, kohtukulli
5 kr. 85 senti, asjaajamise kulu 12 kr. ja käesoleva

sissenõudega seotud kulud.

Tartus, 5. septembril 1936. a.

J. Tikermari

Palve kohtuotsuse täitmisele pööramiseks kaupadele.

Tartu 3. jaoskonna kohtupristavile.

Ferdinand PÕLDE, Tartus
Aleksandri tän. 21—5,

nõudmises

O/ü K. Peterson & Ko vastu

kelle Tartu osakonna ladu-
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pidajaks ja asjaajajaks on

Jaan Lukas, elukoht Tartus,
Fortuna tän. 60,

palve.

Esitades siinjuures Tartu ringkonnakohtu täite-
lehe 4. maist 1936. a. nr. 2269 all palun Teid, härra

kohtupristav, sisse nõuda kostjalt O/ü. K. Peterson
& Ko minu kasuks kohtu- ja asjaajamiskulud
kahe kohtuastme eest 27 krooni 97 senti ühes kulu-

dega, mis seotud käesoleva sissenõudega.
Juhusel, kui kostja loobub maksmisest, palun

panna arest tema vallasvarale, mis asub kohaliku

laopidaja hoolduses ja koosneb mitmekesistest kee-
miliste ainete kaupadest, määrata üleskirjutatud
vallasvara müügile ja rahuldada minu nõudmine
müügist saadud summadest.

Palun võimaldada minule juuresolekut asjade
ettenäitamisel, üleskirjutamisel ja hindamisel.

Tartus, 10. augustil 1936. a.

P. Põlde

Palve kohtuotsuse täitmisele pööramiseks palgale.

Kuremaa raiooni politseikonstaablile.

Peeter KANA, Tartus, Kauba
tän. 17,

nõudeasjas
kostja Juhan SELLI vastu,
kes asub Palamuse kiriku juu-
res kümnikuna remonttöödel,

palve.

Esitades siinjuures Tartu II jaoskonnakohtu-
niku sundotsuse 3. augustist 1936. a. nr. 116 all

palun Teid, härra konstaabel, sisse nõuda selle
otsuse järgi kostjalt J. Sellilt minu kasuks kapital-
võlga 25 kr., protestikulu 78 senti, kohtukulu 1 kr.
50 senti ja protsente 30. maist 1936. a. kuni ära-
maksu päevani ühes Teie sissenõude kuludega.
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Kostjalt olen varem kätte saanud selle veksli ta-

suks 5 krooni, mida palun võtta arvesse ja maha

arvata väljamõistetud summast.

Juhusel, kui kostja vabatahtlikult ei maksa, pa-
lun Teid panna arest tema palgale, mis ettevõtja
Peeter Kulli poolt — elukoht Palamusel maks-

takse temale kümnikuna Palamuse kiriku remont-

tööde juures, sisse nõuda seda minu heaks ja tea-

tada minule tagajärgedest.
Täitmist palun Teid ette võtta kiires korras,

sest on karta, et kostja töölt varsti lahkub.

Siinjuures 45 senti tempelmarkides.
Tartus, 17. detsembril 1936. a.

P. Kana

Palve arestitud varanduse arestist vabastamiseks.

Tartu 4. jsk. kohtupristavile.
1) Firma Jakob, asearu volinik

Johannes RÄÄGU, Tartus,
Riia tän. 87, ja

2) kaubamaja V. HANSON’i, Tar-

tus, Aleksandri tän. 1,
nõudmises

kostja Jaan EICHE asjas,
kelle aadress aktis,

vallasvara arestist vabastami-
miseks

palve.
Käesolevaga palume Teid, härra kohtupristav,

vabastada Jaan Eiche arvel see vallasvara osa ares-

tist, mis on üles kirjutatud meie nõudel, kuid mille
müük on pandud seisma kolmanda isiku

A
poolt Tar-

tu 4. jaoskonnakohtuniku kindlustusmäärusega ja
mis on tunnustatud kohtulikult kolmanda isiku
omanduseks.

Oksjonil äramüüdud muu vallasvara eest saa-

dud raha palume määrata jagamisele.
Tartus, 23. mail 1936. a.

J. Räägu
V. Hansen



127

Palve kohtuotsuse täitmisele pööramiseks kinnisvarale.

Tartu IV jaosk. kohtupristavile.

Eugen LEHE, Elvas, Kesk tän. 44,

täitmises

kostja Abel TÕNISTE vastu, Tartus,
Lille tän. 101,

palve.

Esitades siinjuures Tartu ringkonnakohtu poolt
väljaantud täitelehe 29. maist 1936. a. nr. 862 all

palun täide viia mainitud kohtuotsus, pöörata nõud-

mine kostja kinnisvarale, mis asub Tartus, Lille

tän. 101, kinnistu nr. 381, ja määrata üleskirjutatud
kinnisvara oksjonile.

Tartus, 7. juunil 1936. a.

E. Lehe

Palve kohtuotsuse seismapanemiseks.

Tartu IV jsk. kohtupristavile.

Richard KIVISTE, Tartus,
Purde tän. 17,

palve.

Kostja Hendrik Liiv, kelle vallasvara on üles

kirjutatud Teie poolt minu nõudel Tartu 4. jaos-
konnakohtuniku täitelehe põhjal, lubas ära tasuda

vabatahtlikult minule oma võlasumma ühe kuu

jooksul.
Palun sellepärast seisma panna otsuse täitmine

kõnesolevas asjas kuni minu edaspidise korral-

duseni.

Tartus, 25. juulil 1936. a.

R. Kiviste
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Palve arestitud varade teistkordseks müügile määramiseks.

Tartu 1. jsk. kohtupristavile.

Hugo SINILA, Tartus,
Aleksandri tän. 8,

palve.

Teie poolt minu nõude rahulduseks üleskirju-
tatud ja kostja Karl Silmus’ele kuuluva vallas-
vara müük enampakkumise teel pidi toimuma 12.

skp. Oksjon jäi aga pidamata pakkujate mitteil-
mumise tõttu.

Palun määrata mainitud vallasvara teistkord-
sele müügile.

Tartus, 16. septembril 1936. a.

H. Sinila

5. Palveid jaoskomiakohtunikele.

a) Tsiviil- ehk nõudeasjus.
Märkus: Nõuded kuni 1000 kr. alluvad jaoskonnakohtule

Nõue lihtvõlakohustuse põhjal

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Eugenie KAALISTE, elukoht Tartus,
Lai tän. 56,

nõudmises

Armin MATTO vastu, elukoht Tartus,
Kivi tän. 79,

palve.
Nõudehind kr. 97,47.

Esitades siinjuures võlakirja 97 krooni 47 sen-

di suuruses, mille tasumisest kostja Armin Matto
on loobunud määratud tähtpäevaks, palun Teid,
härra jaoskonnakohtunik:



5 129

1) sisse nõuda kostja Armin Mattolt minu

kasuks 97 krooni 47 senti ühes 6°/o aastas, arvates
nõude esitamisest äramaksmiseni;

2) mõista kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
kanda minu kasuks;

3) lubada otsus eeltäitmisele, ja
4) arutada asi ka poolte juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: võlakiri.

Tartus, 21. oktoobril 1936. a.

Eugenie Kaaliste

Nõue vastutuse põhjal.

Elva jaoskunnakohtunikule.

Alfred PEIDU, Tartus,
Pepleri tän. 80,

nõudmises

Boris ALENKO vastu,
Elvas, Kalda tän. 21,

palve.
Nõudehind kr. 32,86

Boris Alenko jäi võla vahekorda minuga järg-
misel viisil: 1935. a. suvel pani konstaabel aresti

minu nõudel sundotsuse järgi minu võlgnik Hans

Kala vallasvarale, mis asub Meeksi vallas ja koos-
neb ühekordsest elumajast.

12. septembril 1935. a. esines Boris Alenko
minule palvega vabastada Hans Kala vallasvara

arestist, mille tema tahtvat omandada ostuteel va-

balt kokkulepitud hinnaga. Sealjuures maksis Alen-
ko minule H. Kala arvel 120 krooni, jäi järgi H.
Kala tasumata võlga 38 krooni 86 senti, mille eest
Boris Alenko lubas vastutada ja minule välja maks-

ta, kui Hans Kala tõrgub maksmast peale vallas-

vara arestist vabastamist.
Boris Alenko ostis tähendatud maja ja Hans

Kala suri ilma minule võla maksmata. Et Boris
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Alenko loobub vastutuse täitmisest, siis palun Teid,
härra jaoskonnakohtunik:

1) ette kutsuda ja üle kuulata tunnistajana
Ferdinand Mäemees, elukoht Aru vallas, Sageli
talus, kes oli juures ja kuulis, kui Boris Alenko
andis minule suulise vastutuse Hans Kala võla

eest;
2) sisse nõuda kostja Boris Alenkolt minu

kasuks 38 krooni 86 senti ühes 60/o aastas nõude-
esitamisest äramaksmiseni;

3) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
peale minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitmisele, ja
5) arutada asi ka poolte mitteilmumisel ja

teha tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 27. veebruaril 1936. a.

Alfred Peida

Tagatise tagasinõudmine.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Siim Annuse p. PEIKLAJA,
Kastre-Võnnu vallas, Abna-

saare metskonna hoones,
nõudmises

põllutööministeeriumi vastu,
asukoht Tallinnas, kelle ko-
halikuks esindajaks on maa-

korralduse komisjoni liige,
asukoht Tartus, maavalitsuse

majas,

palve.

Nõudehind kr. 25.—

8. märtsil 1934. a. sõlmitud lepingu alusel võt-

sin mina rendile kalapüügi õiguse riigile kuuluvais

ja lepingus näidatud jõgedes üheks aastaks, arva-

tud 15. märtsist 1934. a. kuni 15. märtsini 1935. a.,
makstes tagatisena Tartumaa riigimaade ülemale

põllutööministeeriumi arvele 25 krooni.
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Täitnud kõik lepingus ettenähtud tingimused
rendiaja kestel olen õigustatud tagatise kätte saama.

Maakorralduse komisjoni liige väidab, et varem

korratult peetud arveraamatud ei võimalda minule

tagatise väljamaksmist ja seda võiks teostada üks-
nes kohtuotsuse põhjal.

Tugedes ettekantud andmetele palun Teid, här-
ra jaoskonnakohtunik, otsustada:

1) sisse nõuda põllutööministeeriumilt minu ka-
suks tagatisraha 25 krooni ühes seaduslikkude proü
sentidega nõudeesitamisest äramaksmiseni;

2) panna kohtu- ja asjaajamiskuld kostja
peale minu kasuks, ja

3) arutada asi ka poolte äraolekul ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: leping ja maksukviitung.
Kastre-Võnnus, 3. mail 1936. a.

Siim Peklaja
Märkus: Ts. kp. s. § 1291 ei luba riigi vastu eel-

täitmist.

Käsiraha tagasinõudmine.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.
Lilli KASEMETSA, Tartus,

Raekoja tän. 115—4,

nõudmises
Kristjan TUVI vastu, Tartus,

Turu tän. nr. 97,

palve.
Nõudehind kr. 30. —

10. juulil 1936. a. tegin ma suulise üürilepingu
majaomanik Kristjan Tuvi’ga, makstes temale käsi-
rahana korteriüüri arvel 15 krooni. Tuvi ei saanud
anda minule korterit oma majas määratud täht-

ajaks, millisel põhjusel on mul õigus nõuda kost-

jalt tagasi kahekordne käsiraha, mille vabatahtli-
kust tasumisest kostja loobub.

Ettekantud andmete alusel palun Teid, härra

jaoskonnakohtunik, otsustada:
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1) sisse nõuda kostja Kristjan Tuvi’lt minu
kasuks kahekordne käsiraha 80 krooni ühes 6%
aastas, arvates nõudeesitamisest äramaksmiseni;

2) panna kohtu- ja asjaajamiskulud minu ka-
suks kostja peale;

3) lubada otsus eeltäitmisele ja
4) arutada asi ka ilma poolte juuresolekuta

ja otsustada tagaselja.
Lisa: käsiraha kviitung.
Tartus, 6. augustil 1936. a.

Lilli Kasemets

Nõue arveraamatu alusel.

Otepää jaoskonnakohtunikule.

Martin TIMA, Otepää alevis,
oma majas,

nõudmises
Gustav KUSTEL’i vastu,
Otepää alevis, Steinfeldi ma-

jas,

palve.

Nõudehind kr. 18.58

Omavahelisel kokkuleppel võttis Gustav Kustel

mitmesugust kaupa minu poest 1935. aasta kestel
lahtisel ehk jätkuval arvel, mis märgiti igakord
arveraamatusse ja tõendati G. Kusteli allkirjaga.
Arve suurenedes loobus kostja minu poest kauba-

võtmisest, jättis võla, mille summa 18 krooni 58

senti, tasumata ja hakkas ostma teistest kaup-
lustest.

Neil põhjustel palun Teid, härra jaoskonna-
kohtunik, otsustada:

1) sisse nõuda kostja Gustav Kustelilt minu

kasuks 18 krooni 58 senti ühes 6°/o, arvates nõude-
esitamisest äramaksupäevani;

2) määrata kostja kanda minu kasuks kohtu-

ja asjaajamiskulud;
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3) lubada otsus eeltäitmisele ja
4) arutada asi ka poolte äraolekul ja teha otsus

tagaselja kostja mitteilmumisel.

Lisa: arveraamat.

Otepääs, 27. veebruaril 1936. a.

Martin Tima

Nõue äriraamatu alusel.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Riidekauplus „Asta“ omanik
Edmund HERNE, Tartus,
Kaubahoov nr. 112,

nõudmises

Arnold SAAG’i vastu, Tartus,
Fortuna tän. 75,

palve.

Nõudehind 186,37.

Juurelisatud firma „Asta“ reskontro notariaal-
selt tõestatud väljavõttest nähtub, et kostja Arnold

Saag võlgeb minule 186 krooni 37 senti, millist

võlga ta pole tasunud vaatamata minu korduvaile
nõudeile.

Arvestades ettekantud asjaoludega palun Teid,
härra jaoskonnakohtunik, otsustada:

1) sisse nõuda Arnold Saagi käest minu ka-
suks 186 krooni 37 senti ühes 6%, arvates nõude-
esitamisest kuni äramaksmiseni;

2) määrata kohtu- ja asjaajamiskulud kostjalt
minu kasuks;

3) lubada otsus eeltäitmisele;

4) arutada asi ka ilma poolte ilmumata ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel, ja
5) kindlustada minu nõue Arnold Saagi vastu

180 krooni 37 sendi suuruses arestipanemisega tema

vallasvarale, mis koosneb mööblist, äri sisseseadest

ja kaupadest, mis asuvad tema elukohas Tartus,
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Fortuna tän. 75, ning anda välja minule selleks

täiteleht, sest kostja on hakkanud võõrandama oma

varandust.

Lisa: väljavõte reskontrost.

Tartus, 3. septembril 1936. a.

Edmund Herne

Nõue protestitud veksliga sundtäite korras.

Otepää jaoskonnakohtunikule.

Peeter LEPASTU, Tartus,
Tähe tän. 62,

nõudmises

Juhan ROLLANDI vastu,
Kodijärves, Piisku talus,

palve.

Nõudehind kr. 62,06.

Esitades siinjuures Juhan Rollandi poolt välja-
antud veksli kr. 60.

—, tähtpäevaga 27. oktoobril
1936. a., mis protestitud mittemaksmises Tartu no-

tar J. Kallase kontoris 31. oktoobril 1936. a. not.

reg. nr. 3501 all, palun Teid, härra jaoskonnakoh-
tunik, otsustada:

1) sisse nõuda sundtäite korras selle veksli

järgi kostja Juhan Rolland’ilt minu kasuks:

a) kapitalvõlga kr. 60. — ühes 6°/o, arvates

27. oktoobrist 1936. a. kuni äramaksmiseni;
b) l/40/o vekslitasu kr. 0,15;
c) protestikulu kr. 1,72 ja
d) kohtu- ja asjaajamiskulud;
2) anda välja minule nimetatud veksel sund-

täite otsusega, määrates selle otsuse täitjaks vas-

tava rajooni konstaabli.
Lisa: protestitud veksel ühes ärakirjaga.
Tartus, 15. novembril 1936. a.

Peeter Lepastu
Märkus: Kui on girante, siis tuleb esitada

andjaja girantide vastu solidaarselt.
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Girandi nõue eelmiselt girandilt ja veksliandjalt sundtäite korras.

Petseri 1. jaoskonnakohtunikule.

Otto RIMM’i, Petseri

vallas, Demidova külas,
nõudmises

Aleksei PALGLIt, Mere-
mäe vallas, Luna külas,
ja Karl KARU’It, seal-

samas,

palve.

Nõtidehind kr. 65,33.

Kostjad Aleksei Palgi ja Karl Karu võlgnesid
minuga solidaarselt vekslipidajale Ivan Petrovile

juurelisatud kohtuotsuse põhjal sundtäite korras

65 krooni 20 senti, millise summa mina, olles eel-
viimaseks indossandiks, maksin nõudja kasuks väl-

ja 24. septembril s. a. ja sain kohtuotsuse ühes

veksliga kätte, mis õigustab mind pöörata nõud-
mise Aleksei Palgi, kui eelmise girandi ja Karl

Karu, kui veksliandja peale.

Neil põhjusil palun Teid, härra jaoskonnakoh-
tunik, otsustada: sisse nõuda sundtäite korras kost-

jatelt Aleksei Palgilt ja Karl Karult solidaarselt

minu kasuks 65 krooni 20 senti ühes 60/o aastas,

arvates 24. septembrist 1936. a. kuni äramaksmi-

selu, ja ühes kohtu- ning asjaajamise kuludega.
Otsuse täitmise palun panna Meremäe rajooni

konstaablile.

Lisa: kohtuotsus ühes protestitud veksli ja
ärakirjaga.

Petseris, 5. oktoobril 1936. a

Otto Rimm



136

Girandi nõue tFassaadilt väljaostetud protestitud veksliga.

Tartu 5. jaoskonnakohtunikule.

Albert SOOPALU, Tartus,
Maarja tän. 19,

nõudmises

Hans HERMSONI vastu,
Meeksi vallas, Mehikoorma

külas,

palve.

Nõudehind kr. 32,60

Esitades siinjuures kostja Hans Hermsoni poolt

väljaantud veksli kr. 30.— tähtpäevaga 12. juunil
1936. a., mis protestitud mittemaksmises Krediit

Panga Tartu osakonna nõudel Tartu notar Hugo
Vihalemi kontoris 16. juunil 1936. a. not. reg. nr.

4094 all, millise veksli mina, nagu näitab veksli

tagaküljel leiduv panga tõendus, olen välja ostnud

24. juunil 1936. a. vekslipidaja Krediit Panga Tartu

osakonnast 32 krooni 60 sendi eest, — palun Teid,

härra jaoskonnakohtunik, otsustada:

1) sisse nõuda sundtäite korras kostja Hans

Hermsonilt minu kasuks selle veksli järgi:

a) minu poolt väljamakstud summa 32 krooni

60 senti ühes 6<>/o, arvates 24. juunist 1936.

a. kuni äramaksmiseni, ja

b) kohtu ja asjaajamiskulud;

2) anda välja minule veksel sundotsusega, mää-

rates otsuse täitjaks Meeksi rajooni konstaabli.

Lisa: protestitud veksel ühes ärakirjaga.

Tartus, 26. juunil 1936. a.

Albert Soopalu
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Nõue sundtäite korras obligatsiooni alasel.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.

Georg KALMISTU, Tartus,
Munga, tän. 49—7,

nõudmises
Roman SAKISTE vastu,
Ulila vallas, Peetsi talus,

palve.
Nõudehind kr. 800. —

Esitades siinjuures obligatsiooni 800 krooni

väärtuses, mis on üles öeldud kostja R. Sakistele

ja pidi alluma väljamaksmisele 20. jaanuaril 1936.

a., kuid on maksmata, palun Teid, härra jaoskonna-
kohtunik, otsustada:

1) sisse nõuda sundtäite korras kostja Roman
Sakistelt minu kasuks obligatsiooni järgi, mis kin-
nistatud 8. märtsil 1926. a. Tartu-Valga kinnistus-
jaoskonnas kinnistu nr. 469 all Ulila vallas asuva

„Peetsi nr. 8“ talu peale, kapitalvõlga 800 krooni
ühes 80/o-ga, arvates 20. jaanuarist 1936. a. kuni

tasumiseni, ja kohtu ning asjaajamiskulud, ja
2) panna otsuse täitmine vastava jaoskonna

kohtupristavi peale.
Lisa: 1) obligatsioon ühes teisendiga ja 2)

obligatsiooni ülesütlemise notariaalne tõendus.

Tartus, 28. veebruaril 1936. a.

Georg Kalmistu

Nõue sundtäite korras kohtuliku kokkuleppe alusel.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.
Jüri SÕÕRUMÄGI, Tartus,
Vabaduse tän. 74,

nõudmises
Harald SILVA vastu, Tar-

tus, Vabaduse nr. 74 —2,

palve.
Nõudehind kr. 120,—

Teie avalikul kohtuistungil 7. aprillil 1936. a.

leppisin kokku kostja Harald Silvaga, et ta kolib
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vabatahtlikult välja ühes temast sõltuvate isikute

ja varaga minu majast, Tartus, Vabaduse tän. 74,
ühe nädala jooksul kokkuleppe päevast arvates,
kuid pole kolinud seni välja. Sellepärast palun
Teid, härra jaoskonnakohtunik, otsustada:

1) välja tõsta sundtäite korras kostja Harald
Silva ühes temast sõltuvate isikute ja varadega
minu majast ja kõrvalruumest Vabaduse tän. 74;

2) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja kan-
da minu kasuks ja

3) määrata otsuse täitjaks vastava jaoskonna
kohtupristav kostja elukoha järgi.

Lisa: 1) ärakiri kohtulikust kokkuleppest ühes

teisendiga ja 2) ärakiri kohtuotsusest ühes tei-

sendiga.
Tartus, 29. aprillil 1936. a.

Jüri Sõõrumägi

Nõue saamata palga pärast.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule*
Ida Juhani tütar RINGE,
Tartus, Narva t. 212—1,

nõudmises
Jaan ROHULEHT’! vastu,
Tartus, Roosi tän. 3,

palve.
Nõudehind kr. 54. —

Söögilapidaja Jaan Rohuleht palkas minu en-

dale kokaks, alates 10. jaanuarist 1936. a. tingi-
mustel, et esimese kuu eest maksab ta minule 20

krooni ja iga pärastise kuu eest 30 krooni ühes

prii söögiga. Kuu möödumisel Rohuleht minule pal-
garaha ei maksnud, vaatamata minu korduvaile kü-
simustele temalt ja tema abikaasalt. Samuti möödus
minul ka teine kuu ilma rahasaamiseta. Reageerides
minu tungivale nõudele loobus Rohuleht kategoori-
liselt maksmisest. Lahkusin selle tõttu 15. märtsist

1936. a. J. Rohulehe teenistusest, olnud seal üldse
2 kuud ja 4 päeva.
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Tugedes ettetoodud andmetele palun Teid, här-
ra ja oskonnakohtunik:

1) ette kutsuda ja üle kuulata tunnistajana
Herbert Kaljuti, elab Tartus, Narva tän. 212—1,
kes oli juures, kui käisin Rohulehelt palka küsimas,
mille võttis viimane õigeks, kuid tõrkus lõpuks
maksmast;

2) sisse nõuda kostjalt Jaan Rohulehelt minu
kasuks palgaraha teenistusaja eest 10. jaanuarist
1936. a. kuni 15. märtsini 1936. a. esimese kuu eest

20 krooni, teise kuu eest 30 krooni, ja 4 päeva eest

4 krooni, kokku, 54 krooni ühes seaduslikkude prot-
sentidega, arvates nõudeesitamise päevast kuni

äramaksupäevani;
3) kindlustada minu nõue selle esitamisel ares-

tipanemisega kostja vallasvarale, mis asub tema
elukohas ja koosneb puhvetikapist, letist, tooli-
dest ja laudadest, milleks esitan siinjuures Eesti

Panga Tartu osakonna kviitungi nr. 5263 deposiiti
makstud kr. 54.— peale;

4) panna kostja pääle kohtu- ja asjaajamisku-
lud minu kasuks ja

5) arutada asi ka poolte mitteilmumisel jaot-

sustada tagaselja.
Lisa: E. P. Tartu osakonna kviitung.
Tartus, 25. märtsil 1936. a.

Ida Ringe

Nõue saamata palga ja viivitusraha pärast.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Karl KOOSA, Tartus,
Riia tän. 76,

nõudmises
Arved KAMA vastu,
Tartus, Veski tän. 45,

palve.
Nõudehind kr. 78.—

1935. a. teenisin mina Arved Kama limonaadi-

tööstuses 5 kuud, alates 1. aprillist kuni 1. sep-
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tembrini, 40-ne kroonise kuupalgaga, mis teeb välja
200 krooni. Kogu teenistusaja kestel sain kätte väi-

kestes osades kogusummas 82 krooni, jäi saada
118 krooni, mida kostja A. Kama lubas minule
värssi tasuda, aga pole senini tasunud, vaatamata

minu korduvaile küsimusile. Peale selle on Kama
kohustatud maksma minule 1/3o/o viivitusraha iga
ööpäeva eest, vastavalt Tööstusliku töö sead. muut,

seadusele „R.R.“ nr. 175/176 — 1925. a.

Tugedes ettetoodud andmetele ja esitades siim

juures oma palgaraamatu palun Teid, härra jaos-
konnakohtunik, määrata käesolev asi arutusele ja

1) sisse nõuda kostja Arved Kamalt minu

kasuks palgaraha 118 krooni ühes seaduslike prot-
sentidega, arvates nõudeavaldamisest kuni äramak-

supäevani, ja peale selle 1/3o/o viivitusraha 118

krooni pealt iga ööpäeva eest 1. septembrist 1935. a.

kuni äramaksmiseni;
2) lubada otsus eeltäitmisele;
3) panna kostja peale kohtu- ja asjaajamis-

kulud minu kasuks;
4) arutada asi ka poolte mitteilmumisel ja teha

kostja mitteilmumisel tagaselja otsus ja
5) lubada minule vaesuse õigus, milleks esi-

tan siinjuures Tartu 2. jsk. politseikomissaripoolt
väljaantud tunnistuse 3. veebruarist 1936. a. nr.

26. all.

Tartus, 7. veebruaril 1936. a.

Karl Koosa

Salga nõue kohaliku kombe järgi.

Tallinna 4. jaoskonnakohtunikule.
Vidrik Vahe, Tallinnas,
Koidu tän. 10,

nõudmises
Olev LINA vastu Tal-

linnas, Kaupmehe 29—7,

palve.
Nõudehind kr. 80. —

Teenisin kostja Olev Lina juures kontoriamet-
nikuna kuupalgaga 60 krooni suuruses. 31. augus-
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til s. a. vallandas mind kostja tähendatud teenistu-

sest ilma etteütlemata, kusjuures jäi minul saamata
viimase kuu töötasust 20 krooni, mida kostja tõr-

gub vabatahtlikult maksmast. Samuti ei ole kostja
tasunud minule ülesütlemisega seoses olevat ühekuu

palka etteütlemise aja eest kohaliku kombe järgi,
mis kooskõlas minu palganormiga teeb välja 60
krooni.

Eeltoodud põhjusil palun Teid, härra jaoskon-
nakohtunik, otsustada:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
Kalju Kohaste, Tallinnas, Niguliste tänav 28—4,
kes võib tõendada kõiki ülalmainitud asjaolusid;

2) mõista välja kostja Olev Linalt minu kasuks
saamata töötasu 20 krooni ja kohaliku kombe järgi
ülesütlemise aja eest 60 krooni, kokku 80 krooni
ühes 6°/o, arvates nõudeesitamisest kuni tasumiseni;

3) lubada otsuse eeltäitmine;
4) panna kostja kanda kohtu- ja asjaajamis-

kulud minu kasuks ja
õ) otsustada asi ka poolte mitteilmumisel ja

teha tagaseljaotsuš kostja mitteilumisel.

Tallinnas, 16. oktoobril 1936. a.

V. Vahe

Märkus: Börsikomitee ütleb kohaliku kombe järgi palga-
maksmise kohta järgmiselt:

Vastuseks Teie kirjale 9. maist 1935. a. teatab
Tallinna Börsikomitee, et kohaliku kombe järele teenis-

tuslepingu ülesütlemine peab sündima üks kuu ette (kui
kontoriteenija ei ole kõrgemal ja vastutaval kohal), kus-
juures, kui õigel ajal on üles öeldud, maksetakse palk
kuni lahkumise päevani. See komme käib ainult teenis-

tuslepingute kohta, mille järele palk maksetakse kuu-

viisi ja milles pole mahatehtud aastane tasu ega ette-
nähtud teatavat sihti, mis määraks iseenesest juba le-

pingu kestvuse.
Sama komme käib ka kõrgemal ja vastutaval ko-

hal olevate ametnikkude ja prokuristide kohta, ainult
selle erandiga, et teenistuslepingu ülesütlemine neile

peab sündima kolm kuud ette ning ametist vallandamise

puhul (samasuguse lepingu juures) nendest mitte ära-

rippuvatel põhjustel, maksetakse neile kolme kuu palk
ette. Juhtivatel kohtadel seisvate isikute ja osakonna

(filiaali) juhatajate kohta maksab 3—6 kuuline tähtaeg,
mis oleneb volituste ulatusest ja kokkuleppe tingimustest.
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Kahjutasu nõue töölt ülesütlemata labastamise pärast

Suure-Jaani jaoskonnakohtunikule.

Robert VALUR’i, Kõo

vallas, Madise talus,
nõudmises

Peet RÄNI vastu, Võhma

alevikus, Kesk tän. 7,

palve.

Nõudehind kr. 36.—

Käesoleva aasta suvel töötasin suulise tööle-

pingu alusel Peet Räni juures teepostide panemisel,
saades palka 18 krooni nädalas. 16. augustil s. a.

vallandas tööandja mind ilma ülesütlemata ja näi-

lise põhjuseta, loobudes maksmast ette kahe nädala

palka, mille saamiseks on minul seaduslik õigus.

Neil põhjusil palun Teid, härra jaoskonnakoh-
tunik, otsustada:

1) ette kutsuda ja üle kuulata tunnistajana
Mart Veenus, elab Kabala vallas, Meti talus, kes

teab minu tingimusi teenistusaja, töö ja palga
suhtes;

2) sisse nõuda kostja Peet Ränilt minu kasuks

36 krooni ühes seaduslikkude protsentidega nõude-

avaldamisest äramaksmiseni;

3) määrata kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
kanda minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitmisele ja

5) arutada asi ka ilma poolte juuresolemata
ja teha tagaseljaotsus kostja ilmumata jäämisel.

Kõos, 20. augustil 1936. a

Robert Valur
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Nõue saamata üüriraha pärast.

Mõisaküla jaoskonnakohtunikule,

Jaan AUSTA, Kilingi
Nõmmel, Luha tän. 17

nõudmises

Juhan SANGASTE vas-

tu, Voltveti vallas, Kobla

asunduses,

palve.

Nõudehind kr. 40.—

Kolides välja minu majast Kilingi-Nõmme ale-
vis, Luha tän. 17, jättis kostja Juhan Sangaste üüri-
raha maksmata 5. juunist 1936. a. kuni 5. augustini
1936. a., üldse kahe kuu eest a 20 krooni, kokku 40

krooni. Olen saatnud kostjale maTcsu-meeletuletuse,
mis on jäänud tagajärjeta.

Ettetoodud põhjusil palun Teid, härra jaos-
konnakohtunik, otsustada:

1) kutsuda kohtusse ja kuulata üle tunnista-

jana Viktor Vasksepp, elab Kilingi-Nõmmel, Luha
tän. 17, kes teab, et kostja Juhan Sangaste võttis
korteri üürile minu majas ülaltähendatud tingi-
musil ;

2) nõuda sisse kostja Juhan Sangastelt minu
kasuks üüri arvel 5. juunist 1936. a. kuni 5. augus-
tini 1936. a. 20 krooni kuus, kokku 40 krooni ühes
seaduslikkude protsentidega nõudeesitamisest ära-

maksmiseni;
3) määrata kanda kohtu- ja asjaajamiskulud

kostjale minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitmisele ja

5) arutada asi ka poolte juuresolemata ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Kilingi-Nõmmel, 1. septembril 1936. a.

Jaan Austa
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Nõue korteri vabastamiseks ja üüriraha sissenõudmiseks.

Märkus: On väljatõstmise nõudega ühes ka üüriraha

nõudmine, siis koosneb nõudehind aastaüürist ja võlga-
olevast üürirahast.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.

Majaomanik V ilhelmine VÕRUORU
Tartus, Kuu tän. 84—2,

ä

nõudmises
Voldemar VÕHANDU vastu, Tartus,
Kuu tän. 84—4,

palve.
Nõudehind kr. 260. —

1. juulil 1936. a. ütlesin mina üles üürnik Vol-
demar Võhandule tema kahetoalise korteri minu

majas, mille üür on 20 krooni kuus ettemaksuga iga
kuu esimesel kuupäeval, andes temale kahenäda-
lase tähtaja uue korteri otsimiseks ja minu ma-

jast väljakolimiseks, s. o. kuni 14. juulini 1936. a.

Ülesütlemine minu poolt sündis kahel vajalisel
põhjusel:

1) peale mehe surma kasutasin mina edasi

neljatoalist perekonna-korterit, mis osutub minule,
kui üksikule isikule, liiga ruumikaks ja selle pida-
mine — kulukaks. Praegune raske aeg sunnib elama
kõiki koondamise ja kokkuhoiu tähe all. Otsus-
tasin asuda väiksemasse korterisse, andes oma se-

nise suurema korteri üürile, alates 1. augustist
s. a. Vastava ruumi soetamiseks oma majas olin

sunnitud üles ütlema mõne väiksema korteripi-
dajale, ja

2) et ütlesütlemine langes just Voldemar Võ-

handule, oli tingitud tema halvast läbisaamisest

naabritega. Enamus minu üürnikest nõudis minult

kategooriliselt Võhandu lahkumist minu majast,
ähvardades vastasel korral ise välja kolida. Kui

ma polekski vajanud mainitud korterit ise omale,
siis oleksin ma pidanud ikkagi Võhandule korteri
üles ütlema nimelt teiste korteripidajate huvides

ja nende tungival nõudel.
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Määratud tähtpäevaks jättis Võhandu korteri

vabastamata, väljendades kindlal sõnal, et ta ei

mõtlegi väljakolida. Minu endises korteris asuvad
juba uued üürnikud ja minul pole võimalik asuda

kuhugi elama oma majas.
Palun Teid, härra jaoskonnakohtunik, otsustada:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
Bernhard Pidur, elukoht Tartus, Kuu tän. 84—3,
kes teab, et korter oli õigel ajal üles öeldud minu

poolt kostja V. Võhandule ja võib ka tõendada
muid ülaltähendatud asjaolusid Võhandu käitumise
suhtes maja kaaselanikkudega;

2) tunnustada üüri-vahekord lõpetatuks minu

ja kostja Voldemar Võhandu vahel;
3) tõsta välja kostja Voldemar Võhandu ühes

temast sõltuvate isikute ja varaga minu majast
ja kõrvalruumest Kuu tän. 84;

4) nõuda sisse üüriraha kostjalt V. Võhandult
minu kasuks 20 krooni kuus 1. juulist 1936. a. kuni

väljatõstmiseni ühes 6<>/o, arvates maksutähtpäevast
äramaksmiseni;

õ) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja pea-
le minu kasuks;

6) lubada otsus eeltäitmisele ja
7) otsustada asi ka poolte mitteilmumisel ja

teha tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel;
Tartus, 2. augustil 1936. a.

ViThelmine Võruoru

Nõue täitmata kohustuste teostamiseks.

Hiiumaa jaoskonnakohtunikule.
Samuel KlVIK’u, Kärdla

alevis, Rohu tänav 8,
nõudmises

Ado LAURENS’i vastu.
Keina vallas, Eha külas,

palve.
Nõudehind kr. 15.—

Suulise lepingu järgi kohustus Ado Laurens ve-

dama minule 5 kuubiksülda liiva Keina kruusa-
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august 15. maiks 1936. a., arvates veohinnaks 3

krooni sülla eest. Tema tungival palvel maksin
mina töötasu temale ette, kogusummas 15 krooni.

Vaatamata minu sagedastele meeletuletustele

ja kutsetele Laurens ei toonud minule liiva.
Neil põhjusil palun Teid, härra jaoskonna-

kohtunik:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
Arno Kalmet, elukoht Emmaste vallas, Kahuri kü-

las, kes teab tõendada ülaltähendatud fakti;
2) kohustada Ado Laurensi vedama 5 kuubik-

sülda liiva kahe nädala jooksul, arvates kohtuotsu-

sest, Keina kruusaaugust minu maja juure, Kärdla

alevis, Rohu tän. 8, ja kohustuse mittetäitmisel
sisse nõuda kostjalt minu kasuks liivaveo tasu 15

krooni ühes 6°/o, arvates nõudeesitamisest ära-

maksmiseni;
3) määrata kohtu- ja asjaajamiskulud kostja

kanda minu kasuks;
4) lubada otsus eeltäitmisele ja
5) arutada asi ka poolte ilmumata-jäämisel ja

teha tagaselja otsus kostja mitteilmumisel.

Kärdlas, 6. juunil 1936. a.

Samuel Kiiuik

Koiuisjonääri nõue provisjoni sissenõudmiseks,

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Felix ALATARE, Tartus,
Munga tän. 49 —1,

nõudmises
Aksel VOHLA vastu, Tar-

tus, Kalmistu tän. 97,

palve.

Nõudehind kr. 100,—

Aksel Vohla tegi minule ülesandeks soetada

ostja tema hotellimööblile, mille juures leppisime
kokku, et ta maksab 100 krooni komisjoni minu tee-

nete eest, kui mööbel müüdud.
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Ostjate hankimisel kulutasin palju aega ja ener-

giat ning tegin teatud väljaminekuid. Lõpuks 1936.a.
kevadel õnnestus mul leida ostja, kes maksis mööb-
li eest võrdlemisi hää hinna, andes selle tasuks

kostja Voblale 2 maja Kalmistu tänavas.

Alates ostu-müügi toimimise päevast olen käi-
nud korduvalt Vohla juures saadaoleva vaevatasu

pärast. Kostja ei loobu maksmisest, määrates ala-
tasa selleks tähtpäevi, aga tegelikule maksmisele
ei asu ta kunagi, vaid toidab mind üksnes oma

lubadustega.
Tugedes ettetoodud andmetele palun Teid, här-

ra jaoskonnakohtunik, otsustada:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
Daniel Kestel, kes elab Tartus, Kartuli tän. nr.

28, ja teab, et olen soovitanud ostja Vohla mööb-

lile, mille eest kostja lubas maksta minule 100

krooni vaevatasu;

2) sisse nõuda kostja Aksel Vohlalt minu ka-
suks komisjoni 100 krooni ühes seaduslikkude

protsentidega, arvatud nõudeesitamisest kuni ära-

maksmiseni;
3) lubada otsus eeltäitmisele;
4) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja pää-

le minu kasuks ja
5) arutada asi ka poolte mitteilmumisel ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 26. oktoobril 1936. a.

Felix Äiatare

Palve keelumärkuse mahaknstutamiseks kinnistusregistrist.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.
Aleksander KODASOO,
Tartus, Küüni tän. 81,

nõudmises
Konstantin KUIMETS’a

vastu, Tartus, Lai t. 63,

erapalve.
Nõudehind kr. 700. —

1931. a. pööras Konstantin Kuimets oma sis-

senõudmise 700 krooni suuruses minu kinnisvara,
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mis asub Tartus, Küüni tän. 81, kinnistu nr. 847,
kandes selle 6. augustil 1931. a. keelumärkusena

kohtupristavi kaudu kinnistusregistrisse.
Olgugi, et olen tasunud ära oma võla kostjale

juba kolme aasta eest, ei ole kustutanud kostja
tähendatud keelumärkust kinnistusregistrist.

Eeltoodud põhjusil palun Teid, härra jaos-
konnakohtunik:

1) tunnustada makstuks minu võlg 700 krooni
Konstantin Kuimetsale, mis kantud koormatusena
minu ülaltähendatud kinnisvarale Tartu-Valga kin-

nistusjaoskonna registrisse 6. augustil 1931. a. Tar-
tu 1. jaoskonnakohtuniku täitelehe järgi 24. juulist
1931. a. ja kustutada mainitud keelumärkus kinnis-

tusregistrist ;
2) mõista kohtu- ja asjaajamiskulud kostjalt

minu kasuks ja
3) otsustada asi ka poolte äraolekul ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: 1) võlamaksu tõendus ja 2) väljavõtt

kinnistusregistrist.
Tartus, 18. aprillil 1936. a.

Aleksander Kodasoo

Nõue pärandustombu vastu ühes palvega hooldaja nimetamiseks.

Elva jaoskonnakohtunikule.

Andres SÄLLO, Elvas,
Pikk tän. nr. 86,

nõudmises
surnud Mart LAHMA

pärandustombu vastu,
Aru vallas, Võnge talus,

palve.

Nõudehind kr. 136.—

Enne surma võttis Mart Lahma mitmekesist

talurahvakaupa minu poest mõne kuu jooksul ar-

veraamatu peale võlgu, tõendades kauba vastuvõttu

oma allkirjaga samas raamatus. Antud kaubakogu-
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maksus on 136 krooni, millist võlga kostja ei saa-

nud tasuda minule äkilise surma tõttu ja mille
vabatahtlikust maksust loobuvad tema pärijad. Pä-

randustomp on ilma hooldajata, kes esineks kost-
jana minu nõudmises.

Ettekantud põhjusil palun Teid, härra jaos-
konnakohtunik:

1) varustada mind tunnistusega esitamiseks
Aru valla vaestelastekohtule sellel otstarbel, et ni-

metataks hooldaja surnud Mart Lahma pärandus-
tombule;

2) nõuda sisse surnud Mart Lahma pärandus-
tombult minu kasuks 136 krooni ühes 60/o aastas
nõudeavaldamisest tasumiseni;

3) mõista kostjalt kohtu- ja asjaajamiskulud
minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitmisele ja
5) arutada asi ka poolte ilmumata-jäämisel ja

teha tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: 1) Mart Lahma surmatunnistus ja 2)

arveraamat.

Elvas, 5. oktoobril 1936. a.

Andres Sällo

Nõue pärandustombu vastu omandusõiguse tunnustamiseks ja
vallasvara arestist vabastamiseks.

Valga 2. jaoskonnakohtunikule.
Kalev MÕNNISTE, Valgamaal,
Tõlliste vallas, Passi talus,

nõudmises

1) Kuikatsl valla, Pundi talu sur-

nud omanik Kalju HANIJALA

pärandustombu vastu, mille

hooldajaks on Natanael MARU,
Kuikatsi vallas, Lülma talus, ja

2) Ivar IHASTE vastu, Keeni val-

las, Kuksi talus,
palve.

Nõudehind kr. 250,—

13. aprillil 1936. a. arestis Valga II jaoskonna
kohtupristav surnud Kalju Hanijala pärandustombu
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varanduse Ivar Ihaste nõudel Valga II jaoskonna-
kohtuniku täitelehe põhjal, määrates oksjonipäe-
vaks 28. aprilli 1936. a. Üleskirjutatud varade hul-

gas leidub isiklikult minule kuuluv sugupull ja lina-
lakk tööhobune, millised on märgitud üleskirjutuse
nimekirja järjekorra nr. 4 ja 5 all ja hinnatud
250 kroonile.

Loomad andsin mina ajutiselt kasutada Pundi
tallu alles möödunud nädalal ja pidin saama nad

tagasi mõne päeva pärast.
Minu väidet tõendab Kuikatsi vaestelastekohtu

protokoll 8. jaanuarist 1936. a. surnud Kalju Hani-

jala pärandustombu päralt olevate varade kohta,
mille hulgas puuduvad nimetatud loomad ja ei või

kuuluda seega tähendatud pärandustombule.
Ülalmainitud põhjusil palun Teid, härra jaos-

konnakohtunik:

1) kindlustada käesolev nõue Valga II jaos-
konna kohtupristavi poolt 13. aprillil s. a. nime-

kirja järjekorra nr. 4 ja 6 all Ivar Ihaste nõudel

üleskirjutatud loomade müügi seismapanekuga kuni

asja kohtuliku lahendamiseni ja anda minule vastav
täiteleht selle kohta kohtupristavile esitamiseks;

2) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajatena
Ants Rohusäga ja Alma Koplinurk, kes elavad Tõl-
liste vallas. Passi talus

1 ja võivad tõendada, et sa-

mad üleskirjutatud loomad kuuluvad minule ja on

antud vaid ajutiselt Pundi tallu;
3) tunnustada minu omanduseks ja vabastada

arestist Valga II jsk. kohtupristavi poolt 13. april-
lil 1936. a., nimekirja nr. 4 ja 6 all Ivar liiaste

nõudel täitelehe põhjal üleskirjutatud sugupull ja
linalakk hobune;

4) määrata kohtu- ja asjaajamiskulud minu ka-
suks solidaarselt kostjate kanda;

5) lubada otsus eeltäitmisele ja
6) arutada asi ka poolte juuresviibimata ja

teha tagaseljaotsus kostjate mitteilmumisel.

Lisa: 1) Kuikatsi vaestelastekohtu tõendus
Natanael Maru hooldajaks kinnituse üle surnud
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Kalju Hanijala pärandustombule; 2) ärakiri Kui-
gatsi vaestelastekohtu protokollist surnud Kalju
Hanijala pärandustombu üleskirjutatud varade üle;
3) ärakiri kohtupristavi üleskirjutuse nimekirjast ja
4) müügi kuulutus.

Tollistes, 15. aprillil 1936. a.

Kalev Mõnniste

Nõue üleskirjutatud vallasvara omandusõiguse tunnustamiseks ja
arestist vabastamiseks.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Minna RAUDSAAG’i, Tartus,
Emajõe tän. 83,

nõudmises

1) Karoline ILMATKURU vastu,
Tartu, Magasini tän. 96—4,

2) firma „Akva“ omanik Ralf
TAKLAS’i vastu, Tartus, Suur-

turg 70

palve.

Nõudehind kr. 20. —

20. juunil 1936. a. Tartu I jsk. kohtupristav
kirjutas üles Karoline Ilmatkuru vallasvara vii-

mase korteris, Magasini tän. 96—4, Ralf Taklas’i
rahulduseks Tartu II jaoskonnakohtuniku sundot-
suse nr. 268 põhjal ja määras selle müügile 7.

juulil 1936. a. Ülaltähendatud vallasvaraga on kirju-
tatud üles minu käsi-õmblusmasin, firma ~Naum-
ann“, üleskirjutuse nimestiku järjekorra nr. 3

all ja hinnatud 20 kroonile.
Selle õmblusmasina ostsin mina Karl Reinholdi

kaubamajast, Suurturg 7, umbes kahe aasta eest ja
andsin ta Karoline Ilmatkuru kätte üürile 10. jaa-
nuaril 1936. a.

Palun Teid, härra jaoskonnakohtunik:
1) kindlustada minu nõue Tartu I jsk. kohtu-

pristavi poolt 20. juunil 1936. a. nimekirja järje-
korra nr. 3 all Ralf Taklas’i nõudel üleskirjutatud
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õmblusmasina müügi seismapanekuga asja lõpliku
arutamiseni ja anda minule täiteleht selle üle esita-

miseks Tartu I jsk. kohtupristavile;
2) kutsuda kohtusse ja kuulata üle tunnista-

jana Vanda Saurits, Tartus, Emajõe tän. 83, kes
tunneb minu masinat ja teab tunnistada, et olen

ostnud sama üleskirjutatud masina K. Reinholdi

kaubamajast ja annud Karoline Ilmatkuru kätte

üürile;
3) tunnustada minu omanduseks ja vabastada

arestist käsi-õmblusmasin, firma „Naumann“, mis

on kirjutatud üles 20. juunil 1936. a. Tartu I jsk.
kohtupristavi poolt nimekirja nr. 3 all Ralf Tak-
las’i nõudel Karoline Ilmatkuru võla katteks, Tar-

tus, Magasini tän. 96 —4;
4) määrata solidaarselt kostjate kanda koh-

tu- ja asjaajamiskulud minu kasuks;
5) lubada otsus eeltäitmisele, ja
6) arutada asi ka poolte äraolekul ja teha

tagaseljaotsus kostjate mitteilmumisel.
Lisa: 1) masina ostu kviitung; 2) masina üüri-

leping; 3) ärakiri kohtupristavi üleskirjutuse nime-

kirjast ja 4) oksjoni kuulutus.

Tartus, 24. juunil 1936. a.

Minna Raudsaag

Nõue kasutada autud eseme tagasisaamiseks.

Viljandi 2. jaoskonnakohtunikule.

Peeter KAHANDU, Viiratsi

vallas, Tõuli talus,
nõudmises

Mats KARUKERE vastu,
Aidu vallas, Kuustle talus,

palve.
Nõudehind kr. 45. —

Möödunud aasta septembrikuu esimestel päe-
vadel laenas Mats Karukere minult vedruäkke, mil-
le tegelik maksus on 45 krooni, lubades tuua tagasi
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laenatud eseme mõne päeva pärast. Kevadisel põllu-
harimisel vajan nüüd hädasti mainitud tööriista,
mille peab Mats Karukere omavoliliselt enda valdu-
ses ja näiliselt tahab omandada võõra vara vägi-
valdsel teel, jättes reageerimata minu korduvaile
meeletuletusile.

Eeltoodud põhjusil palun Teid, härra jaoskon-
nakohtunik:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
Isidor Belsky, Viiratsi vallas, Tõuli talus, kes teab
tõendada äkke laenamist kostjale;

2) kohustada kostjat Mats Karukere andma
laenatud vedruäke minule välja täpselt samaheas

seisukorras, nagu ta selle võttis läinud aasta sügi-
sel. Kohustuse täitmise loobumisel mõista välja
kostjalt minu kasuks nõudeobjekti maksus 45 kroo-
ni ühes 6% aastas -nõudeesitamisest tasumiseni;

3) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja pea-
le minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitmisele ja
5) arutada asi ka poolte juuresviibimata ja

teha tagaseljaotsus kostja äraolekul.

Viiratsis, 17. aprillil 1936. a.

Peeter Kahanda

Ostuhinna tagasinõudmine vargusobjektiks osutunud eseme eest.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Vambola KÄÄRDU, Tartus,
Vaksali tän. nr. 82,

nõudmises
Madis VAMBOLA vastu,
Tartus, Kalaturg 75,

palve.
Nõudehind kr. 235. —

Käesoleva aasta septembrikuu esimesel poolel
ostsin mina kotiknahkse kasuka Madis Vambola

vanakraamikauplusest 235 krooni eest. Mõne päeva
pärast ilmus kriminaalpolitsei agent minu juure ja
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võttis kasuka minult ära, seletades, et kasuk osutub
varastatuks. Tartu I jaoskonnakohtuniku otsusega
3. oktoobril s. a., mis on astunud seadusjõusse,
anti kasuk välja kahjusaajale Hans Paabole. Mai-
nitud kohtuniku kriminaalakt oleks vajalik võtta

käesoleva asja juure minu nõudeõiguse tõenduseks.
Madis Vambola peaks andma kasuka hinna

235 krooni minule tagasi, aga ta keeldub seda tege-
mast. Palun Teid, härra jaoskonnakohtunik:

1) kutsuda kohtusse ja kuulata üle tunnista-

jana Peet Lemba, Tartus, Kaera tän. 16—2, kes oli

juures, kui ostsin kasuka Madis Vambolalt, ja teab

tõendada, et sama kasuk võeti minult ära krimi-

naalpolitsei korraldusel;
2) anda minule tunnistus esitamiseks Tartu I

jaoskonnakohtunikule, et see saadaks kriminaal-
akti nr. 614 — 1936. a. vargusetoimija Vladimir
Kotovi süüdistuses juurelisamiseks käesolevale as-

jale minu nõudeõiguse tõendusena;
3) nõuda sisse kostja Madis Vambolalt minu

kasuks 235 krooni ühes 6% aastas, arvates nõude-
avaldusest äramaksuni;

4) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja pea-
le minu kasuks;

5) lubada otsus eeltäitele ja
6) arutada asi ka poolte juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 15. novembril 1936. a.

Vambola Käärdu

Palve kriminaalakti üleandmiseks teise kohtusse nõudeõiguse
tõendusena.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Vambola KÄÄRDU, Tartus
Vaksali tän. nr. 82,

palve.

Esitades siinjuures Tartu 111 jaoskonnakohtu-
niku tunnistuse 20. novembrist 1936. a. nr. 429 all
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palun Teid, härra jaoskonnakohtunik, saata Vladi-
mir Kotovi süüteo kriminaalakt nr. 614 — 1936. a.

Tartu 111 jaoskonnakohtunikule juurelisamiseks tsi-

viilasjale nr. 719 — 1936. a. minu nõudeõiguse tõen-

dusena kostja Madis Vambola vastu.

Tartus, 21. novembril 1936. a.

Vambola Käärda

Palve otsusetäilmise uue kohtupristavi peale pauemiseks.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.

Laos SINGERBAUMI, Tartus,
Puu tän. 74,

nõudmises

Ottomar SAKUTAJA vastu, Tar-

tus, Tolstoi tän. 82,
kohtuotsuse täitmise uue täituri

peale panemiseks,

palve.

Esitades siinjuures Tartu IV jaoskonnakohtu-
niku sundtäite kohtuotsuse 5. augustist 1936. a.

nr. 1138 all palun Teid, härra jaoskonnakohtunik,
määrata Tartu II jsk. kohtupristav selle otsuse

uueks täitjaks, sest kostja teenib kinoteater ~Apoll-
os“, Aleksandri tän. 15, mis ei kuulu Tartu IV jsk.
kohtupristavi tööpiirkonda ja selle tõttu ei ole või-

malik viimasel pöörata täitmist kostja palgale.

Tartus, 18. augustil 1936. a.

Ottomar Sakutaja
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Nõue kolmandalt isikult kostja varanduse varjamise pärast.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.
Karin KÕVAUIVI, Tartus,
Kaluri tän. 69,

nõudmises

Anton HANSUMARI vastu,
Tartus, Kaubahoov nr. 95,

palve.

Nõudehind kr. 89,31

Tartu I jaoskonnakohtuniku sundotsuse põhjal
28. märtsist 1936. a. tahtsin mina lasta arestida

kostja Evald Veski palga kaupmees Anton Hansu-

mari juures, kus kostja teenis minu teada kindla-

palgaÜsel kohal. Isiklikku varandust kostja ei valda

oma korteris, kasutades üürimööblit. Tartu I jsk.
kohtupristavi küsimuse peale salgas Hansumari ma-

ha kostja palga, seletades, et Veski teenib ajuti-
selt tema kaupluses prii söögi eest.

Kindlast allikast saadud teadete järgi maksis

Hansumari palka Veskile niihästi salgamise ajal kui
ka pärast seda mitme kuu jooksul 120 krooni kuus.

Hansumari vale teadaande tagajärjel nurjus
minu sissenõue kostjalt järgmistes summades: kapi-
talvõlga 80 krooni ühes 6°/o 20. veebruarist 1936. a.

äramaksmiseni, vekslitasu 1/4 o/o 20 senti, protesti-
kulu 1 kroon 60 senti, kohtu- ja asjaajamiskulu 4

krooni ja kohtupristavi täitekulu 2 krooni 75 senti.

Tugedes TKS § 631—640 ja BES § 3284 alu-
sele on mul õigus tõsta nõudmine Anton Hansumari

vastu, kuna kostja Evald Veskil ei leidunud muud
varandust minu nõude rahuldamiseks.

Ettekantud põhjusil palun Teid, härra jaoskon-
nakohtunik, otsustada:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana Os-
kar Videvik, TartuSj Õnne tän. nr. kes teab
tõendada vahekorda Veski palga suhtes Hansumari

teenistuses;

f
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2) nõuda sisse Anton Hansumarilt minu kasuks
88 krooni 55 senti ühes 6°/o 80 krooni pealt 20.
veebruarist 1936. a. äramaksuni;

3) määrata kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
kanda minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitele ja
5) arutada asi ka ilma poolte juuresolekuta

ja teha ' tagaseljaotsus kostja ilmumata jäämisel.
Lisa: sundotsus ja ärakiri teatelehest kolman-

dale isikule.

Tartus, 16. augustil 1936. a.

Karin Kõvakivi

Kahjutasu nõue lepingu rikkumise pärast.

Tallinna 1. jaoskonnakohtunikule

Tani KODUKÜLA, Narvas,
Kõrge tän. 87

nõudmises

Friedrich VEDRU vastu,
Tallinnas, Kingu tän. nr. 11,

palve.

Nõudehind kr. 100. —

Juurelisatud ostu-müügi eellepingu järgi kohus-
tus Friedrich Vedru andma üle oma pudukaupluse
minule hiljemalt 1. augustiks 1936. a. Lepingust
loobuja peab maksma 100 krooni tagatisraha tei-

sele sama eellepingu § 7 alusel.

Friedrich Vedru ei annud kauplust üle minule

nimetatud tähtajaks ja loobub lepingu teostamisest

ning kahjutasu vabatahtlikust maksmisest.
Neil põhjusil palun Teid, härra jaoskonnakoh-

tunik, otsustada:

1) sisse nõuda kostja Friedrich Vedrult minu

kasuks tagatisraha 100 krooni ühes 6% nõude-
avaldusest äramaksuni;

2) määrata kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
kanda minu kasuks;
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3) lubada otsus eeltäitele ja
4) arutada asi ka ilma poolte ilmumata ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: eelleping.
Narvas, 20. augustil 1936. a.

Tani Koduküla

Nõue teadmata elukohaga kostja vastu,

Lüganuse jaoskonnakohtunikule.

Jakob KÜNDJA, Kalvi val-

las, Räägle talus,
nõudmises

Max KUNDA vastu, kelle elu-
koht teadmata

palve,

Nõudehind kr. 150,50.

Max Kunda, kelle endine elukoht oli Kalvi

vallas, võlgneb minule võlakirja järgi 150 krooni,
mille tähtaeg möödus 10. jaanuaril s. a. Kostja pole
tasunud seni oma võlga ja mina ei tea tema elu-

kohta, sellepärast palun Teid, härra jaoskonnakoh-
tunik:

1) avaldada üleskutse „Riigi kostja
väljakutsumiseks;

2) üleskutse seadusliku tähtaja möödumisel
määrata asi arutusele ja otsustada sisse nõuda minu

kasuks kostja Max Kundalt 150 krooni ühes 6°/o
10. jaanuarist s. a. kuni äramaksuni;

3) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
kanda minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitele ja

5) arutada asi ka poolte mitteilmumisel ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Lisa: võlatäht.

Kalvis, 14. veebruaril 1936. a

Jakob Kündja
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Nõue äramakstud võia tasutuks tunnustamiseks.

Tallinna 1. jaoskonnakohtunikule.

Liisa UPSALA, Tartus, Aia
tän. 11—2,

nõudmises

Firma „Lanko“ vastu, Tal-

linnas, Harju tän. 120,

palve.

Nõudehind kr. 78.78.

Tartu 1 jaoskonnakohtuniku otsusega 22. maist

1936. a. mõisteti nõuda sisse minult õmblusmasina

eest kostja kasuks kapitalvõlga 73 krooni ühes 6%
aastas nõudeesitamisest äramaksmiseni ja kohtu-

ning asjaajamiskulu 5 krooni, kokku 78 krooni, mil-
line otsus on astunud seadusjõusse.

26. juunil 1936. a. maksin mina vabatahtlikult
oma võla ära kostja volinik Artur Stein’ile vas-

tava kviitungi vastu 78 krooni ja 78 sendi suu-

ruses. Nimetatud isik on ühtlasi kostja kauba-

pakkuja, kelle kaudu mina ostsin õmblusmasina.

30. juunil 1936. a. asus firma ~Lanko“ sama

kohtuotsuse täitmisele ja pani aresti Tartu I jsk.
kohtupristavi kaudu minu vallasvarale, määrates
selle müümise 8. juuliks 1936. a.

Sunnitud neist asjaoludest palun Teid, härra

jaoskonnakohtunik:
1) kindlustada käesolev nõue minu arestitud

vallasvara müügi seismapanekuga kuni asja koh-
tuliku otsustamiseni ja anda minule sellekohane
täiteleht esitamiseks kohtupristavile;

2) tunnustada Tartu I jaoskonnakohtuniku ot-

sus 22. maist 1936. a., tsiv. akt. nr. 215 järgi,
firma „Lanko“ nõudmises minu vastu täidetuks
78 krooni 78 sendi ulatuses;

3) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
peale minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitmisele ja
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5) arutada asi ka poolte juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: 1) ärakiri Tartu I jaoskonnakohtuniku

otsusest; 2) maksukviitung kostja volinikult ja
3) oksjonikuulutus.

Tartus, 1. juulil 1936. a.

Liisa Upsala

Vanema nõue pojalt elatisraha saamiseks.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.
Maret SURIVARI, Tartus,
Pärna tän. 68,

nõudmises
Rudolf SURIVARI vastu,
Kavastu vallas,Räägle talus,

palve.

Nõudehind kr. 2400.—

Olles 67-aastane vaene töövõimetu inimene võit-

len äärmise puudusega igapäevase ülalpidamise
pärast. Hoolekandeosakond ei võimalda toetust mi-

nule sel põhjusel, et minul on poeg Rudolf Suri-

vari, kes majandab rentnikuna Räägle talundi, oma-

des 4 hobust, hulk kariloomi ja muu inventari.
Sama poeg ei hooli aga minust ja loobub iga-

sugusest abiandmisest minule. Oluliselt osutuks te-

mal täiesti jõukohaseks anda minule 20 krooni kuus.
Aetud elumuredest palun Teid, härra jaoskon-

nakohtunik, otsustada:

1) anda minule vaesuseõigus käesolevas nõud-
mises ja vabastada mind kõigist kohtulõivudest;

2) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
minu nõudeõiguse ja nenditud väidete tõenduseks

Liina Terasviil, kes elab Tartus, Pärna tän. 68 —3;
3) nõuda sisse elatisraha Rudolf Surivarilt

minu kasuks 20 kr. kuus 1. juulist 1936. a. kuni
minu surmani., mittemaksmise puhul ühes 6% möö-

dunud tähtajast kuni tasumisenij teostades sisse-

nõudmise iga kuu eest ette;
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4) sisse nõuda kostjalt minu kasuks kohtu- ja
asjaajamiskulud;

5) lubada otsus eeltäitmisele ja
6) arutada asi ka poolte kohtusse ilmumata

ja otsustada tagaselja kostja mitteilmumisel.
Lisa: vaesusetunnistus.

Tartus, 5. oktoobril 1936. a.

Maret Surivari

Neiu nõue alimentide saamiseks.

Märkus: Vaatamata nõudesumma suurusele, allub selline
nõue jaoskonnakohtunikule vabana kohtunaaksudest.

Pärnu 3. jaoskonnakohtunikule.

Velda NIMIKÜLA, Tori vallas,
Pelgu talus,

nõudmises,
Villiam NIGULISTE vastu,
Reiu vallas, Enge asunduses,
alimentide pärast,

palve.

Intiimvahekorra tagajärjel Villiam Nigulistega,
kes lubas naida minu peatsel registreerimisel ja
laulatamisel, sündis minul 9. juunil 1933. a. tütar

Virve, kelle ülalpidamise kuludest ei taha kostja
kanda mingit osa, keeldudes naitumast minuga ja
täitmast isalikke kohuseid.

Olles kindla teenistuseta kehv vallaline inimene

osutub lapse kasvatamine majanduslikult minul üli-

väga raskeks. Kostja majandab isaga ühisel arvel
normaal asundustalundi ja oleks varanduslikult suu-

teline maksma minule lapse kasvatamiseks 20

krooni kuus.

Tugedes ettekantud andmeile palun Teid, härra

jaoskonnakohtunik:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajatena

minu nõudeõigusi ja kõigi väidete tõenduseks Mih-

kel Käo ja Amalie Käo, mõlemad elavad Tori val-

las, Pelgu talus;



162

2) tunnustada kostja Villiam Niguliste minu

9. juunil 1933. a. väljaspool abielu sündinud tütar

Virve Nimiküla isaks ja nõuda sisse kostjalt minu

kasuks lapse ülalpidamiseraha 20 krooni kuus, ar-

vates 9. juunist 1933. a. kuni lapse 16. eluaastani,
toimides sissenõudmise kuuviisi ette, aga tagant-
järele saadava sissenõudmise summa korraga, arva-

tes lapse sündimisest kuni nõudeesitamiseni;
3) mõista kohtu- ja asjaajamiskulud kostjalt

minu kasuks;
4) lubada otsus eeltäitmisele ja
5) arutada asi ka poolte ilmumata ja otsustada

tagaselja kostja mitteilmumisel.

Lisa: sünnitunnistus Tori perekonnaseisu-
ametnikult.

Toris 10. veebruaril 1936. a

Velda Nimiküla

Abikaasa nõue mehe vastu laste elatisraha saamiseks.

Narva 1. jaoskonnakohtunikule.

Helmi VILISPILL’!, Virumaal,
Peetri valla Hollandi asund.

nõudmises

Priidu VILISPILL’I vastu, Nar-

vas, Jua tän. 8,

palve.

Nõudehind kr. 540. —

Abieluvahekorra jahtudes jättis minu mees

Priidu Vilispill 28. aprillil 1935. a. minu jäädavalt
maha ühes kolme alaealise lapsega, võttes alaliseks
elukohaks Narva linna, kus teenib väravavahina

Kreenholmi vabrikus 100 kroonise kuupalgaga.
Lahkudes minust lubas Priidu Vilispill anda

aeg-ajalt minule raha lastekasvatamiseks, kuid pole
asunud seni oma lubaduse täitmisele, olgugi, et

ta oleks suuteline maksma minule kolme lapse ülal-

pidamiseks vähemalt 45 kr. kuus.
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Olen varanduseta inimene ja elatan end ühes

lastega vaevastviisi õmblustööst, mille väikene tasu
ulatub napilt leiva, kartulite ja soolvee soetamiseks.
Arusaadavalt kannatab laste organism sellise ala-
toitluse all.

Mainitud põhjusil palun Teid, härra jaoskonna-
kohtunik, otsustada:

1) anda mulle vaesuseõigus selle nõudeasja
ajamisel ja vabastada mind kõigist kohtumaksu-
dest;

2) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajatena
minu nõudeõiguse ja ettekantud asjaolude tõendu-
seks abielupaar Ants ja Marie Tülgas, mõlemate
elukoht Peetri vallas, Hollandi asunduses;

3) nõuda sisse kostja Priidu VilispilPilt minu

kasuks kolme alaealise lapse Jaani, Priidu ja Ju-
hani elatisraha, iga lapse kohta 15 krooni kuus,
kokku 45 krooni, või 540 krooni aastas, arvates
28. aprillist 1935. a. kuni 28. aprillini 1936. a. ühes

6°/o viivitatud aja eest nõude avaldamisest täieliku

tasumiseni;

4) mõista kostjalt minu kasuks kohtu- ja asja-
ajamiskulud;

5) lubada otsus eeltäitmisele ja

6) arutada asi ka poolte ilmumata-jäämisel ja
teha tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Lisa: 1) perekonnaseisu tunnistus ja 2) valla-
valitsuse tunnistus.

Peetris, 28. aprillil 1936. a.

Helmi Vilispill
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Nõue eraomanilnsõiguse endistamiseks.

Tallinna 2. jaoskonnakohtunikule.

Artur ABERLAND’i, Tal-

linnas, Kinga tän. nr. 103,
nõudmises

Paul KODAPERE vastu,
Tallinnas, Kinga tän. 106,

palve.

Nõudehind kr. 30. —

Kostja Paul Kodapere krunt piirdub minu maa-

alaga. Käesoleva aasta kevadel püstitas kostja
müügikioski oma krundile vastu minu krundi piiri,
kärpides sealjuures, vaatamata minu keelule, 2 ruut-

meetrit maad minu krundist oma ehituse alla, mil-

lise minu omanduse ta kasutab ja valdab nüüd oma-

voliliselt. Hindan äralõigatud maariba iga ruut-

meetri 15 kroonile, mis on kooskõlas maa tegeliku
väärtusega.

Kandes ette need faktid palun Teid, härra jaos-
konnakohtunik, otsustada:

1) toimetada paiklik ülevaatus ekspertide juu-
resolekul ;

2) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajatena
minu nõudeõiguse ja kirjeldatud asjaolude tõendu-
seks: a) Vilibert Nugiste, Tallinnas, Kinga tän.

108, ja b) Eduard Paljala, Tallinnas, Kinga tän.

106;
3) endistada Paul Kodapere poolt rikutud mi-

nu krundi kahemeetrilise pindala kasutusõigus, ko-
hustades kostjat lammutama minu maa-alale püs-
titatud kioski osa ja koristama see minu krundilt
7 päeva jooksul peale kohtuotsust, millise tähtaja
möödumisel lasta lammutada ja ära vedada nime-

tatud kioski osa minu maatükilt kostja kulul:

4) sisse nõuda kostjalt minu kasuks kohtu- ja
asjaajamiskulud;

5) lubada otsus eeltäitele ja
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6) arutada asi ka poolte ilmumata ja otsustada

tagaselja kostja mitteilmumisel.

Lisa: krundi kaart ühes ärakirjaga.
Tallinnas, 7. juunil 1936. a.

Artur Aberland

Vastunõue

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Kostja Arved KAMA, (aadress aktis),
nõudja Karl KOOSA, (aadres aktis),

nõudmises

vastunõue.

Nõudehind kr. 175.—

Näen saabunud kutselehest, et Karl Koosa esi-

neb minu vastu palganõudega 168 krooni suuruses,
milline asi tuleb arutusele 16. märtsil s. a.

Töötades minu limonaaditehases pillas kostja
maha suure klaaspudeli, mille purunedes hukkus
selles sisalduv 10 kg sidruniessentsi. Koosa tun-

nistas end süüdlaseks ja lubas tasuda minule kah-

jusumma 175 krooni, millist lubadust ta seni pole
täitnud.

Nenditud põhjusil palun Teid, härra jaoskonna-
kohtunik:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
vastunõude tõenduseks Juhan Niguline, Tartus,
Narva tän. 101;

2) välja mõista Karl Koosalt minu kasuks 175

krooni ühes 6°/o vastunõude esitamisest äramak-

suni;
3) välja mõista Karl Koosalt minu kasuks koh-

tu- ja asjaajamiskulud;
4) lubada otsus eeltäitele ja
5) arutada asi ka poolte ilmumata ja otsustada

tagaselja.
Tartus, 12. märtsil 1936. a.

Arved Kama
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Kahjutasu nõue eraomandusõiguse rikkumise eest.

Otepää jaoskonnakohtunikule.

Jaak PARVETA JA, Pilkuse

valla Saate talus,
nõudmises

Tõnu VAHIKOOREM’I vastu,
Pilkuse vaha Saate talu popsi-
koht,

palve.

Nõudehind kr. 14,40.

Tõnu Vahikoorem niitis juunikuus s. a. oma-

voliliselt minu põlluvahe peenardelt ja viis ära um-

bes 480 kg heinu, mille tegelik hind on 3 senti kilo-

grammi pealt, seega kokku 14 krooni 40 senti.

Et kostja vabatahtilkult ei tasu ära minule

tehtud kahju, siis palun Teid, härra jaoskonnakoh-

tunik, otsustada:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajatena
minu nõudeõiguse ja ettekantud andmete tõendu-

seks: 1) Gustav Arald, elab Pilkuse vallas, Saate

talus, ja 2) Helene Nõgiste, elukoht Pilkuse vallas,
Saate talus;

2) nõuda sisse kostjalt minu kasuks niidetud

ja äraviidud heinte maksus 14 kr. 40 s. ühes 6°/o
nõudetõstmisest äramaksmiseni;

3) mõista kostjalt minu kasuks kohtu- ja asja-
ajamiskulud;

4) lubada otsuse eeltäide ja
5) arutada asi ka poolte äraolekul ja otsustada

tagaselja.

Pilkuses, 15. juulil 1936. a.

Jaak Parveta]a
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Nõue üürileantud eseme ettenäitamiseks.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Ferdinand ALLEPERA,
Tartus, Promenadi t. 61,

nõudmises

Ervin NÕO vastu, Tar-

tus, Narva tän. 2,

palve.

Nõudehind kr. 350.—

Kirjaliku lepingu põhjal andsin mina kasutada

oma kirjutusmasina „Adler“ nr. 20 968 Ervin Nõole,
kes pidi hoidma masina oma korteris, ilma edasi-
üürimise õiguseta.

Käies mõned korrad kostja juures üüriobjekti
revideerimise mõttes, viimane kord kaasavõetud

tunnistaja juuresolekul, ei näidanud kostja kunagi
minule masinat, milline kostja teguviis sunnib mind

oletama, et masinaga näiliselt on toimitud lepingu-
vastaselt.

Neil põhjusil palun Teid, härra jaoskonnakoh-
tunik, otsustada:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
käesoleva nõudeõiguse ja ettekantud andmete tõen-

duseks Erich Suurpost, Tartus, Karlova tän. 20;

2) kohustada kostjat ette näitama masina mi-

nule kohe minu esimesel nõudmisel;

3) mõista kostjalt minu kasuks kohtu- ja asja-
ajamiskulud:

4) lubada nõude eeltäide ja
5) arutada asi ka poolte ette ilmumata ja ot-

sustada tagaselja.
Lisa: leping.

Tartus, 14. septembril 1936. a.

P. Allepera
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Tunnistaja elukoha teatamine.

Elva jaoskonnakohtunikule.
Vidrik SAKU (aadress aktis),

nõudmises
Alfred HELLE (aadres aktis)
vastu, tsiviilakt nr. 472 —1936,

teadaanne.

8. augustil s. a. Teie juures arutusel olnud
käesolevas nõudeasjas on mul au teatada, et tunnis-

taja Ado Käsna elab Rõngu alevikus, Pärdi majas.
Elvas, 12. augustil 1936 a.

Vidrik Saku

Elukoha muutmise teade.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.

Aleksander UUSASE, Viljandis,
Lossi tän. 3,

nõudmises
Konstantin RELLE vastu, (aad-
ress aktis),

teade.

Käesolevaga on mul au teatada, et olen muut-

nud oma elukoha ja asun nüüd Viljandis, Lossi
tän. 3, kuhu palun saata minule kohtukutse.

Viljandis, 15. septembril 1936. a.

A. Uusase

Palve kaitsja nimetamiseks teadmata elukohaga kostja huvidele.

Võru 3. jaoskonnakohtunikule.
Enn TALUMURE, Võrus, Riia
tän. 96,

nõudmises
Aleksei LOONA vastu, Võru-
maal Viitina v. Sagari asun-

duses, kaitsja nimetamiseks

kostja huvidele,
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palve.

Asudes konstaabli kaudu Võru 111 jaoskonna-
kohtuniku poolt 3. aprillil s. a. nr. 527 all välja-
antud sundotsuse täitmisele selgus, et kostja Alek-
sei Loona on lahkunud oma elukohast, Viitina val-

la Sagari asundusest, ilma uue asukoha teatamata,
milline olukord võtab konstaablil võimaluse täite-
kutse kätteandmiseks kostjale. Viimasel jäi järgi
vallasvara Sagari asundusse riigirendi maa-alal asu-

vate ehituste näol, millest jätkuks minu nõude
rahuldamiseks.

Tugedes kirjeldatud põhjusile ja TKS § 967

juhatusel palun Teid, härra jaoskonnakohtunik:
1) nimetada kaitsja kostja Aleksei Loona huvi-

dele minu täitetoimetuses kostja vastu Teie kohtu-
otsuse järgi 3. aprillist 1936. a. nr. 527 all ja

2) anda minule ärakiri otsusest kaitsja nime-

tamise üle.

Lisa: Viitina vallavalitsuse tunnistus Aleksei
Loona lahkumise kohta.

Võrus, 27. mail 1936. a.

Enn Talumure

Kaja tagaselja otsusele.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Kostja Jaak ANNUSTE, (aad-
res aktis),
nõudja Abel GROSSMANNI
nõudmises 68 krooni pärast,

kaja.
Teie tagaseljaotsusega 6. juunist s. a. on rahul-

datud Abel Grossmanni aiarendi nõue minu vastu

68 krooni väärtuses ühes 6°/o 18. maist 1936. a. kuni
täieliku tasumiseni ja kohtu- ning asjaajamiskulu-
dega 6 krooni suuruses. Selle otsusega ei ole mina

rahul järgmistel põhjustel:
Kevadise suurvee tõttu oli mid võimata asuda

õigel ajal aiaharimisele. Tunnistaja juuresolekul
tahtsin tühistada lepingu, aga aiaomanik Abel
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Grossmann ahvatles loobuma mind sellest sammust,
lubades võtta muist kahju enda peale ja jätta minu-

le maha 68 krooni rendihinnast. Üksnes neil tingi-
musil nõustusin pidama lepingut edasi ja kasuta-
ma tema aeda oma käes. Loen seega aiarendi kõik
tasutuks ja Grossmanni nõude ülekohtuseks.

Ettekantud andmete põhjal palun Teid, härra

jaoskonnakohtunik, määrata asi uuesti arutusele

ja otsustada:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
Felix Raudnõges, Tartus, Ülikooli tän. 30, kes kuu-
lis Grossmanni lubadust rendihinna vähendamise
suhtes;

2) muuta ära tagaseljaotsus 6. juunist s. a. ja
tühistada Abel Grossmanni nõue minu vastu ja

3) mõista nõudjalt kohtu- ja asjaajamiskulud
minu kasuks.

Tartus, 10. juunil 1936. a.

Jaak Annuste

Loasaamise palve kolmanda isikuna kostja poolel esinemiseks.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.
Virve PÄÄSKÜLA, Tartus, Lodja
tänav 47, majaomanik Heinrich

KAELASTE, (aadress aktis),
nõudmises

Kornelius LAIMJALA vastu korte-
rist väljatõstmise pärast,
palve.

Elades allüürnikuna Kornelius Laimjala korte-
ris olen tasunud üüriraha viimasele alati täpselt
iga kuu eest ette. Majaomanik Heinrich Kaelaste
nõuab kohtulikult Kornelius Laimjala väljatõstmist
ja temaga korterivahekorra lõpetamist, milline nõue

võib leida rahulduse minu suhtes äkki ja ootamata,

sellepärast palun Teid, härra jaoskonnakohtunik,
lubada minule võtta osa kostja poolel asjaarutami-
sest kolmanda isikuna.

Tartus, 23. septembril 1936. a.

Virve Pääsküla
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Kirjalik seletas etteilmumisc asemel.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Kostja Voldemar PATI,

(aadress aktis),
firma TRANSJORDANI

nõudmises, (aadr. aktis),

palve.

Firma Transjordani nõue minu vastu õmblus-

masina osalt tasumata hinna pärast 24 krooni suu-

ruses tuleb arutusele Teie istungil 14. skp. Nõuet

ei tunnista mina õigeks järgmistel asjaoludel:
Firma müüs masina minule oma esindaja kaudu

sõlmitud lepingu alusel kaheaastase vastutusega.
Masin läks mitu korda rikki esimese kahe aasta

jooksul ja parandus toimiti mõnikord koha peal ja
mõnikord siinseis mehaanika-töökodades nõudja
esindaja teadmisel ja käsul. Mina maksin parandus-
raha, mille nõudja esindaja lubas arvesse võtta

lõpparve tegemisel, tõendades seda oma allkirjaga
mehaanikult saadud raha vastuvõtu kviitungil. Ko-

gusummas olen maksnud paranduskuludeks24 kroo-

ni, millise summa loen tasutuks nõudjale.
Et tungivad põhjused takistavad mind sel päe-

val isiklikult ilmumast kaitsma oma huvi, siis palun
Teid, härra jaoskonnakohtunik:

1) tühistada firma Transjordani nõue minu

vastu ja

2) määrata tema kanda kohtu- ja asjaajamis-
kulud.

Lisa: 1) masina ostu-müügi leping ja 2) 6

kviitungi.
Tartus, 11. septembril 1936. a.

Voldemar Pati
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Nõue voliniku vastu volikirja tühistamiseks.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.
Kusta IMAVERE, Tartumaal,
Ulila vallas, Vesneri talus,

nõudmises
Nikolai VIGALA vastu, Tar-

tus, Riia tänav 7, volikirja
tühistamises,

palve.
27. jaanuaril 1936. a. varastasin ma Nikolai

Vigala üldvolitusega Tartu notar Hugo Vihalemi
kontoris not. reg. nr. 864 all, millise volituse vaba-
tahtlikust tagasiandmisest kostja keeldub, jättes mi-

nu kirjaliku nõude tagajärjeta.
Mainitud põhjusil palun Teid, härra jaoskonna-

kohtunik:

1) tunnustada lõppenuks volitusvahekord minu

poolt 27. jaanuaril 1936. a. Nikolai Vigalale antud

ja Tartu notar Hugo Vihalemi kontoris not. reg.
nr. 864 all tõestatud volikirja järgi, võtta volikiri

kostjalt ära ja avaldada selle kohta vastav kuulutus

„Riigi teatajas" ja kohalikus ajalehes;
2) lubada otsus eeltäitele ja
3) teatada volikirja tõestajale volikirja tühis-

tamisest.

Ulilas, 21, septembril 1936. a.

Kusta Imavere

Kostja nõue tegeliku kaaskostja ettekutsumiscks kolmanda isikuna.

Raasiku jaoskonnakohtunikule.
Kostja Hans KODASOO»

(aadress aktis),
nõudmises

Jakob VAIKNA poolt,
(aadress aktis)

palve.
Kaevumeister Jakob Vaikna on esitanud nõude

minu vastu saamata töötasu 60 krooni pärast, mil-

line asi tuleb arutusele Teie istungil 26. skp.
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Olles Külje talu rentnik oman lepingu, mille

järgi taluomanik Karl Kogula peab kandma kõik

juureehituse kulud. Seega osutun mina ebaõigeks
kostjaks.

Tugedes neile põhjusile palun:
kutsuda ette kolmanda isikuna kostja poolele

Karl Kogula, kelle elukoht Penningi vallas, Külje
talus.

Li sa : rendileping ühes ärakirjaga.

Penningis, 17. septembril 1936. a.

Hans Kodasoo

Nõue tõkkevahendina allkirja võimiseks kosija väljarändamise
vastu.

Märkus: Sellist palvet võib esitada nõude kindlustami-

seks TKS § 652 1 alusel ühes nõude-esitamisega.

Mustvee jaoskonnakohtunikule.

Ilmar URVASTE, Kokora
vallas, Raadi asunduses,

nõudmises

kaupmees HendrikKIHNO

vastu, Kallaste alevis,

palve.
Täites Mustvee jaoskonnakohtuniku otsust

10. augustist s. a. minu kasuks 628 krooni suuruses

leidis Mustvee jsk. kohtupristav varandust Hendrik
Kihno asukohas ainult 250 krooni eest, mille tõttu

jäi minul veel saada 378 krooni.

Kostjal olevat kindel kavatsus asuda mujale
elama, millega ta hoiduks kõrvale võlgade maks-

misest. Kuulu järgi peituvat sulakapitali tema

valduses.

Tugedes ettetoodud faktidele ja TKS § 1222

juhatusel palun:
1) keelata ära Hendrik Kihnol lahkuda oma

elukohast Kallaste alevist ja võtta temalt selleko-

ne allkiri, ja
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2) anda käsk esitamiseks vastava jaoskonna
kohtupristavile nenditud allkirja võtmiseks Hendrik
Kihnolt.

Lisa: täiteleht ühes ärakirjaga, millest näh-
tub minul veel saadaolev summa.

Kokoras, 24. septembril 1936. a.

Ilmar Urvaste

Vastunõue.

Tartu 5. jaoskonnakohtunikule.

Kostja Siimon SELISTE,
(aadress aktis),
Ernst ULILA nõudmises,
(aadress aktis),
Siimon Seliste vastu kr.
90 pärast

vastunõue.

Vastunõude hind kr. 140.—

15. veebruaril s. a. oli arutusel Ernst Ulila
nõue minu vastu 90 krooni pärast. Käesolevaga
esitan Ernst Ulila vastu järgmise vastunõude:

Ernst Ulila teenis sulasena pool aastat minu

juures 90 kroonise palgaga, millist raha pole maks-
nud mina temale seepärast, et minu hobune sai

surma tema süü läbi. Suulisel omavahelisel kokku-

leppel kohustus nõudja tasuma kahjusumma minule
140 krooni suuruses oma teenistusega minu talus

ja 50 kroonise juuremaksuga, millisest tingimusest
ta tahab nüüd loobuda.

Tugedes neile põhjusile palun:
1) kutsuda ette kohtusse ja kuulata üle tun-

nistajana vastunõude tõenduseks Oskar Paide, kes
elab Vana-Kuuste vallas, Tiigri talus;

2) sisse nõuda Ernst Ulilalt minu kasuks 140

krooni ühes 6°/o vastunõude esitamisest äramaksu-

päevani;
3) lubada otsus eeltäitele;
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4) määrata kohtu- ja asjaajamiskulud nõudja
kanda minu kasuks ja

5) arutada asi ka poolte ilmumata ja teha

tagaseljaotsus nõudja mitteilmumisel.

Vana-Kuustes, 20. veebruaril 1936. a.

Siimon Soliste

Nõue võlgniku vastu maksuvahendite esitamiseks.

Valga 2. jaoskonnakohtunikule.

Richard ROOSA, elukoht

Puka alevis, Vinkli m.,

võlgnik Eduard SOOSE,
Tõlliste vallas, Vilu ta-

lus, väljakutsumiseks võ-

latasumisemaksuvahendi-

te kättenäitamise pärast,

palve.
Juurelisatud 500 kroonise veksli järgi, mis va-

rustatud Valga 2. jaoskonnakohtuniku sundotsusega
4. märtsist 1936. a., jäi täitmine, mis oli pööratud
kostja vallasvarale, hoopis tagajärjeta, nagu tõen-

dab kohtutäituri pealkiri.

Tugedes TKS § 1222 4—lo-le palun:
1) kutsuda võlgnik Eduard Soose kohtusse

maksuvahendite esitamiseks ja nende kindlakstege-
miseks, mis rahuldaks minu nõude Valga 2. jaos-
konnakohtuniku sundotsuse järgi 4. märtsist 1936.

a., ja
2) võlgniku mitteilmumisel vabatahtlikult pa-

lun toimida TKS § 1222 9—lo ettenähtud korras.

Lisa: protestitud veksel sundotsusega.

Pukas, 10. augustil 1936. a.

R. Roosa
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Võlanõue müüdud eseme eest.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.
Arnold URVASTE, Raadi

vallas, Lille talus,
nõudmises

Toomas TIMO vastu, Tar-

tus, Jaama tän. 82 —6,

palve.
Nõudehind kr. 94. —

Käesoleva aasta märtsikuus müüsin mina nuum-

lehma lihunik Toomas Timole, kes jäi ostuhinna
94 krooni minule võlgu, lubades tasuda selle mõne

päeva pärast.
Vaatamata minu korduvaile nõudeile ei tee

kostja maksmisega mingit tegemist.
Kirjeldatud asjaolude tõttu palun:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana

minu nõude tõenduseks Jaak Amukson, kes elab
Raadi vallas, Lille talus;

2) sisse nõuda kostja Toomas Timolt minu

kasuks 94 krooni ühes 6%, arvatud nõudeesitami-
sest kuni äramaksmiseni;

3) lubada otsus eeltäitele;
4) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja pea-

le minu kasuks ja
5) arutada asi ka poolte juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Raadil, 12. mail 1936. a.

Arnold Urvaste

Palve tunnistaja varaseks’ ülekuulamiseks uõude-tõenduste edas-

pidise kindlustuse otstarve!.

Jõgeva jaoskonnakohtunikule.

Osvald KEENI, Jõgeva alevis,

palve.
August Pilkus, kelle elukoht Kudina vallas,

Kerase talus, võlgneb minule jätkuval arvel 250
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krooni, millise summa ta lubas tasuda minule ära
alles käesoleva aasta sügisel. Ainukeseks tunnista-

jaks võlaandmise juures oli Hendrik Peenar, kes on

praegu elukardetavalt haige.
Sunnitud ettevaatusele palun Teid, härra jaos-

konnakohtunik:

kuulata üle tunnistajana minu nõudetõenduste

edaspidiseks kindlustuseks Hendrik Peenar tema
elukohas Jõgeva alevis, protokollida tema tunnis-

tus ja anda ärakiri minule sellest protokollist.
Jõgeval, 16. aprillil 1936. a.

Osvald Keeni

Palve vahekorra seaduslikuks tunnustamiseks.

Tartu 6. jaoskonnakohtunikule.

Juhan KASEPÄÄ, Tartus,
Vabaduse tän. 7õ,

nõudmises

Hans PINDI vastu, Laeva

vallas, Orase talus,

palve.
Nõadehind kr. 112.—

1. mail 1936. a. andsin mina oma sõdurimaa,
mis asub Laeva asunduses ja koosneb 14 hektarist,
Hans Pindile rendile üheks aastaks, arvatud 1. maist

1936. a. kuni 1. maini 1937. a., määrates rendihin-
naks 112 krooni.

Suuliselt kokkulepitud renditingimuste kohta
valmistasin kirjaliku lepingu, millele pidid kirju-
tama alla mõlemad pooled rendiobjekti kasutada
andmisel.

Vaatamata minu kutsetele ei ilmu Hans Pindi
andma oma allkirja lepingule ja keeldub allakirju-
tanust ka koha peal. Hoolimata sellest on asunud

kostja rendikoha kasutamisele 1. maist, s. a. lepin-
guvastaselt ilma esimese poole rendiraha maksmata.
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Kartes, et kostja ei täida renditingimusi, vajan
rendivahekorra kohta seaduslikku tunnustamist, mis

võimaldaks kaitsta minul oma huvi, sellepärast
palun:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
käesoleva nõude tõenduseks Herman Padramaa, kes
elab Laeva vallas ja Laeva asunduses krunt nr. 4;

2) tunnustada, et mina ja Hans Pindi seisame

rendivahekorras 1. maist 1936. a. kuni 1. maini

1937. a. minule kuuluva ja Laeva asunduses asuva

maatüki kohta, mille pindala on 14 hektari;

3) määrata kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
kanda minu kasuks ja

4) arutada asi ka poolte ilmumata jäämisel ja
teha tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 6. juulil 1936. a

Juhan Kasepää

Palve ettemakstud üüri tagasisaamiseks.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Rein UULU, Tartus, Lao tän. 79,
nõudmises

Henn SINDI vastu, Tartus, Pikk
tän. 84,

palve.

Nõudehind kr. 50.53

1. detsembril 1935. a. üürisin 2 poeruumi ühes

elukorteriga majaomanik Henn Sindilt, Pikk tän.

84, makstes ette lepingu alusel kahe kuu üüriraha
kuni 1. veebruarini 1936. a. a 50 krooni, kokku
100 krooni.

Üüritud ruumid osutusid kauplemiseks täiesti

kõlbmatuiks. Vaatamata kütmisele külmas kaup
poes ära. Teise poeruumi tunnustas tervishoiu po-
litsei ebasoodsaks ja keeldus piimakaupluse loa
andmisest.
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Omavahelisel kokkuleppel kostjaga tühistasime
sõlmitud üürilepingu tingimustel, et vabastan ruu-

mid 1. jaanuariks 1936. a. ja saan jaanuarikuu üüri-
raha 50 krooni tagasi, kuna detsembrikuu üüriraha

50 krooni jääb loomulikult kostjale.
Täites kokkuleppe vabastasin ruumid tingitud

tähtpäevaks, aga kostja loobub 50-ne krooni tagasi-
maksmisest minule, olgugi, et ta tunnustas kokku-

leppe maksvaks võõra isiku juuresolekul.
Eeltoodud põhjusil palun:
1) kutsuda ette ja kuulata üle nõudeväite tõen-

duseks: Kadri Puhja, Tartus, Õnne tän. 103, ja
Emil Jõgeva, Tartus Pikk tän. 84;

2) otsustada sisse nõuda kostja Henn Sindilt
minu kasuks 50 krooni ühes 6°/o aastas, alates 1.

jaanuarist 1936. a. kuni äratasumise päevani;
3) lubada otsuse eeltäitmine;
4) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja

peale minu kasuks ja
5) arutada asi ka poolte juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 4. märtsil 1936. a.

Rein Uulu

Nõue teenist auvahekorra lõpetamiseks ühes väljatõstmisega korterist

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.

Emiiie VILUVERE, Tartus,
Aleksandri tän. 20,

nõudmises
Elmar JÕÕPRE vastu, Tartus,
Aleksandri tän. 20—7,

palve.

Nõudehind kr. 48.—

Teenides majahoidjana minu majas Aleksandri

tän. 20 saab kostja prii korteri oma kohustuste
täitmise eest.

Kuna kostja jätab tänava ja hoovi sageli püh-
kimata, ütlesin 10. veebruaril s. a. teenistusvahe-
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korra ühes korteriga kohuste korratu täitmise pä-
rast temale üles, lubades 4 nädalat temale korteri
vabastamiseks.

Kostja elab aga ikka edasi ülesöeldud korteris,
mida vajan uue majahoidja eluruumiks. Seepärast
palun:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
nõudealuse tõenduseks Edgar Pilkus, elab Tartus,
Aleksandri tän. 20 —3;

2) tunnustada kostja teenistusvahekordminuga
lõpetatuks ja tõsta kostja Elmar Jõõpre välja ühes
vallasvaraga ja temast sõltuvate isikutega minu

majas asuvast korterist ning kõrvalruumest Alek-
sandri tän. 20—7;

3) lubada otsus eeläitmisele;
4) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja

kanda minu kasuks ja
5) otsustada asi ka poolte äraolekul ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 12. märtsil 1936. a.

Emilie Viluvere

Rentniku nõue maaomaniku vastu täitmata kohustuste pärast.

Tartu 5. jaoskonnakohtunikule.

Andres AARE, Võrumaal,
Kõllaste vallas, Räägle t.

nõudepalve
Villem RIIDAJA vastu,
Tartumaa], Kambja vallas,
Audemäe talus.

Nõudehind 88 kr. 20 snt.

Pidanud 3 aastat kostjale kuuluvat Audemäe
talu pooletera alusel, lahkusin lepinguaja lõpul
1936. a., kusjuures jättis kostja järgmised kohused
minu vastu täitmata:

1) 1935. a. sügisel kündsin 15 vakamaad põldu
kostjale, mille eest pidin saama omavahelisel kok-

kuleppel a 3 kr. 50 s., kokku 52 kr. 50 s.; .
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2) 1936. a. jaanuarikuul vedasin palke 5,5
päeva oma hobusega kostja ülesandel tema tallu tin-

gitud päevapalga eest ä 3 kr., kokku 16 kr. 50, s.;

3) 1936. a. märtsikuul vedasin kruusa kostjale
2 päeva ä 2 kr., kokku 4 krooni ja

4) 1935. a. suvel ostis kostja minult 152 kg
odrajahu, ä 10 senti, kokku 15 kr. 20 s., milline
raha on minul temalt saamata.

Kostja võlgneb minule seega kokku 88 kr. 20 s.,
mida ta pole tasunud minule ära vaatamata kordu-
vaile meeletuletusile.

Neil põhjusil palun:
1) kutsuda kohtusse ja kuulata üle tunnista-

jana minu nõude tõenduseks Jaak Pilkuse, Kambja
vallas, Audemäe talu popsikohas;

2) mõista välja kostja Villem Riidajalt minu

kasuks 88 kr. 20 s. ühes 6%, arvates nõudeesita-
inisest äramaksu-päevani;

3) lubada otsuse eeltäitmine;
4) mõista kostjalt kohtu- ja asjaajamiskulud

minu kasuks ja
5) arutada asi ka poolte mitteilmumisel ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Kollastes, 6. juunil 1936. a.

Andres Aare

Vastutava teenija nõue tarvitajalt.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Aleksei ÕISU, Tartus, Suur-

turg 9, hotel-restoran „Room“
nõudmises

kostjate: Kristjan KURISTA,
Tartus, Munga tän. 47, ja
Paul IMAVERE, Rakveres,
Narva tän, 76, vastu,

palve.
Nõudehiad kr. 16,20.

Omades alalise koha hotell-restoran „Roomas“
kuulub minu kohustusse külastajate teenimine ja
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raha vastuvõtmine neilt arvete järgi, milliste eest

olen vastutav vastavalt võõrastemajades ja resto-

ranides valitsevale kodukorrale.
15. jaanuaril s. a. tulid kostjad võõrastemajja

„Room“, võttes endile toa nr. 21, mille hind 4 kr.,
lasksid maksta minul oma poolt autosõidu ja tele-
foni kasutamise raha 2 krooni 70 senti, tellisid

söögi- ja joogiaineid 9 krooni 50 sendi eest ja ka-
dusid salaja ära ilma arvet tasumata, jäädes võlgu
minule kogusummas 16 krooni 20 senti. Peremehele
maksin mina raha ära.

Vaatamata Kristjan Kurista hilisemale lubadu-
sele on jätnud kostjad oma arve ikkagi korral-
damata.

Tugedes esitatud põhjusile palun:
1) välja kutsuda ja üle kuulata tunnistajana

nõude tõenduseks Eduard Palamus, Tartus, Suur-

turg 9, hotell „Room“;
2) sisse nõuda kostjate Kristjan Kurista ja

Paul Imavere käest solidaarselt minu kasuks 15
krooni 20 s. ühes 6%, arvates nõudeesitamisest ära-

tasumiseni;
3) lubada otsuse eeltäitmine;
4) panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostjate

kanda minu kasuks ja
5) arutada asi ka poolte äraolekul ja teha

tagaseljaotsus kostjate mitteilmumisel.

Tartus, 26. märtsil 1936. a.

Aleksei Õisu

Palve tulevase nõudmise kindlustamiseks.

Võru 1. jaoskonnakohtunikule.
Friedrich PUlATU,Tartus,Kastani t.16,

palve
tulevase nõudmise kindlustamiseks
132 kr. suuruses kostia Abram KAE-
LASTE vastu, kelle elukoht Võru v.

Kääpa küla.

Läinud talvel vedasin palke kostja ülesandel
Kooraste vallast Vastse-Kuuste jaama, millise töö

eest jäi minul saada kostjalt 132 krooni.
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Hoidudes maksmisest alati kõrvale andis kostja
siiski täna võlatähe minule kahe tunnistaja juures-
olekul maksutähtajaga esimesel võimalusel.

Kostja ei valda mingit varandust oma alalises

elukohas, ta tegutseb tööettevõtjana mitmel pool,
kuid jätab palgad töölistele alati maksmata ja kree-
ditorid rahuldamata.

Kostjal on saada praegu suurem summa raha
Tartu linna elektrijaamale soetatud elektriliini pos-
tide eest, millist raha ta võib välja võtta sellest
asutusest juba lähemail päevil ja jätta mind rahul-

damata, sellepärast palun:
kindlustada minu tulevane nõue 132 krooni

suuruses, mille esitan ühe kuu jooksul, TKS § 1823

ja järgmiste põhjal aresti-panekuga kostja raha-

summale, mis on saada temal Tartu linna elektri-

jaamalt ja anda välja minule selleks vastav täite-

leht.
Lisa: Abram Kaelaste allkiri.

Tartus, 3. mail 1936. a.

E. Puiatu

Nõue panditud eseme kättesaamiseks.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Lydia MALLINGA, Tartus,
Tähtvere tänav, 23 —7,

nõudepalve.
Arnold ALBA vastu, Tartus,
Oa tänav. 40.

Nõudehind 280 krooni

1935. a. septembrikuus andsin mina oma õmb-

lusmasina, firma „Singer“, mille maksus on 280

krooni, kostjale linna laenukassasse viimiseks neil

tingimusil, et saadud rahaga võib kostja korraldada

oma vajadusi, kuid peab lunastama masina kuu

aja pärast välja ja tooma minule tagasi.
Kooskõlas kokkuleppega olen nõudnud kordu-

valt masina tagasitoomist, aga kostja piirdub vaid
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alaliste lubadustega, jättes tegelikult asumata kok-

kuleppe täitmisele.

Esitatud andmete alusel palun:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana

nõude tõenduseks Maret Erra, elab Tartus, Liiva

tän. 12;
2) kohustada Arnold Albat tooma tagasi mi-

nule kuuluv jalaga kabinett-õmblusmasin, firma

„Singer“, selle mittetäitmisel nõuda sisse kostjalt
minu kasuks masina maksus 280 krooni;

3) lubada otsuse eeltäide;
4) mõista kostjalt kohtu- ja asjaajamiskulud

minu kasuks ja
5) arutada asi ka poolte ilmumata ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 23. veebruaril 1936. a.

Lydia Mailinga

Osaniku nõue tehtnd tööde eest ühisel arvel.

Tartu 5. jaoskonnakohtunikule.

Peeter VOKA, Mäksa vald,
Olbre talu, »

nõudmises

Anton ILLUKA vastu, Mäk-
sa vald, Püssimäe talu,

palve.
Nõudehind kr. 51,61.

Kostja Anton Illuka on minu piirimecs, kellega
kavatsesime lasta lõigata magistraalkraavi ühisel
arvel meie heinamaade kuivatamiseks, kusjuures
kumbki pidi kandma kulud võrdeliselt kaevatud
kraavi pikkusele tema krundis.

21. aprillil s. a. võttis August Võllaste kraavi-
kaevamise oma peale vähempakkumise teel 22 sen-

diga jooksva meetri eest.
Kraavi pikkus kostja krundil on 232 meetrit

ja 20 sentimeetrit, hind 22 senti meetri eest, kokku
51 krooni 09 senti, missuguse summa mina olen
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kostja eest ära tasunud ja millist raha kostja keel-
dub väljamaksmast minule.

Neil asjaoludel palun:
1) ette kutsuda ja üle kuulata tunnistajana

nõude tõenduseks August Võllaste, elukoht Mäksa

vallas, Sarakuste asunduses;
2) välja mõista kostja Anton Illukalt minu ka-

suks 51 kr. 09 s. ühes 6<>/o-ga, arvates 8 juunist
1936. a. äratasumiseni;

3) lubada otuse eeltäitmine;
4) mõista kostjalt kohtu- ja asjaajamiskulud

minu kasuks ja
5) arutada asi ka poolte juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: kaevatud kraavi skeem.

Mäksal, 10. augustil 1936. a.

w Peeter Voka

Nõue kihlveo tagajärjel.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.

Jaan PATI, Tartus, Roosi tän. 64—8,

nõude palve
järgmiste kostjate vastu:

1) Voldemar SURJU,Tartus,Aia t. 32 ja
2) Nikolai BELSKY, Turu tän. 14.

Nõud eh ind 20 kroom.

28. oktoobril 1935. a., umbes kell 8 hommikul
toimus kihlvedu minu ja Voldemar Surju vahel.
Viimane kinnitas ja väitis, et kaupmees Karl Rein-
hold on võitnud 10 000 kroonise peavõidu Tuletõrje
eilasel lõpploosimisel.

Mina asusin kahtlevale seisukohale, tembelda-

des sellise uudise kõmuliseks kuulujutuks, kuna

Surju jäi kindlaks oma väitele ja näis Ojlevat veen-

dunud asja tõsiduses.
Vaidluse ägestudes sõlmisime kihlveo, mille

põhjal kaotaja pool pidi maksma 10 krooni teisele.
Kindlustuseks andsime kumbki 10 krooni Nikolai
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Belsky kätte, kes kohustus andma tema hooldusse
usaldatud 20 krooni võitjale.

Mõne päeva pärast osutus Surju väide selgu-
nud täpsetel andmetel ebaõigeks, mille tagajärjel
olin võitnud kihlveo. Raha aga ei saanud mina kät-

te, sest Belsky oli andnud 20 krooni Surjule välja
ilma mingi põhjuse ja vajaduseta. Mõlemad loobu-
vad minule maksmast.

Eeltoodud põhjusil palun härra jaoskonnakoh-
tunikku:

1) kutsuda kohtusse ja kuulata üle tunnista-

jatena nõudealuse tõenduseks:

a) Artur Käär, Tartus, Kesk tän. 36;
b) August Koido, Tartus, Riia tän. 8, ja
c) Marie Koch, Tartus, Roosi tän. 64;
2) otsustada sisse nõuda solidaarselt Volde-

mar Surjult ja Nikolai Belskylt minu kasuks 20

krooni ühes 6°/o, arvates nõudeesitamisest äratasu-

miseni;
3) mõista kostjalt kohtu- ja asjaajamiskulud

minu kasuks;
4) lubada otsuse eeltäitmine ja
5) arutada asi ka poolte juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 18. jaanuaril 1936. a.

Jaan Pati

Nõue veksli sundotsuse tühistamiseks.

Tartu 5. jaoskonnakohtunikule

Alfred METS’a, elukoht Haaslava v.,
Kaasiku t., nõudmises sundotsuse
tühistamise päiast Rein KALA vastu,
elukoht Haaslava v. Kõrgemäe as.,

nõudepalve.
5. mail s. a. arestis Haaslava rajooni konstaa-

bel minu jalgratta Rein Kala nõude tasuks 50 kr.
veksli järgi, mis oli antud minu poolt Rein Kalale
20. jaanuaril 1935. a. tähtpäewaga 15. juulil 1935. a.
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Eelnimetatud veksel on protestitud mittemaks-
mises Tartu notar Hugo Vihalemi poolt 17. juulil
1935. a. reg. nr. 1051 all ja võlgnev summa ühes
°/o°/o ja kuludega minult välja mõistetud Tartu 5.

jaoskonnakohtuniku sundotsusega 2. maist 1936. a.

nr. 201 all. Mina ei saa jääda selle sundotsusega
rahule, sest veksel on minu, kui alaealise poisikese
käest välja petetud. Käesoleva aasta 20. aprillil
sain mina täisealiseks ja minu alaealisuse tõttu

ei ole väljaantud veksel minule kohustuslik, mis-

pärast on minul õigus nõuda sundotsusetühistamist.
Konstaabli poolt on kuulutatud välja minu jalgratta
oksjon 20. mai peale s. a. Jalgratta müügi puhul
saan mina kahju, sest kostja on varanduseta isik

ja minul ei ole võimalik saada temalt pärast midagi
enam tagasi, mille tõttu oleks nõudekindlustamine

hädavajalik.
Kõigil neil asjaoludel palun:
1) kindlustada minu nõue sundotsuse täitmise

seismapanekuga kuni asja otsustamiseni ja anda

minule sellekohane täiteleht esitamiseks Haaslava

rajooni konstaablile;

2) tühistada ja tunnustada minu kohta maks-
vusetuks 50 kr. veksel, mis antud minu poolt Rein
Kalale 20. jaanuaril 1935. a. tähtpäevaga 15. juulil
1935. a. ja on protestitud Tartu notar Hugo Viha-

lemi kontoris 17. juulil 1935. a. reg. nr. 1051 all,
ühes Tartu 5. jaoskonnakohtuniku sundotsusega 2.

maist 1936. a. nr. 201 all;

3) kohtu- ja asjaajamiskulud kostjalt minu ka-

suks välja mõista ja

4) arutada asi ka poolte mitteilmumisel ja ot-

sustada tagaselja kostja mitteilmumisel.

Lisa: sünnitunnistus, ärakiri vekslist, kons-

taabli teadaanne ja oksjonikuulutus.
Tartus, 9. mail 1936. a.

A. Mets
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Palve isiklikul mitteilmumisel küsimuste esitamiseks ülekuulata-

vale tunnistajale.

Võru 1. jaoskonnakohtunikule.
Robert MISSO, aadress aktis,
Kusta KIRNA nõudmises minu

vastu, ts. akt. nr. 614—36 a.

palve.
Tunnistaja Anton Karula ülekuulamisele 5.

märtsil s. a. Kusta Kirna nõudmises minu vastu

ei saa ma mitte ilmuda, seepärast palun kohut esi-

tada järgmised küsimused tunnistajale:
1) kas oli nõudjal Kusta Kirnal rõngas 18 võt-

mega minu juures elamise ajal ja kas kasutas tun-

nistaja ka neid võtmeid?

2) kas käis tunnistaja Karula minu juures tee-

nides Kirnal abiks linu puhastamas, kelle üles-
andel ja kas nõustus peremees sellega?

Tartus, 25. veebruaril 1936. a.

Robert Misso

Kahjutasu nõue kostjalt rikutud töö eest.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule»

Aksel TÄHTVERE, Tartus,
Pepleri tänav 50,

nõudepalve
Mart VAABINA vastu,
Tartus, Kuu tän. 73 —2.

Nõudehind 57 kr.

1936. a. jaanuaris andsin mina täiesti uue ja
kandmata sabakuue rätsep Mart Vaabin’ale pin-
sakuks ümbertegemise otstarbel.

Kostja lubas valmistada töö korralikult ja võt-

tis töötasu arvel minult ette 7 krooni, kuna saba-
kuue enese maksus oli 50 krooni.

Pintsaku õmblemine venis pikale, valmides alles
5. märtsiks s. a.
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Vastuvõtmisel selgus, et pintsak on rikutud ja
osutub kandmiseks kõlbmatuks. Seega olen saanud
mina kahju kostja süü läbi 57 krooni, mille vaba-
tahtlikust tasumisest ta loobub.

Eeltoodud põhjusil palun:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana

nõude tõenduseks Herbert Roela, Tartus, Kesk
tän. 94—3;

2) kohustada kostjat tooma minule valmistatud
pintsak kohtusse ja toimida ekspertiis töö kõlbma-
tuse küsimuse otsustamiseks;

3) mõista välja kostjalt Mart Vaabinalt minu
kasuks 57 krooni ühes 6°/o-ga, arvates nõudeesita-
misest äramaksmise päevani;

4) panna kostja kanda kohtu- ja asjaajamis-
kulud minu kasuks;

5) lubada otsuse eeltäitmine ja
6) arutada asi ka poolte äraolekul ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 20. märtsil 1936. a.

Aksel Tähtvere

Kaja tagaselja otsusele.

Tartu 5. jaoskonnakohtunikule.
Peeter KARKSI, Vana-Kuuste vallas,

kaja.
A/S „At!anta“ nõudmises minu vastu,
aadress aktis (Ts. akt nr. 131—35),

Kaja hind 267 kr. 36 s.

Tartu 5. jaoskonnakohtuniku tagaseljaotsusega
27. aprillist 1936. a., millega on mõistetud minult

välja a/s. „Atlanta“ kasuks 267 kr. 36 s., ei ole

mina rahul.

Kaup, mille eest nõudja esineb minult raha-

nõudega, ei ole mitte minu- ja nõudjavaheline os-

tu-müügi ese, vaid komisjonile võetud kaup, mille

eest peab järgnema rahamaksmine alles peale selle
kauba realiseerimist, mis on veel teostamata ja see-

ga nõudealus rajamata.
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Seda fakti teab niihästi nõudja, kui ka tema

agent, kes tõi kõnesoleva kauba komisjonimüügile
minu lattu.

Kooskõlas ettetoodud andmetega on käesolev

nõue minu vastu enneaegne ja ei allu rahuldamisele.

Neil põhjusil palun:
määrata a/s. „Atlanta“ nõue minu vastu uuesti aru-

tusele, lükata nõudmine täies ulatuses tagasi, muuta

ära lubatud eeltäitmine ja panna kohtu- ning asja-
ajamiskulud nõudja kanda minu kasuks.

Vana-Kuustes, 12. mail 1936. a.

Peeter Karksi

Tunnistaja elukoha teatamine.

Võru 1. jaoskonnakohtunikule.

Kostja Kornelius KOORASTE

aadress aktis.

nõudmises

nõudja Aleksander PlLLApoolt,
kelle aadress aktis,

palve.

Aleksander Pilla nõue minu vastu oli arutusel

Teie juures 19. jaanuaril s. a., kus lükati asjaaru-
tamine edasi ja anti 7 päevane tähtaeg minule tun-

nistaja elukoha avaldamiseks.

Neil põhjusil palun välja kutsuda ja üle kuu-

lata tunnistajana Otto Kirjulukk, kes elab Peri

vallas, Vilgu talus.

Võrus, 24. jaanuaril 1936. a

K. Kooraste
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Palve nõude-kindhistuse äramuutmiseks.

Rahumäe jaoskonnakohtunikule.

Adu KIHNU, Tartumaal,
Vastse-Kuuste vallas,

palve.

kindlustuse äramuutmiseks

(Rahumäe jsk. kohtuniku ts.

akt. nr. 715 — 1935 a.)

1935. aastal esines Karl Abja minu ja Ernst

Luunja vastu nõudega omandusõiguse tunnustami-

seks ja vallasvara arestist vabastamiseks, millise
nõude kindlustas Rahumäe jaoskonnakohtunik täit-

mise seismapanekuga minu nõudeasjas ErnstLuunja
vastu.

Niihästi Rahumäe jaoskonnakohtunik oma ot-

susega 8.1.36., kui ka Tartu ringkonnakohus oma

otsusega 24. II 1.36. jättis Karl Abja nõude taga-
järjeta, kuid sealjuures jäi muutmata Karl Abjale
antud nõude-kindlustus.

Neil põhjusil palun
tühistada Rahumäe jaoskonnakohtuniku poolt

Karl Abjale antud nõudekindlustus tema nõudes
minu ja Ernst Luunja vastu, ja anda minule vastav

täiteleht esitamiseks Võõbsu rajooni konstaablile.
Täitelehe palun saata minu elukohta.

Tartus, 5. juunil 1936. a.

Adu Kihnu
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b) Hoiuasjus

Palve pärandustombu hoiulevõtmiseks.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Helene KURISTA, sünd. Kõo,

Tartus, Raekoja tän. 147,

palve

surnud Harry Kõo varanduse

hoiulevõtmise asjas, Tartus

Kartuli tän. 12.

Nagu näha ligilisatud surmatunnistusest, suri

minu onu Harry Kõo 12. veebruaril s. a., jättes järgi
niihästi kinnis- kui ka vallasvara, mis on senini

hoiule võtmata.

Kartes varanduse kaotsiminekut seaduslikkude

pärijate kulul, kelle hulka kuulun ka mina, palun
jaoskonnakohtunikku:

1) teha korraldus kohalikule jaoskonna kohtu-

pristavile surnud Harry Kõo järeljäänud varade

arvele võtmiseks maksvate seaduste põhjal ja

2) panna ette Tartu linna Vaestelastekohtule

nimetada hooldaja surnud Harry Kõo pärandile
tema viimases elukohas, Tartus, Kartuli tän. 12.

Lisa: surma- ja perekonnatunnistus.
Tartus, 27. märtsil 1936. a.

Helene Kurista
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Palve hooldaja nimetamiseks pärandustombule.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Virve ALATSKIVI,Tartus, Mäe 86,

palve

surnud Hugo Alatskivi pärandile
hooldaja nimetamise asjas.

21. veebruaril s. a. lahkus äkilise surma läbi
minu mees Hugo Alatskivi oma alalises elukohas

Tartus, Mäe tän. 86, jättes järele saadaolevaid

summe kaubatarvitajailt, milliste sissenõudmisele
võiks asuda minu kadunud mehe pärandustombule
määratud hooldaja, kelle nimetamine osutub häda-

vajalikuks.
Eeltoodud põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
anda minule vastav tunnistus esitamiseks Tar-

tu linna Vaestelastekohtule surnud Hugo Alatskivi

pärandile hooldaja nimetamise otstarbel.

Lisa: surma- ja perekonnatunnistus.
Tartus, 10. märtsil 1936. a.

Virve Alatskivi

Hooldaja palve ametist vabastamiseks.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.
Nikolai KEENI,

Tartus, Tähe tänav 186,

palve.
Saades kutse ilmuda 16. aprillil s. a. kohtusse

surnud Voldemar Koonga pärandi hooldajana Kau-

ba Panga nõudmises (tsiv. akt nr. 1052) nimetatud

pärandustombu vastu, teatan, et mul puudub õigus
esineda hooldajana ja huvide kaitsjana selles asjas,
sest mul endal on tekkinud kohtulikke nõudeid

sama pärandustombu vastu.
Olen teatanud Tartu linna Vaestelastekohtule

sellest vahekorrast, paludes vabastada mind hool-
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daja ametist ja saata teine kaitsja kohtusse eel-
tähendatud päeval pärandustombu huvides, milli-
sele teadaandele Vaestelastekohus pole veel rea-

geerinud.
Juhtumil, kui Vaestelastekohus pole määranud

veel uut hooldajat etteilmumise päevaks, palun lü-
kata asjaarutamine edasi kuni vastava hooldaja ni-

metamiseni.

Tartus, 9. aprillil 1936. a.

Ah7?oZtzz Keeni

Palve testamendi avamiseks ja kinnitamiseks ühe pärija poolt.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Juuli Jaani tütar REIU, sünd.

Senno, Tartus, Lepiku tän. 45,

palve
surnud Jaan Senno testamendi
kinnitamises.

Vastavalt ligilisatud Tartu perekonnaseisu-
ametniku tunnistusele suri minu isa Jaan Senno
30.11.36. Tartu Ülikooli sisehaiguste kliinikus, tehes
enne surma 12.11.36. Tartu notar Hugo Vihalemi
kontoris kirjaliku testamendi, milles määrab minu

oma järelejäänud varanduse ainukeseks pärijaks
kohustusega, anda eluaegne ülalpidamine minu ema

Kadri Sennole ja kanda tema matusekulud.
Surnud Jaan Sennost jäi järele kahekordne

puumaja Lepiku tän. 45, kinnistu nr. 368, ja õige
vähe vallasvara, mis koosneb kahetoalise korteri
lihtsast sisseseadest.

Surnud Jaan Sennol on peale minu teised otse-

sed järeltulijad ja lähemad sugulased:
1) tema naine Kadri Scnno, Tartus, Lepiku

tän. 45;
2) tütar Adele Kokora, sünd. Senno, Tähtvere

vallas, Kuustle talus, ja
3) tütar Loreida Tarvastu, Valgas, Vabaduse

tänav 35.
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Eeltoodud põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
avada ja lugeda ette ligilisatud notariaalne

testament 12.11.36. ja üles kutsuda huvitatuid isi-
kuid ja asutusi avaldama nõudmisõigusi ja vaidlusi
tähendatud testamendi vastu ja pärandajast maha-
jäänud varanduse kohta ja avaldada vastav kuulu-
tus 6 kuu jooksul, arvates „Riigi Teatajas” kuu-

lutamisest, hoiatusega, et peale selle tähtaja möö-
dumise loetakse kõik esitamata õigused, nõudmised

ja vaidlused kustunuks ja maksvusetuks.

Lisa: 1) notar Vihalemi juures 12.11.36. teh-
tud testament; 2) perekonnatunnistus; 3) surma-

tunnistus; 4) Tartu linnavalitsuse tunnistus kinnis-
vara hindamise kohta; 5) tunnistus kinnistusre-

gistrist; 6) tulekinnitusetunnistus ja 7) pärandus-
deklaratsioon 2 eksemplaris.

Tartus, 10. märtsil 1936. a.

Juuli Reiu

Palve testamendi avamiseks ja kinnitamiseks pärijate poolt.

Väike-Maarja jaoskonnakohtunikule.

Pärijate: 1) Linda Kaarli t. AUDRU
sünd. Nuia, ja 2) Mihkel Madise p
NUIA, mõlemate elukoht Avandus,
vald, Porkuni asundus, krunt nr. 21

palve
surnud Villem Kaarli p. Nuia

testamendi kinnitamises.

16. jaanuaril 1936. a. suri Avanduse vallas,
Porkuni asunduses, Villem Kaarli p. Nuia, kes on

Linda Audru vend ja Mihkel Nuia vennapoeg.
Surres vallalisena ja ilma järeltulijateta päran-

dab Villem Nuia oma varanduse temast järele-
jäänud testamendis oma õele Linda Audrule ja
osalt oma onule Mihkel Nuiale.

Eeltoodud põhjusil palume:
1) avada surnud Villem Kaarli p. Nuia ligili-

satud testament, mis tehtud Avanduses 20. det-
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sembril 1935. a., kutsudes üles asjast huvitatuid
isikuid esinema õiguste, nõudmiste ja vaidlustega
tähendatud testamendi kinnitamise ja varandustom-
bu vastu 6 kuu jooksul, arvates „Riigi
kuulutuse ilmumisest, hoiatusega, et Lõik ülesand-
mata õigused ja nõuded loetakse kustunuiks sea-

duses ettenähtud tähtaja möödumisel, ja
2) määrata asi pärast üleskutse tähtaja möödu-

mist kuulamisele, kinnitada kõnesolev testament,
lugeda kõik ülesandmata 1 jäänud õigused ja nõud-

mised maksvusetuiks ja anda testament vastava

pealkirjaga meile välja.
Lisa: 1) testament; 2) surmatunnistus; 3) pe-

rekonnaseisu tunnistus; 4) rendiraamat nr. 46; 5)
ärakiri metsa ostu-müügi lepingust; 6) kviitung nr.

1846 „Riigi Teataja“ kuulutushinna tasumise kohta

ja 7) päranduse deklaratsioon 2 eksemplaris.
Avanduses, 5. märtsil 1936. a.

Linda Audru
Mihkel Nuia

Pärija palve pärimisõigustesse kinnitamiseks pärandaja vallas-
varale.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.

Alfred VÄNDRA, Kambja
vallas, Ao talus,

palve
pärijaks kinnitamises srn.

Elsa Vändra pärandile, mis

asup Tartus, Alevi tän. 60.

Nagu näitab Rgilisatud surmatunnistus, suri

minu vallaline õde Elsa Vändra 27. märtsil 1936. a.

oma alalises elukohas, Tartus, Alevi tän. 60, jättes
järele vallasvara, mille kohta ta pole teinud mingit
korraldust ehk testamenti; seepärast pärivad kadu-
nu lähemad sugulased tema järelejäänud varanduse.
Elusolevaist ligemaist sugulasist osutun mina, kui
vend, tema ainukeseks pärijaks, vastavalt Tartu
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Pauluse koguduse perekonnaseisuametniku poolt
väljaantud tunnistusele. Kuna pärandustombu väär-
tus on alla 500 krooni, siis pole vaja „Riigi Tea-

tajas" üleskutset avaldada.
Eeltoodu põhjal palun:
määrata käesolev asi kuulamisele j,Riigi Tea-

tajas" kuulutust avaldamata ja kinnitada minu,
kui kadunu venna, ainukeseks surnud Elsa Vändra

pärijaks.
Lisa: 1) surmatunnistus; 2) perekonnaseisu

tunnistus; 3) ärakiri kohtupristavi poolt üleskirju-
tatud varanduse nimekirjast ja 4) päranduse dek-
laratsioon.

Tartus, 20. aprillil 1936. a.

Alfred Vändra

Pärija palve pärimisõig istesse kinnitamiseks pÄTindaja kinnis-
varale.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.

Iseenese eest ja kui oma alaealise

tütre Hildegard Polli loomuliku eest-

kostja Marta POLLI, Tartus Ropka
tänav 30,

palve
surnud Joosep Jaani p. Polli päri-

jäte kinnitamises.

Juurelisatud tunnistus Tartu perekonnaseisu-
ametnikult tõendab minu mehe Joosep Polli surma

28. veebruaril 1936. a., mis järgnes kadunu alalises

elukohas, Tartus, Ropka tän. 30. Nagu näha Tartu-

Valga hüpoteekringkonna kinnistusregistri välja-
võttest 10.11L36. ja Tartu linnavalitsuse tunnistu-

sest 8.111.36., jäi kadunult pärandusena Tartu lin-

nas, Ropka tän. 30 „Purde nr. 1“ talust eraldatud

põline rendikrunt ühes hoonetega, kinnistu nr. 874

ja teatud vallasvara, millise pärandi kohta ei tei-

nud minu abikaasa mingit korraldust ega testa-

menti. Seaduslikeks pärijaiks osutuvad seepärast



198

tema ligemad sugulased: 1) tema lesk Marta
Polli

v ja 2) tütar Hildeeard Polli.
Eeltoodud põhjusil palun:
1) kutsuda „Riigi Teataja“ kuulutuse kaudu

esinema asjast huvitatuid isikuid ja asutusi nõud-
miste ja vaidlustega Joosep Jaani p. Polli päran-
dustombu vastu, hoiatusega, et kuue kuu möödudes
kuulutuse avaldusest loetakse kõik ülesandmata

jäänud õigused ja nõuded maksvusetuks ja
2) kinnitada mind ja tütart pärast kuulutuse

tähtaja möödumist pärimisõigustesse surnud Joo-

sep Pollist järelejäänud varandusele seaduslikkudes

osades, tunnustades kõik esinemata jäänud nõuded

ja õigused kustunniks.

Lisa: 1) surmatunnistus; 2) perekonnaseisu
tunnistus; 3) väljavõtt Tartu-Valga hüpoteekring-
konna kinnistusregistrist; 4) Tartu linnavalitsuse

tunnistus kinnisvara hindamise kohta; 5) Tartu

maksuinspektori tunnistus maja puhtsissetuleku
kohta; 6) kindlustusselts „Unioni“ tulekindlustuse

poliis nr. 147 931 ja 7) pärandusdeklaratsioon kahes

eksemplaris.

Tartus, 18. märtsil 1936. a.

Marta Polli

Pärandusdeklaratsiooni vorm.

jaoskonnakohtunikule.
maksuinspektorile

Teadaanne
1 koostise ja väärtuse kohta

(Pärandi- ja kingim. seaduse §§ 26 ja 27 RT 103—1935).

Kinkija
perekonnanimi, nimi ja isanimi

viimane alaline elukoht

surmakoht

päev (maksukoh. tekkimise

moment)
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Kas pärandvara on hoiukorras üles kirjutatud,
kelle korraldusel ja kelle poolt

Kas pärand läheb üle: seaduse, testamendi, päri-
mislepingu või surma puhuks kinkelepingu järgi

Millal pärijad asusid pärandvara tegelikule val-

damisele

Kingisaajate ,

—Pärijate
— perekonnanimed, nimed ja isanimed,

sündimisaeg, aadressid, nende sugulusvahekorrad
pärandajaga • 1 •

"kinkijaga > missuguses osas keegi pärib.

1.

2.

3.

4.

abiellumisaeg (kui vara läheb üle tema

abikaasale)
Legataaride perekonnanimed, nimed, nende sugu-

lusvahekorrad aadressid ja missugused le-

gaadid on määratud:

Kui vara läheb kellelegi eluaegseks, tähtajaliseks
või teatud tingimusest sõltuvaks kasutamiseks, siis

kellele (perekonnanimi, nimi ja isanimi, sugulusvahe-
kord, vanus, aadress) ja missuguses osas
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IL Kapitalid.

A. Sularaha (kodumaa- välis-

valuuta)
B. Krediidiasutistes ja muudes

ettevõtetes või Riigihoiu-
kassas (missuguse arve, do-

kumendi või raamatu järgi)

Väljamaksmata intressid...

C. Protsendid- või dividendi-

paberid (iga liik ja selle arv

eraldi)

Väljamaksmata möödunud

tähtaegade intressid või

dividendid

D. Elukindlustuslepingu järgi
saadav summa (missugusest
kindlustusseltsist ja missu-

guse poliisi järgi)

111. Vallasvara (põllumajanduslik elus ja
eluta inventar, põllusaadused, ärilised

ja tööstuslised kaubad ning äriesemed,
tootmise abinõud, sõiduriistad jne.) ja
üldse vara, mis ei kuulu teadaande
teiste osade alla (võimalikult üksik-

asjalik kirjeldus ja väärtus)
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Väärtus
kroonides

Kodune sissesead, mis ei toonud tulu,
ei olnud äriesemeks ega kuulunud kin-

nisvara või käitiste päraldiste hulka

(võimalikult üksikasjalik kirjeldus ja
väärtus)
Võlanoudmised (näidata eraldi iga
võlgnik, võladokument, ja saada olev

võla- ja intresside summa)

Vaieldav vara (näidata millest koos-

neb, kelle vastu ja missuguses kohtus

nõudetoimetus

Pärandvara väärtuskokku (I—|—II—|—III—J—-
IV-J-V-j-VI) teadaande esitaja hinda-

mise järgi
Summa

kroonides

VIII Aktiiv-vara väärtusest kuulub maha-

arvamisele :

1. Pärandaja tasumata ravikulud

2. „

matmiskulud

3.
„

maksuvõlad riigile ja
omavalitsustele

4.
„

teenijaile maksmata jää-
nud töötasud

5.
„

tasumata võlad ja intres-

sid (välja arvatud eelpool
I ja II osas tähendatud)
järgmistele kreditoridele:

a) -

(võla nimetus, kreedi-

tori perekonna- ja ees-

nimi ning elukoht)
b)
c)
d)

Varade väärtusest maha arvata (VIII)

Jääb pärandvara puhasväärtuseks
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oma allkirjaga, et kõik käesolevas tea-

daandes avaldatud andmad on antud parima

teadmise ja südametunnistuse järgi.

(Allkirjad)

Märkus: pärandusdeklaratsioon esitatakse kohtule 6 kuu
kestel peale pärandaja surma, kuna vastasel korral võe-

takse l°/0 viivitusraha iga möödunud kuu eest. Pärandus-

maksu seaduse § 8 põhjal lubatakse arvata maha maksus-

tamisele kuuluvast pärandisummast: a) maksmata palgad
teenijaile ja ravimiskulud; b) matusekulud; c) maksmata

riigi- ja omavalitsusmaksud; d) kinnistatud võlad ühes
°/

0
°/

0 kuni surmapäevani; e) pärandaja isiklikud võlad

(pärandaja võlg pärijale võetakse arvesse, kui ta on teh-

tud vähemalt 3 kuud enne surma ja kannab tõestatud

allkirja), ja f) ärivõlad korralikult peetud raamatute

alusel.

Palve pärijaks kinnitamiseks üleskutse põhjal

Jõgeva jaoskonnakohtunikule.

Berta AIDU, sünd. Maidla,
Lüke vallas, Tiiu talus,

palve
surnud Artur Maidla pärijate

pärimisõigustesse kinnitamises.

Tugedes üleskutsele „Riigi 26.11.36.

nr. 6, surnud Artur Maidla pärandusasjas on mul

au teatada, et olen surnud Artur Maidla tütar ja
õigustatud seega osa saama kadunu pärandisest,
mis koosneb Puurmanni vallas asuvast „Saate nr.

8“ talust ja seal leiduvast vallasvarast.
Esitatud põhjusel palun jaoskonnakohtunikku:
tunnustada käesolev ülesandmine õigel ajal toi-

munuks ja kinnitada mind seaduslikus osas päri-
jaks surnud Artur Maidla pärandile.

Lisa: perekonnaturmistus.
Tartus, 21. aprillil 1936. 'a.

Berta Aidu
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Testamendi tühistamiseks tõstetud protsessi kohta tunnistuse esi-

tamine ühes nõudepalvega päranduse toimiku väljasaatmiseks vas-

tavale kohtule.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.
Alma Andrese tr. Nipernaadi,
Tartus, Elisabeti tän. 203,

palve.
Esitades siinjuures Tartu ringkonnakohtu tun-

nistuse 15. oktoobrist 1936. a. nr. 1492 all, millest

nähtub, et minu poolt on tõstetud nõudmine surnud

Ants Mihkli p. Nipernadi testamendi seadusjõusse
astunuks tunnustamise seismapanemiseks kuni selle

asja lõpliku otsustamiseni, palun Teid, härra jaos-
konnakohtunik:

välja saata Tartu ringkonnakohtule minu nõu-

deasjale ajutiselt juurelisamiseks Tartu 4. jaos-
konnakohtuniku pärandvara toimik nr. 52 — 1936.

a. surnud Ants Mihkli p. Nipernadi testamendi sea-

dusjõusse astunuks tunnustamises.

Tartus, 16. oktoobril 1936. a.

Alma Nipernadi

Nõude ülesandmine pärandi vastu üleskutse alusel.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.
Ado PÄRSTI, Viljandis,
Lossi tän. 60,

palve
surnud Kaarel Külje

pärandi asjas.

Tugedes „Riigi Teatajas“ nr. 18 — 1936. a. il-

munud kuulutusele teatan seega, et surnud Kaarel

Külje võlgneb minule 250 krooni.
Palun seepärast jaoskonnakohtunikku:
tunnustada minu nõudeõigus surn. Kaarel Külje

pärandi vastu 250 krooni suuruses õigel ajal üles-
antuks.

Viljandis, 15. junnil 1936. a.

Ado Pärsti



205

Palve pärijate kinnitamisasja kuulamisele määramiseks.

Elva jaoskonnakohtunikule.

Eduard SUIGU,
Udernas, Jaanuse talus,

palve
surnud August Jäärja
pärandi asjas.

On möödunud juba 6 kuud „Riigi Teatajas“ pä-
rijaile, võlastajaile ja nõudjaile üleskutse avalda-
misest surnud August Jäärja pärijate pärimisõi-
gustesse kinnitamise asjas, seepärast palun jaos-
konnakohtunikku:

määrata surnud August Jäärja pärandiasi aru-

tusele ja kinnitada pärijad pärimisõigustesse sea-

duslikkudes osades.

Udernas, 28. juulil 1936. a.

Eduard Suigu

Avaldus pärandist loobumiseks.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Martin ERRA, Tartus,
Maarja tän. 57,

avaldus

surnud Peeter Kirna pä-
rijate pärimisõigustesse

kinnitamises.

Käesolevaga teatan ja kinnitan, et loobun jää-
davalt kõigist õigustest ja nõudmistest minu surnud

onu Peeter Kirna päranduse kohta.

Tartus, 17. augustil 1936. a.

Martin Erra

Märkus: Ametlikult tõestatud allkiri.
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c) Kriminaalasjad ehk süüdistused.

Kaebas isiklikus auhaavamises.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.
Robert RUTIKVERE,

Tartus, Erne tän. nr. 97,
süüdistuses

Alvine Velise vastu,
Tartus, Erne tän. 97—1,

kaebus.

24. mail s. a. ilmus majaperenaine Alvine Velise
minu korterisse selgitama meie vastastikke arveid
töötasu ja üürimaksu alal. Ilma ühegi põhju-
seta hakkas Alvine Velise sõimama mind haavavate

ja häbistavate sõnadega, nimetades mind kommu-

nistiks, kes olevat mõistetud väljasaatmisele pea-
linnast ja laimates mind teotavate avaldustega. Ku-

na sõimamine sündis majaperenaise seistes minu

korteri lahtisel uksel, siis oli kogu majarahvas
pealtkuulajaks.

Eelmainit põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
Heinrich Sauga, kes elab Tartus, Erne tän. 97 —3,
ja teab tõendada ülalkirjeldatud fakte;

2) võtta Alvine Velise vastutusele minu auhaa-
vamise ja laimamise eest ja karistada teda KrS

§ 494 põhjal, ja
3) kuulutada kohtuotsus süüdimõistmise korral

teotamise eest avalikult ajalehes KrS § 505 alusel.

Tartus, 28. mail 1936. a.

Robert Rutikvere
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Kaebus valetamises ja laimamises.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.
Akulina IVANOVA,

Tartus, Fortuna t. 75—3,
süüdistuses

Stepan Dubrovsky vastu,
Tartus, Põik tän. 92—7,

kaebus.
Tartu linnavalitsuse loal müün mina avalikult

valmiskeedetud kohvi aiavilja- ja lihaturul.
15. märtsil s. a. ilmus Stepan Dubrovsky turule

minu müügilaua juure ja rääkis minu kaubatarvi-

tajaile: ~Ärge ostke kohvi selle vene naise käest,
ta keedab selle Emajõest võetud solgiveest ja kihv-
titab teid ära.“

Mitmed isikud usukusid tema juttu ja loobusid
minult kohvi ostmast.

Eeltoodud põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina:

a) Olga Paunvere, Tartus, Aida tän. 86 —4; b) Ama-
lie Rägastik, Tartus, Uus tän. 49—5, ja c) Kusta

Pilkus, Tartus, Raekoja tän. 18, kes olid kõik juu-
res ja kuulsid Stepan Dubrovsky poolt avaldatud

laimu, ja
2) võtta Stepan Dubrovsky kohtulikule vastu-

tusele ja karistada teda minu laimamise pärast
KrS § 498 alusel.

Tartus, 22. märtsil 1936. a.

Akulina Ivanova

Kaebus auhaavamises ja laimamises.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.
Erasüüdistaja Armilda SÜRGAVERE,

Tartus, Lossi tänav 75,
süüdistuses

Martin TUHALAANE vastu, Tartus,
Riia tän. 107,

kaebus.

5. aprillil s. a. oli Tartu 4. jaoskonnakohtus
arutusel Velda Varnja nõue Martin Tuhalaane vas-
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tu, milles olin antud üles nõudja poolt tunnista-

jana. Kostja Martin Tuhalaane nõudis minu tagan-
damist, seletades, et minuga ei saavat arvestada
kui tunnistajaga, sest mina olevat nõudja Velda

Varnja poja armuke, millist väljendust kuulis ühes

minuga kõik kohtusaalis viibiv rahvas.

Lugedes Martin Tuhalaane teguviisi enda kohta
isiklikuks auhaavamiseks ja avalikuks laimamiseks

palun jaoskonnakohtunikku:
1) peale minu, kui kahjusaaja, kutsuda ette

ja kuulata üle tunnistajana eeltoodud väidete tõen-

duseks Valter Kilingi, Tartus, Võru tän. 204, ja
2) võtta Martin Tuhalaane vastutusele ja ka-

ristada teda minu auhaavamise ja laimamise eest
KrS § 494 ja 498 järgi.

Tartus, 16. aprillil 1936. a.

Armilda Sürgavere

Kaebas teotamise ja laimamise pärast varguses.

Tartu 6. jaoskonnakohtunikule.
Alma KUDINA ja Luise KAVILDA,
mõlema elukoht Kavastu vallas, Surju
talus,

süüdistuses

järgmiste kaebealuste vastu;

1) Herman VILJAPUU,
Kavastu vallas, Kongu talus;

2) Anna PALUPERA,
Kavastu vallas, Konga talus, ja

3) Oskar PEEDU,
Kavastu vallas, Passi talus,

kaebus.

10. mail s. a. kell 11 ilmusid kaebealused
kolmekesi meie õue ja hakkasid seletama kõva
häälega, et meie olevat käinud just samal päeval
Herman Viljapuu metsas kaseoksi ja noori kaski
varastamas ja omale kodu toomas. Kaebealused
nimetasid meid varasteks ja tõbrasteks ning sõi-

masid veel muude haavavate sõnadega. Erilist aga-
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rust ja andekust ilmutas Anna Palupera oma vägi-
sõnade oskuses, toonitades ja kinnitades, et tema
isiklikult on näinud meie vargilkäimist Herman Vil-

japuu metsas ja kaskede kojutoomist. Selle järele
lahkusid kaebealused meie õuelt sama kärarikkalt

nagu sinna ilmusid.
12. mail s. a. ilmusid Herman Viljapuu ja Oskar

Peedu ühes kohaliku politsei konstaabliga uuesti

meie juure, kusjuures Herman Viljapuu seletas, et

tema ise on näinud meid metsas noori kaski varas-

tamas. Oskar Peedu aktsepteeris tema ütelusi, aida-
tes sõimata Viljapuul meid igasuguste haavavate
sõnade ja lausetega.

Lõpuks õnnestus konstaablil teha et

vargad on hoopis teised isikud. Kaebealuste poolt
meie vastu tõstetud süüdistus osutus valeks ja
laimuks.

Eeltoodud põhjusil palume jaoskonnakohtunikku:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajatena

kaebuspõhjuse tõenduseks: a) Kavastu rajooni kons-
taabel Villem Võisiku ja b) Arnold Ämbrosius,
Kavastu vallas, Surju talus, ja

2) võtta vastutusele Herman Viljapuu, Anna

Palupera ja Oskar Peedu ning karistada neid meie

auhaavamise ja laimamise eest KrS § 494 ja 498

järgi.
Kavastus, 20. mail 1936. a.

Anna Kudina
Luise Kavilda

Vargases süüdistamine ühes tsiviilnõude ülesandmisega

Elva jaoskonnakohtunikule.
Selma VAHASTU,

Kongota vallas, Uulu talus,
süüdistuses

Leena KOHILA vastu,
Meeri vallas, Päidla talus,

kaebus

Teenides kuni käesoleva aasta 1. maini Meeri

vallas, Päidla talus, varastati seal minult ära kum-



210

mi-palitu, mille maksus 25 krooni. Selles varguses
süüdistan tähendatud talu perenaist Leena Kohi-

lat, milleks annab minule põhjust asjaolu, et kaebe-

alune, süüdistades mind oma voodilina kadumises,
ütles mulle sulase juuresolekul: „Anna minu voodi-
lina kätte, siis annan ma palitu sulle tagasi.“ Talus
valitseva korra juures võis olla minu palitu vargaks
ainult kaebealune.

Neil põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajatena:

a) mind, kui kahjusaajat, ja b) nimetatud talu oma-

aegne sulane Juhan Härjanurme, Ropka vallas,
Ohtla talus;

2) võtta Leena Kohila vastutusele ja karistada
teda KrS § 548 järgi ja võtta süüaluselt minu kum-

mipalitu ja anda minule kätte, aga kui see peaks
osutuma võimatuks, siis

3) tunnustada mind tsiviilnõudjaks käesolevas

asjas ja otsustada sisse nõuda kaebealuselt minu

kasuks palitu maksus 25 krooni.

Kongotas, 28. mail 1936. a.

Selma Vahastu

Palve tsiviilnõnde tunnustamiseks.

Märge: Kahjutasunõue tuleb esitada hiljemalt esimesel
kohtuistangul, vastasel korral võib nõuda vaid harilikus
nõude-korras.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.
Berta VÄÄTSA,

Tartus, Kuu tänav 52,

palve

Jaan VAIVARA, aadress

aktis, süüteo asjas KrS.

§ 540 alusel.

Tartu 4. jaoskonnakohtus tuleb lähemal ajal
arutusele Jaan Vaivara süütegu võõra-vara rais-

kamises, milles esinen mina kahjukannatajana.
Minnes käesoleva aasta jaanuarikuus pikemaks

ajaks kaugemale ühistööle vabastasin oma korteri
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milline kahju on Jaan Vaivaral minule seni tasu-

mata.
Eeltoodud põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
1) mõista Jaan Vaivara süüdi võõravara rais-

kamises ja teda vastavalt karistada ja
2) tunnustada mind tsiviilnõudjaks ja otsusta-

da sisse nõuda kaebealuselt minu kasuks ülalnime-
tatud esemete eest 57 krooni ühes 6%, arvates
kaebuse esitamisest tasumiseni.

Tartus, 3. mail 1936. a.

Berta Väätsa

Kaebus tahtlikus löömises ja peksmises.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.

Leontine RAASIKU,
Tartus, Linda tänav 41,

süüdistuses

Richard RAASIKU

vastu, Vastse-Kuuste val-

las, Sombi asunduses,

kaebus.

Minnes 22. aprillil s. a. mehega kahekesi lin-

nast jalgsi kodu poole, hakkas peksma minu mees

ja usaldasin oma vallasvara Jaan Vaivara kätte
hoiule. Jõudes aprillikuus töölt tagasi, selgus, et
kaebealune oli viinud ja müünud ära minule kuu-
luvad järgmised esemed:

1 villane tekk
.

kr. 5.—
1 padi

• „
3.-

1 voodilina
•

„
4.—

1 villane kleit
.

„
8.-

1 villane suurrätik
. . .

„
9.-

1 omakoetud laudlina
• „

2.-

1 käterätt • „
k-

1 heegeldatud tekk
. .

.
•

„
io.-

1 suvipalitu •

„
15-—

Esemete kogumaksus kr. 57. —
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Richard Raasiku mind Võru maanteel kõige toore-

malt ilma mingi põhjuseta: lõi mind maha, peksis
jalgadega, loopis minu käes olevad esemed —

kin-

gad, kleidi ja käekoti — veekraavi ja ähvardas
lüüa mind nõnda, et ma enam ei tõuse, sõimates

ja teotades mind sealjuures raudtee tööliste kuul-

des valimata sõnadega, mida ei kõlba panna pabe-
rile. Koju jõudmisel jatkas kaebealune 23. ja 24.

aprillil minu peksmist, lüües mulle pähe ja tõuga-
tes mind vastu seina. Viimaks ajas ta minu 24. ap-
rillil s. a. hoopis minema meie ühisest elukohast.

Eeltoodud põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
kaebuse tõenduseks Hans Raapla, Vastse-Kuuste

vallas, Sombi asunduses ja
2) võtta Richard Raasiku vastutusele minu sõi-

mamise ja peksmise eest ning karistada teda KrS

§ 494 ja 438 põhjal.
Lisa: Dr. Krõlli tunnistus 27.1V.36.

Tartus, 30. aprillil 1936. a.

Leontine Raasiku

Kaebas vastastikkuses löömises.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.

Jaak VEELIKSE,
Tartus, Aida tänav 68,

süüdistuses

Hendrik RÄSUI/i vastu,
Tartus, Turu t. 27,

kaebus.

Käesoleva aasta märtsikuu esimesel poolel tuli

Hendrik Räsul, kellega oleme mõlemad kaubahoovis
hobustevalvurid ja tänavapuhastajad, selle platsi
osa peale, mis on usaldatud ainult minu hooldusse,
ja hakkas korjama raha maameestelt hobuste jä-
relvalve eest. Minu keelule vastas ta jämedustega
ja lõi mind, mille tõttu läksin ka mina ägedaks ja
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lõin teda, mida ma ei salga ja mille eest karistas
Tartu 2. jaoskonnakohtunik mind 7-me ööpäevase
arestiga.

Võttes õigeks, et mina ei oleks tohtinud lüüa

teda, ei või mina olla rahul sellega, et tülitekitaja
ja esimene lööja Hendrik Räsul pääseb karistusest,
mis näiliselt seda ebaõigem, et peale löömise kas-
seeris kaebealune valveraha inimestelt minu rajoo-
nis hoolimata minu energilisest keelust.

Ettekantud põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina

kaebusväite tõenduseks: a) minu kui kahjusaaja ja
b) Adolf Ilusion, Tartus, Lao tän. 48, ja

2) võtta Hendrik Räsul vastutusele omavoli

ja minu löömise eest ja karistada teda KrS § 438

põhjal.

Tartus, 10. aprillil 1936. a.

Jaak Veelikse

Kaebus administratiiv asjas isikumaksu määramises.

Tartu 5. jaoskonnakohtunikule.

Andres PULKSAADU, Haaslava

vallas, Kõrgeoru talus, enese ja
kui oma abikaasa Blsa Pulksaadu

seadusliku voliniku

kaebus

Haaslava vallavolikogu otsuse

peale 19.11.36. isikumaksu asjus

Haaslava vallavolikogu otsusega meie isiku-

maksu määramises ei ole meie rahul järgmistel põh-
justel :

Haaslava vallavolikogu on arvanud isikumaksu

määramisel niihästi minu kui ka minu abikaasa

maksjate I järku, kuhu kuuluvad isikud, kes on

kinnistatud taluomanikud, kelle talud on hinnatud

üle 150 puhtakasu rubla. Mina ühes abikaasaga ei

kuulunud aga maksustamise ajal selliste isikute
liiki. Kõrgeoru talu oli maksustamise aastal minu
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isa nimel, kuna tegelikuks pidajaks ja perenaiseks
osutus minu ema Marie Pulksaadu. Haigestumise ta-

gajärjel möödunud aasta juunikuust kuni tänaseni

on kaotanud minu abikaasa arstide tõendusel 100%
tööjõust ja muutunud töövõimetuks, mispärast ei

peaks ta üldse alluma maksustamisele ja tuleks

vabastada 1936. a. isikumaksust. Mind tuleks ar-

vata isikumaksu määramisel 111 järku, kuhu kuu-
luvad harilikult taluomanikkude lapsed.

Eeltoodud andmed on kõik olemas vallavalitsu-

se asjaajamises.
Neil põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
muuta Haaslava vallavolikogu otsus 19.11.36.

minu ja minu abikaasa isikumaksu asjas, vabasta-
da minu abikaasa Elsa Pulksaadu 1935./1936. a. isi-

kumaksust ja maksustada mind 111 järgu järele.
Lisa: ärakiri kaebusest.

Haaslaval, 22. aprillil 1936. a.

Enese ja oma abikaasa volitusel:
Andres Pulksaadu

Edasikaebus admiiiistratiivkaristusele.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.
Beinhard VÄNDRA, Tartus,
Ülikooli tän. 36, pagariäri,

edasikaebus

vanema tööinspektori karis-

tusmäärusele nr. 285 — 1936.

Vanema tööinspektori administratiiv-karistus-

määrusega 22.V.36. ei ole mina rahul. 20. märtsil
1936. a. algas töö minu äris enne lubatud aega sel-

lepärast, et saiatainas, mis oli tehtud eelmisel õhtul

aegsalt valmis, kippus minema halvaks. Et vältida
nimekat kahju ja hoiduda müümast kõlbmata kaupa
tarvitajaile, olin sunnitud alustama tööd natuke
aega varem.

Peale selle oli veel teine väga oluline, harva
esinev ja kaaluv põhjus: Kaitseliidult saabus hili-

sel õhtul 40 kroonine tellimine saiade peale järg-
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iniseks varahommikuks, mis oli seoses väljasõiduga
laskeharjutustele. Hiline tellimine võttis minult või-

maluse hankida järsku vastavat luba ametasutus-

telt varajaseks hommikuseks töötamiseks. Esine-
des palvega parajal ajal oleksin saanud kindlasti
loa. Soovides täita tellimise riskeerisin töötada oma

algatusel. Julgen juhtida kohtu tähelepanu sellele

faktile, et käesoleval korral oli tegemist riiklise
asutuse tellimise täitmisega ja pealegi sellisega,
mis ei läinud mitte juhusliku pidusöömingu tarvis,
vaid osutus oluliseks vajaduseks organisatsioonile,
kes täidab ohvrimeelselt riigikaitse ülesandeid ja
tegutseb tarviduse korral niihästi öösel kui päeval.
Iga korraliku kodaniku kohus on tulla vastu kodu-
kolde kaitsjate vajadustele. Tellimise täitmisest

loobumine oli mul seepärast võimata, sest vaatasin

sellele kui morralselõ kohustusele.

Kirjeldatud põhjusil palun jaoskonnakohtu-
nikku:

võtta asi arutusele kohtulikus korras, muuta

vanema tööinspektori karistusmäärus 22.V.36. minu

kohta täies ulatuses ja mõista mind kohtulikult

õigeks.
Tunnistajaina palun välja kutsuda ja üle kuu-

lata edasikaebuses tähendatud asjaolude tõendu-

seks Edgar Kuide ja Ervin Kuide, mõlema tunnis-

taja aadress Tartus, Ülikooli tän. 36, pagariäri.
Tartus 28. mail 1936. a.

Bernhard Vändra

Palve käskotsuse äramuutmiseks tulega ettevaatamata ümberkäimises

Tartu 6. jaoskonnakohtunikule.
Kaebealuse Tohver TÕSTAMAA,
aadress aktis,

süüdistuses

KrS § 235 p. 1. põhjal (kriminaal
akt nr. 1244—1936 a.)

palve.
Tartu VI jaoskonnakohtu käskotsuses minule

määratud karistusega 6. juulist 1936. a. ei või olla

mina rahul alamal motiveeritud põhjusil:
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akti läbivaatamisel leidsin, et minu süüdistus

tulega ettevaatamata ümberkäimises Kavastu valla

Kingu talus põhjeneb sama talu perenaise Kärt Võ-

tikvere, kui kahjusaaja, oletustele rajatud seletur
sele, mis ei vasta sisuliselt sugugi tõele. Kirjeldan
siin asjakäigu terviku nõnda loomutruult, nagu are-

nes ta tegelikult. Käesoleva aasta juunikuu alul

tegi Kingu talu peremees Mihkel Võtikvere minule
teenelise ettepaneku tuua minu seasingid suitsetada
tema sauna, temale kuuluva liha juure. Nähes selles

ettepanekus heatahtlikkust kasutasin sobiva juhuse.
Ahjukütmine oli Mihkel Võtikvere hoolduses, mina

ei kütnud kordagi. Minnes kolme päeva pärast Kin-

gu tallu liha järgi palus perenaine mind lõhkuda
puid temale saunakütteks, millise palve täitsin mee-

leldi, kusjuures juhtisin hoiatavalt tema tähelepanu
lagunenud saunakerisele. Perenaine naeris vastu,
et mina nägevat tonti seinal. Keris olevat pidanud
vastu mitu aastat sellises seisukorras ja täitvat oma

ülesande veel rida aastaid. Mina lahkusin Kingu ta-

lust kell 8 hommikul, aga saun olevat hukkunud pa-

langus kl. 4 p. 1., mis tõendab selgesti minu süütust,
seda enam, et ma pole kütnud üldse nimetatud sau-

na tervel oma eluajal.

Tugedes eeltoodud andmeile, palun jaoskonna-
kohtunikku:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina
palves avaldatud väidete tõenduseks Anton Kärstna

ja Leena Kärstna, kes elavad Kavastu vallas, Kingu
talus, ja

2) määrata minu süüdistus arutusele harilikus

kohtukorras, tühistada käskotsus 6.V11.36. ja mõis-

mind kohtulikult õigeks.

Kavastus, 10. juulil 1936. a.

Tohver Tõstamaa
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Palve otsuse täitmise tähtaja pikendamiseks tööstuse hooaja tõttu.

Tartu 4. jaoskonnakohtunikule.

Eberhard FABOLUS,
Tartus, Õnne tänav 96,
otsuse täitmise pikenduseks

palve.

Tartu IV jaoskonnakohtu otsusel 10.V111.35.
olen mina karistatud Kr.S. § 548 põhjal kahekuu-
lise vangistusega, millise otsuse kinnitas Tartu

ringkonnakohus 5. veebruaril 1936. a. Seega on as-

tunud otsus seadusejõusse ja akt saabub arvatavasti

lähemail päevil Tartu IV jaoskonnakohtule täit-

miseks.

Peale selle olen mina karistatud Tartu IV jaos-
konnakohtu otsusel 1. detsembrist 1935. a., Kr.S.

§ 548 ja 557 p. 1. järgi kaheksakuulise vangistuse-
ga. Minu edasikaebuse jättis Tartu ringkonnako-
hus 26.11.36. tagajärjeta, kinnitades endise otsuse,
mis on astunud juba seadusejõusse ja allub täitmi-

sele.

Pean mehaanikatööstust ja minu ettevõttel on

praegu elav hooaeg, kuna talvel valitseb harilikult
püsiv vaikus. Majanduslistes huvides eelistaksin

seepärast karistuskandmist talvel, mille võimalda-
mist näeb ette ka seadus ja lubab selle teostamist.

Esitatud põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
koostada minule määratud karistused Tartu

IV jaoskonnakohtu otsuse järgi 10.VII 1.35. ? akt

nr. 205, ja 1.X11.35. akt nr. 684, lugedes esimese ot-

suse kaetuks viimase raskema otsusega, ja lükata

otsuse täitmine edasi palves avaldatud põhjusil
kuni 1. oktoobrini 1936. a.

Tartus, 25. mail 1936. a.

Eberhard Fabolus
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Palve otsuse täitmise edasilükkamiseks teenistusolude sunnil.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Juula MÕNISTE,
aadress Tartus, Tiigi tän. 27,
otsuse täitmise edasilükkamises

palve.
Tartu I jaoskonnakohtuniku otsusel 20. aprillist

1936. a., mis astus seadusjõusse 4. mail s. a., mää-

rati karistada mind varguse eest ühekuulise vangis-
tusega, milline karistus kuulub värssi täitmisele.

Astunud teenistusse Kaarepera valla Mägiste
tallu, lepinguaja kestusega 1. maist 1936. a. kuni
1. novembrini 1936. a., oleks minul suvekuudel ma-

jandusliselt väga raske minna kandma kohtulikku

karistust, mille tagajärjel jääksin ilma oma palgast
lepingumurdmise tõttu.

Arvestades esitatud põhjuste ja lühiaegse ka-

ristusega palun jaoskonnakohtunikku:
pikendada karistuskandmist minu süüteos kuni

10. novembrini 1936. a.

Kuigi viibin tegelikult Kaarepera vallas, on

minu alalise elukoha aadress Tartus, Tiigi tän. 27,
kus elavad minu omaksed, kes võtavad kirjad ja
kutsed vastu minule edasiandmiseks.

Tartus, 15. mail 1936. a.

Juula Mõniste

Kaebealuste palve otsuste koostamiseks ja täitmisele pööramiseks

Valga 1. jaoskonnakohtunikule.

Kaebealuste: Eduard AMBLA ja
Johan JÕHVI, mõlemate elukoht

Palupera valla Räsuli talus,
otsuste koostamises

palve.
Tartu ringkonnakohtu kriminaal-osakonna II

astme väljasõidu istungil Valgas karistati meid
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13. veebruaril 1936. a. Kr.S. § 438 põhjal igaühte
3-kuulise arestiga.

Mõlemad süüteod on toimunud enne otsuse kuu-
lutamist esimeses asjas ja käivad sellepärast koos-
tamise alla, kusjuures kattub väiksem karistus ras-

kemaga, mis määratud 21. veebruaril 1936. a.

Loobudes kindlasti edasikaebusest, sooviksime
karistuste koostamist kiiremas korras, mis võimal-
daks karistuse kandmise enne kibedaid põllutöid.

Kirjeldatud põhjusil palume Teid, härra jaos-
konnakohtunik:

koostada palves tähendatud otsused võimalikult
kiires korras ja pöörata nad kohe täitmisele.

Paluperas, 25. veebruaril 1936. a.

Ed. Ambla

Joh. Jõhvi

Kaja tagaseljaotsusele.

Tartu 2. jaoskonnakohtunikule.

Voorimees Ludvig MÕISAKÜLA,
Tartus, Karlova tänav 12—6,

süüdistuses

KrS. § 122 järgi, akt nr. 1585

kaja.
Tartu II jaoskonnakohtuniku tagaseljaotuses

20. maist 1936. a. on karistatud mind sundmääruse

rikkumise eest 50 kroonise rahatrahviga, või mak-

sujõuetusel 2-nädalase arestiga, millise otsustamise

päeval ei saanud mina ilmuda kohtusse sõiduvahen-
dite politseilise kontrollimise tõttu, kuna aga ei või

olla mina rahul tähendatud otsusega kahesugusel
põhjusel:

võtan õigeks, et mul ei olnud sõiduluba kaasas,
mis eksikombel oli jäänud koju, kuid et mina olek-
sin jätnud hobuse valveta, ei vasta tõele. Sõiduloa

puudumise eest on aga määratud karistus liig kõrge.
Neil põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
1) määrata minu süüteo asi uuesti kaalumisele;
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2) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana pal-
ves tähendatud väidete tõenduseks Kristjan Ahas-

verus, Tartus, Munga tän. 18, ja

3) muuta tagaseljaotsus selles asjas ja mõista

mind kohtulikult õigeks või, vastasel korral vähen-
dada minule määratud karistust minimaalsuseni.

Tartus, 2. juunil 1936. a.

Ludvig Mõisaküla

Kaebus ähvardamises.

Tartu 1. jaoskonnakohtunikule.

Hugo TAMSALU,

Tartus, Kivi tän. 17,

süüdistuses

Elmar ALAVERE vastu,
Tartus, Rüütli tän. 108.

kaebus.

Tulles 11. märtsil s. a. kell 5 hommikul „Vane-
muise“ maskipeolt ja saates oma tantsukaaslastker-

kis Elmar Alavere Küüni tänava nurgal järsku minu

ette ja nõudis kategooriliselt minu loobumist daami
saatmisest. Nähes oma nõude tagajärjetust läkskae-
bealune ägedaks, haaras taskust revolvri ja ähvar-

das lasta mind maha. Kordniku lähenedes eemaldus

Alavere, jätkates ähvardust, et tema arvete õienda-
mine minuga lähemal ajal olevat verine.

Neil põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
1) kutsuda kohtusse ja kuulata üle tunnistaja-

na ettekantud asjaolude tõenduseks Elfriide Holst-

re, Tartus, Vene tän. 86, ja

2) võtta Elmar Alavere vastutusele ülaltähen-
datud ähvarduse eest ja karistada teda KrS. § 473

alusel.

Tartus, 15. märtsil 1936. a

Hugo Tamsalu
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Kaebas vanemate mittetoetamises.

Tartu 3. jaoskonnakohtunikule.

Anu UUSNA, Tartus, Pärna tän. 76,

süüdistuses

Andres UUSNA vastu,
Tartus, Pikk tän. 15,

kaebus.

Minu 75 aastane kõrge vanus teeb mind loomu-

likult töövõimetuks, mille tagajärjel vaevlen vilet-

suses ja kannatan põhjatut puudust. Hoolekande-

asutused keelduvad mind aitamast, juhtides tähele-

panu minu pojale, kes valdab koguka varanduse

karastavate jookide tehase ja kaupluse näol. Tema

sissetulek on vähemalt 250 krooni kuus, mille tõttu

oleks ta täiesti suuteline mind toetama, kui ta vaid

tahaks. Minu avaldatud palved ja nõudmised te-

malt ülalpidamise saamiseks ei leia vähematki vas-

tutulekut.

Eeltoodud põhjusil palun jaoskonnakohtunikku:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana pal-

ves esitatud kaebusväite tõenduseks Joosep Esna,

Tartus, Pärna tän. 76 —4, ja
2) võtta Andres Uusna vastutusele ema mitte-

toetamises ja karistada teda KrS § 391 põhjal.
Tartus, 14. märtsil 1936. a

Anu Uusna
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6. Edasikaebeid jaoskonnakohtuniku
otsustele.

Esitatakse sellele jaoskonnakohtunikule, kelle otsuse peale
kaevatakse.

a) Tsiviil- ehk nõudeasjas.

Kostja apellatsioon nonde osalises mittetunnustamises,

Tartu ringkonnakohtule.

Kostja Karl KOGULA,
Tähtvere vallas, Paju talus,

nõudmises

nõudja Madis RAASIKU vastu,
aadress endine, Tartu IV jaoskon-
nakohtu otsuse peale 1. märtsist

1936 a. ts. akt. nr. 152,

apellatsioonkaebus.

Edasikaebe hind kr. 50.

Tartu IV jaoskonnakohtuniku otsusega 1. märt-

sist s. a. on rahuldatud Madis Raasiku nõue minu

vastu 300 krooni suuruses millega ei ole mina rahul.

Valdan kirjaliku tõenduse nõudjalt 50 krooni
äratasumise kohta võlgnevast summast, mispärast
võtan õigeks Madis Raasiku nõudes minu vastu

250 kroonise võla.

Mainitud põhjusil palun ringkonnakohut: k

1) tühistada Tartu IV jaoskonnakohtuniku ot-

sus 1. märtsist s. a. 50 kroonises summas ja lükata
nõue selles osas tagasi ja

2) panna kohtu.- ja asjaajamiskulud mõlemas
kohtuastmes minu kasuks kostja peale.

Lisa: ärakiri apellatsioonist.
Tähtveres, 29. märtsil 1936. a.

Karl Kogula
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Nõudja apellatsioon uute tunnistajate ülekuulamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Armin KURISTA, aadress aktis,
nõudmises

Samuel KIHNU vastu, aadress

aktis, tsiviil akt nr. 830 — 36 a.

edasikaebus.

Edasikaebehind kr. 20. —

Tartu V jaoskonnakohtuniku otsusega 14. ap-

rillist 1936. a. ei ole mina rahul.

Jaoskonnakohtunik jättis nõudmise rahuldama-
ta nähtavasti kostja tunnistaja seletuse põhjal, et

mina olevat takistanud kostjat tööle asumast, mil-

line seletus ei vasta tõele. Võõraste juuresolekul on

võtnud kostja õigeks, et teda on takistanud tööle

asumast vaid tema oma tunnistaja, mille tõttu on ta

lubanud anda käsiraha minule tagasi.
Arvestades esitatud põhjustega palun ringkon-

nakohut :

1) tunnistajatena välja kutsuda ja üle kuulata

tähendatud asjaolude tõenduseks: a) Mari Maramaa

Tammistu valla Indi talus, ja b) Jaan Jõepera,
Tammistu valla Peetri asunduses, ja

2) muuta Tartu V jaoskonnakohtuniku otsus 14.

aprillist 1936. a., rahuldada minu nõue täies ulatu-

ses ja määrata kostja kanda kohtu- ja asjaajamis-
kulud mõlemas astmes minu kasuks.

Lisa: ärakiri edasikaebusest.

Tammistus, 10. mail 1936. a.

Armin Kurista
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Tartu ringkonnakohtule.

Aleksander KALVI, aadress aktis,

nõudmises

Alfred HALLINGA vastu, aadress

aktis, tsiv. akt nr. 618-36. a.

edasikaebus.

Apellatsioonihind kr. 60. —

Elva jaoskonnakohtuniku otsusega 11. maist

1936. a. on jäetud minu nõue kostja vastu tagajär-
jeta, millega mina ei või olla rahul järgmistel põh-
justel :

jaoskonnakohtuniku otsuses puuduvad minu
nõude tagasilükkamise ja tunnistaja Kuksema sele-
tusele umbusalduse avaldamise selged motiivid.

Tunnistaja Kuksema seletas kohtus, et kostja Hal-

linga võttis õigeks minu korteris minule võlgneva
summa 60 krooni suuruses, paludes kannatada raha-

nõudmisega 2—3 nädalat. Juriidiliselt piisab sellest

tõendusest nõude rahuldamiseks. Jaoskonnakohtu-
niku seisukoht, et mina oleksin pidanud võtma kost-

jalt allkirja või veksli, kaotab siis tähtsuse, kui
nõude alus on tõendatud tunnistaja kaudu; pealegi
oli kostja minu hea tuttav ja ametvend, kes omas

minu usalduse.
Kohtuotsuses mainitakse vastoludest tunnistaja

seletusis. Mina kinnitasin kohtus, et võla õigeks
võtmine kostja poolt minu korteris sündis augusti-
kuus, aga tunnistaja toonitas, et minu ja kostja
vaheline läbirääkimine leidnud aset suvel. Jaoskon-
nakohtunik leidis selles vastolu. Kohtuniku küsi-

musele, mis kellaajal toimus rääkimine võlatasumi-
sest ja mis tegi tunnistaja poolte juuresolekul, vas-

tas Kuksema: ~Peale lõunat, parajasti minu tolmu-

pühkimise ajal.“ Selles üteluses leidis kohtunik jäl-
le vastolu, tähendades, et peale lõunat ei pühita
tolmu.
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Esitatud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) muuta Elva jaoskonnakohtuniku otsus 11.

maist 1936. a. täies ulatuses, rahuldada minu nõue

ja panna kohtu- ja asjaajamiskulud mõlemas ast-

mes kostja peale minu kasuks ja
2) kutsuda uuesti ette ja kuulata täiendavalt-

üle tunnistaja Kuksema, aadress aktis, kelle seletu-
sed on protokollitud puudulikult. Uuesti ülekuula-
mine võimaldaks veenduda kohtul tunnistaja sele-
tuste tõepärasuses.

Lisa: ärakiri edasikaebusest.

Udernas, 5. juunil 1936. a.

Aleksander Kalvi

Kostja apellatsioon võõrvõla volituseta maksmise tühistamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.
Kostja Hans KARJATSI,

aadress aktis,
edasikaebus

Ilmar KAHKRA, aadress aktis,
nõudmises, ts.-akt nr. 1208.

Apellatsiooni hind kr. 300. —

Tartu 5. jaoskonnakohtuniku otsusega 20. maist

1936. a., millega rahuldatakse Ilmar Kahkra nõue

minu vastu, ei ole mina rahul järgmisil põhjusil:
Ilmar Kahkral on nõudealuseks tema väide, et

tema olevat maksnud 300 krooni minu võla katteks
Kauba Panga volinik adv. Chr. Luhale.

Nõudja pole millegagi tõendanud, et mina olek-
sin volitanud, käskinud või palunud teda maksta
üldse minu kohustusi kolmandale isikule. Nõudja
seletust, et ta on maksnud minu suulisel palvel,
ei võta mina õigeks ja ei tunnusta tõenduseks. Mi-

nult ei või ometi nõuda tõendust selle kohta, et

ma pole palunud nõudjat maksta minu võlga, mis

osutuks eitavaks asjaoluks. Tõenduste ettetoomine

jääb seega ikka nõudja kohuseks, mida ta aga pole
seni teinud, mispärast puudub ka alus nõude rahul-
damiseks.
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Kui oletada, et nõudja on tasunud mingisuguse
võla kellelegi minu arvel, siis on sündinud selline
maksmine ilma minu korralduseta. Nõudja võib
esineda raha tagasisaamiseks nõudega selle isiku

vastu, kellele ta maksis, aga mitte minu vastu, liht-

salt sel põhjusel, et tema ei seisa minuga ja mina

temaga mingisuguses õiguslikus vahekorrras.
Ettekantud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) muuta Tartu V jaoskonnakohtuniku otsus

20. maist 1936. a. täies ulatuses, jättes Ilmar Kahk-

ra nõude rahuldamata, ja
2) mõista nõudjalt kohtu- ja asjaajamiskulud

minu kasuks kahe kohtuastme eest.

Lisa: ärakiri edasikaebusest.

Luunjas, 15. juunil 1936. a.

Hans Karjatsi

Nõudja apellatsioon kahekordse käsiraha nõudmises.

Tartu r ngkonnakohtule.

Nõudja Are KAEL ASTE,
aadress aktis,

noudniises

Gustav LAIMJALA vastu,
aadr. aktis, (ts. akt nr. 643)

apellatsioonikaebuse

Edasikaebehind kr. 40.—

Jõgeva jaoskonnakohtuniku otsusega 3. april-
list 1936. a., millega on jäetud tagajärjeta minu nõue

kahekordse käsiraha nõudmises, ei ole mina rahul.

Kostja seletas jaoskonnakohtus, et tema olevat

pakkunud minule õunu, kuid mina olevat loobunud
neid vastu võtmast. Paljast seletust, mis ei vasta

pealegi tõele, ei saa võtta tõendusena. Mina käisin

lepingus kindlaks määratud päeval kostja talus

õunte vastuvõtmise otstarbel, kuid kostja polnud
kodus ja mina, oodanud teda terve päeva, lahkusin
ilma õunteta. Jääb arusaamatuks, mispärast usub
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jaoskonnakohtunik vaid kostja, aga mitte minu jut-
tu. Mina pole kohustatud tõendama oma eitavat

väidet õunte mittesaamises, ega põhjendama asja-
olu, mispärast ei olnud võimalik saada minul õunu

kostjalt. Valdan kirjaliku tõenduse kostjalt, et ta
kohustub müüma minule õunu ja on saanud käsi-
raha kauba tagatiseks. Jään oma avalduste ja nõude

juure. Seletab aga kostja vastupidist, siis peab ta
seda tõendama.

Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
muuta Jõgewa jaoskonnakohtuniku otsus 3. ap-

rillist 1936. a., rahuldada minu nõue kostja Gus-
tav Laimjala vastu ja mõista kostjalt kohtu- ja
asjaajamiskulud minu kasuks kahes kohtuastmes.

Lisa: ärakiri apellatsioonkaebusest.

Kudinas, 29. aprillil 1936. a.

Are Kaelaste

Kostja apellatsioon nõudesumma tühistamiseks ja eeltäitmise
seismapanemiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Kostja Hugo VILOVERE,
aadress aktis,

edasikaebus.

A/s. Teder & Ko likvidee-

rimiskomisjoni nõudmises,
aadr. akt., tsiviilakt nr. 417.

Appellatsioonihind kr. 50.—

Tartu 5. jaoskonnakohtuniku tagaseljaotsusega
13. veebruarist 1936. a., millega on mõistetud minult

50 krooni nõudja kasuks, ei ole mina rahul.

Möödunud aastal ostsin mina vaaditäie bensiini

nõudja kaubamajast. Kaubahinna tasusin ära, aga

tühja vaadi maksusega 50 krooni suuruses võlas-

tati minu arve äriraamatuis, milline summa oleks
tulnud minul tasuda siis, kui ma oleksin jätnud
tühja vaadi tagasi viimata kaubamajale.
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Läinud aasta sügisel saatsin tühja vaadi tagasi
vastava kviitungi vastu oma arve hüvistamiseks

A

millega pidi bilansseeruma tähendatud arve ilma

saldota. Sellest nähtub, et likvideerimiskomisjoni
nõue on täiesti aluseta.

Hilinedes jaoskonnakohtu istungile ei saanud

ma esitada oma vastuväiteid, mispärast otsustati

asi minu kahjuks.
Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) muuta Tartu 5. jaoskonnakohtuniku otsus

13. veebruarist 1936. a. ja lükata nõue tagasi;
2) mõista nõudjalt kohtu- ja asjaajamiskulud

minu kasuks kahes kohtuastmes, ja
3) panna seisma otsuse eeltäitmine, kuna nõud-

ja on asunud juba minult raha sissenõudmisele, ja
anda minule selleks täiteleht, kuna minu võimaliku
võidu puhul oleks minul raske nõudjalt tagasi saada
sissenõutud raha.

Lisa: edasikaebuse ärakiri.

Kirepis, 6. märtsil 1936. a.

Hugo Viluvere

Nõudja apellatsioon kinnisvara kindlustuse seaduslikuks

tunnustamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Osvald LUSTIVERE, aadress aktis,
nõudmises

Saare valla vastastikkusekindlustuse

seltsi vastu, aadress aktis,

edasikaebus.

Apellatsioonihind kr. 800

Mustvee jaoskonnakohtuniku otsusega 2. april-
list 1936. a., millega on jäetud minu nõue tagajär-
jeta, ei ole mina rahul.

Jaoskonnakohtunik põhjendab nõude tagasilük-
kamise sellega, et seltsi põhikirja järgi puudus mi-

nul õigus kinnitada oma talu kõrvalhooned teistes



229

kindlustusseltsides. Hoone kinnitamise ajal oli mak-
sev vana, aga mitte uus põhikiri. Vanas põhikirjas
ei leidu tähendatud keeldmärget. Keeld sisaldub
uues põhikirjas, mis levitati liikmetele alles peale
minu hoone põlemist. Uue põhikirja levitamine on

näiliselt juhuslik. Näiteks mina, kui tegevliige, pole
saanud seni uut põhikirja. Järelikult ei teadnud
mina midagi keeldmärkmest ja pole kohustatud
teadma seda, sest minule ta pole teatavaks tehtud.

Esitatud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina

edasikaebes ettetoodud andmete tõenduseks: a) Alf-

red Seliste, Saare vallas, Maueri talus, ja b) Gustav

Pada, Saare valla Salla asunduses, ja
2) muuta Mustvee jaoskonnakohtuniku otsus

2. aprillist 1936. a. täies ulatuses, rahuldada minu

nõue ja panna kohtu- ja asjaajamiskulud kostja
peale minu kasuks kahes kohtuastmes.

Lisa: edasikaebuse ärakiri.

Saarel, 30. aprillil 1936. a.

Osvald Lustivere

Nõudja seletus kostja edasikaebuse peale.

Tartu ringkonnakohtule.

Mart SÕMERU, aadress aktis,
nõudmises

kostja Hendrik TAEVERE edasi-

kaebe peale 43 krooni 50 sendi

päralt,

seletuskiri.

Kostja Taevere edasikaebe kohta Tartu 6. jaos-
konnakohtuniku otsuse peale 18. märtsist 1936. a.

on mul au esineda kohtule järgmise seletusega:
Kostja Taevere nimetab tunnistaja Rutiku sele-

tuse ebaõigeks, mille eest ta võtvat tunnistaja vas-

tutusele. Pean tähendama, et sellised tõendamata

väljendused jäävad paljasteks sõnadeks, millistega
üldse ei arvestata. Võrdlemisi tagasihoidlikus sele-
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tuses tõendab tunnistaja Rutik, kui poolte vahel

sõlmitud suulise lepingu pealtkuulaja, et määratud

oli hinnaks 3 krooni ruutsülla eest. Edasikaebes

tähendab kostja, et tunnistaja Ratsaniku tõendus

piirduvat vaid nõudja käest kuuldud andmetega.
Tartu 6. jaoskonnakohtuniku protokollist nähtub,
et tunnistaja Ratsanik kuulis tööhinna nõudja ja
kostja vahel peetud läbirääkimistel. Sellega ei ole

tõendatud kostja vastuväited, mispärast tema pal-
ve — arvestada üksnes tema tunnistajate seletus-

tega — on samuti põhjendamata.
Kostja toonitab edasikaebuses, et tunnistaja

Virtsjärv on viibinud lepingu sõlmimise juures.
Tunnistaja seletustest on näha, et tunnistaja on

kuulnud vaid poolte rääkimist, aga ei tea midagi
kokkuleppest. Pealegi ei tea tunnistaja Virtsjärv,
kellega on olnud kostjal jutuajamine, millist asja-
olu mainib ka jaoskonnakohtunik oma otsuse motii-

vides. Tunnistaja Ranniku seletus, et töö olevat an-

tud huupi ja mina olevat saanud raha kätte, ei vasta

tõele, mida kinnitan kategooriliselt, olgugi, et mul
loomulikult puudub võimalus tõendada eitavat asja-
olu. Tõenäoliselt tuleks arvestada vaid tunnistajate
Rutiku ja Ratsaniku seletustega, kes on kuulnud
mõlemate poolt rääkimist hinna suhtes ja kellede

seletused ei põhjene ainult ühe poole jutuajamisel,
nagu on seda tunnistaja Ranniku oma.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) jätta kostja Taevere edasikaebus tagajärjeta

ja panna tema kanda kohtu- ja asjaajamiskulud
minu kasuks teise kohtuastme eest;

2) jätta tagajärjeta kostja palve tunnistajate
Virtsjärve ja Ranniku uuesti ülekuulamises, kuna

kostja pole esitanud selleks midagi olulist, ja
3) kui ringkonnakohus leiab olevat tarviliku

kutsuda uuesti ette tunnistajad Virtsjärve ja Ran-

niku, siis palun kuulata üle ka tunnistajad Rutik

ja Ratsanik, sest nende seletused on protokollitud
mõnes osas puudulikult. Rutiku seletuses on jää-
nud protokollimata, et maamõõtmine toimus kostja
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ülesandel ja Ratsaniku tunnistuses on eksikombel:

„kostja materjal", peab olema aga: „nõudja ma-

terjal".
Tähendatud tunnistajate aadressid on aktis.
Lisa: ärakiri seletuskirjast.
Tartus, 28. aprillil 1936. a.

Mart Sõmera

Nõudja apellatsioon abikaasalt elatisraha nõudmiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Armilde VASULA, aadress aktis,
nõudmises

Valter VASULA vastu, aadress

aktis, elatisraha 525 krooni pärast
(tsiviil akt nr. 701),

apellatsioonkaebus.
Tartu 4. jaoskonnakohtuniku otsusega 31. märt-

sist 1936. a., millega on jäetud minu nõue tagajär-
jeta, ei ole mina rahul.

Kostja väide, millele on annud jaoskonnakoh-
tunik kaaluva tähenduse, et mina ei olevat mitte

sunnitud elama temast lahus tema süü läbi, ei vasta

tõele. Loonud intiimvahekorra võõra naisterahvaga,
keeldus minu mees Valter Vasula minuga koosela-
mast ja asus elama võõra naise korterisse, jättes
minu täiesti saatuse hooleks.

Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana

Helene Päriste, kes elab Tartus, Marja tän. 16 —10,
ja kes teab minu vahekorda kostjaga ning tunneb

kostja praegust elu-olu;
2) muuta Tartu 4. jaoskonnakohtuniku otsus

31. märtsist 1936. a. terves ulatuses ja rahuldada
minu nõue, ja

3) mõista kostjalt kohtu- ja asjaajamiskulud
minu kasuks kahe kohtuastme eest.

Lisa: apellatsioonkaebuse ärakiri.

Tartus, 25. aprillil 1936. a.

Armilde Vasula
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Tartu ringkonnakohtule.

Georg LAANE, Rõigaste
valla Piiri talus,

nõudmises

Hendrik JUURU vastu,
Koiola valla Tõnu talus,

erakaebus.

24. jaanuaril 1936. a. esitasin mina oma palga-
nõude Valga 2. jaoskonnakohtunikule Hendrik Juuru

vastu, mis pole määratud seni kuulamisele.
Sisult on tähendatud nõue kiire iseloomuga ja

hilinemine halvaks lõplikult minu huvi, seepärast
palun ringkonnakohut:

kirjutada ette Valga 2. jaoskonnakohtunikule
määrata minu nõue Hendrik Juuru vastu kiires kor-

ras arutusele.

Põlgastes, 3. aprillil 1936. a.

Georg Laane

Erakaebus nõudekindlustuse vastu.

Tartu ringkonnakohtule.

Kostja Valter VÕISIKU,
Mustvee alevis, oma majas,
Ivan MALEINI nõudmises,
Mustvee alevis, 250 krooni

pärast,

erakaebus.
19. märtsil s. a. kindlustas Mustvee jaoskonna-

kohtunik Ivan Maleini nõude minu vastu 250 krooni

suuruses minu karastavate jookide tehase sisse-

seade ja tööstussaaduste arestimisega.
Mainitud nõudel puudub dokumentaalne tõen-

dus. Tunnistaja suuline seletus üksi ei piisa nõude-

kindlustuse lubamiseks. Vallates kinnis- ja vallas-

vara olen kõigiti suuteline andma täieliku rahul-
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duse nõudjale tema nõude rahuldamise korral, mil-

lega kaob igasugune võimalus rahast ilmajäämiseks.
Nõudekindlustuse andmine osutub seega põhjenda-
matuks, tekitades vaid suuri takistusi minu äri-
tehetes.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
muuta Mustvee jaoskonnakohtuniku nõudekind-

lustusmäärus 19. märtsist 1936. a. käesolevas asjas
ja vabastada minu varandus arestist.

Lisa: ärakiri.

Mustvees, 28. märtsil 1936. a.

Valter Võisiku

Erakaebus sundtäite palve tagasilükkamises.

Tartu ringkonnakohtule.

Peeter TORMA,

Võrus, Kreutzvaldi tän. 64

nõudmises

Abel PORKUNI vastu,

Pindi valla Marja talus,

erakaebus.

Võru 1. jaoskonnakohtunik jättis minu palve ta-

gajärjeta 5. märtsist s. a. otsustada minu nõue Abcl

Porkuni vastu sundtäite korras kohtuistungil pro-

tokollitud kokkuleppe põhjal 100 krooni suuruses.

Jaoskonnakohtuniku poolt minu palve tagajär-
jeta jätmisega ei ole mina rahul, sest nõue kohtu-

liku kokkuleppe alusel allub otsustamisele sund-

täite korras.

Esitatud põhjusil palun ringkonnakohut:
kirjutada ette Võru 1. jaoskonnakohtunikule otsus-

tada minu nimetatud nõue sundtäite korras.

Võrus, 10. märtsil 1936. a

Peeter Torma
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Tartu ringkonnakohtule.

Juhan JOALA, Võrus, Tartut. 68,
nõudmises

E. V. raudtee valitsuse vastu,

erakaebus.

12. veebruaril 1936. a. lükkas Võru 1. jaoskon-
nakohtunik tagasi minu nõude E. V. raudtee valit-

suse vastu 180 krooni suuruses, tunnustades asja
mittekuuluvaks tema töö-piirkonda kostja alalise

asukoha pärast Tallinnas.
Mina nõuan kahjutasu raudteevalitsuselt Võru

raudtee jaama hoiuruumis kaduma läinud ja minu

päralt oleva sumadani ning selles sisalduvate väär-

tuste eest. Raudtee allub kõikjal raudteevalitsusele.
Kus on raudtee, seal asub ka raudteevalitsus, ja
allub vastutusele samas kohas. Kõnesolev nõue kuu-
lub seepärast nimelt Võru 1. jaoskonnakohtuniku
piirkonda.

Tugedes esitatud andmeile palun ringkonna-
kohut :

tunnustada minu mainitud nõue alluvaks Võru
1. jaoskonnakohtunikule Ts. kp. sead. § 1288 põh-
jal ja kirjutada temale ette võtta asi sisuliselt ot-

sustamisele.

Lisa: ärakiri.
Võrus, 15. veebruaril 1936. a

Juhan Joata

Erakaebus antud eeltäitmise pärast.

Tartu ringkonnakohtule.

Kostja Kaarel KARKSI,
Urvaste vallas, pardi talus,

erakaebus.

Eberhard ENGE nõudmises,
Otepää alevis, Steinfeldi m.

17. märtsil s. a. lubas Otepää jaoskonnakoh-
tunik otsuse eeltäitmisele Eberhard Enge nõude mi-
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nu vastu 300 krooni suuruses, millise nõude aluseks
osutus dokumentaalne tõendus.

Võla olin maksnud mina nõudjale juba ammugi
ära ilma allkirja tagasi saamata. Unustanud pealt-
nägija võõra isiku nime ja elukoha, puudus mul

võimalus tunnistaja ülesandmiseks jaoskonnakoh-
tus. Järelkuulamisel saavutasin nüüd vajalikud and-

med tunnistaja kohta, mis osutub kindlaks tagati-
seks minu õiguse jalaleseadmisele. Loodan, et muu-

detakse jaoskonnakohtuniku otsus täies ulatuses.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
muuta Otepää jaoskonnakohtuniku otsus 17.

märtsist 1936. a. käesolevas asjas eeltäite osas ja
panna otsuse eeltäitmine seisma.

Lisa: ärakiri.

Urvastes, 21. märtsil 1936. a

Kaarel Karksi

Palve kindhistusmäärnse muutmiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Jaan KÄHRI, aadress aktis,

palve
Minna KOIOLA nõudmises,
aadress aktis, tsiviil akt

nr. 2113. 11. 1936.

21. märtsil s. a. jättis Tartu ringkonnakohus
Minna Koiola edasikaebuse nõudeasjas minu vastu

rahuldamata ja kinnitas Tartu 4. jaoskonnakohtu-
niku otsuse, jättes kindlustusmääruse muutmata.

Palun ringkonnakohut:
ära muuta Tartu 4. jaoskonnakohtuniku kind-

lustusmäärus 10. veebruarist 1936. a. üleskirjutatud
vallasvara müügi seismapaneku suhtes.

Tartus, 23. aprillil 1936. a.

Jaan Kähri
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b) Kriminaalasjas.

Erasüüdistaja edasikaebus vähese karistuse pärast.

Tartu ringkonnakohtule.

Erasüüdistaja Eduard PUIATU,
Raadi valla Peerna talus,

süüdistuses

Juhan AUVERE vastu, aadress

aktis, Kr. S. § 438 põhjal,

edasikaebus.

Tartu IV jaoskonnkohtuniku otsusega 12. ap-

rillist 1936. a. ei ole mina rahul Juhan Auverele

mõistetud karistusmäära osas. Leian, et määratud
karistus on liig väike teo eest, kus löödi ettekavat-

setult ja tee ääres varitsedes minule teibaga pähe.
Tunnuste järgi oli süüdlasel kindel kavatsus teha

minule raskemat vigastust või koguni surmata, ku-

na ta korduvalt on ähvardanud mind ära tappa.
Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:

kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana edasi-

kaebes tähendatud asjaolude tõenduseks Jaan Polli,
Ropka valla Tõulijaagu talus, muuta jaoskonnakoh-
tuniku otsus ja kõrgendada Juhan Auverele määra-

tud karistus.

Tartus, 16. aprillil 1936. a.

Eduard Paiata

Edasikaebus õigeksmõistmiseks peksmises.

Tartu ringkonnakohtule.
Kaebealune Mart SÕMERPALU,
aadress aktis,

süüdistuses

Kr. S. § 438 põhjal, krim. akt

nr. 808.

edasikaebus.

Tartu I jaoskonnakohtuniku otsusega 16. maist

1936. a., milles karistatakse mind KrS § 438 järgi
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kolmekuulise arestiga, ei ole mina rahul järgmistel
põhjustel:

Mainitud juhtumil tegutsesin mina vaid enese-

kaitseks, sirutades käe välja selleks, et hoida eema-

le Amalie Heimtali, kes kippus minule kallale ja
tahtis lüüa mind rusikaga. Loomulik, et minu käsi

puutus teda, kusjuures võis kukkuda ta maha, seda

enam, et vahejuhtumine leidis aset kallakul pinnal.
Seega ei olnud mul mingit kavatsust lüüa ehk peks-
ta Amalie Heimtali.

Näiliselt võiks tekkida kahtlus asjaarutusel sel-

le kohta, kas oli enesekaitse minul just vajalik.
Tõendan tunnistajate kaudu, et on olnud terve rida

juhtumeid, kus Amalie Heimtal tungis mulle tänaval

kallale, lüües, küünistades ja kriimustades minu

nägu. Olgugi, et tegemist on naisterahvaga, arvan

olevat omal täieliku õiguse enesekaitseks, kui tun-

gitakse mulle kallale ja tahetakse lõhkuda minu

nägu.
Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata tunnistajatena üle

edasikaebuses tähendatud asjaolude tõenduseks:

a) Selma Harko, Tartus, Uus tän. 68, ja
b) Leo Kose, Tartus, Holmi tän. 80_, ja
2) muuta Tartu I jaoskonnakohtuniku otsus

16. maist 1936. a. ja mõista mind kohtulikult õi-

geks süüdistuses KrS § 440 alusel.

Tartus, 24. mail 1936. a.

Märt Sõmerpalu

Edasikacbus õigeksmõistmiseks sõimamises.

Tartu ringkonnakohtule.
Alaealise kaebealuse Vaike VUTINA
seadusliku eestkostja, tema isa Villem

VUTINA, aadress aktis,
süüdistuses

KrS. § 494 põhjal, krim. akt nr. 604-36,

apellatsioonkaebus.
Otepää jaoskonnakohtuniku otsusega 25. märt-

sist 1936. a., milles on tunnustatud süüdi minu äla-
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ealine tütar Vaike Viitina KrS § 494 järgi, ei ole

tema rahul järgmistel põhjustel:
Vaike Viitina ei ole üldse sõimanud erakaebaja

Laurat, vaid viimane ise on sõimanud kaebealust,
mida tõendab tunnistaja Koiga seletus.

Kuigi oletada, vastavalt tunnistajate Pauksoni

ja Rütli seletustele, et ka Vaike Viitina on sõima-

nud erakaebajat, siis oleks tegemist vastastikkuse

sõimamisega, mis kaotab karistuse KrS § 502

põhjal.
Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
1) uuesti ette kutsuda ja üle kuulata eeltoodud

asjaolude tõenduseks kõik jaoskonnakohtus ülekuu-
latud tunnistajad ja

2) muuta Otepää jaoskonnakohtuniku otsus 25.

märtsist 1936. a. Vaike Viitina kohta ja mõista tema

kohtulikult õigeks.
Otepääs, 4. aprillil 1936. a.

Väike Viitina

Apellatsioon õigeksmõistmiseks kelmuses.

Tartu ringkonnakohtule.
Jakob VÕISIKU, aadress aktis,

süüdistuses

Kr. S. § 557 põhjal, krim. akt

nr. 792,

edasikaebus.

Tartu II jaoskonnakohtuniku otsusega 7. maist

1936. a., mis määrab kuuekuulise vangistuse minule

karistuseks, ei ole mina rahul järgmistel põhjustel:
Minu kohta puuduvad igasugused süüteo tunnu-

sed. Olin ostjal Helene Pornusel vastutajana kaasas

ja rääkisin müüjale, et ma ei valda mingit kinnis-

ega vallasvara, kuid otsin kindlat teenistust, mida
loodan saada lähemal ajal A/S A Le Coq

5i õllevab-
rikus. Sellest loomutruust seletusest ei võiks järel-
dada keegi kelmuse toimepanekut. Masina edasi-
müük toimus ostja initsiatiivil ilma minu teadmata.
Olles senini kohtulikult karistamata pooldan alati

õigust ja eelistan absoluutset ausust.
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Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana Lii-

sa Sindi, Tartus, Turu tän. 40, kes teab, kuivõrd
olin mina tegev käesolevas asjas, mida rääkisin ost-
misel ja kuidas toimus müümine ja

2) muuta Tartu II jaoskonnakohtuniku otsus
7. maist 1936. a. minu kohta ja mõista mind kohtu-
likult õigeks.

Tartus, 21. juunil 1936. a.

Jakob Võisiku

Apellatsioon õigeksmõistmiseks varguses.

Tartu ringkonnakohtule.

Bernhard UULU, aadress aktis,

süüdistuses

Kr. S. § 548 põhjal, krim. akt

nr. 605 — 1936. a.,

edasikaebus.

Tartu 111 jaoskonnakohtuniku otsusega 14. ap-
rillist 1936. a., millega karistatakse mind palkide
varguses, ei ole mina rahul järgmistel põhjustel:

Palgid vedasin mina Mari Hallinga ülesandel

jõe äärest tööandja õuele, kes seletas, et palgid ole-
vat tema omad, milles ei tekkinud minul mingit
kahtlust.

Peale töötasu andis Mari Hallinga mõned pal-
giotsad minule koju kaasa, mis kasutasin kütteks.

Järelikult pole ma toiminud mingit süütegu
käesolevas asjas, seistes kaugel vargusekaasteadja
kahtlustusest, kuna olin veendumuses, et palgid
kuuluvad Mari Hallingale, vastavalt tema seletusele.

Tugedes ettekantud väidetele palun ringkonna-
kohut :

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana eda-

sikaebuses tähendatud asjaolude tõenduseks: Mart

Viluvere, Tartus, Roosi t. 48, ja



240

2) muuta Tartu 111 jaoskonnakohtuniku otsus

14. aprillist 1936. a. minusse puutuvas osas ja
mõista mind kohtulikult õigeks.

Tartus, 26. ajprillil 1936. a.

Bernhard Uulu

Apellatsioon õigeksmõistmiseks loata kauplemises.

Tartu ringkonnakohtule.
Helene KEINA, aadress aktis

süüdistuses

KrS § 122 järgi, krim. akt nr. 779,

edasikaebus.

Tartu 2. jaoskonnakohtuniku otsusega 26. juu-
list 1936. a., milles karistatakse mind ühekuulise

arestiga või 100-kroonise rahatrahviga käekorvis

saiadega kauplemise eest, ei ole mina rahul järg-
mistel põhjustel:

Teatud korral seisin mina turul ja rääkisin oma

tuttavaga, kuna ma üldse ei hangeldanud ja mul

mingisugust kaupa ei olnud. Kordnik Uulits nägi
mind ainult eemalt, kusjuures võis ta vaid mõtelda,

et ma kauplen.
Eeltoodud põhjustel palun ringkonnakohut:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
edasikaebuses tähendatud asjaolude tõenduseks

Juuli Kõlleste, Tartus, Linda tän. 40, ja
2) muuta Tartu 2. jaoskonnakohtuniku otsus

26. juulist 1936. a. minu kohta täies ulatuses ja
mõista mind kohtulikult õigeks.

Tartus, 8. augustil 1936. a.

Helene Keina
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Tartu ringkonnakohtule.

Karl LASVA, aadress aktis,
süüdistuses

KrS § 540 põhjal krim. akt.
nr. 485 — 1936. a

edasikaebus.

Jõgeva jaoskonnakohtuniku tagaseljaotsusega
22. maist 1936. a., mis määrab minule karistuseks
ühe aastase vangistuse võõrvara omandamise pä-
rast, ei ole mina rahul järgmistel põhjustel:

Parkimisele toodud nahk läks minul töö juures
rikki. Omanik ei võtnud nahka vastu, vaid nõudis

kahjutasu. Maksin pool hinda temale kohe ära ja
sõlmisime suulise kokkuleppe, et maksan teise poole
peale naha edasimüümist, mida pole suutnud ma

veel toimida. Seisan kahjusaajaga tsiviil-vahekor-

ras, kusjuures puuduvad igasugused tunnused võõ-

ravara raiskamises või omastamises.

Ettetoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana

edasikaebuses tähendatud asjaolude tõenduseks Ann

Vao, Puurmanni valla Piisku talus, ja
2) muuta Jõgeva jaoskonnakohtuniku otsus 22.

maist 1936. a. minu kohta täies ulatuses ja mõista

mind kohtulikult õigeks.
Tartus, 8. juunil 1936. a.

Karl Lasva

Apellatsioon karistuse kergendamiseks arestitud varanduse

kõrvaldamises.

Tartu ringkonnakohtule.

Juhan PILKUSE, kes

vahi all Tartu vangimajas,
süüdistuses

KrS § 573 järgi, krim. akt.

nr. 618 — 1936. a.
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edasikaebus.

Tartu 5. jaoskonnakohtuniku otsuses 12. maist

1936. a. minule mõistetud karistusega KrS § 573

põhjal ei ole mina rahul järgmistel asjaoludel:
Arestitud kraami ei müünud mina mitte kuri-

tahtliselt maksmisest pääsemise pärast, vaid suure

puuduse tõttu, millise süü olen tunnistanud puht-
südamlikult üles. Oma võla olen tasunud tervikuna
ära oma usaldajale.

Neil põhjustel julgen paluda ringkonnakohut:
muuta Tartu 5. jaoskonnakohtuniku otsus 12.

maist 1936. a. selles mõttes, et minule määratud ka-
ristus oleks mõistetud tingimusi, võttes arvesse, et

olen kohtu poolt seni karistamata.

Tartus, 20. mail 1936. a.

Juhan Pilkuse

Apellatsioon õigeksmõistmiseks avalikkude ettekanneteseaduse
rikkumises.

Tartu ringkonnakohtule.

Albert SATSERI, aadress aktis,
süüdistuses

KrS § 296 järgi, krim. akt

nr. 592 — 1936. a„

erakaebus

Tartu 2. jaoskonnakohtuniku otsusega 19. maist

1936. a. karistatakse mind 300-krooniserahatrahviga
või maksujõuetusel kolmekuise arestiga avaliku
ettekande korraldamise eest seatud korras teata-

mata, millise otsusega ei ole mina rahul järgmistel
asjaoludel:

1. On kindlaks tegemata, et oleks toimunud
mingi avalik ettekanne minu ruumes. Tantsimine
muusika saatel, millest võtsid osa ainult teinetei-

sele tuntud isikud isikliku kutse põhjal, ei olnud
veel avalik ettekanne, kuhu igaüks võiks ilmuda
isikliku kutseta või kuhu pääsemise eest võetakse
tasu. Võtan omaks „Postimehes“ avaldatud kuulu-
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tüse, milles otsin filmitegelasi, aga ei reklameeri
mitte avalikke ettekandeid. Tunnistajate seletustest

nähtub, et koosviibimistest võttis osa ainult kitsas

ring üksteisele tuntud isikuid isiklikul kutsel, sel-

lepärast ei saa pidada neid koosviibmisi avalikeks

ettekandeiks.
2. Pole tõendatud, et sissepääsemise eest oleks

võetud tasu. Aktis on küll tunnistaja Abroka sele-

tus, et keelpillide orkestri mängimisel oli sisse-

minek maksuline, aga sealsamas tõendab ta, et

temal, kui ringiliikmel, oli sissepääs maksuta. "Kõik

koosviibijad olid oma inimesed, sellepärast langeb
tasuvõtmise küsimus hoopis ära. Tunnistaja Kärla
tõendab otsekohe, et sissepääs oli rahata, ja

3. kuigi oleks võetud tasu koosviibijailt orkest-
rikulude katteks, ei muudaks see koosviibimist ik-

kagi avalikuks ettekandeks. Siin aga, nagu tõen-

datud, sissepääs oli täiesti maksuta. Süüdistuses

on jutt tasuvõtmisest pildistamise ja plaatide eest,
mis ei käi kuidagi KrS § 296 alla. Pealegi ei sündi-
nud selline tasuvõtmine koosviibimistel.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina:

a) Evald Taval, Tartus, Tähtvere tän. 2—6, ja
b) Ellen Saku, Tartus, Narva tän. 17, kes teavad

tõendada, et ainult kutsutud ja tuntud isikud vii-

bisid kooskäimistel minu ruumes ja koosviibimistele

pääs oli alati tasuta, ja
2) muuta Tartu 2. jaoskonnakohtuniku otsus

19. maist 1936. a. ja mõista mind kohtulikult õigeks.
Tartus, 1. juunil 1936. a.

Albert Satseri

Apellatsioon õigeksmõistmiseks pagaritööstuse öötöö keeluseaduse
rikkumises.

Tartu ringkonnakohtule.
Ilmar KEILA, aadress aktis,

süüdistuses

Pagaritööstuse öötöö keelu-

seaduse § 5 põhjal,
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edasikaebus.
Tartu 4. jaoskonnakohtuniku otsusega 18. maist

s. a., milles karistatakse mind öötöö keeluseaduse
rikkumise pärast, ei ole mina rahul.

Töötasin keelatud ajal vaid sellepärast, et ka-
hurväeosale hommikuks tellitud saiade jaoks õhtul
valmistatud tainas hakkas minema halvaks. Jaos-

konnakohtuniku otsuses tähendatakse, et öötöö kee-
luseaduse § 2 järgi olevat küll lubatud alustada tööd
keelatud ajal, kuid üksnes erakordseil juhtumeil,
milliste hulka ei kuuluvat õhtul valmistatud taigna
halvaksminek.

Seaduse sellelaadilise tõlgitsusega ei saa mina

nõustuda, sest et sama seaduse § 2 sisu käsitab

just ülesaamatuid takistusi, mis tarvilikud kõrval-
dada ettevõtte normaalkäigu katkestamise ärahoid-
miseks. Vastasel korral tuleks järeldada, et mina

oleksin pidanud toimima käesoleval juhtumil emba-
kumba: kas hävitama taigna või valmistama hal-
vaksläinud taignast toiduks kõlbmata saaduseid.
Silmanähtavalt on need järeldused absurdsed. Pea-

legi ei saa küpsetada värsket saia hommikul üldse

muidu, kui pole pandud tainas kerkima eelmisel
õhtul.

Ettekantud põhjustel palun ringkonnakohut:
muuta Tartu 4. jaoskonnakohtuniku otsus 18.

maist 1936. a. minu karistamises ja mõista mind
kohtulikult õigeks.

Tartus, 30. mail 1936. a.

Ilmar Keila

Apellatsioon õigeksmõistmiseks võõravararaiskamises.

Tartu ringkonnakohtule.
Voldemar HOLSTRE, aadr. aktis,

süüdistuses

KrS § 540 järgi, krim. akt. nr.

604 — 1930. a.,

edasikaebus.
Tartu 3. jaoskonnakohtuniku otsuses 20. juu-

nist s. a. minule määratud karistusega KrS § 540

põhjal ei ole mina rahul.
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Aktis leiduvad andmed paljastavad tavalise os-

tu-müügi tehte käesolevas asjas, kusjuures olen

tasunud ostetud objekti maksuse sularahas ja veks-
lis. Üürileping kaotab oma tähtsuse minu süüdis-
tuses ja osutub fiktiivseks, kuna ta taotles vaid

sihti kaitsta müüja huvi ja aidata võtta ostjat kri-
minaalkorras vastutusele ostetud eseme võimali-
kul edasimüümisel enne täielikku tasumist. Asja
sisu näitab selgesti ostu-müügi vahekorda, sest

makstud sularaha ja veksel moodustab nii suure

summa, et see katab täiesti ostu-müügi objekti
hinna. Neil põhjusil ei ole fiktiiv lepingul mingit
tähtsust, vähemalt mitte kriminaalasjas, kus aru-

tatakse süüdistus sisuliselt ja hinnatakse kaebe-
aluse tegevus tõeliste andmete alusel, vaatamata

fiktiivlepingule, mis laseb paista asja teises valgu-
ses ja oli määratud müüja huvide kaitseks.

Tugedes esitatud väidetele palun ringkonna-
kohut :

muuta Tartu 3. jaoskonnakohtuniku otsus 20.

juunist 1936. a. minu kohta täies ulatuses, tunnus-
tada vallasvara üürileping fiktiivseks ja mõista

mind kohtulikult õigeks.
Tartus, 2. juulil 1936. a.

Voldemar Holstre

Apellatsioon õigeksmõistmiseks sõidumääruste rikkumises.

Tartu ringkonnakohtule.
Rein PÕLGASTE, aadress aktis,

süüdistuses

KrS § 122 ja 123 põhjal, krim

akt. nr. 715 — 1936. a.

edasikaebus.

Jõgeva jaoskonnakohtuniku otsuses 23. april-
list s. a. minule karistuseks määratud ühekuulise

aresti või 100 kroonise rahatrahviga ei ole mina

rahul järgmistel põhjustel:
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Süüdistusaktis tähendatud päeval sõitsin mina

oma autoga Alfons Sieboldi auto taga, kusjuures
oli vahemaa kahe auto vahel võrdlemisi õige väike.

Järsku, täiesti ootamata ja ilma signaalita pidurdati
eelmine auto, mille tõttu mina, et vältida kokkupõr-
get, keerasin oma auto pahemale poole, tahtes möö-

duda Sieboldi autost. Samal hetkel sõitis Sieboldi
auto kohal minule vastu teine auto. Nende kahe auto

vahele jäänud vaba maantee pindala oli väga kitsas.
Et hoiduda pealesõitmast uustulnukale, tüürisin oma

auto välkkiirelt paremale, kusjuures riivasin Siebol-
di auto esimest vasakut tiiba ja esimest ust. Süü-

distus, et mina olevat sõitnud tagant selga Sieboldi

autole, ei vasta tõele. Siebold ise rääkis kohtus, et

mina olevat riivanud tema auto esimest osa. Ta-

gant selgasõitmisel oleks saanud kannatada loomu-

likult tema auto tagumine osa. Samuti ei ole õige
jaoskonnakohtuniku väide, et tagasõitev auto olevat
kohustatud reguleerima oma sõitu sarnase täpsu-
sega, mis võimaldaks peatuda igal momendil. Maks-

va korra järgi peab andma eelsõitev auto seisma-

jäämise signaali.
Kooskõlas ettekantud asjaoludega ei tunnusta

ma end mitte süüdi. Süüdlaseks osutub kahjusaaja
Siebold ise, kellel puudub pealegi autojuhtimise
luba ja kes jättis seisma oma auto ilma märgüand-
miseta vastolus maksvale korrale.

Neil põhjusil palun ringkonnakohut:

1) muuta Jõgeva jaoskonnakohtuniku otsus 23.

aprillist 1936. a. minu kohta täies ulatuses ja mõista

mind kohtulikult õigeks ja

2) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
edasikaebuses tähendatud väidete tõenduseks Ru-
dolf Pilkuse, Tapal, Tallinna maantee 71.

Tartus, 5. mail 1936. a.

Rein Põlgaste
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Apellatsioon karistuse nõudmiseks kaebealusele.

Tartu ringkonnakohtule.

Kahjusaaja Daavet NIGULISTE,
aadress aktis,

süüdistuses

August KOONGA .vastu, kelle
aadress aktis,

edasikaebus.

Tartu I jaoskormakohtuniku otsusega 11. märt-

sist 1936. a., milles mõistetakse kaebealune õigeks,
ei ole mina rahul.

Käesolev asi kuulub sarnaste süütegude liiki,
kus kriminaalse minevikuga jõuk ründab ausaid ko-

danikke ja ettevõtjaid, vedades neid rafineeritud

võtetega eksiteele ja pettes neilt välja varanduse

väikese sissemaksuga oma vekslite vastu, millised

osutuvad absoluutselt tühisteks, sest veksliandja-
teks on puupaljad isikud. Neis asjus on leidnud

ringkonna- ja Riigikohus korduvalt, et sellised

süüdlased alluvad karistusele kui kelmuse toime-

panijad. Juurdlusega selgitatud andmetega esineb

kaebealune August Koonga kõikjal sellelaadilise

ostjana, kes tasub väikese osa ostuhinnast sulara-

has ja annab oma väärtuseta vekslid koguka jäägi

katteks. Nii tegi ta just minu asjas, mis lõhnab täit-

sa kelmusest, kui võtta veel arvesse, et mootori on

müünud ta alla ostuhinna edasi juba enne üleand-

mist.

Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
muuta Tartu I jaoskormakohtuniku otsus 11.

märtsist 1936. a. ja rahuldada minu kaebus täies

ulatuses.

Tartus, 23. märtsil 1936. a.

Daavet Niguliste
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Tartu ringkonnakohtule.

Kaebealuse Arnold HARJU,

Tartus, Gildi tän. 9.,

erakaebus.

18. juunil s. a. mõistis Tartu I jaoskonnakoh-
tunik mind õigeks viinamüügi süüdistuses, kuid
otsustas anda asitõendused välja seltsi juhatusele.

Vastavalt politsei protokollile võeti asitõendu-
sed ära minu valduselt, järelikult peaksin olema

mina õigustatud saama konfiskeeritud joogiained
tagasi.

Esitatud põhjusil palun ringkonnakohut:
tühistada Tartu I jaoskonnakohtuniku otsus

18. juunist 1936. a. asitõenduste väljaandmise osas

ja otsustada anda kinnipeetud ained minule välja.
Tartus, 15. juulil 1936. a.

Arnold Harju

Erakaebus tõkkevahendite muutmiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Kaebealune Ervin SOORU,
Tartus, Anne tän. 56

süüdistuses

KrS § 548 põhjal, krim. a. 614.,

erakaebus.

Tartu II jaoskonnakohtuniku määrusel 9. ap-
rillist 1936. a. paigutati mind vahialusena vangimaj-
ja, millise määruse leian olevat liig valju ja käes-
oleval juhul oluliselt aluseta, kui võtta arvesse, et
valdan kinnisvara, oman alalise elukoha ja teenin

kindlapalgalisel kohal. Pikemaajaline tööst ärajää-
mine tähendaks minule koha kaotust.

Ettekantud väidete põhjal palun ringkonna-
kohut :
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muuta Tartu 111 jaoskonnakohtuniku määrus
9. aprillist s. a. vahi alla võtmises minu kohta ja
määrata vajaduse korral mõni teine tõkkevahend.

Tartus, 10. aprillil 1936. a.

Ervin Sooril

Erakaebus lõpetatud süüdistuse sisuliselt arutusele võtmiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Kahjusaaja Hans VAHASTU,
Raadi valla Engelhard! talus,

süüdistuses

Hendrik INSENER’i vastu KrS

§ 358 p. 2. põhjal,

erakaebus.

Tartu IV jaoskonnakohtuniku otsusega 10. jum
list k. a., millega lõpetatakse süüdistus kaebealuse

vastu leitud võõra kodulooma omandamises süü-

teo tunnuste puudumisel, ei ole mina rahul.

Kriminaalpolitsei poolt koostatud protokollist
nähtub, et Hendrik Insener on pidanud kinni oma

valduses minu karjast kaduma läinud vasika üle

kolme nädala, teatamata leiust seaduslikus korras

vastavale ametasutusele, milline teguviis tõendab

leiu tahtlikku oma kätte jätmist omandamise sihiga,
seda enam, et ta katsus tunnistada looma esialgul
ostuteel omandatuks. Jaoskonnakohtunik oleks pi-
danud otsustama asja seepärast sisuliselt.

Neil põhjusil palun ringkonnakohut:

kirjutada ette Tartu IV jaoskonnakohtunikule
võtta Hendrik Inseneri süüteo asi sisulisele aruta-

misele ja otsustamisele.

Tartus, 16. juulil 1936. a.

Hans Vahastu
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c) Hoiuasjus.
Erakaebus rahajagamise kava kinnitamise üle.

Tartu ringkonnakohtule.
Arved AAKRE, Tartus, Tiigi 68,
Eduard LÜMMANDA rahajaga-
mise kava kinnitamise pärast,

erakaebus.

Tartu jaoskonnakohtuniku määrusega 15 maist

k. a. Edmund Lümmanda vallasvara müügist saadud

rahajagamise kava kinnitamises ei ole mina rahul

järgmistel põhjustel:
Palganõue, mis ei ületa kolme kuud ja ei ulata

üle kuuekümne krooni kuus, rahuldatakse maks-

vate seaduste põhjal tervikuna esimeses järjekor-
ras. Kostja Edmund Lümmandalt minu kasuks pal-
garaamatute alusel väljamõistetud kahe kuu palga
raha nõudmine ühes °/o°/o ja kuludega 110 krooni

suuruses pöörati kohtupristavi poolt kostja vallas-

vara müügist sissetulnud summadele, milliste jaga-
misel võlastajate vahel kohtupristav ei eelistanud
minu nõuet, liites selle eesõigusteta kreeditorile nõue-

tega, millisena kinnitas selle jaoskonnakohtunik.
Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
muuta Tartu I jaoskonnakohtuniku määrus 15.

maist 1936. a. Edmund Lümmanda vallasvara müü-

gist saadud raha jagamiskava kinnitamises ja ot-

sustada maksta välja minu kasuks mõistetud töö-

tasu ühes o/o°/o-de ja kuludega eesõigustatud järje-
korras terves ulatuses.

Tartus, 18. mail 1936. a.

Arved Aakre

Erakaebus üüriraha eelistamiseks rahajagamise kava kinnitamisel.

(Jagab täitur)

Tartu ringkonnakohtule
Volmer VENEVERE,
Tartus, Riia tän. 39,
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erakaebus.

Tartu II jaoskonnakohtuniku rahajagamise ka-
va kinnitamisega 10. aprillist s. a. Mart Mussu

usaldajate vahel ei ole mina rahul.

Kostjalt Mart Mussult minu kasuks väljamõis-
tetud üüriraha nõudmise rahulduseks pöörasin mina

otsuse täitmise kohtupristavi kaudu kostja vallas-

varale, mis asus tema üürikorteris minu majas,
Tartus, Riia tän. 39, kus toimus arestitud esemete
müük 8. veebruaril 1936. a. Maksvate seaduste järgi
on üürileandjal sellisel juhtumisel eesõigus saada
üüriraha ühes °/o°/o-de ja kuludega üürniku varan-

duse müügist laekunud summadest tervikuna esi-

meses järjekorras.
Lugedes need põhjused küllalt kaaluvaiks pa-

lun ringkonnakohut:
muuta Tartu II jaoskonnakohtuniku määrus

10. aprillist k. a. täituri poolt esitatud ]Mar t Mussu
vallasvara müügist laekunud summade jagamiskava
kinnitamises ja teha otsuseks raliuldada minu nõue

väljamõistetud üüriraha asjas eesõigustatud kor-

ras täielikult.

Tartus, 10. aprillil 1936. a.

Volmer Venevere

Erakaebus pärandusmaksust vabanemiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Grigori PALMSE, aadress aktis,
surnud Vidrik EMMASTE päran-

duse asjas,

erakaebus.

27. märtsil k. a. kinnitas Valga II jaoskonna-
kohtunik mind minu surnud onu Vidrik Emmaste

pärijaks, määrates pärandusmaksuks 61 krooni.
Mainitud pärandvara koosneb üksnes elutoa

tarvitatud ja vananenud sisseseadest, mis ei anna

absoluutselt mingit tulu, sellepärast osutub tema

maksustamine üleliigseks.
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Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
muuta Valga II jaoskonnakohtuniku otsus 27.

märtsist s. a. surnud Vidrik Emmaste pärandi as-

jas pärandusmaksu määramise osas ja vabastada
mind pärandusmaksust.

Leebikus, 5. aprillil 1936. a.

Grigori Palmse

d) Adniiiiistratiivasjus.
Kolmanda isiku seletus valla omavalitsuse kaebuses.

Tartu ringkonnakohtule.

Kolmanda isiku Jaan MÕISEKATSI,
Ahja valla Tima talus,

seletus

Ahja vallavalitsuse kaebuses Tartu,

maavalitsuse otsuse peale 23. XI 35

adm. akt. nr. 27—35. a.

Ahja valla-omavalitsuse kaebeasjas Tartu maa-

valitsuse otsuse vastu 23. novembrist 1935. a. mi-

nule toetusraha määramises on mul au ette kanda

kohtule järgmist:
8. veebruaril 1936. a. seletas Ahja vallavalit-

suse tunnistaja Julius Patküla, et minul olevat kin-

nisvara ühes korraliku majapidamisega, kus mina

tegevat sadulsepa- ja kingsepatööd, mis võimalda-

vat minule rikkaliku ülalpidamise ilma toetust va-

jamata.

Tunnistaja seletus ei vasta tõele. Mina ei valda

mingit kinnisvara maa ega maja näol, rääkimata

korralikust majapidamisest, vaid elan popsikoha-
pidaja Juhan Vaivara saunas, mis asub Tima talu
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maa-alal ja kuulub taluomanik Karl Ruhnule, kes

võib tõendada minu väiteid.

Mis puutub tunnistaja seletuse järgi minu töös-

se, siis esitan Tartu jaoskonnaarsti tunnistuse 5.

märtsist 1936. a. nr. 628 all ja Tartu tiisikuse nõu-

andepunkti juhataja tõenduse 6. märtsist 1936. a.

nr. 357 all, millistest nähtub, et ma põen rasket

kopsuhaigust sagedate verejooksudega, mille tõttu

olen töövõimetu ja vajan ravi ning toetust. Arstid

peaksid teadma minu töövõimet ja tervislist seisu-

korda ikkagi paremini, kui tunnistaja Julius Pat-

küla, kes on ehk näinud minu liigutamist mõnikord

mis ei tähenda veel tasulist töötegemist võõrastele.

Isegi võhik teab, et raskel kopsuhaigel puudub töö-

võime.

Ettekantud põhjusil palun ringkonnakohut:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana
seletuses tähendatud asjaolude tõenduseks Karl

Ruhnu, Ahja valla Tima talus, ja

2) jätta Ahja vallavalitsuse kaebus Tartu maa-

valitsuse otsuse vastu tagajärjeta.
Lisa: ärakiri seletusest.

Ahjas, 8. märtsil 1936. a.

Jaan Mõisekatsi
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7. Palveid ringkonnakohtule I astmes.

a) Tsiviil- ehk nõudeasjus.
(Alates 1000 kroonist).

Sundotsuse palve.

Tartu ringkonnakohtule.

Aadam AASPERE, Tartus,
Risti tän. 67,

nõudmises

Joosep TÕLLISTE vastu,
Tartus, Aleksandri tän. 110,

palve
Nõuehind kr. 1007,40.

Kostja Joosep Tõlliste ligilisatud veksel kr.

1000.—, tähtpäevaga 1. mail 1936. a. on protestitud
mittemaksmises Tartu notar A. Siska poolt 4. mail

1936. a. not. reg. nr. 5427. all.

Palun otsustada ringkonnakohut:

1) nõuda sisse selle veksli järgi sundtäite kor-

ras kostjalt Joosep Tollistelt minu kasuks:

a) kapitalvõlga kr. 1000.— ühes 8%, arvates

1. maist 1936. a. kuni äramaksu päevani;

b) vekslitasu kr. 2,50;

c) protestikulu kr. 3,90, ja

d) kohtu- ja asjajamiskulud;

2) määrata Tartu I jsk. kohtupristav selle

sundotsuse täitjaks.
Lisa: veksel ühes ärakirjaga.
Tartus, 6. mail 1936. a.

Aadam Aaspere
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Tartu ringkonnakohtule.

Ferdinand MUTSO, Tartus,
Aleksandri tän. 21,

nõudmises

Tõnu TORGU vastu, Tartus,
Jaama tänav 68,

palve.
Nõudehind kr. 2300.—

Kostja Tõnu Torgu võlgneb minule 16. aprillil
1935. a. võetud kaupade arvel 2300 krooni, millise

summa maksutähtpäev möödus 19. oktoobril 1935.

a. Vaatamata minu korduvaile nõudeile tõrgub kost-

ja maksmisest.

Ettekantud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana

nõude tõenduseks Juhan Kiin, Tartus, Elisabeti

tän. 42;

2) mõista välja kostjalt Tõnu Torgult minu

kasuks 2300 krooni ühes 6%, arvates nõude esita-

misest tasumiseni;
3) mõista kostjalt kohtu- ja asjaajamiskulud

minu kasuks;

4) lubada otsus eeltäitele ja

5) otsustada asi ka poolte ilmumata ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Lisa: 1) ärakiri nõudepalvest ja 2) notariaal-

selt tõestatud väljavõtt reskontrost ühes ärakirjaga.

Tartus, 15. märtsil 1936. a.

F. Mutso
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Palve une täitepealkirja tegemiseks.

Tartu ringkonnakohtu esimehele

Siim KUKSEMA, Tartus,
Kaluri tän. 25,

nõudmises

Hans AVANDUSE vastu,
Tartus, Linda tän. 30,

palve.
Esitades siinjuures Tartu IV jaoskonnakohtu-

niku täitelehe 11. aprillist 1936. a. nr. 467 all soo-

vin pöörata täitmise nendele summadele, mis kost-

jal on saada põllutööministeeriumist, Tallinnas, Lai

tän. 41.

Neil põhjusil palun Teid, härra ringkonnakohtu
esimees:

määrata täitmine ligilisatud täitelehe järgi vas-

tavale jaoskonna kohtupirstavile, kelle tööpiirkon-
da kuulub põllutööministeerium, ja saata edasi juu-
resolev palve ühes täitelehega Ts. Kps. § 939 põh-
jal tähendatud kohtupristavile.

Lisa: täiteleht ühes palvega.
Tartus, 26. aprillil 1936. a.

Siim Kuksema

Erakaebus kolitupristavi tegevuse vastu.

Märge: kaebuse esitamine sünnib kahe nädala jooksul peale
täitmist.

Tartu ringkonnakohtule.
Alfred HOLSTRE, Tartus,
Suurturg 10,

erakaebus.

Tartu II jaoskonna kohtu-

pristavi tegevuse vastu.

15. märtsil 1936. a. müüdi ära Tartu II jsk.
kolitupristavi poolt avalikul enampakkumisel Tar-

tus, Söögituru ja Kauba tän. nurgal kinnistu nr. 1
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all asuv kinnisvara, millises toimetuses leian mina

väärnähteid, mis õigustavad nõuda müügi tühista-
mist järgmistel põhjustel:

1) pöörates täitmise minu ja kaaspärijate kin-
nisvarale on jätnud kreeditorid nõudmata täpse ni-

mekirja ehk koostatud üleskirjutuse müüdava kin-
nisvara kohta vastavalt Ts. KpS § 1101-le, mis ei

võimaldanud näha laiemale hulgale müügiaktist kin-
nisvara üksusi ega nende normaalhinda. Teades
neid andmeid oleksid pakkunud ostjad palju kõr-

gema hinna;

2) kohtupristavi toimetusest ei nähtu müüdava
kinnisvara asukoha ülesandmist kas nimekirjas,
kuulutuses või müügilehes, mis vastaks Ts. Kp. S.

§ 1103 p. 2 nõudele. „Riigi Teatajas“ nr. 21 —

9.111.36. on öeldud kuulutuses, et müüakse Tartus,
Kauba t. kinnistu nr. 1, linna krundil neljakordne
kivimaja, ühekordne puumaja, kolmekordne kiviait

ja puukuurid ilma krundipidamise õiguseta, kuna

aga kohtupristavi müügilehes on öeldud ühes krun-

dipidamise õigusega.
Kinnistu nr. 1 järgi asub obrokikrunt küll otsa-

ga vastu Kauba tänavat, aga pikema küljega asub

ta Söögiturul kivimaja nr. 3 all. Ühekordset puu-

maja pole üldse olemas sellel krundil. Sellise sega-
duse tõttu loobusid paljud ostjad oksjonile tulemast

ja mitmed ilmunuist hoidusid pakkumast, olles tead-

matuses, et Söögiturul maja nr. 3 allub müügile,
kuna puumaja asukohta ei leidnud keegi. Oleks
olnud kinnisvara täielik üleskirjutuse nimekiri ühes
hoonete ja nende asukoha kirjeldusega, siis oleks

puudunud võimalus kreeditoridel osta mainitud kin-
nisvara oksjonil võileiva hinna eest ja rikastuda
teiste võlastajate ja pärijate kulul. Näiliselt on siin

tegemist Ts. Kp. S. § 1147 p. 3 rikkumisega;

3) isiklikult ei viibinud mina mitte enampakku-
misel, aga ustavast allikast ulatusid kuulujutud
minu kõrvu enampakkumise juures mõnede ostjate
algatusel sooritatud propagandast ehk kihutustööst
teiste võistlejate kõrvaldamiseks. Sellisel alatul võt-
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tel, kui ta peaks vastama tõele, on lausa kuritaht-
luse tunnused.

Ettetoodud andmeist selgub, et Tartu II jsk.
kohtupristavi tegevust ei saa lugeda seadusepära-
seks, mispärast tuleb tühistada ta maksvate sea-

duste põhjal.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
tühistada surnud Peeter Holstre pärijaile kuu-

luva ja Tartus, Kauba tänava ja Söögituru nurgal
asuva kinnistu nr. 1 järgi kinnisvara müük, mis

toimitud Tartu II jsk. kohtupristavi poolt 15. märt-

sil 1936. a. ja määrata nimetatud kinnisvara uuesti

müügile seaduslikus korras.

Tartus, 21. märtsil 1936. a.

Alfred Holstre

Saatekiri dokumentide esitamisel.

Tartu ringkonnakohtule.
Valdeko KOGULA, Petseris,
Riia tän. 68,

nõudmises

Madis BARKLAI vastu Mere-

mäe valla Senno asunduses,

saatekiri

Oma nõude tõenduseks kostja Madis Barklai

vastu esitan käesolevaga järgmised dokumendid ak-

ti juure lisamiseks:

I)väljavõtt reskontrost; 2) tellimiskiri ja 3)
ärakirjad eelmistest dokumentidest ja saatekirjast.

Petseris, 16. aprillil 1936. a.

Valdeko Koguta
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Tartu ringkonnakohtule.

Anna Gustavi tr. SÕMERU, sünd.

VARA, Tartus, Mäe tänav 12,

abielulahutamises

Karl Matsi p. SÕMERU vastu,
kelle asukoht Tallinnas, Kesk-

vangimajas,

palve.
Kooskõlas ligilisatud Tartu linna perekonna-

seisuametniku poolt väljaantud tunnistusega 10.

maist 1936. a. nr. 1146 all abiellusin mina Karl Sõ-

meruga 19. oktoobril 1925. a., millisest abielust ei

ole meil lapsi
Minu tegelik kooselu kostjaga, mis kestis um-

bes kaks aastat, lõppes minu mehe kuritegevusele
andumise tagajärjel, kusjuures viimane on karis-
tatud mitmel korral ühes õiguste kaotusega. Käes-
oleval ajal kannab kostja jällegi karistust Tallinna

keskvanglas.
Abielu seaduse § 29 alusel on minul õigus nõu-

da abielu lahutamist, milline nõue allub arutusele
Tartu ringkonnakohtus Ts. Kpd. S. § 1356 p. 2

põhjal kostja vahiall viibimise tõttu.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) tunnustada, minu ja kostja Karl Sõmeru va-

hel 19. oktoobril 1925. a. sõlmitud abielu lahuta-

tuks abielu seaduse § 29 põhjal kostja süü läbi

ja anda minu neiupõlve perekonnanimi Vara minule

tagasi;
2) arutada asi ka poolte juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel;
3) määrata kanda kostjale kohtu- ja asjaaja-

miskulud minu kasuks ja
4) anda minule vastav tunnistus esitamiseks

Tallinna ringkonnakohtule Karl Sõmeru süüteo as-

jas kohtuotsusest ärakirja saamise otstarvel 1936. a.

I astme krim. akt nr. 475 järgi.
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Lisa: 1) ärakiri nõudepalvest ja 2) laulatus-

ja perekonnaseisutunnistus ühes ärakirjadega.
Tartus, 3. mail 1936. a.

Anna Sõmera

(Notariaalselt tõestatud)

Palve abielulahutamiseks mitmekesiste süüdistuste põhjal.

Tartu ringkonnakohtule.

Ants TAHKURANNA, Tartus,
Võru tän. 2,

abielulahutamises

Amalie TAHKURANNA, sünd.

LOOGA vastu, Tartus, Üli-
kooli tän. 12,

palve.
26. detsembril 1919. a. abiellusin mina laulatuse

teel Tartu Pauluse koguduses neiu Amalie Jaanitr.

Loogaga. Värssi pärast abiellumist avastasid mitmed

pahed minu abikaasa juures:
1) osutudes sigitusvõimetuks puuduvad kost-

jal niihästi tervislised kui ka kasvatuslised eeldused

perekondlikuks eluks;
2) käitudes minuga hoolimatult on tekkinud

temal lubamatud vahekorrad võõraste meestega ja
3) levitades laimujutte, et mina olevat roimar,

haavab ta minu au.

Käesoleva aasta märtsikuus komandeeriti mind
kaheks nädalaks Tallinna ametkohuste täitmisele,
millise aja kestel müüs kostja ära kõik minule kuu-
luva vallasvara ühes riigi poolt minu kätte usalda-
tud vormiriietega, millise süüteo eest karistati teda
Tartu IV jaoskonnakohtuniku otsusel 17. maist k. a.

tingimusi 3 kuulise vangistusega KrS § 540 põhjal.
Minu äraolekul oli lahkunud kostja jäädavalt meie

ühiskorteris!, jättes mind maha ja keeldudes edas-

pidisest kooselamisest.

Tugedes kirjeldatud põhjusile, ja võttes ar-

vesse abieluseaduse § 25, 28 p. 3 ja 4 ning >29

palun ringkonnakohut:
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1) määrata arstline ülevaatus esitatud väite

tõenduseks kostja sigitusvõimetuse kohta;
2) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina

palves tähendatud asjaolude tõenduseks Johanna

Suislep, Tartus, Turu tän. 32, ja Heinrich Soosaar,
Tartus, Erne tän. 17;

3) tunnustada lahutatuks abielu, mis sõlmitud
minu ja kostja Amalie Tahkuranna, sünd. Looga,
vahel 26. detsembril 1919. a. Tartu Pauluse kogudu-
ses, mõista kostja süüdlaseks pooleks, võtta minu

perekonnanimi temalt ära ja anda neiupõlvenimi
Looga temale tagasi;

4) määrata kanda kostjale kohtu- ja asjaaja-
miskulud minu kasuks ja

5) arutada asi ka ilma minu juuresolekuta ja
teha tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Lisa: 1) ärakiri nõudepalvest ja 2) laulatus-

ja perekonnseisu-tunnistus ühes ärakirjaga.
Tartus, 2. juulil 1936. a.

Ants Tahkuranna

(notariaalselt tõestatud)

Palve abielu lahutamiseks ühisel kokkuleppel.

Tartu ringkonnakohtule.

Abielupaar Juhus Eduardi p.
KAARMA, Tartus, Riia t. 10,
ja Alice Jüri t. KAARMA,
sünd. Laatre, Tartus, Uueturu

tänav 8,
abielulahutamises

abieluseaduse § 30 põhjal

palve.
Meid laulatati Tartu Peetri kiriku 2. pihtkonna

koguduses 29. oktoobril 1917. a., millisest abielust
sündis kaks last: 1) tütar Agnes 22. märtsil 1919. a.

ja 2) poeg Ülo 9. juunil 1923. a.

Kindlal ja vankumata soovil lasta lahutada

meie abielu palume ühiselt ringkonnakohut:
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1) tunnustada lahutatuks abieluseaduse § 30

alusel abielu, mis sõlmitud 29. oktoobril 1917. a.

Tartu Peetri kiriku 2. pihtkonna koguduses Julius

Eduardi p. Kaarma ja Alice Jüri tütar Kaarmaa-
Laatre vahel, andes neiupõlve nime Laatre naisele

tagasi;
2) jätta lapsed kuni täieealiseks saamiseni nen-

de isa Julius Kaarma hooldusse ja
3) määrata kanda kohtukulud võrdselt mõle-

male poolele.
Lisa: perekonnaseisu-tunnistus.

Julius Kaarma

Alice Kaarma

(allkirjad notariaalselt tõestatud)

Palve obligatsiooni makstaks tunnustamiseks ja
mahakustutamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Elisabet LOODI, Tartus,
Mäe tänav 12,

nõudmises

Peeter PAASVERE vastu,
Tartus, Kesk Kaare tän.

71 —3, obligatsiooni maks-

taks tunnustamiseks ja
mahakustutamiseks,

palve.
NÕudehind kr. 10000.—

Minule kuuluva ja Tartu linna 111 hüpoteek-
ringkonnas Mäe tän. kinnistu nr. 518 all asuvale
kinnisvarale on kinnistatud obligatsioon 10. aprillil
1928. a. nr. 1642 all 10 000 krooni suuruses.

20. novembril 1935. a. ütlesin mina tähendatud

obligatsiooni üles Tartu notar Hugo Vihalemi kau-

du selle obligatsiooni blanko-pealkirja all valda-

jale Peeter Paasverele, paludes võtta vastu kapital-
võlg nimetatud obligatsiooni järgi 20. mail 1936. a.

ja anda obligatsioon minule tagasi raha vastu-

võtmisel.
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Saabunud tähtpäeval keeldus kostja Peeter
Paasvere raha minult vastuvõtmast ja obligatsiooni
minule väljaandmast, kusjuures oli minul kaasavõe-
tud tunnistajaks Albert Raasiku.

Nagu nähtub Eesti Panga Tartu osakonna ligi-
lisatud kviitungist nr. 18 463 all, maksin mina võla
tasuks obligatsiooni järgi 10 000 krooni ja protsen-
tideks 300 krooni Tartu ringkonnakohtu deposiiti
Peeter Paasvere kasuks.

Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana

Albert Raasiku, Tartus, Kalda tän. 9, kes nägi
rahapakkumist ja teab, et kõnesolev obligatsioon
oli siis kostja valduses;

2) tunnustada makstuks väljaandja poolt ühes

°/o°/o-ga see obligatsioon, mis on kinnistatud nr.

1642 all minule kuuluvale ja Tartu linna 111 hüpo-
teekringkonnas Mäe tän. kinnistu nr. 518 all asuvale
kinnisvarale 10. aprillil 1928. a. 10 000 krooni suu-

ruses, kuulutades sellest otsusest seaduses ettenäh-
tud korras;

3) kohustada obligatsiooni praegust valdajat
Peeter Paasveret üle andma minule obligatsiooni
kinnistusakti minu poolt tema kasuks deposiiti
makstud 10 300 krooni eest. Kostja loobumiselselle
täitmisest palun anda minule täiteleht esitamiseks

kinnistusjaoskonnale nimetatud obligatsiooni maha-
kustutamiseks kinnistusraamatuis;

4) otsustada kanda kostjale kohtu- ja asjaaja-
miskulud minu kasuks ja

5) arutada asi ka minu juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Lisa: I)väljavõte kinnistusregistrist; 2) ära-

kiri obligatsioonist; 3) notari tunnistus obligatsiooni
ülesütlemise kohta; 4) Eesti Panga Tartu osakonna

kviitung ja 5) ärakirjad palvest ja lisadest.

Tartus, 28. mail 1936. a.

Elisabet Lood
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Tartu ringkonnakohtule.

Maks KEINA, Tartus,
Vabaduse tänav 60,

nõudmises

Jaan VAIKNA vastu,
Tartus, Roosi tän. 93,
vormiliku ostu-müügi
lepingu allakirjutami-

seks,

palve
NÕudehind kr. 4500.—

16. septembril 1935. a. ostsin mina kostjalt
Jaan Vaiknalt temale kuuluva ja Tartus, Vabaduse

tän. kinnistu nr. 467 all asuva kinnisvara ostuhinna
4500 krooni eest, millise summa täielikul tasumisel

kohustus kostja andma minule üle ostu-müügi ob-

jekti ja kinnistama selle minu nimele vastava le-

pingu põhjal. Ostuhinna 4500 krooni olen tasunud

müüjale ammugi ära ja saanud ostetud maja oma

valdusse, aga ostu-müügi leping on allakirjutamata
ja kinnisvara minu nimele kinnistamata. Vaatamata

minu korduvaile nõudeile tõrgub kostja vabataht-

likult täitmast oma kohuseid.

Esitatud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina

nõudepalves tähendatud asjaolude tõenduseks: a)
Oskar Laura, Tartus, Risti tän. 40, ja b) Anna

Alavere, Tartus, Lootuse tän. 17;

2) kohustada kostjat alla kirjutama ligilisa-
tud ostu-müügi lepingu projektile tema poolt minule
müüdud ja Tartus, Vabaduse tän. kinnistu nr. 467

all asuva kinnisvara kohta seitsme päeva jooksul
peale kohtuotsuse seadusjõusse astumist, aga kostja
keeldumise puhul selle kohustuse täitmisest lugeda
leping allakirjutatuks kohtuotsuse põhjal käesole-

vas nõudeasjas ja lubada kinnistada tähendatud
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kinnisvara kinnistusraamatuis minu nimele selle

lepingu alusel ilma kostja nõusolekuta ja allkirjata
ostu-müügi lepingul;

3) lubada otsus eeltäitele;
4) mõista kostja kanda kohtu- ja asjaajamis-

kulud minu kasuks ja
5) otsustada asi ka poolte juuresolekuta ja

teha tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Lisa: 1) ostu-müügi lepingu projekt ühes ära-

kirjaga ja 3) ärakiri palvest.
Tartus, 2. juulil 1936. a.

Maks Keina

Palve testamendi tühistamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Natanael ROOSA, Tartus

Ülikooli tänav 24,

nõudmises

Emilie ROOSA vastu, Tar-

tus, Kuu tänav 76, testa-

mendi tühistamiseks.

palve.

NÕudehind kr. 30000.—

Surres 16. jaanuaril k. a. oma alalises elukohas

Tartus, Kuu tän. 76, jättis minu isa EdmundRoosa,
koduse kirjaliku testamendi, milles nimetab ta ainu-

keseks pärijaks temast järelejäänud kinnis- ja val-
lasvarale lühikest aega temaga abielus viibinud nai-

se Emilie Roosa, kuna minust ega teistest sugulas-
test pole mingit juttu tähendatud testamendis, mille
avamine toimus 20. märtsil s. a. Tartu 4. jaoskonna-
kohtus ja pärijate üleskutse ilmus 24. märtsil
1936. a. „Riigi Teatajas“ nr. 6.

Võttes arvesse arsti puudumise testamendi te-

gemisel, ei vasta nimetatud testament seadusnõu-
deile ja tuleb lugeda maksvusetuks.
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Umbes kaks kuud enne surma tegi minu isa

notariaalse testamendi, määrates minu, kui ainukese

poja, universaalpärijaks, jättes kahekordse puumaja
kasutamise eluaegse õiguse oma naisele ja pidades
meeles ka oma lähemaid sugulasi pärandi jagamisel.
Varsti pärast seda tabas peaaju halvatus minu isat,
mis nõrgendas tema mälu, katkestas mõttetegevuse
ja võttis temalt selge kõnevõime. Järjest halvenev

tervislik seisukord viis ta lõpuks hauda. Loomuli-
kult ei avaldanud minu isa ise vabat tahet uue tes-

tamendi tegemiseks, vaid see koostati asjast huvi-

tatute soovil ja suruti minu meelemärkuseta isale

allakirjutamiseks.
Ettekantud põhjusil palun ringkonnakohut:

1) anda minule tunnistus esitamiseks Tartu
4. jaoskonnakohtunikule Edmund Roosa testamendi

akt nr. 47 — 36. a. käesoleva asja juure saatmiseks

ringkonnakohtusse;
2) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina

palves tähendatud väidete tõenduseks: a) dr. Ur-

berg, Tartus, Karlova tän. 8, ja b) Hendrik Võh-

muta, Tartus, Kuu tän. 76;

3) tühistada surnud Edmund Roosa kodune

kirjalik testament, mis tehtud 7. jaanuaril, 1936. a.

ja avatud 20. märtsil 1936. a. Tartu 4. jaoskonna-
kohtuniku juures;

4) mõista kohtu- ja asjaajamiskulud kostjalt
minu kasuks ja

5) otsustada asi ka minu äraolekul ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.

Tartus, 6. aprillil 1936. a.

Natanael Roosa



Palve testamendi osaliseks tühistamiseks.

267

Tartu ringkonnakohtule.
Alma Andrese tr. NIPERNADI, Tar-

tus, Elisabethi tän. 203,
nõudmises

järgmiste koostajate vastu:

1) Niglas NIPERNADI, Tallinnas,
Nunne tän. 79,

2) Niina NORM, sünd. Nipernadi,
Tartus, Elisabeti tän. 203,
surnud Ants Mihkli p. NIBERNADI
notariaalse testamendi tühistamiseks,

palve.

Nõudehind 100 krooni.

1934. a. juunikuu 12. päeval on teinud minu

surnud abielumees Ants Nipernadi notariaalse tes-

tamendi, mis on sisendatud Tartu notar Hugo Vi-

halemi 1934. a. aktiraamatusse nr. 2 all, lehekülge-
dele 48 ja 49 ning registrisse nr. 73 all.

Selles testamendis pärandab Ants Nipernadi te-

mast järelejäänud kinnis- ja vallasvara meie lastele-

kostjaile Niina Normile ja Niglas Nipernadile oman-

duseks võrdsetes osades ning minule eluaegseks
kasutamiseks.

Testamendis tähendatud kinnisvara hulka kuu-
lub Tartu linnas ja Elisabeti tänavas nr. 203 asuv

ning Karlova mõisast kinnistu nr. 864 all eraldatud
rendikrunt nr. 108 ühes seal leiduvate hoonete ja
päraldistega.

BES. § 1722
p. 1. ja 2. põhjal on. minul, kui

lastega lesel, õigus pärida oma kadunud mehelt

järelejäänud kogu vallasvara ja kinnisvarast võrdne

osa lastega, s. o.
1/s mõtteline osa. Nimetatud testa-

mendis ,on jätnud kadunu mind seadusevastaselt

sellest pärandvara pärismisõigusest ilma, mispärast
kuulub testament BES. J 2022 põhjal tühistami-

sele nimelt selles osas, mis kitsendab minu, kui
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lastega lese, pärimisõigusi. Peale selle olen sunni-

tud nõudma mainitud testamendi tühistamist ka neil

kaalutlustel, et pärandvara kasutamisõigus üksi ei

paku minule mingisugust reaalset kindlustust selle

vara BES. § 1711 korras kasutamiseks kuni minu

surmani, sest kostjate kreeditorid võivad võõran-

dada selle vara enne kasutamisaja lõppu.
Kõnesoleva testamendi kinnitamine toimub 6.

novembril 1936. a. Tartu 4. jaoskonnakohtus ja
selles toimikus leiduvad: 1) testament, 2) perekon-
naseisu tunnistus ja 3) väljavõtt kinnistusregistrist
kinnisvara kohta, millised dokumendid on vajalikud
tõendustena juure lisada käesolevale nõudeasjale.
Samuti on vajalik surnud Ants Nipernadi testa-

mendi kinnistamistoimetuse seismapanek Tartu 4.

jaoskonnakohtus.
Ettetoodud põhjustel ja tugedes BES. § 1722,

2022, 2476 ja teiste reeglitele palun Tartu ringkon-
nakohut :

1) enne asja sisulist arutamist ilma kohtu-

poolte väljakutsumata anda minule tõendus esita-

miseks Tartu 4. jaoskonnakohtunikule a) selles, et

minu poolt on tõstetud käesolev nõudmine surnud
Ants Nipernadi testamendi seadusjõusse astunuks
tunnustamise seismapanemiseks kuni selle asja lõp-
liku otsustamiseni, ja b) selles, et Tartu ringkonna-
kohtule välja saadetaks käesolevale asjale ajutiselt
juurelisamiseks Tartu 4. jaoskonnakohtuniku pä-
randuse toimik nr. 52 — 1936. a. surnud Ants

Nipernadi testamendi seadusjõusse astunuks tun-

nustamiseks ;

2) 12. juunil 1934. a. notariaalkorras tehtud
surnud Ants Mihkli p. Nipernadi testament, mis on

kantud sisse Tartu notar Hugo Vihalemi 1934. a.

aktiraamatusse nr. 2 ja registrisse nr. 73 all, tü-
histada selles osas, millega see testament kitsendab

minu, kui lastega lese, pärimisõigusi, eriti aga BES.

§ 1722 p. 1. ja 2. ettenähtud õigusi;
3) mõista kostjailt solidaarselt kohtu- jaasja-

ajamiskulud minu kasuks;
4) lubada kohtuotsuse eeltäitmine;
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5) arutada asi ka poolte mitteilmumisel ja ot-
sustada tagaselja ja

6) tõendusena juure lisada käesolevale asjale
Tartu 4. jaoskonnakohtuniku pärandasja toimikust
nr. 52 — 1936. a. surnud Ants Nipernadi testamendi
kinnitamise asjas: 1) notariaal korras tehtud surnud
Ants Nipernadi algtesatment; 2) perekonnaseisu
tunnistus, ja 3) pärandatud kinnisvara kinnistus-

registri väljavõtt.

Lisa: ärakirjad vastaspooltele ja kohtulõiv

ning tempelmaks.

Tartus, 10. oktoobril 1936. a.

Alma Nipernadi

Palve ekspertide väljakutsumiseks poolte ühisel kokkuleppel.

Tartu ringkonnakohtule.

Hans LIIGVALLA ja Paul

PAUNVERE, aadr, aktis,

asj atundj ate väljakutsumiseks

palve.
Hans liigvalla nõudmises Paul Paunvere vastu

2500 krooni pärast oleme saavutanud omavahelise

kokkuleppe ekspertide väljakutsumise küsimuses,
sellepärast palume ringkonnakohut:

määrata käesolev asi arutusele ja kutsuda ette

ning kuulata üle eksperdina arveametnik August
Koido, Tartus, Vaksali tän. 6

Tartus, 24. aprillil 1936. a

Paul Paunvere

Hans Liigvalla
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Tartu ringkonnakohtule.
Mart MAIDLA, Haaslava valla

Ihaste talus,
nÕudmises

surnud Karl KOSE pärandus-
tombu vastu, Haaslava vallas,
mille hooldajaks on Nikolai KA-

DAK, Haaslava valla Viiratsi t.,

palve.

NÕudehind Kr. 1.500.

28 aastat tagasi andsin mina raha Karl Kosele
talu ostmiseks, millise võla katteks jättis ta minule

pool reaalosa Haaslava vallas asuvast ~Ihaste nr.

48“, kinnistu nr. 941 talukohast suuliselt sõlmitud

lepingu põhjal. Nimetatud kohta olen pidanud mina

omanikuna pidevalt ja järjekindlalt ligi 27 aastat,
tasudes kõik maksud, kandes naturaalkohustused

ja ehitades vajalikud hooned oma kulul, mida või-

vad tõendada minu naabrid ja Haaslava vallavalit-

sus. Pärandustombu hooldaja nõuab minult vormi-

liku ostu-müügi lepingu esitamist või, vastasel kor-

ral, talust lahkumist. Kujunenud olukorra survel
olen sunnitud nõudma omandusõiguse tunnustamist

„Ihaste“ poole talu osa kohta kohtu teel iganemis-
valduse alusel.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina

käesolevas palves toonitatud väidete tõenduseks:
a) Peeter Palamus, Haaslava vallas, Kassi talus,
ja b) Andres Käärik, Haaslava valla Andrese talus;

2) toimetada kohtulik ülevaatus koha peal,
määrata kindlaks

3
,lhaste“ talu reaalosa piirid vas-

tava maamõõtja kaudu, lasta valmistada kaart ja
anda see minule varustatult sellekohase otsusega
esitamiseks kinnistusjaoskonnale;

3) tunnustada minu omandusõigus iganemisval-
duse alusel Haaslava vallas asuva „Ihaste nr. 48“,
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kinnistu nr. 941 talu 1
/2 reaalosa kohta kohtulikult

kindlaksmääratud piirides, eraldada see osa pea-
talust ja lubada kinnistada ta iseseisva hüpoteek-
üksusena minu nimele;

4) lubada otsus eeltäitele;
5) mõista kohtu- ja asjaajamiskulud kostjalt

minu kasuks ja
6) otsustada asi ka poolte juuresolekuta ja

teha tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: 1) tunnistus Haaslava vallavalitsuselt

ühes ärakirjaga; 2) hooldaja tunnistus ühes ära-

kirjaga ja 3) ärakiri palvest.
Haaslavas, 25. märtsil 1936. a.

Mart Maidla

Palve ülevaatuse toimimiseks koha peal.

Tartu ringkonnakohtule

Gustav EMMASTE, Tartus, Piiri

tänav 16,
nõudmises

Jaanus NÕMKÜLA vastu, Tartus

Kloostri tänav 58,
ülevaatuse toimimiseks kohapeal

palve.
Minu nõude tõenduseks Jaanus Nõmmküla vas-

tu 1200 kroonise ehitustasu pärast, milline asi on

Tartu ringkonnakohtu tsiviil-osakonna toimetuses,
oleks tarvilik toimetada ehituste kohapealne ülevaa-

tus vastavate asjatundjate poolt.
Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
1) nimetada kohtu poolt asjatundja hindama

ehitusmaterjali maksuse, otsustama töö headuse ja
määrama ehitusega seoses olnud kulud, ja

2) toimida kohapealne kohtulik ekspertiis asja-
tundja eriteadlase ja tunnistajate juuresolekul Tar-

tus, Kloostri tän. 08.

Tartus, 12. juulil 1936. a.

Gustav Emmaste
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Palve seltsi peakoosoleku väärotsuste tühistamiseks.

(Võib alluda ka jaoskonnakohtunikule).

Tartu ringkonnakohtule.
Tartu Ärveametnikkude

liigete Anton UUEMÕISA,
Tartus, Kitsas tänav 27, ja
Herman VEINJÄRV’e, Tartus,

Holmi tänav 69,
nõudmises

Tartu Ärveametnikkude Seltsi

vastu, Tartus, kai tänav 26,
peakoosoleku väärotsuste tü-

histamiseks,

palve.

NÕudehind määramata.

17. märtsil s. a. toimus Tartu Arveamentikkude

Seltsi korraline peakoosolek, knhu ei ilmunud tar-

vilikku arvu liikmeid. Seltsi põhikirja § 23 alusel

on peakoosolek otsustamisvõimeline, kui on ilmu-

nud pool liigete arvust. Kogunenute arv tõusis aga
vaevalt ühe kolmandikuni. Seltsil on 64 liiget, kel-

ledest oli tulnud kokku 21 isikut. Vastolus põhi-
kirjaga peeti koosolek ikkagi ära ja otsustati päe-
vakorra punktid ilma tarviliku kvoorumita, mille

läbi kannatavad seltsi huvid, iseäranis valimiste

asjus.
Nähes põhikirja avalikku rikkumist sellises te-

guviisis palume ringkonnakohut:
1) kohustada Tartu Ärveametnikkude Seltsi

juhatust esitama kohtule peakoosoleku protokoll
17. märtsist s. a.;

2) tühistada peakoosoleku otsused 17. märt-

sist s. a.;

3) kohustada juhatust pidama seltsi peakoos-
olek 14 päeva jooksul peale kohtuotsust või kut-
suda kokku peakoosolek kohtu poolt tavalise päeva-
korraga ;
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4) mõista kohtu- ja asjaajamiskulud kostjalt
meie kasuks;

5) lubada otsus eeltäitele ja
6) arutada asi ka meie juuresolekuta ja teha

tagaseljaotsus kostja mitteilmumisel.
Lisa: seltsi põhikiri ühes ärakirjadega ja pal-

ve ärakiri.

Tartus, 20. märtsil 1936. a.

Anton Uuemõisa

Herman Velujärv

Kostja seletus nõudja vastu,

Tartu ringkonnakohtule.

Egon HUBERTUS’e, aadr. aktis,

seletuspalve.

Peeter PAKRI, aadress aktis,
nõudmises

antud käsiraha 2000 kr. pärast.

Leian olevat Peeter Pakri nõude minu vastu
käsiraha tagasisaamiseks 2000 krooni suuruses täies-

ti aluseta ja ebaõige järgmistel põhjustel:
1) käsiraha makstakse põhimõttelikult lepingu

kindlustuseks ja arvatakse siis müüja kasuks, kui

ostja loobub kokkulepitud tingimuste täitmisest.

Nõudja laskis mööduda lõpliku tähtpäeva ostu-müü-

gi objekti vastuvõtmiseks ja selle hinna tasumiseks,
mis põhjustab käsiraha kaotuse. Väide, et mina ei

olevat annud maja temale üle tingitud tähtpäeval,
ei pea paika. Kooskõlas lepingu tingimustega ko-
hustus nõudja maksma kinnisvara ostu-müügi hinna
48 000 krooni (50 000—2000) maja üleandmisel ja
vastuvõtmisel. Ilmudes tähtpäeval minu juure tea-

tas nõudja tunnistaja juuresolekul, et temal ei ole

raha ja ei tea ka, millal õnnestub saada temal tea-

tud summa. Loomulikult ei võinud siis olla juttugi
maja üleandmisest, ja

2) nõudja seletus, et maja seintes asuvad see-

ned. mida mina olevat varjanud tema eest tahtlikult
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petmise mõttega, ei vasta tõele. Maja on. ehitatud
heast materjalist ja tervishoidlikust küljest ilma

veata. Nõudja väite ümberlükkamiseks oleks tar-
vilik võtta ette kohapealne ülevaatus kohtu poolt
asjatundja osavõtul.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajana

eeltähendatud asjaolude tõenduseks Heinrich Vih-

terpalu, Tartus, Pepleri tän. 25;
2) nimetada asjatundja kohtu poolt maja sei-

sukorra kindlakstegemiseks;
3) teostada kohapealne ekspertiis kohtu poolt

eriteadlaste kaastegevusel;
4) tühistada Peeter Pakri nõue minu vastu ja
5) mõista kohtu- ja asjaajamiskulud kostjalt

minu kasuks.
Lisa: ärakiri seletusest.

Tartus, 20. aprillil 1936. a.

Egon Hubertus

b) Kriminaalasjus.
Palve otsuste koostamiseks ja täitmise edasilükkamiseks,

Tartu ringkonnakohtule.
Pauline PADA, Tartus,
Tähtvere tänav 70—4,

palve

otsuste koostamiseks ja
nende täitmise edasilük-

kamiseks.

Tartu ringkonnakohtu otsuses 12. märtsist s. a.

ja 30. märtsist s. a. karistatakse mind mõlemal kor-
ral kahekuulise vangistusega, millised otsused võik-
sid tulla koostamisele.

Praegusel ajal ja ka suvel teevad elatistingi-
mused karistuskandmise minule üliväga raskeks.
Elukutselt põllutööline ja perekonnaseisult lesk on
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minu ülalpidamisel kaks väikest last, üks neist
kuue ja teine kolme aastane. Seistes praegu töö

hooaja lävel sooviksin jätta karistuskandmise al-

guse sügiseks, millal lõpevad põllutööd.
Kirjeldatud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) koostada minule määratud karistused ja
2) lükata koostatud karistuse täitmine edasi

kuni 1. novembrini 1936. a.

Tartus, 8. aprillil 1936. a.

Paaline Pada

Palve tasuta kaitsja saamiseks.

(Esitatakse seitsme päeva jooksul peale süüdistusakti
saabumist).

Tartu ringkonnakohtule.

Aleksander KILINGI, Tartu

eeluurimise vanglas( süüdis-

tuses KrS § 550 põhjal,

palve.
Et ma ise ei ole suuteline kaitsma end süüteo

asjas, mis tuleb arutusele 4. mail 1936. a. Tartu

ringkonnakohtus, siis palun määrata kaitsja minule
kohtu poolt.

Tartus, 6. aprillil 1936. a.

Aleksander Kiling

Palve kriniinaalakti saatmiseks tsiviilakti jaure.

Tartu ringkonnakohtu kriminaalosakonnale

Anna-Marie KOIOLA,

Kastre-Võnnu vallas,

palve
Esitades siinjuures Tartu ringkonnakohtu tsi-

viil-osakonna tunnistuse 6. märtsist 1936. a. nr. 825

all, paiun saata Eduard Koiola süüdistuse-akt nr.
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316 1935- a. Tartu ringkonnakohtu tsiviil-osakonna
korraldusse juurelisamiseks minu nõudele Eduard

Koiola vastu abielulahutamises.
Lisa: Tartu ringkonnakohtu tsiviil-osakonna

tunnistus.

Tartus, 9. märtsil 1936. a.

Anna-Marie Koiola

Lubapalve esinemiseks tsiviilnõudjana süüdistuses.

Tartu ringkonnakohtule.

Juhan JÕGEVA, Elistvere

valla Sipa talus

palve.
Tartu ringkonnakohtu toimetuses seisab Taa-

vet Avinurme süüteo asi KrS § 555 järgi, millises

süüdistuses osutun mina kahjusaajaks minult rii-

sutud ja seni kättesaamata kaupade eest 218 kroo-

nises summas.

Nimetatud põhjusil palun ringkonnakohut:
anda minule luba asjast osavõtmiseks tsiviil-

nõudjana ja mõista kriminaaljuurdlusega tõenda-
tud kahju 218 krooni ulatuses ühes 6°/o-ga, nõude-
esitamisest täieliku äramaksmiseni, kostjalt minu

kasuks.

Elistveres, 10. märtsil 1936. a.

Juhan Jõgeva

%rotest vabialt vabanemiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Bruno JÄRVESUU, Tartu vanglas
süüteo asjas KrS § 540 alusel,

erakaebus.

Tartu 5. jsk. kohtu-uurija korraldusel 10. märt-
sist k. a. paigutati mind vahi alla süüdistuses minu
kätte usaldatud võõrvara omastamise pärast 1400



277

krooni suuruses, millise tõkkeabinõu käsitamise ar-

van mina käesoleval juhusel ebaõigeks järgmistel
põhjustel:

Minu vastu tõstetud süüdistus on tõendamata
ja osutub põhjendamatuks. Seistes varanduslikult
heal järjel on kindlustatud tsiviilnõue minu vastu

võlgadeta kinnisvaraga. Vahi all pidamine mõjub
minule halvavalt niihästi moraalselt, kui ka füüsi-
liselt.

Mainitud põhjusil palun ringkonnakohut:
muuta Tartu 5. jsk. kohtu-uurija määrus 10.

märtsist s. a. ja vabastada mind vahi alt või mää-

rata äärmisel juhusel mõni soodsam tõkkevahend.

Tartus, 14. märtsil 1936. a.

Bruno Järvesuu

Protest prokuröri korralduse vastu süüdistuse lõpetamise pärast

Tartu ringkonnakohtule.

Roman HUMMUL’i, Tartus,
Tolstoi tänav 74,

erakaebus.

Tartu ringkonnakohtu proku-
röri korralduse vastu süüdis-

tüse lõpetamise pärast KrS

§ 139 järgi.

14. aprillil s. a. lõpetas Tartu ringkonnakohtu
prokurör minu süüdistuse kuriteo tunnuste puudu-
mise ettekäändel Daniel Paslepa vastu viimase vas-

tutusele võtmiseks tema poolt teadvalt minu peale
tõstetud valekaebuse pärast raske süüteo korda-
saatmises.

Kriminaalpolitsei ja kohtu-uurija juurdlus on

paljastanud Daniel Paslepa kuritahtliku kaebuse

minu vastu, sellepärast osutub minu palve süüdlase

vastutusele võtmiseks kõigiti põhjendatuks KrS

§ 139 alusel.
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Neil asjaoludel palun ringkonnakohut:
tühistada Tartu ringkonnakohtu prokuröri kor-

raldus 14. aprillist 1936. a. ja anda seaduslik käik

minu kaebusele.

Tartus, 18. aprillil 1936. a.

Roman Hammul

c) Hoiuasjus.

Nõudja surma puhul pärandustombu hooldaja avaldus tema

määramise üle.

Tartu ringkonnakohtule.

Surnud Jaan OLUSTVERE pä-
randi hooldaja Emil PALUOJA,

Tartus, Jaama tn. 79,

nõudmises

Saniuel SIIRITA vastu, aadress

aktis, 1250 krooni pärast,

palve.
Esitades siinjuures Tartu linna vaestelastekoh-

tu tunnistuse 22. veebruarist 1936. a. nr. 1399 all,
milles on tõendatud Jaan Olustvere surm ja minu

määramine tema pärandi hooldajaks, palun ringkon-
nakohut :

1) tunnustada surnud Jaan Olustvere päran-
dustomp nõudjaks käesolevas asjas ja

2) anda minule ärakiri ringkonnakohtu moti-

veeritud otsusest nenditud nõudeasjas.
Lisa: 1) ärakiri käesolevast palvest ja 2) ära-

kiri vaestelastekohtu tunnistusest ühes ärakirjaga.
Tartus, 5. märtsil 1936. a.

Emil Paluoja
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Tartu ringkonnakohtule.
Hain JUURA, Tartus, Lossi t. 87,
surnud Aksel KOLOVER päran-
dijägamiseks kaaspärija Valter

ASOKÜLA’ga, Tartus, Lossi t. 87

palve.
21. aprillil 1936. a. kinnitas Tartu 1. jaoskonna-

kohtunik minu ja Valter Asoküla pärimisõigustesse
meie surnud onu Aksel Kolovere pärandile, mis
koosneb kinnis- ja vallasvarast ja asub Tartus,
Lossi tän. 87. Jaoskonnakohtuniku otsus nimetatud

asjas on astunud seadusjõusse.
Soovides loobuda varade ühisvaldamisest tegin

ettepaneku kaaspärijate pärandi vabatahtlikuks ja-
gamiseks, millest viimane aga keeldub ilma näilise

põhjuseta.
Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
määrata tähtpäev minu kaaspärija Valter Aso-

külale pärandi vabatahtlikuks jagamiseks minuga,
mille mittetäitmisel teostada kohtulik jagamine pea-
le tähtaja möödumist.

Lisa: 1) ärakiri käesolevast palvest; 2) ärakiri

pärijate pärimisõigustesse kinnitamise otsusest ühes

ärakirjaga ja 3) ärakiri päranduse-deklaratsioonist
ühes ärakirjaga.

Tartus, 25. augustil 1936. a.

Hain Juura

Palve oksjoni müügi kinnitamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.
Mart NÕVA, Tartus Kauba t. 57,

palve.

Enampakkumisel 14. märtsil s. a. omandasin

Võru linnas, Järve tän. 61, kinnistu nr. 864 kinnis-

vara, mille ostuhinna olen tasunud lõplikult Eesti
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Panga Tartu osakonda Tartu ringkonnakohtu depo-
siitarvele, makstes ühtlasi kinnistus- ja tempelmaksu
ning aktilõivu Eesti Panga Tartu osakonda, vasta-

valt ligilisatud kviitungitele.
Mainitud põhjusil palun ringkonnakohut:

kinnitada eeltähendatud kinnisvara oksjonmüük, lu-

bada kinnistada see kinnisvara kinnistusraamatus
minu nimele, viia kinnisvara minu valdusse ja anda
minule sellekohane täiteleht.

Lisa: Eesti Panga osakonna kviitungid.

Tartus, 26. mail 1936. a.

Mart Nõva

Palve pärijaks kinnitamise otsusest ärakirja saamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Irma PATI, Tartus, Õnne t. 35,

palve.
9. märtsil 1922. a. kinnitas Tartu-Võru Rahu-

kogu Jõgeveste valla Leedi nr. 24 talu surnud oma-

nik Peeter Pati pärijad pärimisõigustesse. Palun

ringkonnakohut anda minule, kui kaaspärijate, ära-

kiri tähendatud kohtuotsusest, mida vajan esitami-

seks kohtuasutustele.

Tartus, 12. aprillil 1936. a.

Irma Pati

Pulve lapsendamiseks.

Tartu ringkonnakohtule

Adele SÄRU, Tartus, Vene tän. 58,
Helmi Meeksi lapsendamiseks, kelle

elukoht Tartus, Vene tänav 58,

palve.
Olen 59 aastane üksik lesk naisterahvas, kelle

ainuke poeg on langenud Eesti Vabadussõjas. Teisi

lapsi minul ei ole. Läheneva vanaduse tõttu ei suu-

da ma üksi korraldada oma majapidamist, seepärast
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olen otsustanud võtta omale kasulapse. Minu juu-
res elab juba mitu aastat 29-aastane ilma vanema-

teta Helmi Meeksi ja on saanud minule täiesti oma-

seks. Perekonnaseisult on ta lahutatud ja ilma las-
teta. Tema osutub mulle kasulapsena kõigiti vastu-
võetavaks.

Kirjeldatud põhjusil palun ringkonnakohut:
tunnustada Helmi Meeksi minu kasulapseks kõi-

gi lihase lapse õigustega ja anda minu perekonna-
nimi temale kandmiseks.

Lisa: 1) Helmi Meeksi sündimis-, ristimis- ja
perekonnatunnistus; 2) Helmi Meeksi nõusolek lap-
sendamiseks ja 3) minu sündimis-, ristimis- ja pe-
rekonnatunnistus.

Tartus, 18. augustil 1936. a.

Adele Säru

Palve isaõigusist vabastamiseks.

(Nõue tuleb esitada ühe aasta jooksul arvates lapse sünnist).

Tartu ringkonnakohtule.

Rudolf VÕHMUTA, Tartus, Narva

tänav 60,
nõudmises

Alma VÕHMUTA, sünd. Sinisirel

ja Leida VÕHMUTA vastu Tartus,
Pikk tän. 48,

palve.

Nõue pole hinnatav.

28. septembril 1925. a. abiellusin mina neiu Al-

ma Sinisireliga, millisest abielust on sündinud kaks
last: tütar Lonni 9. jaanuaril 1927. a. ja tütar Leida

15. mail 1935. a.

Tõelikult ei ole viimane sugugi minu lihane

laps järgmistel asjaoludel:
Naine Alma Võhmuta lahkus minust jäädavalt

24. aprillil 1928. a., alates kooselu teise mehega, ol-

gugi, et meie pole lahutatud veel kohtulikult. Abso-
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luutse lahuselamise tõttu ei olnud ega saanud olla
minul sugulist kokkupuutumist Alma Võhmutaga,
kes jatkas kooselu raseduse tekkimisel teise mehe

seltsis. Sellest nähtub, et tütar Leida ei ole minu

laps, mille tõttu osutuvad Tartu linna perekonna-
seisuameti sellekohased sissekanded perekonna- ja
sünniregistris täiesti valeks. Tähendatud sissekan-

neteks ei ole mina annud üldse oma nõusolekut.

Eeltoodud põhjusil ja TKS § 1348 ja 1350

ning perekonnaseisuseaduse § 27 alusel palun ring-
konnakohut :

1) tunnustada ebaõigeteks need sissekanded
Tartu linna perekonnaseisu registris, mis on tehtud
17. köites 15. leheküljel ja 4. sünniregistri raamatus

219. leheküljel nr. 249 all, kus mina olen märgitud
15. mail 1935. a. sündinud Leida Võhmuta isaks,
ja lugeda Leida Võhmuta minu naise Alma Võh-

muta väljaspool seaduslikku abielu sündinud lap-
seks, kirjutades ette Tartu linna perekonnaseisu
ametile parandada vastavalt eeltähendatud aktid;

2) kirjutada ette Tartu vaestelastekohtule mää-

rata hooldaja Leida Võhmuta huvide kaitsjaks ja
anda minule sellekohane tunnistus esitamiseks Tar-

tu linna vaestelastekohtule;

3) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina
nõudealuse tõenduseks: a) Anton Turgel, Tartus,
Karlova tän. 84, ja b) Liisa Luhavõsu, Tartus, Loo-
tuse tän. 35;

4) mõista kohtu- ja asjaajamiskulud kostjailt
solidaarselt minu kasuks ja

5) arutada asi ka poolte äraolekul ja teha taga-
seljaotsus kostjate mitteilmumisel.

Lisa: 1) Leida Võhmuta sünnitunnistus; 2)
minu perekonnaseisutunnistus ja 3) palve ärakirjad.

Tartus, 20. aprillil 1936. a.

Rudolf Võhmuta
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Tartu ringkonnakohtule.

Theodor KEILA, Võrumaal,
Timo vallas, Vanausse talus,

palve

Madis KEILA, elukoht sealsamas,

raiskajaks tunnustamiseks.

Möödunud sügisel vallavanemaks valimisest

saadik on andunud minu lesk isa Madis Keila, kui

Vanausse talu omanik, meeletule pillamisele, mis

avaldub alalises vägijookide tarvitamises, tööde lo-

hakile jätmises, talu võlgadega koormamises ja üld-

se korratumas elus. Minu isa selline jätkuv teguviis
võib viia talu varsti haamri alla ja jätta mind ühes

kahe alaealise venna ja väikese õega koduta ja va-

randuseta.

Neil põhjusil palun ringkonnakohut:

1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina
palves tähendatud väidete tõenduseks: a) Mihkel

Satseri, Timo valla Obra talus, ja b) Endel Paistu,
Timo rajooni konstaabel;

2) tunnustada minu isa Madis Keila raiskajaks
ja teha korraldus hoolekande teostamiseks tema

varade üle ja

3) pidurdada Madis Keila uute võlgade tege-
mist keeldmärkuse sissekandmisega kinnistusraa-

matu registrisse, enne asja sisulist arutamist, mil-

leks palun anda minule vastav tunnistus esitamiseks

Võru kinnistusjaoskonnale.

Võrumaal, 14. mail 1936. a

Theodor Keila
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Tartu ringkonnakohtule.

Marta VIHULA, Tartus

Tuule tän. 9,
nõudmises

Gustav VIHULA, eluk.

sealsamas, vaimuhaigeks
tunnustamises,

palve.

Vastavalt linnaarsti ligilisatud tunnistusele

põeb minu mees Gustav Vihula raskekujulist närvi-

haigust, mille tõttu pole ta suuteline valitsema oma

varandust ja vajab pidevat valvet.

Nende tõsiolude alusel palun ringkonnakohut:
1) teostada kohtulik ekspertiis Gustav Vihula

tervisliku seisukorra järelevaatamiseks ja
2) tunnustada Gustav Vihula vaimuhaigeks ja

võtta tema varandus hoolekande alla, tehes korral-
duse Tartu linna vaestelastekohtule selle täitmi-

seks ja hooldaja nimetamiseks.
Lisa: perekonna- ja arstitunnistus.

Tartus, 21. aprillil 1936. a.

Marta Vihula

Palve rauknõdraks tunnustamiseks

Tartu ringkonnakohtule.

Valter INGLISTE, Luunja
valla Piibu talus,

nõudmises

Villem INGLISTE, elukoht

sealsamas, rauknõdraks

tunnustamiseks,

palve.
78 aastases kõrges vanuses on nürinenud minu

isa Villem Ingliste mõistus rauknõdrusest, mille
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tõttu lagunevad hooned, jäävad põllud sööti ja hää-
bub lõikus. Niisugune ebanormaalne taluma jända-
mine tekitab põhjendatud kartuse talu kokkuvarise-

miseks, millest ei jää järgi mitte midagi enam peale
isa surma.

Loetletud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) kutsuda ette ja kuulata üle tunnistajaina

palves esitatud väidete tõenduseks: a) Julius Hal-
jala, Luunja valla Ergu talus, ja b) vallavanem Jaak
Kadastik, Luunja valla Viira talus;

2) toimida kohtulik ekspertiis Villem Ingliste
tervisliku seisukorra konstateerimiseks ja

3) tunnustada Villem Ingliste rauknõdrust põ-
dejaks ja lohakaks majandajaks ning teostada hoo-
lekanne tema varade üle.

Luunjas, 12. märtsil 1936. a.

Valter Ingliste

Palve võlguikn maksujõuetuks tuuuustamiseks ärialal.

Tartu ringkonnakohtule.

Leo LOOSI, Tartus, Kaubahoov 94,
nõudmises.

Georg KUDINA vastu, Haaslava valla

Nõuni talus, maksujõuetuks tunnus-

tamiseks ärialal,

palve.
Pidades poodi Tartus, Küüni tän. 17, 111 järgu

kaubandusliku äritunnistuse põhjal, nagu nähtub

maksuinspektori ligilisatud tunnistusest, ostis kost-

ja minult 1934. aastal mitmekesist kaupa oma veks-
lite eest, millised ta uuendas tähtpäeva saabumisel.
1936. aasta alul langes kostja varandus haamri alla

tema äritegevusest võrsunud võlgade katteks, kus-

juures ulatasid kreeditoride rahuldamata jäänud
nõudmised ligi 4000 kroonini, mida tõendab kohtu-

pristavi ligilisatud tunnistus. Jättes kõik krediidid,

korraldamata, oli lahkunud kostja varsti peale oks-

joni võlastajate teadmata oma alalisest elu- ja äri-
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korterist ja asunud Haaslava valda isa tallu, nagu

näitavad aadressbüroo kaasasolevad andmed ja
jaoskonnakohtuniku tunnistus- Kostja Georg Kudi-

na võlgneb minule kaubalaenu sundotsuse järgi
23- novembrist 1935. a. 872 krooni, 2. detsembrist
1935- a. 368 krooni ja 29. detsembrist 1935. a. 483

krooni, kokku 1723 krooni, milline seisukord või-

maldab minule õiguse nõuda kostja kaubanduslikult

maksujõuetuks tunnustamist.

Ettekantud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) tunnustada Karl Kudina äriliselt maksujõue-

tuks Kaub- kohtupid. sead. § 356 ja 407 p. 3 alu-

sel ja kuulutada see otsus välja seaduses ettenähtud

korras ja
2) võtta Georg Kudina vahi alla ja paigutada

ta vanglasse Kaub. kohtupid. sead. § 410 järgi.
Lisa: 1) kolm sundotsust ühes ärakirjadega;

2) maksuinspektori tunnistus ühes ärakirjaga; 3)
kohtupristavi tunnistus ühes ärakirjaga; 4) jaos-
konnakohtuniku tunnistus ühes ärakirjaga ja 5)
aadressbüroo teade ühes ärakirjaga.

Leo Loosi

Palve esinemiseks kaasnõndjana võlgniku äriliselt maksujõuetuks
tunnustamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Ludvig VESNERI, Tartus, Vabriku t. 21,
nõudmises

Gotthard SOOTAGA vastu, Tartu, Tasuja
tän 12, kaubandusliselt maksujõuetuks tun-

nustamises,

palve.
Tartu ringkonnakohtu tsiviil-osakonna toimetu-

ses on Gotthard Sootaga äriliselt maksujõuetuks
tunnustamise asi, mis on määratud arutusele lähe-
mal ajal.

Gotthard Sootaga võlgneb minule kaupade eest
kahe veksli järgi, mis protestitud mittemaksmises
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12. jaanuaril s. a., kogusummas 1580 krooni, millist
raha ei saa ta tasuda mitte millegagi.

Neil põhjusil palun ringkonnakohut:
1) lugeda mind protsessi astunuks käesolevas

asjas ja
2) tunnustada Gotthard Sootaga kaubandusli-

kult maksujõuetuks ja võtta ta vahi alla.

Lisa: 1) obligatsiooni ärakiri; 2) kaks protes-
titud vekslit ühes ärakirjadega.

Tartus, 16. märtsil 1936. a

Ltidvig Vesner

Palve varanduslahutuse lepingu kinnitamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.

Albert KALLASTE, Tartus, Jänese t. 71,
Salme KALLASTE, elukoht sealsamas,
varanduslahutuse lepingu kinnitamiseks ja

välj akuulutamiseks,

palve.
Esitades siinjuures minu ja minu naise Salme

Kallaste vahel notariaalselt sõlmitud abielulise va-

randuse lahutuslepingu 24. aprillist 1936. a. not. reg.

nr. 1816 all palume ringkonnakohut:
kinnitada mainitud leping seaduses ettenähtud

korras ühes väljakuulutamisega ~Riigi Teatajas“ ja
anda sama leping peale kohtuotsuse seadusjõusse
astumist meile tagasi varustatult vastava pealkir-

jaga.

Lisa: leping ühes tõestatud ärakirjaga.

Tartus, 25. aprillil 1936. a.

Albert Kallaste

Salme Kallaste

(allkirjad tõestada)
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Tartu ringkonnakohtule.
Natalie Ferdinandi tr. LAANE

sünd. Suupill, Tartus, Suurturg
nr. 58,

nõudmises

Vidrik Ferdinandi p. SUUPILLI
kadunuks tunnustamiseks,

palve.
Eesti Vabadussõjas on läinud minu vend Vidrik

Ferdinandi p. Suupill jäljeta kaduma, jättes oma

kinnisvara, mis asub Tartus, Ülikooli tän. 69, ilma

vastava hoolekandeta, mille tõttu avaldab maja la-

gunemistunnuseid.
Esitatud põhjusil palun ringkonnakohut:
tunnustada Vidrik Ferdinandi p. Suupill Ees-

ti Vabadussõjas teadmata kaduma jäänuks ja teha

vastav korraldus seadusliku hooldaja nimetamiseks

tema varade üle.

Lisa: 1) perekonnatunnistus ja 2) kohaliku
omavalitsuse tunnistus, et V. Suupill seni pole ta-

gasi ilmunud.

Tartus, 15. märtsil 1936. a.

Natalie Laane

Palve kadunud obligatsiooni tühistamiseks ja ärakirjas uue

saamiseks.

Tartu ringkonnakohtule.
Kusta TÕLLISTE, Tartus,
Roosi tän. 63,

nÕudmises

kadunud obligatsiooni tühis-

tamiseks ja ärakirjas uue

saamiseks,

palve.
1. mail s. a. läks minul kaduma Suurturul 6000

kroonine blanko obligatsioon, mis on kinnistatud
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Raua tän. 29, kinnistu nr. 406, asuvale kinnisvara-
le 25. oktoobril 1928. a. nr. 1246 all. Kriminaalpolit-
sei otsimised ja järelkuulamised ei annud tagajärgi.

Eeltoodud põhjusil palun ringkonnakohut:
1) avaldada üleskutse ~Riigi Teatajas11 neile

isikuile, kes soovivad vaielda vastu tähendatud obli-

gatsiooni tühistamise tunnustamisele ja obligatsioo-
ni ärakirja väljaandmisele, mis täidab obligatsiooni
aset tema seadusliku valdaja käes, hoiatusega, et

hilinenud protestid jäävad tähelepanemata ja
2) tunnustada peale tähtaja möödumist 6000 kr.

obligatsioon, mis kinnistatud Raua tänavas kinnistu
nr. 406 asuvale kinnisvarale 25. oktoobril 1928. a.

nr. 1246 all, kadunuks ja maksvusetaks jaõigustada
mind saama Tartu-Valga kinnistusjaoskonnast obli-

gatsiooni ärakiri, mis täidab obligatsiooni aset.

Lisa: 1) obligatsiooni ärakiri; 2) kinnistus-

jaoskonna õiendus; 3) politsei õiendus ja 4) nota-

riaalselt tõestatud minu allkiri selles, et palves esi-

tatud väited vastavad tõele.

Tartus, 10. mail 1936. a.

Kusta Tõlliste

8. Palveid ja kaebeid kohtukojale ning
Riigikohtule*

Erakaebus oksjouimääruste rikkumise pärast

Kohtukojale.

Alfred HOLSTRE, Tartus, Munga
tän. 58,

erakaebus

surnud Kusta HOLSTRE pärijaile
kuuluva kinnisvara avaliku müügi

asjas.

Tartu ringkonnakohtu määrusega 9/23- märtsist

1936. a. ülalmainitud asjas ei saa mina rahul olla

järgmistel põhjustel:
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Ringkonnakohus on võtnud tähendatud müügi
tühistamise aluseks ostuhinna tasumiseks määratud

tähtaja aegumise, kuna tühistamise põhjuseks oleks

pidanud olema oksjonimüügi seaduse oluline rikku-
mine. i

Lükates minu kaebuse hilinemise tõttu tagasi
jättis ringkonnakohus tähelepanemata, et kõik kuu-
lutuses leiduvad puudused ja vead korduvad ja si-

salduvad ka müügilehes, mis oli koostatud kohtu-

pristavi poolt just müügipäeval. Loomulikult saab
tõsta kaebuse selle lehe puudulikkuse kohta alles

peale müüki. Seadus nõuab täpsete andmete märki-
mist müügilehes, mis näitaks soovijaile lõplikult,
milline kinnisvara õieti müüakse. Müügilehe koos-
tamine ja avalik ettekandmine on seepärast tähtis

osa müügitoimingus. Selge informatsioon avaldab

otsustava mõju pakutavale hinnale, mille maksimaal-

ne kõrgendamine on müügitoimetuse peaülesandeks.
Otsustades müügilehe järgi pidid tulema ostjad
käesoleval juhul veendumusele, et müüakse ainult
Kauba tänavas asuv linna maa-ala ühes sellel leidu-

vate hoonetega, kuna aga Söögiturul olev päris-
krunt ühes neljakordse kivimajaga jääb müümata.

Sellega ongi seletatav madal müügihind.
Kuigi TKS § 1180 näeb ette mõned üksikud ju-

hused, mis õigustavad nõuda avaliku müügi tühista-

mist, tuleb tõlgitseda seda nõnda, et seadusandja
tahtis anda sellele paragrahvile mitte kõiki juhuseid
haaravat iseloomu, vaid tuua näitena mõned tähtsa-
mad seaduse rikkumised. Muidu tuleks võtta vas-

tupidine seisukoht, et ka kõige tähtsam seaduse rik-

kumine, kui ta ei ole nähtud ette § 1180-s, ei avalda

mingit mõju müügi seaduspärasusele. Juba vene se-

nat on seletanud korduvalt, et § 1180-1 puudub am-

mutav iseloom.

Kuivõrd tähtis osa on. müügilehel müügitoime-
tuses ja kuivõrd olulised olid selles leiduvad vead
käesolevas asjas, see on näidatud eespool. Just
need vead on takistanud müügitoimetuse peaüles-
ande saavutamist ja nende tagajärjel on jäänud
kreeditoride enamik rahuldamata.
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Neil põhjusil palun Kohtukoda:
muuta Tartu ringkonnakohtu määrus 9-/23.

märtsist 1936. a. ja rahuldada minu algkaebus.
Tartus, 28. märtsil 1936. a.

Alfred Holstre

Kassatsioonkaebus tsiviilasjas.

Riigikohtu tsiviil-osakonnale.

Hugo VIIMSI, Tartumaal, Kirepi
valla Pulga talus,

nõudmises

Hermann PAASVERE, Mooses

JANKOVSKY ja Aleksander

VIIMSI vastu, kelle aadr. aktis,

kassatsioonkaebus.

Kaebehind kr. 750.—

Tartu ringkonnakohtu otsusega 16. maist 1936.

a., millega on jäetud tagajärjeta minu nõue kostjate
vastu, ei ole mina rahul järgmistel põhjustel:

Ringkonnakohtu otsuse motiividest käesolevas

asjas ei saa aru, millisel alusel on jäetud minu nõuv

tagajärjeta ja mil teel on jõutud järeldusele lepin-
gu fiktiivsuse kohta. Tähendatud otsuse motiivide
suhtes pean märkima järgmist:

Ringkonnakohus motiveerib: „on tõendatud, et
vaieldav auto oli Aleksander Viimsi oma.“ Väitel,
kelle oma oli auto, pole siin mingit tähendust, seda

enam, et motiivid ei näita, kelle oma on ta praegu.
Oluliselt pole sugugi mõõduandev, kelle oma oli ja
on olnud kord see auto. Nenditud väljendusel oleks
ehk siis natuke tähtsust, kui see väljendus seisaks

seoses mõne ajamääraga. Sisuliselt keerleb protsess
küsimuse ümber, kelle oma oli auto arestimise het-

kel, millest võib järelduda, et ringkonnakohtu eel-
nimetatud väljendus suhtub auto üleskirjutuse ajas-
se, mis oli 19. detsembril 1934. a. Võttes aluseks
viimase oletuse võis leida ringkonnakohus tõendu-
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se, et auto oli Aleksander Viimsi oma üleskirjutuse
momendil, Tartu linnavalitsuse tunnistusest 15. jaa-
nuarist 1935. a. nr. 1138 all ja tunnistajate seletus-

test. Autode registreerimise andmed linnavalitsuses

jõuvankrite seaduse alusel ei tõenda ega saagi tõen-

dada omandusõigust. Kui oletada aga siiski, et

autode registreerimine linnavalitsuses tõendab

omandusõigust ja selle ülemineku momenti, siis puu-
duks sellel jällegi tähtsus, sest tunnistusest nähtub,
mida on võtnud ka ringkonnakohus õigeks, et auto

on kirjutatud ümber Hugo Viimsi nimele 11. no-

vembril 1934. a., seega enne arestimist. Lause:

„auto on Aleksander Viimsi oma"', on tingitud vist

ringkonnakohtu tahtest, pääseda lihtsalt mööda

omandusõiguse küsimuse konstateerimisest, millist

nähet ei saa lugeda lubatuks, sest minu nõudmine
taotleb kogu aeg omandusõiguse küsimuse lahenda-

mist, millele peaks leiduma mingi vastus ringkonna-
kohtu otsuse motiivides.

Edasi paistab otsuse motiivide esimesest lau-

sest, et ringkonnakohus on jõudnud seisukohani:

„auto on Aleksander Viimsi oma" tunnistajate sele-

tuste põhjal, kes on näidanud, et auto oli Aleksan-

der Viimsi oma, kuid see seletus käib aja kohta

enife jõulupühi 1933. a. Vekslid, mille järgi nõuab

Herman Paasvere ja Mooses Jankovsky, on antud

hiljem, isegi hiljem, kui teostus tegelik ostu-müük

ja isegi hiljem, kui toimus notariaalse ostumüügi
lepingu sõlmimine. Näiliselt ei teinud ringkonnako-
hus vastupidise ja eksliku järelduse tunnistajate se-

letustest. Motiivide esimese lause segaduse ja auto

omandusõiguse küsimuse lahendamatuse tõttu jääb
ka selgusetaks, kas ringkonnakohus on hinnanud

tunnistajate seletused õigesti.
Motiivide teises lauses öeldakse: ~auto jäi. eda-

si Aleksander Viimsi valdusse.“ Näiliselt on võetud

see väide tunnistajate Halliste ja Pungari seletus-

test jaoskonnakohtuniku juures. Samad tunnistajad
ühes Tänasilma ja Elistverega seletasid ringkonna-
kohtus, et auto on antud üle just müügi juures minu

valdusse ja jäänud minu tallu, kuna Aleksander
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Viimsi elas linnas ja teenis hiljem autojuhina minu

juures, mis ei tähenda veel auto valdamist, nagu

väljendab ringkonnakohus. , •

Eeltoodud kahest lausest ja Aleksander Viimsi

sugulusastmest minuga ongi teinud ringkonnakohus
järelduse motiivide kolmandas lauses lepingu fik-
tiivseks tunnustamiseks, arvestamata sellega, et isegi
1916. a. 3. juuli seaduse põhjal on nõudjal õigus
tõendada tehte tõelisust, reaalsust ja rahalisust, mis

on tõendanud ka täielikult käesoleval juhul nelja
tunnistaja seletustega, kusjuures tunnistaja Täna-

silm on valgustanud just peaasjalikult Aleksander
Viimsi auto ostu minu rahaga. Esitada ja nõutada

rohkem tõendusi oleks võimatu. Ringkonnakohus
pole nõudnudki minult neid tõendusi, vaid on jät-
nud selle küsimuse kaalumata. Ringkonna-
kohtul on ju õigus uskuda või mitte uskuda tunnis-

tajaid, kuid tal pole õigust vaikides mööduda tun-

nistajate olulise tähtsusega seletustest või piirdu-
da sarnase ebamäärase väljendusega, nagu on seda

motiivide 4. lause: „tunnistajate seletustel teiste

asjaolude kohta ei ole tähtsust asja otsustamisel/4

Jääb teadmata, millised on need „teised. asjaolud44

ilma tähtsuseta. Motiividest nähtub, et pole arvesta-

tud üldse tunnistajate seletustega.

Käesolevas asjas maksab ostu-müügi objekt
üle 1000 krooni. Aleksander Viimsi võlg on suur

ainult 160 krooni. Auto arestimine, vekslite protesti-
mine, vekslite tähtpäevad ja isegi väljaandmise kuu-

päevad on hilisemad, kui auto ostu-müügi päev. Loo-

giliselt on selge, et fiktiivlepingust ei või olla siin

juttugi. Vastasel korral oleks teinud Aleksander
Viimsi tingimata võlga enam, kuna tema 160 kr. võ-

la pärast ei oleks hakanud kandma ka mina seda

kulu, mis on seoses notariaalse lepingu sõlmimisega.

Leian, et käesolevas asjas on rikutud TKS §
82, 129, 142 p. 4 ja 1916. a. 3. juuli seadus tehete

kohta kreeditorile kahjuks.
Ettekantud põhjusil palun ringkonnakohut:
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tühistada Tartu ringkonnakohtu otsus 16. maist

1936. a. ja saata asi samale kohtule uueks otsusta-

miseks teises koosseisus.
Lisa: 3 ärakirja.
Tartus, 14. juunil 1936. a.

Hugo Viimsi

Kassatsioonkaebus tsiviilasjas.

Riigikohtule.

Trusilla HOLDERPERA, Tartus,
Raja tän. 18,

nõudmises

oma mehe Ivar HOLDERPERA
vastu, aadress aktis, ülespidamise
raha pärast, ringkonnakohtu tsiv.

akt nr. 623 — 1936. a.,

kassatsioonkaebus.

Tartu ringkonnakohtu otsusega 14. märtsist

k. a., millega on jäetud minu nõue ja edasikaebus

tagajärjeta ning mõistetud minu kanda kohtu- ja
asjaajamiskulud, ei ole mina rahul, leides olevat

selle ebaõige järgmistel põhjustel:
Ringkonnakohus ei võtnud kõiki tõendusi ja

asjaolusid arvesse asja otsustamisel. Tunnistaja
Alma Sinililla seletusega on tõendatud, et peale
mehe tagasitulekut politseikoolist käisin mina kost-

ja juures ja tahtsin jatkata kooselu temaga. Mees

lubas küll asuda minul tema senisesse korterisse,
aga ähvardas ise lahkuda sealt otsekohe jäädavalt.
Peale selle oli tema juures juba keegi naisterahvas,
kelle esitles ta oma tulevase abikaasana. Sellest

nähtub, et mees ei tahtnud võtta mind tagasi oma

juure, kui ma tegin selle ettepaneku temale. Mehe

teguviisist väljendub keeldus kooselamiseks, mil-

lega on tingitud meie lahuselu kostja süüst. Neil

faktidel on oluline tähtsus käesolevas asjas. BES

§ 8 kohustab elama koos abieluinimest. Arvab aga

mees, et tal on põhjus keelduda naist tagasivõt-
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mast, siis võib ta nõuda abielulahutust, kuid kuni
selle asja lõpliku otsustamiseni peab ta andma

ülespidamise naisele BES § 9 põhjal. Kohtu motii-

vides pole näha, et ringkonnakohus oleks võtnud
need asjaolud arvesse.

Ringkonnakohus on rikkunud siin oluliselt TKS

§ 129 ja BES § 8 ja 9, mille tõttu ei või jääda koh-
tuotsus jõusse käesolevas asjas.

Neil põhjusil on minul au paluda riigikohut:
tühistada Tartu ringkonnakohtu otsus 14. märt-

sist 1936. a. käesolevas asjas ja saata asi tagasi
uueks otsustamiseks teises kohtu koosseisus.

Lisa-: ärakiri kassatsioonkaebusest.

Tagatis ja tempelmaks on tasumata vaesusõi-

guse alusel.

Tartus, 10. aprillil 1936. a.

Trusilla Holderpera

Kassatsioonkaebus tsiviilasjas.

Riigikohtule.

Artur KASK’i adr. aktis minu

nõude asjas Arnold KUIVA,
vastu, aadr. aktis, Tartu ring-
konnakohtu otsuse peale 23.

veebr. 1935. a„

kassatsioonkaebus.

Kass, hind kr. 330.—

Tartu ringkonnakohtu otsusega 23. veebruarist
1936. a., millega tühistati minu nõue Arnold Kuiva
vastu 330 krooni pärast, ei saa jääda mina rahule

alljärgnevail asjaoludel:
1. ringkonnakohus toob oma otsuse motiives

ette, et minul olla olnud kostjaga ühine äri, mis-

suguse ühise äri tegevus küll lõpetatud, kuid lõpp-
arve alles pidamata ja sellepärast osutub minu nõue

enneaegseks. Ringkonnakohtu arvamus selle üle,
et enne nõude tõstmist tuleb teha lõpparve ja alles

pärast seda võib tõsta nõude, on ekslik ja käib
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BES § 4458 mõiste vastu. Kohtulik nõue ongi arvete

õiendamine ja kui kostja vaidleb nõude vastu, siis

peab ta esitama aruande, aga mitte nõudja, nagu
arvab ringkonnakohus oma otsuse motiives, ja

2. ringkonnakohus toob oma otsuse motiives

ette, et mina olla rajanud enda nõude kostja õigeks-
võtmisele, kuid kostja õigeksvõtmisele ei saa anda

mingit tähtsust. Mina olevat küsinud tunnistaja
Kuuski juuresolekul kostjalt 300 krooni ümber

saadaolevat võlga, mille peale kostja vastanud, et
seda olevat mõni pakk paberosse ja pudel viina.

Sealjuures jäänud aga arusaamatuks, mis see 300

kr. tähendas, kas minul saadaolevat summat, puu-

dujääki või üldist kaupade arvet. Ringkonnakohus
pole võtnud tervikuna tunnistaja Kuuski tunnistust

kaalumise alla. Tunnistaja Kuusk tõendas: „Kostja
võttis õigeks, et oli saanud Kask’ilt 600 krooni“.

Kostja ise on võtnud sellega õigeks minult 600

krooni saamise. Kohus peab võtma seisukoha iga
tõenduse kohta, mida aga ringkonnakohus ei ole

teinud, eksides sellega Ts. Kohtupid. sead. § 129

mõiste vastu.

Kõigil neil asjaoludel palun:
ringkonnakohtu otsus tühistada ja asi anda

tagasi samale kohtule uueks otsustamiseks teises

kohtu koosseisus.

isa: ärakiri.

Tartus, 21. aprillil 1936. a.

Artur Kask

Palve kriminaalasja uuesti ülesvõtmiseks.

Märge: Esitamine sünnib selle kohtu kaudu, kes on teinud

otsuse.

Riigikohtu kriminaal-osakonnale,

Aksel TÜRI, Tartu vanglas,

palve.
16. veebruaril 1936. a. karistas Tartu ringkonna-

kohus mind 8-aastase sunnitööga KrS § 555 järgi,
millise otsuse kinnitas Kohtukoda ja Riigikohus.
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Leides kindla aliibi oma süütuse tõenduseks
tuleks võtta minu süüteo asi uuesti üles järgmistel
põhjustel:

Kahtlus röövimisest osavõtmises, mis saadetud
korda salga poolt ööl vastu 2. septembrit 1935. a.

Tartus, Tolstoi tän. 38, August Joonase kaupluses,
langes minule tunnistaja Rein Taru seletuse alusel,
kes arvab tundvat minus kindlasti ühte sissetun-

gijat riietuse ja kasvu järgi. Kaaskaebealuste rõõna-
laadiline seisukoht heitis samuti musta varju minu-

le, suurendades kahtlust kohtu ees. Pahedele lisaks
liitus tõenduste puudus minu viibimise kohta eel-

tähendatud ööl Abja Paluoja laadal loomade üles-
ostmise sihiga, milline ost nurjus vihmase ilma ja
hindade kalliduse tõttu. Tuttavaid ei kohanud ma

laadal, kuna juhuslike isikute nimed ja elukohad
haihtusid mul peagi meelest. Õnnekombel on nüüd

saadud teha kindlaks laadakaupmees Jaan Pajusi,
Pärnus, Karuselli tän. 51, kes veetis öö vastu 2.

septembrit 1935. a. laadal minuga ühises ulualu-
ses ja kellega einetasime hommikul kohalikus res-

toranis.

Tõsiasjade paljastamisel palun riigikohut teha
vastav korraldus käesoleva süüteo asja uuesti üles-

võtmiseks.

Tartus, 18. novembril 1936. a.

Aksel Türi

Kassatsioonkaebus kriminaalasjas.

Märkus: kassatsioonkaebeid ja -proteste lõplike otsuste

peale võib esitads järgmistel juhtudel:
1) kui süüteo või karistuse määramisel on ilmselt ri-

kutud seaduse otsest mõtet või seadust ekslikult

tõlgitsetud;
2) kui on rikutud kohtupidamise korda või vorminõu-

deid niivõrd oluliselt, et selle rikkumise tagajärjel
ei või otsus omada kohtuotsuse jõudu, ja

3) kui on rikutud seadusejärgset kohtualluvust või

kohtu vÕimkonna piire.
Süüteo ja karistuse määramisel seaduseviites tehtud

viga ei või olla otsuse tühistamise ajendiks, kui karis-

tus on määratud neis piires, mis süüksarvatud teo eest

on seaduses ette nähtud, kuigi mitte selles seaduses,
millele viide tehtud.
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Võhikul on peaaegu võimata konstrueerida kassatsi-

oonkaebeid kriminaalasjus šabloonilisel alusel. Süüteo

motiivid on väga mitmekesised, seepärast erinevad ka

kassatsioonkaebed teineteisest põhjusnõudeilt ja analoo-

giliselt. Nende koostamine nõuab põhjalikku seaduse-

tundmist, viidete õiget tõlgitsemist ja praktilist vilumust.

Soovitav oh pöörduda seepärast kassatsioonkaebe koos-

tamise puhul abisaamiseks vastava juristi poole.
Alamal seisev näide annab vormiliku ülevaate kassat-

sioonkaebusest süüdistusasius.

Riigikohtule.

Are SIGURT’i, Tallinnas,
Kesk tänav 46,

süüdistuses

KrS § . . .

.
põhjal,

kassatsioonkaebus.

Tallinna ringkonnakohtu otsusega 8/13. sep-
tembrist 1936. a. kinnitati jaoskonnakohtuniku süü-

dimõistev otsus, karistades mind 4-kuuse vangistu-
sega, millega mina ei saa jääda rahule ja leian

kuuluvat selle äramuutmisele järgmiste seaduserik-
kumiste tõttu:

(täpne seletus)
Neil põhjusil leian, et ringkonnakohus on rik-

kunud oma otsusega käesolevas asjas KrS §§ ....

ja KtpS §§ ...., mispärast palun Riigikohut:
muuta Tallinna ringkonnakohtu otsus käesole-

vas asjas ja anda asi samale ringkonnakohtule
tagasi otsustamiseks teises koosseisus.

Tallinnas, 27. oktoobril 1936. a.

A. Sigurt
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