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Austatud jahisõbrad! 

Kääsolewat hinnakirja wäljaandes on minul eesmärgiks olnud austatud ostjatele wäljawalikut wõi-
malikult kergeks teha, sest paljude aastate jooksul oma poolt korjatud tähelepanekute, kui ka 
ostjate poolt kokku tulnud otsuste peale toetades wõin ma tõendada, et selles hinnakirjas näi-

datud püsside seltsid, nende hinnaga wõrreldes, kõige kauemine wastu peawad, kokku jooksewad ja 
hästi tapawad. 

Iseäralist tähelepanemist juhin mina oma töötoas walmistatud püsside peale, mis oma 
tugewa ehituse ja hea laskmise tõttu palju enam wäärt on, kui mõni kallima hinnaline wabriku püss. 

Austatud l i g e m a ümbruskonna ostjate tähelepanemist juhin ma ka selle peale, et mitte 
asjakohane ei ole ikka wõimalikult kaugelt oma tarwitusi tellida, kui ligemalt paremat kraami palju 
odawamalt saada on, sest kaugelt saatmine läheb rohkem postiraha maksma, iseäranis siis, kui 
ümberwahetada tuleks. Pealegi wõib ka ärisid leiduda, kes neid tingimisi oma kasuks pruukida ta-
hawad ja just meelega paha kraami müüwad, sagedaste ka asjatundmise puudusel seda teewad, sest 
just see äri nõuab suurt ja mitmesugust asjatundmist, niihästi teories kui ka praktikas. Ka peab 
jahiriistade kaupmees osaw püssisepp olema, kes seda tehnikat tema wiimaste peensusteni tunneb 
ja peale selle ka tubli jahimees on. Kes seda mitte ei ole, sellel puudub asja wastu huwitus ja ta 
ei suuda ka jahimehe tundmustest aru saada ega tema soowidele wastu tulla. Leidub ju ka ärisid, 
kes soolakoti ja wankrimääre tünni kõrwal püssisid müüwad! Tõsine jahisõber muidugi sealt ei osta. 
Et jaht kõige suurem ja armsam lõbu on, näitab see, et teda kõik armastawad, kuningad, würstid, 
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kui ka wabadikud. Jahipidamine sünnib wabas looduses ja puhtas õhus, ja nii annab ta nõrkadele 
uut jõudu, toob haigetele puna palgesse, peastab är imehe päewamuredest , annab lõbusa meele. . . . 

Et mina iseäralikult selles tööstuses täielik asjatundja ja lapsepõlwest saadik kütt olen, siis 
on minul wõimalik ikka kõige paremat ja passilikumat pakkuda ja tarwiliku nõuandega abiks olla, 
sest mul, kui jahimehel, on selle asja wastu armastust , pealegi tunnen ma seda tehnikat põhjalikult 
t ema wiimaste peensusteni, sest et m a Saksamaa ja Belgia suuremates wabrikutes seda tööstust 
uurinud ja selle heaks suuri kulusid kandnud olen. 

Eeskujuliku püssi töötoa ja elektri jõul käiwate kõige uuemate masinate abil on minul 
wõimalik ka iga püssi tarwilikult hästi laskma panna ja müün püssisid järgmiste tingimiste all wälja: 

1) niisuguse laskmisega nagu nad wabrikust tulnud on; 
2) täielikult sisse lastud kuni 7 0 % ja proowilehed ligi pandud. Kui palju wiimane tingimine 

kallim, on iga üksiku püssi juures ära tähendatud. Ligemaks seletuseks siia juurde olgu tähendatud, 
et hea laskmise normiks üleilmliselt järgmine säädus m a k s m a on pandud: wõetakse 30 tolliline 
kreis (läbi mõeta) ja lastakse 50 arsina kauguselt 5—6 pauku N° 6 ehk 2 inglis haawlitega niisuguste 
wahedega, et raudadel aega on ära jahtuda; loetakse haawliaugud iga paberi peal ära, arwatakse 
kokku ja jagatakse paukude arwu peale ära, sellega saadakse k e s k m i n e trehwamise arw kätte, 
millest siis ka protsent wälja arwatakse, see tähendab: igast 100 haawlist, mis laengus, on teatud arw 
kreisi sisse läinud 

5 0 % ehk 50 haawlit igast 100 laengus olewast haawlist nimetatakse „rahuloldaw", 6 0 % „hea", 
6 5 % „wäga hea" ja 7 0 % ning üle selle „üli hea" . Wõin ka püssid N° 1 kuni 7 5 % sisse lasta, 
mis neid aga kuni 25 rublani kallimaks teeb. Siia juurde olgu tähendatud, et mina ainult o m a 
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laetud ehk punkti peal nii laetud padrunitega, nagu m i n u poolt üles on antud, hea laskmise eest 
wastutan. 

Püsside kui ka teiste asjade tellimise korral palun järgmist lahkelt tähele panna: 
1) umbes V3 hinnast tuleb käerahaks sisse saata, ülejäädaw posti järelmaksuga; muidugi 

wõib ka kõik raha ette saata, mis selle poolest ka kohasem on, et postiraha odawam tuleb, sest 
post wõtab iga rubla järelmaksu pealt 2 kop. maksu, peale saatmise raha. 

2) Posti adress wõimalikult selgete tähtedega ja õigest üles anda. 
3) Tähendada, kas tuleb püss ilma proowita ära saata, wõi tuleb täielik sisselaskmine ette 

wõtta ja proowilehed juurde panna. 
Wäljastpoolt Eestimaad ei ole tarwis politsei tunnistust püssi ostmiseks sisse saata, waid 

see muretsetakse tellimise kirja põhjal äri poolt ja kulul. 
4) Saatmine ja pakkimine, mis u m b e s 2 rbl. wälja teeb, on odawamate püsside juures tel-

lija kulul; 65 rbl. hakates sünnib aga pakkimine äri kulul. 
5) Tellijal on õigus ostetud püssi kahe nädala jooksul ümber wahetada, kät tesaamise päe-

wast arwates; püssi külges ei tohi aga mitte pruukimise märkisid olla. 
6) Kirjalikkude järelküsimiste juurde tuleb 7 kop. wäärtuses markisid panna. 

Lahket usaldust lootes jään kõige austusega 

Rudolf Passup 
Tallinnas, Pikal uulitsal 36, Rohelise turu ligidal. Kõnetraat 643. 

= = Palun eesnime ja adressi tähele panna. = Z = 
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1. Kaheraudne kukkedega püss, sisteem „Rud. Passup," rauad Kruppi terasest umbes 17 wersoki pikad, parem raud pool 
— pahem täis tsokk ehk mõlemad rauad täied tsokid. laad pistolet, põsega ehk Inglis, wäljawalitud pähkla puu, 
matiks õlitatud, nii et ta pruukides ainult libedaks kulub ja iialgi mitte märja käes karedaks ei lähe; kõige paremad 
poleeritud lukud, kuked tagasi kargawad, stiftid wedrudega. Iseäralik on selle püssi lukustus — ilma Griineri pol-
dita, Purdey lukustusega, mis muidu üsna kallide Inglise püsside juures leida on. Selle lukustuse heakülg on see, 
et ta iialgi rikkesse ei lähe, kinni ei roosteta ja ka padrunite wäljawõtmise ja sissepanemise juures tüliks ei ole; 
peab kõige kõwemate paukudele, ilma suitsuta rohuga lastes, määramata wastu. Raskus umbes 71!» — 73/4 u, kai. 
16 ja 12. Laseb 65% 

Hind kergelt graweeritud . . . . 75 rbl. 
Nii kui pilt . . . . ' 85 „ 
Sisselastud kuni 70% . . . . . 10 „ kallim. 

lillllföwäil 
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JS£ 70. Ilma kuketa püss Piiperi wabrikust ^Bayard" kõige uuem sistem, mis oma lihtsuse ja tugewuse poolest tähelepa-
nemise wäärt on; rauad ^Special-Bayard" terasest, haagid ja kambrid ühest tükist, rauad umbes 16 wersoki pikad, 
parem tsilinder, pahem tsokk, ehk mõlemad tsokk, laad pistolet, põsega ehk Inglis, heast Prantsuse pähkla puust; 
padruni laagrid 70m/ ro pikad, wask ja papp padrunite alla puuritud; püssi raskus umbes 7—73/4 u Püss on 
wäga kõlbulik ilma suitsuta rohuga laskmiseks, kai 16 ja 12. Hind R. 63. 

Sisselaskmine kuni 70°/o tsokk 8 rbl. kallim. Demi-Bloc. sistem — rauad ja haagid ühest tükist 3 rubla 
kallim. 

Isetöötaw padruni wäljawiskaja, mis lastud padruni wälja wiskäb ja täie sisse jätab, 35 rubla kallim. 

• - 7 
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241. Kukkedega püss Piiperi wabrikust, rauad umbes I6V2 wersoki pikad, BBayard" special terasest, pahem raud 
tsokk ehk ka mõlemad, kolmekordne lukustus Griineri poldiga, lühikesed lukud, kuked tagasikargawad, stiftid 
ilma wedrudeta, laad heast pähkla puust pistolet, põsega ehk ilma, padrunilaagrid 70m /m pikad, wase ja papp 
padruni alla puuritud; rauajaod hästi graweeritud. Raskus umbes 7—lxl% u, kai. 16 ja 12; peab ka ilma suit-
suta rohuga laskmisele ilma määrata wastu. 

H i n d : 52 rbl. 
Sisselastud kuni 70% tsokk üks raud 8 „ kallim. 

„ „ „ kaks rauda 12 „ „ 
Neljakordne lukustus, nii kui pilt . . 3 , 

ö • 
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JN6 235. Kukkedega püss Piiperi wabrikust „Bayard", rauad „Bayard" special terasest, umbes 17 wersoki pikad, üks 
tsokk, teine tsilinder, ehk mõlemad tsokk, lukustus kolmekordne, Griineri poldiga, lukud lühikesed, ei nõrgesta 
basküli, kuked tagasikargawad, stiftid ilma wedrudeta, laad heast pähkla puust pistolet, põsega ehk ilma, padruni-
laagrid 70m /m pikad, wase ja papp padrunite alla puuritud, rauajaod graweeritud, raskus umbes 1 — u, kai. 
16 ja 12; peab ilma suitsuta rohuga laskmisele ilma määrata wastu. 

H i n d : 42 rbl. 
Neljakordne lukustus 3 „ 
Demi-block — rauad ja haagid ühest tükist 3 „ 
Sisselaskmine kuni 7 0 % üks raud . . . 8 „ 

kaks rauda . . . 12 „ 

kallim. 

D-
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JMa 205. Kukkedega püss Piiperi wabrikust, „Bayard", rauad „Bayard" special terasest, umbes 17 wersoki pikad, üks tsokk. 
teine tsilinder, ehk mõlemad rauad tsokk, lukustus kolmekordne Griineri poldiga, lukud niisamasuguse wärgiga 
kui J\q 235, muud kui pikema platega ja mitte basküli külge kinnitatud, kuked tagasikargawad, stiftid ilma wed-
rudeta, laad heast pähkla puust, pistolet põsega ehk ilma, padruni laagrid 70m/m pikad, wask ja papp padrunite 
alla puuritud, raua jaod graweeritud, raskus umbes 7— u. kai. 16 ja 12; püss peab ka ilma suitsuta ro-
huga laskmisele ilma määrata wastu. 

H i n d : 38 rbl. 
Sisselaskmine kuni 70%, üks raud, 8 „ 
Kaks rauda 12 

10 
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H i n d : R. 65. 
Sisselastud 70%, üks raud, 8 r. kallim, 
kai. 16 ja 12 kaks rauda 12 r. „ 

Jsfc 6600. Kukkedega püss, tuntud „ManufactureÄ wabrikust, rauad „Acier Special" terasest, umbes 167a wersoki pikad, 
üks tsokk, teine tsilinder ehk mõlemad tsokk, kolmekordne Griineri lukustus, lukud ettepoole, kuked tagasikar-
gawad, stiftid ilma wedrudeta, laad heast pähkla puust pistolet, põsega ehk ilma, padrunilaagrid 70m/m, puhas 
töö, imekena graweer. Laseb 65%. 
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.Na 6620. Kukkedegc püss „Manufacture" wabrikust, rauad „Acier Special" terasest, lukud ettepoole, stiftid ilma wedru-
deta, soowi järele wõib ka wedrudega panna. Heast pähkla puust põsega laad, pistolet ehk ilma; ilus inglis 
graweer, parem raud tsilinder, pahem tsokk, ehk ka mõlemad tsokk; kuked tagasikargawad, kolmekordne lu-
kustus. Laseb 65%, raskus 71/*—77a u, kai. 16 ja 12. 

H i n d : . . . 49 rbl. 
Sisselastud 70% 12 „ kallim. 

fliBS 

12 
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jsfe 9. Kukkedega püss, Belgia wabrikust, kolmekordse lukustusega, pahem tsokk, parem tsilindert pähkla puust põsega 
laad, maitserikkalt graweeritud, kena wälimusega, raskus umbes 7Va u, kai. 16 ja 12. 

Hind 32 rbl. 

13 
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JMe 10. Niisamasugune püss kui JMQ 9, aga kahekordse lukustusega, lihtsam töö 
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Jsfe l i . Kaheraudne murtawa rauaga püss „Manufacture" wabrikust, rauad umbes 16 wersoki pikad, mõlemad rauad 
tsokk, laad heast pähkla puust. See püss on nii tehtud, et teda ühe wedru nupu peale wajutades ka üsna kokku 
wõib panna, mille läbi püss poole lühemaks jääb ja teda mõnus on reisu peale kaasa wõtta. Raskus umbes 
7—lx/2 u, kai lö ja 20. Laseb umbes 55—60°/o. 

H i n d : 39 rbl. 
Sisselastud kuni 70% 12 „ kallim. 

D-
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.Na 12. Wiie pauguga Amerika püss rWinchester", millega raua alt puujaost laadides paugud üksteise järele peaaegu 
niisama ruttu lasta wõib, nagu kaheraudsegagi. See püss on iseäranis kõwade paukude ja kaugele laskmise 

jaoks ehitud ja passib kõige paremine sügise- talwe-, ja kewadejahi tarwis, jäneste, hanede ja partide peale. 

H i n d : 50 rbl. 
Küllest ärawõetawa rauaga 55 „ 

16 
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jsfc 13. Üheraudne murtawa rauaga Amerika püss, umbes 16—17 wersoki pika, heast terasest rauaga, pähklapuust laad 
pistolet ilma põseta, kukk tagasikargaw, stift ilma wedruta, raud täis ehk pool tsokki, kaugele laskmiseks soo-
witaw. Püss on kerge lahti wõtta ja jälle kokku panna. 

H i n d : 23 rbl. 
Kõwa tsokk kuni 70% sisselastud 12 „ kallim. 
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14. Üheraudne murtawa rauaga püss „Manufacture" wabrikust, raud umbes 16 wersoki pikk, täis tsokk, laad heast 
päbkla puust See püss on nii tehtud, et teda ühe wedru nupu peale wajutades ka üsna kokku wõib panna, 
milleläbi püss poole lühemaks jääb ja teda mõnus on reisu peale kaasa wõtta. Raskus umbes 6 kai 16 ja 20. 
Laseb umbes 50—60%. 

H i n d : 25 rbl. 
Sisselastud kuni 70% 8 „ kallim. 

„Lepage* wabriku püsside hinnad needsamad. 

18 
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15. Kaheraudne eestlaetaw püss, rauad terasest, proowitud, umbes 16—17 wersoki pikad, pähklapuust laad, lukud 
ettepoole, parem selts, kai. umbes 16 ja 12. Hind 18 rbl. 

Jsfe 16. Niisama, aga lukud tahapoole, nii kui pilt, laad pähklapuust. Hind 15 rbl. 

19 
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Et mina ka püssi raudasid ja üksikuid jägusid laagri peal pean ja neid üksikult müün, siis toon siin all nende hinnad. 

Kokkujootmata rauad 4 r. 50 k. tükk. 

Rihma kannad, paar 
50 k. ja 1 rbl. 

Kaheraudse püssi rauad Kruppi terasest, kokkujoo-
detud ja walmis puuritud, mõlemad rauad tsokk, haagid 
ilma wäljatöötamata, soowijärele ka padrunikambrid 
sisse puuritud 22 rbl. 

Rauad lihtsast terasest 18 „ 

- " Raudade alustükk (baskul) nii kui pilt, riiwid ja wedrud 
külles, liikmepoldi auk sees, kõik walmis kuni raudade peale 
passimiseni, pealt wõtmega 9 r. 50 k. 

Niisama, aga ettepoole lukkude tarwis luku asemed sees 12 r. 50 k. 

Laepuud, wäljamaa pähklapuu, 2 r. 50 k. tükk algades. 

Kolmeraudse rauad, 2 haawli- 1 kuuliraud, walmis 
puuritud ja kuuliraud tõmmatud Kruppi terasest 30—35 r. 

Püssi lukud, hea wäljamaa töö, 
*paar 2 r., 3 r., 4 r. 50 k, ja 6 rbl. 

• 
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Trikliraud, kaitserauaga ja triklitega, parem selts 
1 r. 90 k. 

MA/W4 

Tagantlaetawa püssi tsilindrid ja stiftid, wedru-
dega, 2 tsil. 2 stifti, 2 wedru (paar) kokku 50 k. 

fetiflid mutritega „Patent" 85 k. 

Püsside paranduste hinnad. 
Uus laad wäljamaa pähklapuust, lihtne . . 10 rbl. 
Hea puu ja peenike töö 15 „ 
Kõige parem puu ja peenem töö. . . . 18—25 „ 
Uued kaheraudse haawlirauad, Kruppi tera-

sest, tsokk, (kaugele laskjad) matt lin-
diga (kare) lasewad umbes 65% . . 40 „ 

Laskmine 70% 50—60 „ 
Uuest nikelterasest, mis mitte ei roosteta 

30 rbl. kallimad. 
Lihtsad rauad, lasewad umbes 50% . . 30 „ 
Kaheraudsete roostetanud wõi pahastelask-

jate raudade puhtaks puurimine, lih-
wimisega 3.50—4.50 k. 

Niisama, aga mõlemad rauad tsokk, wastu-
tus hea laskmise peale 10—25 rbl. 

Tsilinder rauale tsokk wõi pool tsokki sisse 
puurida, kui paksus lubab, raua pealt 4 rbl. 

Raudade mustamine (peitsimine) . , 2.50 kuni 5 „ 
Lihtne uus kukk 1.50 k. 
Niisama, aga peenem töö, graweeritud . . 3—5 rbl. 
Uus lihtne raudade alt tükk (tsewje) . 6 „ 
Niisama, kallimat seltsi, umbes . . . . 10—25 „ 
Logisemine ära wõtta, uus liikme polt . . 2.50 k. peale. 
Liikme polt ja riiw uued 4.50 kuni 8 rbl. 
Stiftiga pealtlööja padrunipüssi ümbertege-

mine tagant keskele lööjaks, uued ku-
ked, padruni wäljawiskaja juurde 
teha, umbes 12 rbl. 

Uued rihma kannad 1.50—2.50 k. 
Uus kirp 30— 75 „ 

21 
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Lukii suur wedru 
Uus luku rumm 
Uued stiftid ja tsilindrid padrunipüssile 

1 . 5 0 - 3 rbl 
2 rbl. peale. 

1.50 k. „ 

Uus trikli kaitseraud (Bügel) rauast . . . 1.50 k. peale. 
Niisama, sarwest 4.50 k. 

Püssi kott, lühikene, mustast nahast, 
parem töö, woodriga 6 r. 50 k. 

Niisama, aga pruunist nahast, kõige pa-
rem selts 9 rbl. 

Niisama, mõlemad otsad ühelaiused 12 r. 

Niisama, aga weekindlast riidest 
4.50—6.50 k. 

Seljakott, wäljamaa töö, riie weekindel 
ja wäga wastupidaw, rihmad tugewast juht-
nahast, pikkus tellitaw, gummi wooder sees, 
mahub neli kuni wiis jänest, ehk hirw (mets-
kits) terwelt sisse. Nende kottide hea oma-
dus on see, et nendega kandes raskus mõle-
mate õlade peale ühetasaselt, ja ka selja peale 
ärajaotatud saab, rindu kinni ei nööri ja käed 
laskmiseks wabaks jääwad; wõib kaks kuni 
kolm korda niipalju ära kanda, kui ühegi teist 
sistemi kotiga. Hind, gummi woodriga, kõige 
parem selts 8 rbl. 
Gummi woodriga, wäiksem, rihmad kitsamad 

6 r. 50 k. 
Ilma gummi woodrita 4 rbl. 

Püssi kott, püss terwelt sissepandaw, 
hallist weekindlast riidest, woodriga 1.50 k. 
Niisama, aga wäga heast weekindlast pruu-
nist ehk kaki wärwilisest riidest, hea töö 

2.20—250 k. 
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Padruni kott rihmaga 
üleõla kandmiseks, kõi-
geparemast pruunist na-
hast, mahutab enesesse 
palju padrunisi ja on 
selle juures mõnus kan-
da 5 r.—8.50 k. 

Niisama, aga wee-
kindlast riidest, hea töö 

3.50 k. 

Jahi wõrgud, nööriga 
kanda 65—75 k. 

Niisama, aga tuge-
wam wõrk, lai rihm 

1.50—2.50 k. 
Niisama, aga kolme-

kordne niit, lai rihm, 
kõigeparem töö; mahub 
kolm jänest sisse 

3.50 k. 

Padruni wöö, riide peal, nahaga kanditud 1.50, 2.50 kuni 3.50 k. 

Padruni tasku kahest jaost rihma peal, 
taskud kõigeparemast pruunist nahast, keha jä-
rele painutatud, igas taskus 12 aset 5.50 k. 
Niisama, aga kolm taskut, igaüks 8 asemega 
Pruunist nahast 5.50 k. 
Mustast nahast 4.50 k. 

D- 23 
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Püssi rihm, kollasest nahast põimitud, ei libise . . 1.75' k. 

Püssi rihm mustast juhtnahast, kahe pandlaga 60 k. 
Pruunist nahast 1 rbl. 
Riidest, nahk keskel ^ l®rbl., 1.50 k. 
Otsades nööbid, keskel pannal lahti wõtmiseks, kollasest nahast 1 rbl. 

5 
tiki dbJtÄul vm»» Ka-tfr' 

j j ^ u *..,..1^.1 A . . . . . 

srjuch ta iöf»lk' 

Püssi puhasta-
mise ja sissemääri-
mise eli „Ballistol" 
hoiab rauad ilma 
suitsuta rohu pruu-
kimise korral hästi 
puhtad ja kõlbab 
ka iseäranis hästi 
luku jägudele; kõi-
ge rohkem ostetud 
eli, pudel 65 k. 

Püssi eli „Curol" 
raudadele ja lukku-
dele ühtewiisi hea 

25 k. 

Padruni laadimise masin „Barklai", wõib pistongid peale wa-
jutada, tropid sisse panna ja lastud pistongid wälja wõtta; ümber- Püssi puhastamise kepp, kolmest jaost, teras sees, 
laadimise juures tingimata tarwilik, parem selts 90 k. puu ümber, kõige parem ja wastupidawam kepp 1.80 k. 
Niisama, aga palju tugewam 1.50 k. Niisama, aga ainult puu, parem selts 1.20 k. 

• 24 
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Padruni otsake eramise ma-
sin, millega papist padrunite ääred 
sissepoole ära keeratud saawad, 
milleläbi laeng kinnihoitud saab 
ja rohi paremini ära põleda jõuab 
ja pauk hoopis suurema jõu oman-
dab; see masin on papist padrunite 
pruukimise juures tingimata tar-
wilik. Wäljamaa töö 1.50 k. Niisama, aga toruga, mis haawleid mitte padrunit 

laiaks pressida ei lase, wäljamaa töö 2.75 k. 

b a s l < e m o o n . 
Walmis laetud padrunid suitsuga rohuga, nõndanimetatud flühepaugu padrunid", ehk neid küll ka mõni kord 

ümberlaadida wõib, head tropid, kõwad haawlid Sada 
„Mitmepaugu" padrunid, „Keiser" rohi „ 
Ilmasuitsuta rohuga „SokoP, „Lischew", Saksamaa „Schultze" ehk „X", „ühepaugu" kestad „Gewelo" 

tongiga, Inglis tropid, kõwad haawlid „ 
„Mitmepaugu* padrunid „ 
Padrunid, wähem kui sada tükki, aga mitte alla 25 t., kopikas tüki pealt kallimad. 

Olgu siin tähendatud, et minu laetud padrunid, nagu üleüldiselt tuntud, hästi lasewad. Ilmasuitsuta rohi saab wiima-
sel ajal isetöötawate elektri kaalude peal ära kaalutud, millejuures eksitused wõimatad on. Niisugused automat kaalud on 
Tallinnas a inul t minul. Et oma laetud padrunid palju odawamad ei tule, selleks siin juures näitus: 

50 k. 

50 

Kestad, ilmasuitsuta rohu jaoks ä. 100 . . 
Rohi kesk. läbi 4 r. u, laeng 2 gr. = Va u 
Inglis tropid, 100 umbes 
Haawlid umbes 7 % U ä. 20 

2 r. 
9 

65 k. 

95 „ 
55 . 

1 tõrwa ja 2 walget scheibi, kokku 300 t. 25 
Summa 

Jääb töö jaoks üle 
missugust summat wist keegi keelama ei saa. 

7 r. 40 k. 
60 m 

25 
•Ü 
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Tühjad padruni l<estad. 
„UhepaugugaÄ hallid „Torbeka, mis aga siiski Wask padruni kestad 65m/m pikad . . . . 7 r. 

mitu korda ümber laadida kannatawad 
65m/m pikad 1 r. 75 k. 
70m/m 2 „ 

„Mitmepaugugaa rohelised 3 „ 50 „ 
Ilmasuitsuta rohu jaoks, hallid „ühepaugua 

jaoks, ,Gewelo" tongiga 2 „ 65 „ Wäljamaa „ „ . „ 1 r. 
Ilmasuitsuta rohu jaoks, punased, mitmepaugule 3 „ 75 
„Universar ja „Ewrikaa 2 r.—2 „ 25 

Siia juurde olgu tähendatud, et tina-turuhinna kõikumise pärast ka haawlite hind alatasa kõigub. 
Ka tahaks mina küttidele südame peale panna, et nemad ainult „karastuda haawleid pruugiksid, sest need ei tinuta 

raudu, ei muuda raua sees endi wormi ja sellepärast palju ühtlasemalt märgi ära katawad, ning paremini sisse lööwad. 
See maksab iseäralikult tsokk raudade kohta. 

Wask padruni kestad 65m/m pikad . . . . 
70m/m „ . . . . 

Wähem kui 25 tükki 1 kop. tükk kallim. 

Wenemaa kõwad karastud haawlid ä kott, 5 u 
umbes 

Wäljamaa , „ 
Pehmed patent haawlid ä kott 

90 k. 

75 

Tropid pruunist wildist, paberiga kahelt poolt 
kleebitud ja raswatud, karp 200 tükki . 

Roosad „expressa, Wene, 3/s tolli paksud . . 
Ilmasuitsuta rohu tarwis J/2 t. paksud . . . 1 r. 
Inglis „express" roosad, karp 1/z u . • . . 1 „ 
Mustad tõrwascheibid,rohu ja tropi waheleä2001. 
Walged scheibid rohutropi ja haawlite peale, 

ä 200 t 
Must rohi .Karuga" ä u 

, » »Keiser" . 1 r. 

45 k. 
85 „ 

25 , 
25 „ 

15 k. 
65 „ 

Must rohi „Perl" kuuli tarwis ümargused terad „ 
Ilmasuitsuta rohi „Sokol" ä u 

„ „Lischew" 
Saksamaa wSchultze", lööb wäga wähe tagasi, 

annab wäikese paugu ja ei roosteta rauda-
sid, wõib mõeduga laadida . . . u 

Uus ilmasuitsuta rohi ÄX". Sel rohul on suur 
jõud, ei rooeteta raudasid, ei karda niis-
kust rohkem kui must rohi, wõib mõe-
duga laadida u 

1 r. 
4 . 

50 k. 

20 

26 
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Ilmasuitsuta rohtusid wõib ka poole ja weerand naela kaupa osta ja ehk nemad küll kallimad pruukida tulewad, on 
nendega laskmine siiski palju armsam, sest et suurem jagu püssisid ilmasuitsuta rohuga palju paremine lasewad kui musta 
rohuga, ja pealegi on ilmasuitsuta rohul palju wäiksem pauk ja tagasilöömine kui mustal, ja peale paugu on ka silmapilk 
tagajärjed näha. 

Kitsewiled gummpalliga, puki ligipetmise jaoks. Nende 
wilede peale tuleb pukk iseäranis hästi, mille pärast neid 
palju ostetakse. Hind, lühikene 

pikk 

Kitsewile 

toon tellitaw 

3 r. 75 k. 
4 r. 75 k. 

sarwest, 

lr. 75 k. 

Wask padrunipress. Selle sees wõib lastud ja suureks we-
ninud kestad jälle kalibrisse tagasi lüüa 85 k. 

Kuulid wiltsabaga, iseäranis tsokk 
raudade jaoks, ei riku raudasid, lase-
wad õigemine ja palju suurema jõuga 
kui ümargused. 

Umbsed, tükk 8 k. 
lõhkewad „ 12 „ 

Pardipetmise wiled, wäga loomuliku häälega 
Laanepüü wiled 

40- -75 k. 
25 k. 

Padruni wäljatõmbaja, parem selts, millel teises otsas 
hambalised rattad on, millega ka ilmapõhjata pappkesta 
wõib wäljatõmmata 50 k. 
üheotsaga 20—25 k. 

• 
27 
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JSe 80. Üheraudne mur tawa rauaga kuulipüss „Treff", wäga õige laskmisega, nii et saja sammu pealt kõik kuulid 2Va 
tollilise kreisi sisse t rehwawad; neid püssisid saab wäga palju ostetud ja on tema tedre-metsise mängus, tal-
wel puude otsast tedresid ajades ja kitse jahi peal luuramisekäikudel truu seltsiline, sest kus haawlilaskmise maa 
lõpeb, seal kuulilaskmise maa peale hakkab. Need püssid saawad padrunite Jsfõj\o 106, 107, 108 ja 109 alla teh-
tud; padruni JMe 107 alla ikka laagri peal; padrunid nikkel kui ka tina kuuliga olemas; lööb nikkel kuuliga umbes 
12 tolli puud läbi. Hind 39 rbl. 

Kiikar selle püssi juurde, millega sügawal widewikul 
peal wäga tarwilik on. 28 kuni 55 rbl., headuse järele, 

Nende kuulipüsside ostmise peale wäljastpoolt 

weel niisama hästi lasta wõib kui päewa ajal, sellepärast mängu 
walmis peale pandud ja täpipeal sisselastud. 
Eestimaad ei ole mingisugust politsei luba tarwis. 
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Rewolwreid on minul alati suures wäljawalikus, kõige paremas headuses ja ära proowitud ladus, aga nende telli-
mise korral tuleb täpi peal järgmist tähelepanna: 

Rewolwri ehk automat pistoli tellimise korral tuleb tingimata politsei poolt ostmise tunnistus sisse saata, milles 
selge sõnaga üteldud on, et selle tunnistuse omanikul õigus on üks „liht rewolwer" ehk „automat pistol" osta 
npaBO npioõp-fecTH OÄHHT> p e B o ; i b B e p ' b n p o c r o r o o õ p a s u a " , ehk ^BTOMaraiecKiB n H C T O J i e r b " ) ; tunnistus, milles üteldud on, et 
omanikul teatud sõjariista ainult õigus kanda ja hoida on (Ha npaBO xpaHeHm n HorneHia), ei ole ostmise juures mitte maksew. 

jNe 90. Päris Amerika 5 pauguga „Smith & Wesson" rewolwer, pealt lahtimurtaw, wiie pauguga, wäga õige ja tugewa 
laskmisega, wõimalikult peenikeselt wäljatöötatud, passiwad tina kui ka nikkel kuuliga padrunid; hästi sisselastud, 
nii et 50 sammu pealt kõik kuulid 8 tollilise kreisi trehwavvad, lööb kuni 3 tolli puud läbi; truu seltsiline, sest et ta 
taskus kardetaw ei ole ja ka tarwituse korral iialgi ei streigi, ei tarwita mõistliku ümberkäimise korral kümned 
aastad parandust. Hind, kukega 30 rbl., ilma kuketa — 32 rbl. 

Jsfe 91. Peaaegu niisama kui pilt, aga Amerika „Jver Johnsoni" wabrikust, nikeldud ehk mustad. 
Hind: kai. 32 kukega — 12 r., kai. 38 kukega — 13 r., ilma kuketa — 1 r. kallim. 

29 
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.Ns 96. Päris Amerika kuue pauguga „Smith & Wesson" rewolwer, kai. 32, mitte lahtimurtaw, millel trummel külje peale 
wäljakäib, kõige pienem töö, mis üleüldse rewolwrite juures tehtud saab, padrunid iseäranis pikad, nikkel ja tina 
kuuliga, laseb wäga õiete ja kaugele, ei ole taskus kardetaw ja ei waleta iialgi, kui tarwis tuleb; teenib kümned 
aasrad ilma ühehi paranduseta ja käib kõikidest automat pistolitest kaugelt ette; tema jooks on nii õige, et 100 
sammu pealt weel mütsi sisse lasta wõib, lööb ligida maa pealt nikkel kuuliga kuni 4 tolli puud läbi. Tema 
padrunisi wõib ka ümberlaadida ja tulewad nemad niisugusel korral wäga odawad lasta. 

H i n d : 31 /4 tolli pika rauaga 35 rbl. 
41A » » , 36 , 

Padrunid, nii kui pilt, tina kuuliga . . . . 7 kop. tükk. 
nikkel „ . . . . 8 „ „ 

Ümberlaadimise masin, kuuliwalamise wormiga 6 rbl. 

D- 30 
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JSfc 92. Wiie pauguga rewolwer, Belgia töö, „Browning" JSfc 93. Wiie pauguga Belgia rewolwer, kai. 32, „Smith & 
ehk ka „Smith & Wessoni" padrunite alla, Wesson" ehk 107 padrunite alla, nikkel kuuliga 
nikkel kuuliga, hästi weikene ja tugewaste lasta; sellel rewolwril käib trummel paremale poole 
laskja kaitseriist wälja, töö hea, laskmine õige ja tugew. 

Hind: . . . 12 rbl. Hind 16 rbl. 
8 parem töö 14 „ 

31 
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No 98. 

Niisama kui JMe 97 
aga küljepeale wäl-
jakäiwa trummliga, 
hea töö 14 rbl. 

Jsk 97. Wiie pauguga rewolwer, Belgia töö, Browning 
ehk Velodog padruni alla mantel kuuliga, kerge 
ja weike, aga köwastilaskja rewolwer. 

Hind 12 rbl. 

jNfc 87. Automat pistol Browning, 7 pauguga, kõige uuem 
sistem, õige ja tugewa laskmisega kai. 7,65m/m 

24 rbl. 

JS& 88. Niisama, aga weike selts, kai. 6,35. 21 rbl. 

,M 89. Weike „Mauser" püstol, 12 pauguga, kai. 6,35 
m/m, õige ja tugewa laskmisega 24 rbl. 

Browning padrunid 
kai. 7,65 

7 rbl. sada. 
kai. 6,35 

.. .. 
5 r. 50 k. sada. 

Lähemal ajal i lmub täie l ik k a t a l o g kolmeraudsete , kuul ipüss ide ja k i ikrate üle m i t m e s u g u s t e 
mil le jaoks soowi ja te l 28 kop. markides s i s sesaata tuleb. 
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