Riigi Teataja
Ilmub tarwidrrst mööda.
Talitus: Tallinnas, ringkonnakohtu ruumides. Kontor
on arvatud kella 9—2.
Sealsamas lehe tellimiste

Toimetus:

Tallinnas,
ringkonnakohtu ruumides.
Toimetaja kõnetunnid kella 12—1.

wastuwõtmine.

Tellimise hind: Sunduslistele tellijatele 50 numbri eest 25 marka ; eratellijatele 25 numbri eest 12 mrk. 50 p.
Kuulutuste ja teadaannete hind: Kohtukuulutused, suuruse peale roaatamata
Üksiku numbri hind 50 penni.
16 marka.
Muud kuulutused: iga korpus-rea kwadradi eest 25 p., ehk nonpareille-rea kmadradi eest 16 p.

Esmaspäewal, 3. märtsil 1919.

1Z

No

13

II.

Sisu.

A.

W.

awalikkude

koosolekute

ürapidamise üle Asutama Kogu, linna,
nõukogude liikmete Valimise asjus (25. meebr. 1919. a.).
A. W. määrus riigikassatähtede teise Väljaande kohta mrk. 145.000.000 summas.
Ringkiri nr. 2 hobuste sõjawäkke mastuwõtmise komisjoni esimehele.
määrus

malta

ja

maakonna

s

Ringkiri nr. 5.
Põllutõõministeriumi sunduslik määrus põldude seemendamise asjus.
A. W. määrus teatama summa wäljaeraldamise kohta nende Väljamaa awalikult aruandwate ettemõtete põhjuskapitalist, kelle osakonnad Eestis töõtawad.
A. W. Vastuvõetud määrus sõjawäelaste perekondade toetamise asjus
(25. meebr. 1919. a.).
Merejõudude juhataja päewakäsk nr. 126 Tallinna sadamate sillawahtide korraldusest.
Amalikkude korjanduste kohta.
Rahasaatmise korraldus rahakaartide (transfertide) kaudu Eesti riigi piirides.

Ajutise Walitsuse otsused.
111.

Nimetused.
Kohtuministri päewakäsk nr. 18 (25. meebr. 1919. a.).
Sõjavinisteriumi marurtuswalitsuse teadaanne rekwisitsionide maksu asjus.
Teadaanded postkontorite awamisest.
Tallinna sadama kapteni teadaanne.
IV.

Kuulutused.

«

linnades ja maakondades ning Wolmari maakonna
osades tuleb maakonna komandandile sellessamas

II.

Ajutise Walitsuse poolt
wastuwõetud

25. weebr. 1919.

a.

määrus.

Awalikkude

koosolekute
arupidamise
Asutawa Kogu, linna, walla ja
maakonna nõukogude liikmete walimise asjus.
üle

Silmas pidades koosolekute «abaduse tarroidust

ajal eesseiswate walimiste asjus ja et
on praegusel ajal sõjaseadust ära kaotada,
otsustas Aj«tine Walitsus järgmisi määrusi maksma
panna nimetatud walimiste ürapidamise ajaks.
§ 1. Kes ssowib awalikku koosolekut kokku kutsüda läbirääkimiseks walimiste asjus, see peab
sellest kirjalikult teatama Tallinnas, Tartus ja
Narwas linna miilitsa ülemale, teistes linnades
maakonna miilitsa ülemale, wähemalt 24 tundi
Neis kohtades, kus miilitsa
enne koosoleku algust.
ülem alaliselt ei ela, tuleb teatada lähema maakonna miilitsa ehk miilitsa jaoskonna ülemale kolm
korda L 4 tundi enne koosolekut. Walga ja Petseri
lähemal

wõimata

korras

tead» anda.
Teadaandmise kirjas peab
äratähendatud olema koosoleku aeg, koht ja mõstuta w isik.
Teadaandmise üle antakse koosoleku kokkukutsujale ilma maksuta tunnistus roälja. Ka teadaandmine on margimaksust waba.
Märkus: Miilits on kohustatud koosoleku
ajast ja kohast wiibimata teatama komandandile,
kelle piirk»nnas koosolek kawatsetakse ära pidada.
§ 2. Koosolekuid rvõib ainult kinnistes ruumides
ära pidada.
Koosolekud lahtise taeroa all on
keelatud.
Märkus:
ratud

ruum

Kui

koosoleku pidamiseks mää-

kitsaks jääb, siis

roõib maal koos-

sama ruumi juures ka lahtise taewa all
ära
Linnades, alewites ja sõjamäe
pidada.
tegewuse piirkonnas ei roõi sed» aga mitte lubada.
§ 3. Koosoleku kokkukutsuja on wartutaw korra
ja rahu eest koosolekul. Koosolek mõib enesele
juhataja walida, kes koosoleku rahu ja korra eest
kaaswastutaja on. Koasoleku eest Vastutajatel,
olekut
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niihästi kokkukutsujal, kui juhatajal on õigus koosolekut lõpetada korra ja rahu rikkumise puhul.
§ 4. Koosolekutel ei tohi sõjariistus isikud wiidida, peale nende, kellel sõjariistade kandmiseks
seaduse ehk ameti poolest õigus ehk kes Võimude
käest luba ehk käsu on saanud sõjariistus ilmuda.
§ 5. Sõjawäelased wõiwad niisugustest üleüldistest koosolekutest osa wõttg- aiuult teenistusest
wabal ajal ja oma roodu ülema lubaga.
§ 6. Igale koosolekule saadab miilitsaülem oma
esitaja ehk esitajad, kes koosoleku kokkukutsujale ehk
koosoleku juhatajale teada annab oma volitusest.
Temale peab koosolekul juhataja läheduses koht
antama.

§ 7. Valitsuse esitajal

on

õigus koosolekut lõpe-

tada kui

1) koosolekul ässitus arvalikuks tuleb, mis kuritegewusele õhutab, seda ülistab, ehk sõjawäe
wastu on sihitud;
2) kui eesolrwa seaduse nõudeid ei ole täidetud
ehk ei täideta.
§ 8. Kui koosolek on lõpetatuks tunnistatud,
peawad kõik koosolijad jalamaid laiali minema.
§ 9. Selle määruse alla ei käi koosolekud, mis
Asutawa Kogu, linna-, walla- ja maakonna nõukogude liikmete Valimisseadustes ettenähtud korras
ja otstarbeks ära peetakse, ehk mis Valitsuse Võimude poolt kokku kutsutakse.
§ 10. Kes Valitsuse esitaja seaduslikku nõudmisi
ei täida, Võetakse kohtuliknle Vastutusele.
Peaminister: K. Päts.
A. Peet.

Siseminister:
A. W.

asjade Valitseja k. t.:

Th. Käärik.

Ringkiri
Hobuste

sõjawäkke

kohta

mrk. 145.000.000.— summas.

Ajutise Valitsuse määruse põhjal 9. detsembrist
1918. a.
riigikassatähtede Väljaandmise kohta
(„Riigi Teataja" nr. 7) Volitatakse rahaministeriumi teises järjekorras Välja andma riigikassatähti mrk. 145.000.000. summas, järgmistes
kopürides:
5.000.000 tähte ä mrk. 3
mrk. 15.000.000
.

5.000.000

5.
„

„

„

3.000.000

300.000
350.000

.

.

.

25.000.000
„

10
„

1.000.000

.

„

„

„

„

„

„

„

..

„

„25.
„50.
„

100

.

„

.

.

„

.

.

30.000.000
25.000.000

..

.

15.000.000
„

35.000.000

Peaminister: K. Päts.

Rahaminister: J. Kuk !.?
Ajutise Valitsuse
asjade Valitseja k. t.: Th. Käärik.
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nr.

wastuwõtmise komisjoni esimehele.

Hobuste sõjawükke wõtmise peakomisjoni esimees
paned Teile ette maakonna komisjoni peale tõstetavate kaebtuste Wastuwõtmise juures järgmisi
nõudmist tähele panna:
1) et määruse» ettekirjutatud kolmenurgaline
tempelmaks tasutud oleks;
I) et kaebtuses ettetoodud tõeasjad dokumentliselt põhjendatud sleks; selleks on tarrsis, et
linnadest, wähemalt, miilitsa poolt asjasse puutu»
protokoll ette pandud oleks, waldadest aga wallaValitsuste tunnistus;
neis dokumentides peab ära tähendatud olema:
a) kui palju hobuftid kaebajal järele jäänud;
d) kui palju hobuseid tema käest rahwawäkke
ära Võetud ja kui mitu korda;
c) mis töö jaoks ja kui palju hobuseid kaebajäle tarvoir on;
ci) kaebaja warandusline ja perekondline seisukord; miilitsa protokollid peawad miilitsa
istkliku järelkuulamise peal põhjenema ja
ettetoodud tunnistajate kohta ära tähendatud
olema, kas nemad kaebajaga sugulased rvõi
kälid ou, nii kui ka «ende nimi ja elukoht;
3) et juurdelisatud oleks teate missugusesse
liiki hobune on arwatud: ratsa, raskeweo
roõi
ksrgeweo liiki;
4) et kaebtuse kohta ette toodud oleks maakonna »astuwõtmise komisjoni esimehe seletus ja
põhjendatud seisukoht.
Need teated on tarwis igale kaebtusele eraldi,
mis
Teie poolt peakomisjoni saadetakse, juurde
lisada.
22. weeßr. '1919.

Ajutise Walitsuse määrus
teise wäljaande
riigikassatähtede

Nr.

Teataja"

a.

Hobuste sõjawäkke Võtmise
peakomisjoni esimees: N. Maim.
Sekretär: K.

Ringkiri

Lepp.

nr.

5.

Hobuste sõjawäkke wõtmise peakomisjonile tuleb
kaebtusi malkadest, et hobuste sunniwõtmine mitte
ühetaolise koormatusena chobusteomanikkude peale
ei lange, iseäranis kehwemate peale, kellel üks hsbüne oli.
See on osalt sellega
põhjendatud, et
kindel krosnu hind mitte nii kõrge määratud ei
roõi saada, nagu hobuste turuhind juhtub hobuste
wõtmise ajal olema. Paljudes waldades on roal.
lawalitsuste oma algatusel wahe turu ja kroonu
hindade wahel kõigi hobusteomanikkude peale
ära jaotatud ja selle kshta on rahulolemist senini
kuulda olnud.
Et seesugune koormatuse-ärajaotamine aga mitte üleüldine
ei
näi
olewat, siis
paneb peakomisjon ette, et kõigis waldades, kus
hobuseid sõjaroitkke rvõetud, kõigi Vallapiirides
olewate hobuseomanikkude peale hinnawahe, mis

Nr.
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turuhindade ja kroonuhindade wahel olemas, ära
jagatakse ja niimoodi saadud summadest mobiliseritud hobuste omanikkude kahju wälja makstakse.
Turuhinna äramääramine, kui ka jaotamise wiisi
kindlaks tegemine on Vallanõukogude ülesandeks.
Seda tuleb mitte ainult edaspidistel sunniwõtmistel täita, waid ka möödaläinud mobiliserimiste
kohta.
Kui seda mingisugusel põhjusel mitte ei saa
teha, siis peab wallawalitsus põhjendusega sellest
maakonna komissarile teatama, ssal aga, kus wiimast ei ole, maakonna Valitsusele.
Peakomisjon palub maakonna walitsusi nende
piirides olewatele waldadele sellest teatada.
24. weebr.

1919.

99

Teataja"
§ 5.

Põllupidajatelt, kes oma maa seemenjätawad ja sellest kohalikule wallawalitsusele õigel ajal ei teata, wõtab makonnawälitsus
seemendamata maa ära ja talitab temaga § 4
järele.
§6. Wallawalitsused on kohustatud selle järele
walwama, et kõik põllud walla piirides seemendataks.
Seemendamata jäänud põldudest peawad
wallawalitsused mitte hiljem kui 1. juuniks maaksnnawalitsusele teatama.
Selle määruse wastu eksijad
wõetakse
§ 7.
wastutusele rahukohtu trahwiseaduse 8 29. põhjal
(maata „Riigi Teataja" 1918. a. nr. 8).
damata

Põllutööminister O. Strandmann.

a.

Sekretäri k. t.: K. Tiitso.

Peakomisjoni esimees: N. Maim.
Sekretär: K. Lepp.

Põllutööministeriumi sunduslik määrus
põldude seemendamise asjus.
81. Põll»töSmi»isteriu«
kohustab
põllupidajaid ISIS. a. kõiki oma võidusid seemendams.
8 2. Põllupidajad, kel põldude täiskllwamiseks
seemet, iawentari ehk tööjõud» ei jätku, peawad
sellest mitte hiljem kui 10. märtsiks s. a. kohalik»le
wallawalitsusele teatama ja seemne, inwe»tari ehk
tööjõu puudumise põhjused üles andma. Teates
tuleb ära tähendada
1) koha nimi, 2) põllumaa
suurus, 3) mitu tiin» põldu ährsardab seemendamata jääda, 4) töötegijate ja weoloomade arw,
5) seemne hulk teadete saatmise ajal,
6) kui
palju seemet ja tööjõudu tuleb puudu põldude
korralikuks seemendamiseks.
8 3. Wallawalitsused on kohustatud 1 nädala
jooksul peale teate saamist põllupidajalt koha peal
kindlaks tegema mis põhjustel ülesantud majapidamises põldude seemendamiseks seemet, inwentari ja tööjõud» ei jätku ja sellest kohalisele maakonna
teatama
mitte
Valitsusele
hiljem kui
>5. märtsiks s. a., ühtlasi juurde lisades wallawalitsuse arwamist, mis tuleks põllaseemendamiseks
ette wõtta.

8 4. Maakonaawalitsus otsustab saadud teadete
põhjal:
а) maa maatainimestele anda, neile maaksnna«alitsuse poolt seemet muretseda;
d) maa neile wälja rentida kel seemet ja tööjõudu on;
c) tar«ilikku tööjõudu ja seemet maa praegusele pidajale anda; ehk
б) majapidamine põllutööministeriumi walitsuse
alla

anda.
1:

Ärawõetud

Väljamaa ettewõtted, kes awalikult
kohustatud (seltsid ja kompanid)
ja kelle äritegersas ka Lesti wabariigi piirides
sünnib, on kohustatud 1. aprilliks 1919. a. ühte
osa oma põhjuskapitalidest wälja eraldama, nende
operatsisnide jasks, mis nad Lesti piirides toiKõik need

aru

andma

on

metawad.
Selle nõudmise täitmata jätmise korral Võetakse riigimaksude kindlaks
määramise juures
aluseks need põhjuskapitali summad, mis 1916.
aastal end. Wene riigi lisaärimaksu» alla käisid,
(end. Wene riigi sead. kogu V. köide, 1914. a.
wäljaanne, otsekoheste maksude sead. § 509—515).
27. weebruaril

1919.

a.

Peaminister: K. Päts.
Rahaminister: J oh. Kukk.
U.

W.

asjade walitseja

k. t.: Th. KäLrik.

Ajutise Walitsuse poolt 25. weebruaril
1919.a. wastuwõetud määrus sõjawäelaste perekondade toetamiseasjus.
Sõjaministrile luba anda sõjawäelaste perekonsellekohasel nõudmisel wälja maksta
lasta pool sõja»äelase palgast.
dade liikmetele

Peaminister: K. Päts.
Sõjaministri eest: kindr.-major Laidoner.
Ajutise W. asjade walitseja k. t.: Th. Käärik.

Merejõudude juhataja päevakäsk

.
„

Märkus

Ajutise Walitsuse määrus teatawa summa
wäljaeraldamise
kohta nende wäljamaa
awalikult aruandwate ettewõtete põhjuskapitalistk,elle osakonnadEestis töötawad.

eest määrab
rendi maakonnawalitsus.
Saadud rent läheb
peale kalude mahaarwamisi maa praegusele
pidajale.
Märkus 2:
Väljarentimise aja pikkuse
määrab maakonnawalitsus.
maa

16. weebruaril 1919.

Tallinna

nr.126

a.

sadamate sillawahtide
korraldus.

Tallinna
Wana

sadamad on järgmised:
sadam, Uus sadam, Wäike sadam, Kala
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sadam, Paljassaare sadam, Wiimse sild, Wulfi
sild ja Naissaare sild.
Tallinna sadamate sillawahid kuuluwad otsekohe
sadamate kapteni kasutuse alla.
Sillarvahtide koosseis on järgmine:
.27 meest (tarbek. suurendada)
wahtisid
.

.

.

maakorraldajaid
wahikorraldaj.

-

-

abilisi

2
3

„

~

Kokku 38 meest.
Märkus:

Wahikorraldajad

on

sadamate

ma-

aemad bo otsmannid.
Sadamates

Post

I

16,
II
„

on

üheksa wahiposti.

piirkonda kuuluwad stllaplatsid
17

12, 13, 14 ja 14-a.
111
„

„

>b!° Kr 15,

ja 18.

piirkonda kuuluwad stllaplatsid
piirkonda kuuluwad stllaplatsid

K°K° 11,
Ks K° 7,

8, 9 ja 10.
IV piirkonda kuuluwad stllaplatsid Ks K° 1,
6 ja 27.
piirkonda kuuluwad stllaplatsid Ks 23

2,3, 4,5,
V

M8? mool.
VI
„

VII
„

piirkonda kuulub Wäike sadam.
piirkonda kuulub idapoolne osa

Uuest

sadamast.
VIII
„

piirkonda kuulub läänepoolne os« Uuest
sadamast.

IX
„

piirkonda

kuulub

Sillawahtide

sadama kaptenile teatab,
Sillawahid teatawad igast sissetulewast laewast
sadama walitsusele ja ei luba kedagi peale lootside
ennemalt laewalt lahkuda, kuni tolli- ja miilitsaametnikkude kohale jõudmiseni.
Sillawahid kannawad oma juures taskuraamatut
kuhu nad kõik juhtumised, mis wahikorral ette
tulewad, ära tähendawad; sinna raamatusse teeb
ka wahikorraldaja omal ringkäigul märkusi.
kas
Tulekahjude ja õnnetute juhtumiste korral,
wiibimata
inimeste wõi laewadega, peab sellest
sadama kaptenile teatama, ja Võimalikult esimest
pannes,

abi andma.
Tarbekorral peawad sillawahid sadama miilitsale
abi andma.

Sillawahid

walwawad

ei korduks.

juures kus tuukrid töötaroad, on igakus
sugune töötamine laewa kruwidega keelatud,
seda aga ette tuleb, seal peab sillawaht energiliselt wahele astuma, keelates seda mitte teha.
Sillawahid walwawad selle järele, et laewade
trossid selleks määratud rõngaste ja postide külge
kinnitatakse, aga mitte telegrafi-, latra postide,
hsonete ja raudtee roobaste külge.
Kõik lahtiste tulede tegemine sadama piirkonnas
Kus silla«aht seda märkab
on kõwasti keelatud.
peab ta kohe ära kustutama. Erakorraliselt wõib
üksnes sadama kapten isiklikult selleks luba anda.
Sildade

ja tema abide
kohused.

Wahiksrraldaja

kohused.

sillale wartu wõtma ehk lahti wiskama nii kuidas
laewalt nõutakse.
Juhtumiste üle kus laewa silda-panemise juures
sadama ehitused wigastatud said, annab sillawaht sellest kohe wahikorraldajale teada, kes seda
oma
korda, wigastuse põhjust ja kirjeldust ligi

selle järele,

et

sadama

13

tuleb
sildasid ära ei rürsetata, kus seda aga ette
teatawad sillarsahid sellest kohe sadama kaptenile
et rüwetajaid Vastutusele roõtta.
Sillawahid wal»awad ka selle järele, et sadama
weekogusse (nii kui basseinid, kanalid ja sadama
sissesõidud) mitte mingisugust prügi ega mustust
ka süte Väljalaadimise
nii ei tohi
ei heideta,
laev»» ja silla wahele wariseda. Selle
söed
juures
ärahoidmiseks peab laewa talasiplankude alla presendi panema ja nõnda seadma, et plankude
wahelt pudenewad söed mööda presenti sillale
warisewad. Kes aga selle Vastaselt talitab, selle
üle tuleb Viibimata sadama kaptenile teatada, kes
enam
selleks sammusid astub, et niisugused lood

Paljassaare sadam

Sillawahid peawad kaheksa (8) tundi 24-st tunnist wahti ja on 16 tundi wabad; kohuste täitmise
juures tuleb järgmist silmas pidada: laewade
liikumine, mis kella ajal keegi laen sadama sisse
ehk wälja sõitis, kas lootsiga wõi ilma lootsita
ja kus sillaplatsi laew kinni pandi ehk kust platsilt
laew lahkus; ühtlasi peawad nad laewade trossid

j

Nr.

Teataja"

Wahikorraldajad ja tema sbid on wastutawad
selle eest, et wahil seiswad sillawahid ülemal
põhjalikult tunnewad.
äratähendatud kohuseid
Wahikorraldaja ehk tema abid määrawad stllawahtisid wahikohtadele, kontrolleriwad neid ringkäikudega, kusjaures nemad sillawahtide kaasas
kantawasse raamatusse, omad märkused teewad;
teemad kirjeldust kõigi iseäraliste juhtumiste üle,
sadama kaptenile edasi andmiseks, hsiawad ja
kirjutawad sadama-ametis sillawahtide päevaraamatut, hoolitsewad selle eest, et sadama sildadel

näituseks, et laewadel kes
hea kord walitseb,
luba ei antaks ennem järjemitte
hiljemalt tulid,'
korda sillaplatsile asuda j. n. e.
Walroaroad, et sadama kapteni määrused liikumise kohta sadamas korralikult täidetakse, wastasel
korral annamad seda sadama kaptenile teada, kus
siis juba tormilised sammud astutakse.

Merejõudude juhataja: J oh. Pitka.
Merejõudude juhataja staabi ülem: Saltze.

Awalikkude korjanduste kohta.

ja hoolekande ministeriuntil tuleb teateid,
mõnesugused seltsid ja organisatsionid ilma sel-

Tööet

lekohase lubata korjandusi toime panewad.
Sellepärast peab ministerium tarrvilikuks kõigi

Nr.
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tähelpanemist juhtida 33. jaanuaril 1919. a. Väljakuulutatud seaduse peale, mis järgmiselt käib:
„1. Igasuguseid aeoalikka ksrjandusi wõib toime
lubaga.
panna ainult töõ- ja hoolekande ministri
2.
Selle määruse Vastu eksijaid karistatakse
kõige korjandusest saadud summa ärawõtmisega
ning rahatrahwiga kuni 10.000 margani.
Selle seaduse alla käiwad kõik awalikud korjandused, näitemüügid, loosimised (loteriid), märkide, lillede ja lipukeste müümine riigis, ükskõik
kelle poolt ja missuguse otstarbega nad ka toime
ei panda."
See seadus ei tähenda mitte, et lubasid tarwilikul korral ei anta, waid nii hoitakse ära kuritarwitamist seltskonna usalduse kallal: nii tehtakse wõimataks korjanduste toimepanemine üksikute isikute erahuwide täitmiseks ja lubamata otstarbeks.
Selle seaduse täitmise
järele walwamine tehtakse omawalitsuste ning miilitsa kohuseks, kes iga
lubata korjanduse, loosimise, ja näitemüügi ära
keelawad, selle kohta protokolli teeroad, asjad ja
raha kinni pitseriwad ning hoiu alla wõtawad,
sellest Viibimata töö- ja hoolekande ministeriumi
hoolekande osakonnale teatades.
Korjanduse tarwis luba saamiseks peab sellekohases palwes töö- ja hoolekande minirteriumile
tähendatud olema: paluja seltsi ehk organisatsioni
nimi ja adress, organisatsioni põhjuskiri, läinud
aasta aruanne
ja käesolewa aasta eelarwe, korjanduse toimepanemise aeg, korjandusest saadud
raha tarwitamise eesmärk, korjanduse kord, ja
selle eest Vastutaja.
Pärast korjanduse toimepanemist tuleb täielik
aruanne anda töö- ja hoolekande
minirteriumile.
26. weebr.

1919.

a.

Hoolekande osakonna juhataja: J. Kartau.
Sekretäri

Rahasaatmise

eest: Leander.

korraldus

rahakaartide

(transfertide) kaudu Eesti riigi piirides.
1.
Kõigis postiasutustes Eesti Vabariigi piirides, wälja arwatud abipostid ja postiagenturid, Võetakse raha postile rahakaartidega (transfertidega) posti ehk telegrafi kaudu edasisaatmiseks ja makstakse sihtkohtades nende kaartide järele wälja.
2.
Rahakaartide peale sissemakstud raha loetakse riigikassa sularaha fondi hulka ja makstakse
ka neist summadest jälle «älja.
3.
Iga postile wastuwõetud rahakaardi Vastu
kaardi
antakse kwiitung wälja, millel
summa,
adressadi nimi ja sihtkoht ära märgitud peab
olema, wastuwõtja ametniku allkirja ja postitempliga.
4.
WastuVõetawate ja wäljamakstawate rahakaardi summade kohta peetakse posti asutustes
eri arwed.
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Märkus:
Vähemates asutustes wõiwad
transferdi summad ühisest kassaraamatust läbi
wiidud saada, kuna
maakonnalinnades nende
jaoks eraldi kassaraamat peetakse.
5.
Wastuwõetud transferdi summad wõiwad
sellessamas asutuses tulnud rahakaartide Väljamaksmiseks ära tarwitatud saada.
6.
Transsertsummade Väljamaksmiseks wõiwad
asutused oma kassas pidada:
a) maakonna linnades, kus renteid olemas on,
kuni 5l)o/o Väljamaksmata rahakaartide summast, ja
b) teistes kohtades kuni 1500 marka (kui see
summa mitte postiwalitsuse äranägemise järele kõrgendatud wõi alandatud ei ole, missugustest muutmistest see Valitsus igakord
riigikontrollörile teatab), ehk, kui Väljamaksmata rahakaartide
summa kõrgem on, siis
selle Viimase summa suuruses.
Kõik Slemäära kassas
olewad
7.
transfertsummad antakse maakonna kontoritest (rentei asupaikades) otse riigirenteisse ära; kõik muud asutused saadawad omad wsbad summad maakonna
kontoritesse. Viimased määrab postiwalitsus iga
üksiku asutuse jaoks kindlaks.
8.
Kui kassas blew raha käesolewate transfertide Väljamaksmiseks ei ulata,
nõuab maakonna
kontor kohalisest renteist iseäralise maksusedeli läbi
lisa ehk toetust, tarwilises suuruses,, kuid mitte
Sarnane maksusedel
rohkem kui 50,000 marka.
peab kontori ülema ehk tema asetäitja ning wähemalt ühe ametniku allkirja kandma, misjuures
ülema ehk tema asetäitja allkiri renteile tuttaw
peab olema. Kõik muud asutused saadawad oma
toetusnõuded selleks määratud kontoritesse, kust
neile raha
wälja saadetakse. Tarbekorral Võib
transsertsummade arwel laenunäol ka muu kontori kassas olem raha ära tarwitatud saada, mis
aga esimesel Võimalusel tagasi tuleb tasuda.
9.
Iga maakonna kontorisse saadetav) toetusnõue peab sisaldama:
1) Väljamaksmata transfertide summa,
2) kassas olewa sularaha summa ehk teade, kui
palju laenatud ja
3) nõuetawa toetussumma suurus.
Märkus:
Raha Väljamaksu kiirendamise
otstarbel wõib toetusraha ka
telegrafilisel teel
nõutud saada.
10.
Posti kaudu saadetawate transfertsummade suurus
on
piiramata.
Postiwalitsusel on
tingimirte järgi
aga õigus, saatmise ja muude
otsustades, ajutiselt üksikute rahakaartide summa
kõrgust äva piirata.
11.
Iga postiasutus peab päeroa jooksul sissetulnud ja Väljamakstud transsertsummade ärkvele
otstarbel
kokkuwõtte
Võtmise
iseäralist
lehte
(csoLi,
o6opo-rosi>) kahes
eksemplaris. Iga
järgmise kuu esimeste päewade jooksul esildatakse
need ühes muude aruannetega postiwalitsusele.
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IL.
Väljamakstud rahakaardid kantakse sellekohasesse registrisse ja saadetakse kaks korda kuur,
peale 1. ja 15. kuupäewa, postiwalitsusesse.
IS.
Maakonna kontorid roõiwad ametiasutustele ja eraisikutele, kellel Rhe ehk mitme rahakaardi
järele postilt suuremad summad saada on, raha
asemel üleüldise summa suuruses maksusedelid
wälja anda, mille järele raha renteist Välja
makstakse.
Maksusedeli blanketid peab kontori
ülem ehk tema asetäitja oma hoiul.
14.
Maksusedelite kama töötab postiwalitsus
ühiselt rahaministeeriumiga Wälja. Ajutiselt wõib
ministeriumis
olewaid
maksusedelid tarwitada.
15.
Transfertsu«made üle arrvepidamise ning
nende kontrollerimise kord määratakse postiwalitsuse ja riigikontrolöri kokkuleppel kindlaks.
16.
Kõik kaartidega rahasaatmisesse puutuwad
korraldused, mis käesolewates määrustes mitte
pole ette nähtud, näit. kaartide ning raha ühest
postkontori osakonnast teise andmine, ftssepakkimine,
postiga Väljasaatmine ning sihtkohtades wastuwõtmine j. n. e., raamatute ja tühikute (blankettide)
mormide Väljatöötamine, tellimine j. n. e. jääroad
postiwalitsuse hooleks.
17.
Rahakaartidega
rahasaatmise
awamise
tähtaeg posti äsutustes määratakse rahaministeeriumi ja postiwalitsuse kokkuleppel kindlaks.
Teedeminister: E. Säkk.

Postiwalitsuse ülem: H. Rikka nd.

Ajutise Walitsuse otsused.
24.
1.
panga

Kinnitada

weebr.

1919.

rahaministri

a.

ettepanekul

riigi-

põhjuskiri.

Eesti Punase-Risti põhjuskiri.
Asutada Eesti „Wabaduse Rist" iseseiswuse
ja Vabastuse Võitluse teenuste autasuks. „Wabaduse Risti"
põhjusmääruste
Väljatöötamine
anda komisjoni millest osa wõtawad sõja- sise- ja
kohtuministrid. Algatus sõjaministril.
4. Kuulutada osaline amnestia
sõjaroäelastele,
kes mõne osa sõjaseaduste wastu eksinud^
2.

Kinnitada

3.

26.

Veebruarist 1919.

a.

a) Kõigis riigiametites tarwitatawate kassa-,
päewa-, raha-, wastuwõtte- ja kwiitungi raamatute lehed tulewad ära nummerdada ja lehtede
ars raamatu lõpuleheküljel wastawa eriwalitsuskonna juhataja ja pearaamatupidaja wõi nende
asemikkude allkirjadega sõnades ära tähendada.
b) Kõik kwiitungiraamatüte lehed äralõike kohalt
eriwalitsuskondade juhatajate poolt nende pitseriga
1.

ära märkida.
2.

poolt rväljaantawste
maksurahad ja sõjawäewõimude poolt määratawad trahwirahad tuleroad
maksta linna kassasse linna kasuks
1. märtsist
1919. a. peale.

13

3.
Ajutise Walitsuse koosolekud ära pidada
edaspidi igal teisipäewal ja reedel kell 9 hommikul
ja kolmapäewal kell 6 -htul.

III.

Nimetused.
Kohtuministeriumis:
1. Tallinna-Haapsalu rahukogu esimees Hintzor
ülemjuhataja
ajutiselt
mägede
komanderitakse
käsutada.
2. Tallinna-Haapsalu rahukogu ringkonna rahukohtunik Ta mm anni peale pandakse ajutiselt
sama rahukogu esimehe kohuste Liitmine.
rahu3. Wann. adw. Konrad Meier
kohtuniku kohuste täitjaks Rakwere-Paide rahu-

kogu ringkonda.
4. Endine Kuresaare kreposti-jaoskonna ametnik
kreposti-jaoskonna
Iwan
Sepp
sama
sekretäriks, 25. roeebr. 1919. a. arwates.

Kohtuministri

päewakäsk

1919.

a.

23.

weebruarist

Nr. 18.

pandi Rae roallas Patiku
isikute poolt kohutaw
Kohu
juures ära tapeti
mõrtsukatöö
Kristjan Land, Anette Prügi, August ja Johannes Õöpik, kuna Maali Land raskesti haawatud sai.
14.

Veebruaril s.

külas

a.

talus tundmata
mille
toime,

Juba 16. weebruaril wõeti

Tallinna

kriminal-

jsoskonua ülema Karsna agara tegewuse tagajärjel
süüdlased Willibald Kotkas, Karl Kihulane ja
August Kamps kinni, kes 20. Veebruaril Tallinna
sõjawäljakohtu poalt surma mõisteti.
Awaldan Tallinna kriminal-jaoskonna ülemale
Karsnale hoolsa ja agara teenistuse eest tänu ja
temale autasuks Viissada (500) marka
määran

Vangimajade pea«alitsuse summadest.
Kohtuminister: J. laakson.
Teadaanne.

Sõjaministeriumi warustuswalitsuse rekwisitsimaksu komisjon teatab sellega isikutele ja
asutustele, kellelt Eesti sõjamäe osade ehk asutuste
poolt midagi on rekwireritud, et tasu maksmine
rekwireritud kraami eest ligemal ajal, sellekohaste
eeltööde lõpetamise järele, kohaliste maakonna ja
onide

omawalitsuse asutuste kaudu toime pandakse.
palub maksu komisjon rekwireritud
asjade omanikka tasu saamiseks iseseiswaid samolgu need kas kirjamusid mitte ette wõtta,
wahetuse, rsõi ametiasutustes järelpärimiste kujul,
sest see on ilmaaegne ja raskendab ainult tööd.
Komisjoni eesistuja: Tumm.
linna

Ühtlasi

Sekretär: Puskar-

Narwa komandanturi

kui ka

Nr.

Teataja"

öölubade

Teadaanded.
«eebruaril s. a. arvati Tallinnas,
maanteel. nr. 63, posti-telegrafi kontor.
21.

Narwa

Nr.
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Nuu«tak«
Tartu

esimene
kannas,

on

ja

Kaotatud walge Tallinna linna

Lüganuse Postkontorid,
ja teine Wiru maa-

maakonnas

panäimaja Met

aveatud.

walitsuse ülema eest: Ld. Laban.

P.-t.

Sekretäri

eest: K. Bõstraw.

nr.

185222

Organis, jaoskonna juhataja: W. Soopan.

Teadaanne.
Kaubandus ja

mereasjan-
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mis

makswusetaks

tunnistatakse.

Kacjunuä
Gstthard Weyrichi ja Ida Weyrichi näpuparsid, tulewad makswusetaks tunnistada.

duse osakonna korralduse põhjal, palun Tallinnas
Wene- ja näpupass, Clisabet
Kaasik» nime peale, mis makswusetaks tuleb tunnistada.

olewiid laewaomanikka 3. märtsil s.
lõunat Tallinna

talla, et

5 peale
a. kell
sadama kapteni kantseleisse kokku

ennast üle-eestimaalise meremeeste liidu

nõudmiste

ja kawatsustega

tut«ustada

ja neid

Kadunud

läbi arutada.
Tallinna

sadama kapteni k. t.: H. Dampf.

IV.
Kuulutus.
Tartu-Wõru rahukogu 2. jaosk. rahukohtunik
kutsub üles kõiki neid isikuid, kellel kui pärijatel,
roõlauskujatel jne. õigusi ja nõudmisi on 13. aprillil 1918. a. surnud

Johann Fridrich Asderssni

Tartus,

21. weebruaril 1919.

mise tunnistus nr. 3742 ja näpupass. Kui neid
dokumentisid kusagil ette näidatakse, palun tühjaks
tunnistada ehk raha omale jättes,
ära saata ehk
anda Hospidali uul. nr. 2a, kr. 6.
J. Lewer.

Xackunuä
Maud

järeljäänud päranduse kohta, oms õigusi ja nõudmisi kuue kuu jooksul, arwatud Saksa okupatsioni aegse esimese kuulutuse ilmumisest „Ametlikus
Teatajas" Riias 6. nowembril 1918. a., nimetatud kohtule üles andma, selle kartusega, et nende
õigused peale selle kaduma lähemad.
!

taskuraamat ühes raha ja isikutunnistustega
Johannes Lsweri nime peale:
1) wMa antud
Läänem. reg. büroost 18. jaan. 1919. a. nr. 904;
2) Nowgorodi sõjawäe ülema sõjamäest Vabasta-

Jakoborvsky näpupass, mis makswusetaks tuleb tunnistada.
Marte

IsUvü-üsv

pass ja isikutunnistus, mis tuleb
makswusetaks tunnistada.

a.

Rahukohtunik: H. Siimer.

Kaäunuä

Sekretär: A. Sammul.

Karl Luuki

Wiljandi-Pärnu rahukogu
et

rahukogu otsuse järele 27. jaanuarist
mis
tühjaks tunnistatud wolikiri,
Jaan Adu poeg Karu 1916. a. Wiljandi notariuse Seeni juures andis oma õele Anna Adu
tütar Karule kohtuasjade ajamiseks, kraami
ostmiseks ja müümiseks.
a.

>'

'

Xaäunuä

o«

Miljandis, 15. weebruaril 1919.

Sekretäri eest: H. Kaspersan.

punased

pandimaja

Bernhard

Eidus'i

näpupass,
wusetaks tunnistada.

tuleb

maks-

a.

Esimees: G. Seen.

Kadunud

puss, mis makswusetaks tuleb
tunnistada.

kuulutab

s.

Palanga näpupass,

Tallinna

Mlie KuzM niimass Munud.
mis tuleb

makswusetaks tunnistada.

linna

piletid

201257, 201394 ja walged
179176,
180176, mis makswusetakr tunnistatakse.

Xaöunuö
mis

makswusetaks tuleb tunnistada.

paks kaäunuä

August Joh.

WPllss warastM.
Tuleb tühjaks tunnistada.

Müügile tuleb lehm 1200 marga peale hinnatud.
Kohtu pristaw Anson.

eluaegne pass
Palun ära

1819. a.
kell
12 l. seltsi
juhatus22. märtsil
ära
ruumides
peetakse.
seltsi
koosolekul
awalikul

Mpupals
nime

Tartus, 20. weebruaril 1919.a.

Linna-Hypotegi Seltsi juhatuse nimel:
Esimehe as.: Ed. Kiwastik.
Nr. 125.
Sekretär: O. Wirkhaus.
Liiwimaa

peale

kadunud.

Tunnistatakse makswusetaks.

Tallinna
Äriseis

31.

Mrk.

linnapank.

teistes

pankades

.

.

-

Wäärtpaberid
Diskonteeritud

Väärtpaberite

wekslid
antud

Konto-korrent laenude

arme

185800

17

535.834

50

91.715

57

Lühiajaliste riigirentei
Korrespondendid:

kohust,

-

.

disk.

Mitmesugused

.-

Panga

.

.

.

-

laenud:

„

369.935

59

13.678

27
47

11.826

arwed

.
.

625.816

36

4.354.984

61

129.636

27

996.087

72

461.076.87
3.704.686.69

.

„l-oro"

3.081.05

.Nosiro-

993.008.67

Tähtajaliste hoiusummade
Kroonu maksud
Mitmesugused

189.321.05

Wene riigipangas

Korrespondendid:

635.000

-

.

.

jookswal arwel.

126.181.15

,boro"

.

a) tähtajalised

c) konto-korrent arwel
78

>P.

ja arwed:

Hoiusummad
b)

3.897.387

,I4ostro' 243.754.44

Panga inwentar

Kapitalid

17.455

laenud

.

Mrk.

P.

400 346

'

roastu

1917. a.

detsembril

...........

Summad

teada,

panlkirjade Väljaloosimine

tuua

10.

Ernertine Timmermanni

Linna-Hüpotegi Seltsi põhjuskirja

Liiwimaa

§ 83. peale tähendades, antakse selleläbi
et aprilli kuul 1919. a. wäljamakstawate

lB. weebruaril

Richard Petersoni nime peale.

ivavanduse oksion.

liikuma

Luise Hrolowitschi nime peale, mida makswusetaks tuleb tunnistada.
.

Kassa

isiku-

Johann Mäebergi

Pch»»kxdmd

7, krt.

peale

Tallinna-Haapsalu rahukogu kohtiz, pristaw
Anson, elukoht Tallinnas, Siimeoni uul. nr. 15,
on'
kuulutab, et 10. märtsil 1919. a. kell 10 hom.
talus
Rapla wallas, Waltu kogukonnas, Mäepere

Julie Amrrs'e

nr.

Birnbergi nime

P.

tunnistus mida makswusetaks tunnistatakse.

makswusetaks tunnistada.

Tina uul.

13

Marastaluä

Andrei Polstakorvi

mis tuleb

Nr.

Teataja"
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>

protsend.

.

arwed

16.040

88

10.122

30

26.291

21

-

I

6.158.979

35

Tulude ja kulude
Mrk.

arrve

1917.

a.

Mrk.

P,,

75501

80

Saadud

protsendid

285.318

60

Saadud

komisjon ja. tasu

Muud kulud

41210

32

Kursiwahed

panga

Kahjud

71 546

03

Kustutatud

nõudmiste

Ärikulud
Operatsioni kulud

Muud

473.576

Wastutaro toimetaja: P. Rnubel.

sissetulekud

....

kasuks
tasu....
.

Kohtuministerium.

P.

394 495

36

39.531

63

13.096

37

13.085

60

13.36 V 79
473 576

75

Väljaandja:

35

!

6.158.979

75

B. Mäns'i trükk, Tallinnas.

