Hind lisaga

10

marka.

Riigi Teataja
Ilmub tarwidust mööda.
Toimetus ja talitus : Toompea los
sis (pahemas tiiwas, alumisel korral).
Kontor on awatud kella
1/29—1/22.
Sealsamas lehe tellimiste wastu-

wõtmine.

Kõnetr.: toimetus 445

numbrite

müük

on

panga Tartu,

ja

kontor 232.

Nr.

Laupäewal,

awatud

Kohtukuulutused suuruse peale
tamata

Eesti

pärnu, Narwa

Rakwere

87/88.

Kuulutuste za teadaannete hind:

Tellimise hind: Tellijatele 50 numbri eest 2ZO
mrk., 100 numbri eest
mrk.
500
„Riigi Teataja" üksikute

passide
Muud

ja

100

mail

tvaa-

Kaotatud

kuulutused

50

kuulutused:

osakonnas.

23.

marka.

marka.

iga

m/m-riba

8 marka.

1925

Nr. 87/88.

a.

II.

Määrus

Sisu:

raudtee

muutmise kohta.
Määrus korraliste laewaliinide toetuseks automate krediitide tarwitamise määruse muutmise kohta.
Määrus liha ja lihasaaduste wäljaweo määruse täiendamise kohta.
Eesti kultuurkapitali sihtkapitalide põhimäärus.
Riigi ja omawalitsuste teenijate pensioniseaduse põhjal riigi- ja omawalitsuste asutustes ja ettewõtetes kõrwaltööks

meotariif

loetawate

nr.

12

ametite

nimestik.

Otsus Eestimaa haigekassade liidu 1925 a. kulude eelarwe ja liikmemaksu määrade kinnitamise kohta.
Mdmäärused haigekassa liikmete ramitsemise korralduse kohta.
Täiendan»
määrus laewade osade, masinate ja muude tarbeasjade matjamaalt läbilaskmise kohta.
Siseministri sundmäärus nr. 11.
Juhatuskirja muutmine notaariuste kohta.
Sundmääruse osaline muutmine alkoholsete jookidega kmlplemise aja ja korra kohta Pärnu maakonnas.
III.

maksude peawalitsuse teadaanded.
kinnitus, ametist wabastus.
Posti pvawalitsuse teadaanded.

Otsekoheste

Ametisse

II.

Wabariigi Walitsuse poolt
1925 a. wastu

Määrus raudtee

Wabariigi
a.

1921

nr.

Walitsuse poolt
nr.

12

1.

12

muutmise

aprillil

(„R. T."

1921

nr.

„Teedeministeeriumi korralduses olemast
liinide
toetussummadest (krediidist) autakse Eesti laewanduNettemõtetele ra-

laewasõidu

halist -toetust korraliku laemasõidu
üheinöuse
Eesti
pidamiseks
lipu all sõitmate kaemaöega."
Niigimanem

77

a.) muudetakse järgmi!selt:

Tariifi
se iile

wõetud

weotariif
kohta.

kittnitatud meotariif

18. mail

IH

jaos kaubanimetus „õlu" miiakklassist I klassi.

111

J. laa-kson.

Teedeminister K.

Wirma.

Riigsekretär K.

Terras.

Käesolem määrus hakkab maksma 25. maist
1925 a.

Niigimanem

J. Jaakson.

Teedeminister K.

Riigsekretär

K.

1925 a.
wastu
wõetud
Wabariigi
Walitsuse
poolt
15. mail

Wirma.
Terras.

Liha

ja

lihasaaduste wäljaweo määruse
täiendamise määrus.

Wabariigi

Walitsuse poolt 18. mail

1925

a.

kinnitatud

Määrus korraliste laewaliinide

toetuseksantawkartedi tide tarwitamise mä ruse

1.

§

Wabariigi Walitsuse poolt 6. weeb-

ruaril

1924 a.

duste

wäljaweo määruse

1924 a.) § 5

muutmise kohta.
Wabariigi Walitsuse
1924 a.

5. septembril
poolt
-kinnitatud määruse („R. T." nr. 113/114

1924 a.) § 1

muudetakse järgmiselt:

wastn

wõetud

liha ja lihasaa-

(„R. T."

nr.

27/28

täiendatakse järgmiselt:

Märkus. Wäiljamaakt sisse meetud
loomadest malm istutud wäljaweetaw liha
peab

märgitud

olema

rombikujulise

templiga, mille ülemisel serwäl

on

ing-

422
„

li s keelsed
all

ja

>,Uoom

sõnab:

Riigi

Teataja"

1u

sennal

samas

inixortSä

d)

keeles

sõnab:

Nr. 87/88

tarm itu s

mille suunõukogu iga aasta

summade st,

ruse kultuurkapitali

aaimnts".

Wabariigi
Walitsusele kinnitamiseks
esitab. Tarwitussummade hulka armatakse ka kõik aluswarast saadawad sissetulekud ja protsendid. Tarwitussummad
wõiwad kaswaba annetustest,
abirahadest jne.
2.

§

Sihtkapitalide ülesanöeks
Kirjanöuse

I.

sihtkapitali

toetaba ja edendada

а)

on:

ülesanöeks:

kirjanduslikku loo-

nnngut, loomiswõimulistele kirjanikkudele tööstipendiumiöe Määramise,
abi8 2.

Sama

määruse 8

9

rahade andmise ning

täiendatakse järg-

miselt:
Märku s.

K) toetada ühinguid ja ülemal pidada ettemõtteiö, mille ülesanöeks on kirjandus-

Wäljamaalt sisse meetud

loomadest malmistatud
wäljaweetawa
liha wäljameo märgiks on samasugune
papist sedel, mille ühel küljel on
eesti
keeles, teisel küljel inglise, prantsuse wõi
saksa keeles
on

.....

liku

malmistatud

kirjanikke
ja
e) toetada manu ja Haigeid
kirjanikkude surma puhul nende
peremäärakondi paiukite ja toetusraihaöe

tapamajas

ja lihawäljaweo

kont-

mise kaudu:

rolljaama loomaarsti poolt järele waada-

kirjanikkudele
б) wõimaldada andekatele
edasiõppimist sa täiendamist:

tud ning liha wäljameo määruste põhjal
wäljameo ks
maale
kõlwulikuks

e) toetada kirjanöuse populariseerimist kodumaal ja Eesti kirjanduse
tutwusta-

tunnustatud.
192
„

a.

..

mist wälismail, kirjastamise,
jne. abil.

Loomaterwishoiu peawalitsuse poolt
määratud kontroll-loomaarst.
83.

Käesolewa

määruse

11.

maksmahakka-

a.

wastu wõetud määrus

liha ja lihasaaduste wäljameo määruse täiendamise kohta („R. T." nr. 21/22
1926 a.)

Riigiwanem J. Ja a k s o
Põllutööminister

k)

sihtkapitali

ülesandeks:

wastawa Hariduse andmine:
toetada koomat kunsti loomiswõimulistele kunstnikkudele

n.

rahade

A. Kerem.

manu

kunstnikkude
kondi:
cl)

stipendiumide ja abi-

määramise kaudu:

e) toetada

Riigisekretär K. Terra s.

Wabariigi Walitsuse poolt

Helikunsti

loengute

n) toetada ühinguid ja iasutusi, mille ülesandeks on
edendamine
helikunsti
ja

misega tühistatakse Wabariigi Walitsuse poolt
4. meebruaril 1926

edendamine, kirjanikkude

kultuuri

mälestuse jäädwustamine ja kirjanduse
uurimine:

järgmine tekst:

sisseweetud.....

teoste

paremate

auhindamise abil:

wõimaldada

ja
ja haigeid kunstnikke
surma puhul nende pere-

andekatele

kunstnikkudele

edasiõppimist ja täiendamist:

17. april il 1925a.kinnitatud

a) toetada ettemõtteid, mille ülesanöeks
Eesti

kultuurkapitali

Helikunsti Populariseerimine

sihtkapitalide põhimäärus.

ja Eesti Helikunsti

on

kodumaal
wä-

tutwustamine

lismail:
8 1. Eesti kultuurkapitali kirjanduse, helikunsti, kujutawakunsti,
näitekunsti, kehakultuuri ja
ajakirjanduse siHtkapitalid moodustatakse Eesti kultuurkapitali

seaduse 812

aj aluswarast, mis
E.
kult.-kapitali
seaduses kindlaks määratud
mida
ja

paigutada kinniswaradesse ja kindsihtkapitalide wa-

lustatud ettewõtetesse

litsuste

ettepanekul,

nõukogu

heakskiitmisel

walitsuse kinnitusel:

kultuurkapitali
ja

Wabariigi

jäädwusta-

mine.
111.

Kujutama kunsti siHtkapitali ülesandeks:

a) ülemal pidada ja toetada

alusel ja koos nemad:

wõiõ

k) helikunstnikkude mälestuse

ühinguid

ja

asutusi, mille ülesanöeks on maalikunsti, graafika, skulptuuri, arhitektuuri ja
looma tarbekunsti lkunsttööstus) eöendamine ning wastawa kunstilise

hari-

duse andmine:
d) koomat kunsti edendada loomiswõimulistele

kunstnikkudele

töö

ülesannete,

Nr.

87/88

„Riigi

stipendiumiöe ja abirahade määramise
nähtud aladel-

Teataja"
Ajakirjanduse

VI,

näol p. a-s ette

manu ja
haigeid kunstnikke
ja
kunstnikkude surma puhul nende perekondi paiukite ja toetusrahade
määra-

haridustd) kirjastada albumeis ja publitsistlike iseloomuga

-6) wõimaldada andekatele

e) määrata reisistipendiume ande- ja
nerikkamatele ajakirjanikkudele'

kunstnikkudele

edasiõppimist ja täienöamists) toetada kunsti populariseerimist kodumaal ja wälismail näituste
korraldamise, teoste omandamise, tellimiste,
produtseerimise, loengute jne. kauöu-

б) toetada
e)

re-

a) anda toetust teaatritele wastamalt

toetust anda wanemate

ajakirjanikkude

mälestust,'
o) sidemeid luua Eesti ja wäljamaa ajakir-

nen-

janduse tegelaste ma helli) määrata tööstipendiume suuremate publitsistliste teoste kirjastamiseks.

de

tähtsusele, wõi teenetele näitekunsti
eöenöamisel ja poPulariseerimiseld) toetada näitekunsti koole ja kursusitoetada üksikuid

ja rahwalikke etendusi 6)! wõimaldada lama tegelastele edasiharimist ja täiendamisty) toetada lawätegelasi, kellel

oma

Z

krmsti-

määrtus lik ke

alal sil-

roaö

3.

Iga sihtkapitali walitsuse woodustaaastaks
järgmiste asjaomaste

kaheks

ühingute, asutuste ja organisatsioonide esitajad:
I.

Kirjanduse:

mapaistwaH teened, !autasude ja stipendiumide kaudu, samuti haigeid ja manu

Eesti

Eesti Kirjanduse Seltsi poolt

3-

lawategelasi ning surma puhul nende
perekondi paiukite määramise kaudu -

Akadeemilise Kirjandus ühingu poolt

1-

Akadeemilise Emakeele Seltsi poolt

1.

hoolitseda kunstiwäärtuslikkude samastus te

ja

lamakunstnikkud e

11.

mälestuse

maili) aidata

kinnis ma ra.

Kehakultuuri sihtkapitali

ülesandeks:

IV.

püüamad-

ü) kehakultuuri
uurimine ja
mastawa

puutumate
küsimuste
erimine-

po pu karise

kirjanduse

k) stipendiumide ha
mine

ja

wastamate

kunstnikkude

keskühingu
2.

111.

Näitekunsti:
Sihtkapitali

walitsuse

kogu.
Walijatekogusse

walib

saadamad

walijate-

hääleõiaus-

liste liikmetena:

ja instrukto-

b) näitekunsti sihtkapitali walitsuse poolt

ettemalmistamiseks x) Eesti kehakultuuri saamu tnstega
wä

kuj.

a) näitekunsti sihtkapitali walitsuse poolt
tunnustatud iga teaatriselts 1 esitajatunnustatud iga Eesti teaater:

rite

mus ta min e

1-

Arhitektide Seltsi poolt

määra-

soetamine-

toetusrahadeõpetajate

1-

Eesti

kunstnikkude liidu poolt
Kunstiühing „Pallas'e" poolt
Eesti kunstnikkude rühina poolt

kehalise konstitutsiooni parandamise kantõsta

1-

Riigi kunsttööstuskooli poolt

Eesti

d) niisuguste organisatsioonide toetamine,
mis rahwa isiklise
koosseisu tasapinda
du

Tartu ülikooli poolt

poolt

kutsumine ja toetamine-

e) sellekohaste kursuste
(teoreetiliste
Praktiliste) k-orraldamine-

1.

Kujutawakunsti:

E.

edendawate asutuste ellu-

a) kehakultuuri

4-

mid kumbki
111.

häda ta rmili kku

4-

seltsi poolt
Lauljate Liidu poolt
Tallinna ja Tartu konsermatooriu-

näitekunsti-kultuurile

soetada

-4-

Helikunsti:

tuimus tamme mälis-

b) Eesti näitekunsti

Kirjanikkude Liidu poolt

Eesti Akadeemilise Helikunstnik kude

jääöwustamise eest 8> hoolitseda näitekunsti populariseerimise
eest eriliste etenduste, loengute, näituste ja wäljaannete abil-

o)

ajakirja-

f) jääöwustada tähtsamate lajakirjanikkude

sihtkapitali ülesandeks:

<-) korraldada ja

töömõimetuiö

surma puhul nende Puudustkannatamatele perekondadele,'

nismara muretseda.
Näite kunsti

manu

tee-

nikke,'

t) aidata kunstikultuurile tarmilikku kin-

V.

perioodilisi wäljaanöeid, resp.

toetada nende mäljaandmist-

mise kaudu-

k)

ülesandeks:

sihtkapitali

а) edendada sa tõsta ajakirjanikkude kutse-

e) toetada

IV.

423

tui-

lisma il -

b) tunlmstatud kehakultuuri tegelaste toetamine haiguse puhul, samuti nende
rekonna toetamine surma puhul.

pe-

1)

oma

kunstilise

juhatuse I—4 esita-

jat, wastamalt oMIU alaliste tegewusharude armule, kusjuures te-

gewusharudeks

arwatakse

ooper,

draama, operett, lasteetenöus-

„Riigi

424

2)

nab

esitaja, kuna ülejääk

1

6

ti kool 1 esitaja

möööumld

ivatoorium 1

ja Talliutna kouser-

esitaja, kui tal ooperi-

klass olemas.
Näitekunsti sihtkapitali
tuleb iga

walijatekogu

sihtkapitali
walitsuse kutsel kokku ja walib kokkutulnuite hrrilgast
11-liikmelise
walitsuse 2

kahe aasta

aasta peale.
Mttrk
gu

tagant

s.

Esimese walijateko-

kirtsub kokku
haridusmiuisteeselles määruses ette
nähtud

riurrr

koosseisus riigi poolt toetustsaajate
leaatrite esitajaist.

poolt

tas.

1,-

liikmete nõudmisel.

Juhatuste koosolekuid

ta ruudust

peetakse

mööda.

Sihtkapitalide walitsuste

koosolekud

loetakse otsusewõimulisteks, kui nendest wähemalt pooled liikmed osa loõtamad ja sealjuures
wähemalt pooli J 3-das nimetatud asutustest
esitawad. Ei tule tarwilik arm liikmeid määratud
itke

ajaks kokku, peetakse järgmine koosolek
warem

kui

10 päewa pärast.

Otsused sihtkapitalide walitsustes teHääletuswiisi
hakse lihtsa
häälteenamusega.
määrab koosolek ise. Häälte poolekslangenrisel
awalikul hääletanrisel annab esimehe hääl üle9.

kaalu.

Terwishoiu

1,-

8 10. Sihtkapitalide walitsuste koosolekutest antakse juhatuse kaudu liikmetele kirjateel

pearvalitsuse poolt

Karskuse Liidu poolt

—1)
—l.

poolt

koosolekut.
enne
teada wähemalt 10 päewa
Teadaandes peab lühendatud olema:

1) koosoleku päew, tund, koht-

Ajakirjanduse:

-2) juhatuse poolt

—3;

wähemalt aasta ilmunud
Teiste ajalehtede
mis wähemalt
Eesti

2-

toimetuste poolt,
aasta

ilmunud

I,'

Kirjanduse Seltsi poolt

1.

Sihtkapitalide walitsustest osawõtjate
ühingute, seltside ja muude asutuste esitajad
langemad wälja, kui nende poolt esitatud selt4.

sid, ühingud ja asutused

oma

tegewuse lõpeta-

wad.
5.

Iga sihtkapitali walitsus walib
liikmete Hulgast üheks aastaks esimehe,

oma

selle

abi, sekretäri ja ilaekahoidja, kelle kui 4-liikmelise juhatuse ülesandeks on sihtkapitali walitsuse koosolekuid kokku kutsuda, selle otsust täide wiia,

sihtkapitali walitsuse asju ajada, sissetulnud palweid, soowiawaldusi, ettepanekuid
wastu wõtta

ja sellega esineda

walitsuse

is-

tuugitel.
6.

kokku

koosolekute pidamise koha määramaö

Sihtkapitalide walitsuste ülesandeks

a) kahe esitaja,

walimine

kultuurkapitali

nõukogusse,-

8
tel

11.

Sihtkapitalide walitsuste koosoleku-

tekkinud

küsimuste

e) koosolekul esitatud
ette

kantud

wõi

juhatuse

poolt

kawaitsuste, pakmete, soowi-

läbi-

üksikasjaliseks

rewideerimiseks
aruannete
ja
eriwõiw>ad walitsused õrna liikmete hulgast
komisjone waliöa ja eriküsimuste arutamiseks
töötamiseks

eksperte kutsuda.
asjaajamisega ja
§ 12. Kõik

koosolekute

pidamisega seotud kulud kaetakse sihtkapitalide
summadest. Juhatuse ja walitsuse liikmed saamad sõidu- ning
päewarahad
riigiteenijate
arnetisõitude tasuseaduses ette nähtud IV—l
astme palgasaajaile maksetawates nornndes.
wõi enam
§ 13. Kui pooled
kirjanduse,

helikunsti, kujutawakunsti,

kehakultuuri
walitsustes

ja

esita-

tuist organisatsioouest oma tegewuse
lõpetanud, siis määrab Wabariigi Walitsus hariöusmiuisteeriumi ettepanekul wastawa kultuuriala tegelastest õ-liikmelise

d) sihtkapitali eelarwe, sumur ade kasuta lu ise kama ning enese ja juhatuse tegewuse
kodukorra wäljatöötamine-

sihtkapi-

talide walitsused ise.

ajakirjanduse sihtkapitalide

on:

seatud päewakorö

otsustamisele julewate küsimuste üksikasjalikuma äratäheu d am i sega.
Juhatuse asukoha, samuti ka walitsuse

Päewalehtede toimetuste poolt, mis

8

kokku

1-

Eesti Ajakirjanikkude ühingu poolt

§

Erakorralisi koosolekuid wõiwad

1,-

Eesti

8

7.

Eesti Eugeenika Seltsi poolt

KehakasMatüse Instituudi
VI.

3,-

ja

wastuwõt-

kutsuda esimehed, juhatuste wõi sihtkapitalide
walitsuste liikmete kogu nutte wähem kiri

§

Eesti Spordi Liidu poolt
Eesti lvõinrlelNiisõpetajate Poolt
Tartu
ülikooli
arstiteaduskonna

aruande

Sihtkapitalide walitsuste järjekorralisi koosolekuid peetakse wähemalt 2 korda aas-

nr

Kehakultuuri:

aasta

mine.

8

§B.
u

läln aru ta un-

ja otsustamine wastawalt 8 2-le,walwannne
otsuste täitmise järele

6)

an-

walit3) iga näitekunsti sihtkapitali
suse poolt tunnustatud näitekuns-

ja ettepanekute

87/88

ne

esitaja juure,-

1

Nr.

awalduste

näitlejate kogu asemikke
iga
12
aastalepirrgu osalise
näitleja
oura

kohta

V.

Teataja"

hoolekogu, kel-

lel kõik sihtkapitali walitsuse õigused ja kohus-

tused ja kelle ülesandeks esimeses joones uue
wastamate
organiwalitsuse
kujundamine
satsioonide esitajaist Wabariigi Walitsuse kinnitamisel.

87/88

Rr.

Kui

„Riigi

näitekunsti

loalijatokpgu

sihtkapitali walitsus, keda

walinnd,

peale
loastawalt § 8-le kokku ei tule, kutsutakse haridusministeeriumi poolt walijatekogu kokku
uue walitsuse malimiseks.

3-ikordse

kapitali
ssihtkapitali
Walitsus".

nimetrrs)

Riigiwanem

a

h

e r ra

Wabariigi Walitsuse poolt 6.

mail

juriskonisulid ja nende
abid, usaldusarstid, jirriidilised nõuandjad ja waugiünajade kuraatorid;

11.

Wallanõukogu liikmed;
Wallawanemaö;
Wallamauema abid;

Kooliwanemad;

5.

Walla kohtu esimehed

6.

Raama tuko g ude juha ta jad;

9.
ette-

Magasi

jurisöonsuilid ja nende
abid, usaldusarstid ja juriidilised nõuandjad, kui need ametikohad ei ole Rii-

Eriti haridusministeeriumi

11.
1.

ja nõukogudest osawõtmine.

Alewiivauemad

3.

amet;
Pedagoogika nõukogu sekretärid;

Kooli

Pasteuri

instituudi

Eriti

liikmete ja
ametid

juhataja

kohtuministeerinnri

Wangimajade
keskwangimaja

arstid,
ja

peale

Tartu

alal:

6.

Jõesuu alewite;
Amrrraernandad.

IV.

Eriti

Nõmme

ja

Na rwa-

maakonnaonrawalitsustes:

sõjaministeeriumi

alal.

dade juhatajad;

Ämmaemandad;

4.

Loo

5.

Arhitektid;

6.

RaamatukoguHoid jad.

mawelskerid;

V.

2.

Eriti

liunaomäwalitsnstes:

Linnawolikogu esimehed ja liikmed;
Linnawolikogu kirjatoimetajad
ssekretäridj, peale

ja

3.

nrebaanika

Tallinna

linnawolikogu

Linna lwaestearstid, kooliarstid ja arstid haigemajades, wälja arwatud haige-

ja nende eriosakondade juhataja arstid teistes linna-asutustes;

majade
jad,

wagunite

ja ajutised peatuskohtade walwu-

rid ranöteewalitsnses.

maakonna haigemajades,
wälja
haigemaja ja nende eriosakon-

sekretäri;

õpilased posti peawalitsuses;
Jaamade
õpilased, ajutised
kütjad

Arstid

3.

rvangimaja

Teedeministeeriumi alal.

Posti-telegraasi-telefoui

esinrehed, liikured ja

arm akud

Ajutised lektorid.
V.

Maakonnarrõukogu

kirjatoimetajad;

1.

Eriti

IV.

2.

Alemi arstid, peale

Tallinna

arstide.

1.

J.

dekaani, teadusliku

ülikoolis.

1.

Raamatukogu juhatajad;

2.

Rektori, prorektori,

111.

Koolima nemad;

4.

juhata-

ja õpilaste raamatukogu

sekretäri, majandusnõukogu

1.

3.

1.

jad;
4.

ja teised alelvimaliisuse
liikmed, kui nende palk on alem-i sekretäri Palgast urad alam ;

kindel

muu

2.

alewiomawalitsustes:

2.

alal:

Tmruia udjad koolides ja kursustel, kellel riigi- wõi omawalitsuse teenistuses

ülemaa tajud.

Alewiwolikogu esinrehed, liikmed ja kirj ato i m e tajud;

tajas" awaldatnd koosseisudes ette nähko-

Naroo-

ja

Idade s;

1.

gikogu poolt kinnitatud ja „Riigi Teatud;
Ajutiselt wõi aegajalt kooskäiwatest

Petserimaal

ma

ja waestemäja

111. Eriti

'Konsultandid,

ia liikmed;

Külakümnikud;
Külawanemaö

wõtetes:

nrisjonidest

lwallaomamailitsustes:

2.

Riigiasutustes.

2.

Eriti

1.

8.

ja

liikmed ja esitajad igasu-

teistes sarnastes asutustes ja ametites

watagus tes

üldiselt kõigis riigiasutustes

lii sn sas uius te s.

gustes komisjonides, komiteedes, hoolekogudes, nõukogudes,
ühingutes
ja

3.

nimestik.

o rim iva

wõi määratud

7.

1.

s t e s.

Onmwalitsuse orgaanide poolt walitud

s.

Riigi- ja omawalitsuste teenijate pensioniseaduse§ m1ärkus 1põhjal ri gi- jaowawalitsuste asutustes ja et ewõtetes kõrwaltö ks

I.

u

2.

4.

loetawate ametite

lits usasut

Kionsultaudid,

i.

wõetud

wastu

m awa

1.

o n.

m ä g

a

Riigisekretär K. T

a.

O

üldiselt kõigis

I.

Sihtkapitali

J. Ja a ks

Haridltsininister H. V. R

ü.

425

kutse

§ 14. Igal sihtkapitalil on juriidilise isiku
õigused ja pitsat pealkirjaga: „Eesti Kültuur-

1925

Teataja"

4.

Ämmaemandad, wälja arwatud
emandad haigem aj as ;

ämma-

„Riigi

426

Koomawelskerid,'
Koolide raamatukoguhoidjad,'
Waestelaste-kohtu esimehed ja 'liikmed,'
Tunnikellade ülemaatajad.

6.
6.
7.
8.

Riigiwanem

J. Jaakson.

Töö-hoolekanöeminister Chr. Kaarna.
Riigisekretär K. Terras.

Teataja"

§ 3.

Eelmises paragrahwis (8 2) tähendatähtajast on tööandjad kohustatud maksma
haigekassale tööstuslise tööseaduse § 304 ette
nähtud maksu, wabanedes samast ajast peale
tud

arstiabi andmise kohustusest

Kinnitusnõukogu

üldkoosolekul

wõetud ja töö-hoolekandeministripoolt 13.mail

1925 a. wastu

ajal.
Haigekassa liikmete arstimise kulude

katteks

saadud maks armutakse arstiabi kapitali hulka.
Seda kapitali wõib tarwitada ai-

nult kassaliikmete rawitsenriseks.
§5.

1925 a. kinnitatud

Otsus Eestimaa haigekassade liidu 1925 a.
kulude eelarwe ja liikmemaksu määrade kinnitamise kohta.

Arstiabi antakse arstide, hambaarsja muu arstlise perso-

tide, ämmaemandate

naali poolt, kes kirjaliku lepingu põhjal haige-

kassa teenistusse palgatud.
Arstirohud

§ 6.
Kiinnitusnõukogu,

tööstuslise

ja muud arstimise abi-

tööseaduse

nõud

antakse

8 272 (S. k. XI k. II j. 1913 a. wäljaanne) ja
kinnitusnõukogu poolt haigekassade osamõtmise kohta tööstuslise tööseaöustiku 8
põhjal asutatud haigekassade liitudest wälja

arsti

ettekirjutuse põhjal.

antud

üldjuhtnööride („R .T."
a.) põhjal, otsustas:

1924

143

nr.

mõetuö

kujul

mk.

387.000.

suuruses

kinnitada.
liitunud

2) Lubada
1

p.

tähendatud

Haigekassadele

liidule

1925

la.

tasu

liikme-

maksu kolmweerand protsendi suuruses
haigekassale aasta jooksul sisse tulnud
liikme-

ja

ettewStjate

juuremaksuöe

üldsummast.

arstiabi

E.

Ju ürik.

Töökaitseosak. juhataja abi J oH. Sonin.

korralisel

Kinnitusnõukogu

haigekassa

tema warem

oma

teise arsti tarwi-

nõusolekut annud mõi

juhtumisel,

era-

kus

haigekassa arsti
oleks wiitnud, kuid iga-

poole pööramine aega
sugune edasilükkamine karöetaw oli.

8 8. Kui haige seisukord haiaemajas rawitsemist nõuab paigutatakse haige haigekassa ju-

hatuse ehk tema poolt wolitatud arstide korraldusel wastawasse rawiksusaiutnsse, kellega
haigekassa kassaliikmete

kokkuleppesse

on

8 9.

arstimise otstarbel

astunud.

Haigemajas rawit-

madalama klassi

nor-

Kui haigekassal wõimalik ei ole kassa-

liikmele

mõi tema perekonnale

raldada,

on

tasuma
üldkoosolekul

ainult

ja abinõude kulud tasuma ainult sel

juhtumisel, kui

semise kulud tasutakse
mide piirides.

abi

Töö-hoolekandeministri! eest,

liikmetele

Kui haigekassa liiget rawitseb mitte
87.
kassa arst, on haigekassa juhatus kohustatud

tamiseks oli

1925 a.
1) Eestimaa
haigekassade liidu
kulude eelarwe 2 kongressi poolt rvastu

natuuras.

Ülemaltäh endalud maks haigekassa kasuks
tasutakse haigekassa
liikmemaksudega
ühel
Z 4.

4. mail

87/88

Nr.

tema

arstiabi

kor-

kohustatud arstiabi kulusid

töö-hoolekandemiuisteeriunri

poolt

kindlaks määratud alustel.

töö-hoolekandeministri poolt 13.mail

1925 a. kinnitatud

§ 10. Täiendamas määrused kassaliikmete
rawitsemise kohta annab marja haigekassa peakoosolek ja kinnitab töö-Hoo lekanöemi n iste r.

üldmäärused haigekassa liikmete rawitsemise
korralduse kohta.

Käesolewa määruse maksmahakka§ 11.
misega tühistatakse „Riigi Teatajas" nr. 146

4.

mail 1925

a. wastu wõetud

(Alus: Tööstuslise tööseaduse 8
II

j.

1913

a.

wäljaanne

ühes

j

a

304 S. k. XI k.

1917

a.

muuda-

tustega.)
§l.

Haigekassa

wõib

1923 a. awalöatud Kinnitusnõukogu määrused „Määrus haigekassa liikmete rawitsemise
kohustuse ülemineku korra kohta Tallinna
korralduste"
ja „Määrus
haigekassa liikmete rawitsemise kohustuse üle-

ühise haigekassa
enda

korraldusse

oma liikmetele arstiabi andmiste tööstuslise tööseaöustiku 8 304 põhjal ainult peakoosoleku sellekohasel otsusel.

wõtta

§ 2. Haigekassa peakoosoleku otsuses (8 1)
tuleb täpselt ära tähendada tähtaeg,
millest

haigekassa tegelikult hakkab arstiabi andma,
kusjuures see tähtaeg alla 3 kuu ei wõi olla,
arwates peakoosoleku päewast.

mineku korra kohta Narma

haigekassa

ühise

korraldusse".
Tv ö -Hool e kandeministri

eest, abi
E.

J

il u r

Töökaitseosak. juhataja abi J oh. S

o ll

i k.
i n.

Rr.

87/88

Teataja"

„Riigi

Täiendaw määrus laewade

osade, masinate ja
tarbeasjade wäljamaalt läbilaskmise

muude

kohta.
Maksma

176

itolli-sissemeo põhitariifi 8
põhjal täiendatakse end. tollitariifi sama 8-i wastawa märkuse 3-ma alusel

märkuse

6-ma

maksma pandud raha-

ja kaubanöus-tööstusministrite määrus 31. maist 1922 a. nr. 80 XII
laewaöe
1922 a.)
(„Riigi' Teataja" nr. 79

ehitamiseks

ja parandamiseks

tarwis,mine-

wate, mereasjanduse peawalitsuse poolt
igal
üksikul juhtumisel kindlaks' määratud armul
tollita läbilastamate

osade,

tarbeasjade

laemade

masinate

ja

ja
materjalide

nimekiri

6.

Laemakereöe meealuste osade wärwimiseks tarwilikud Ispetsiaal-wärmid".
1926

juhatajad.
6.
Uulitsate lahtikaemamist, m-aa-aluste
kaablite, gaasi- ja elektrijuhede ülesseadmist ja
parandnstöid mõib ette w-õtta ainult elektrijaama wõi gaasimabriku juhataja sellekohasel
korraldusel ja isikute poolt, kellel p. 3 tähendatud luba olemas.
7. Muude kaablite ja juheöe parandus ning
ülesseadmine elektri- ja gaasi-juhede ligiduses

sündida tingimistel, et elektri- ja gaasijuheö milgi tingimisel rikutud ei saaks.
8.
Elektrijaama ja gaasimabriku wÄlisak-

mõib

ja

Elektrijaama

gaasimabriku

juhatajad

peawad iseäranis selle järele malwama, et nimetatud asutuste piirkonnas ei oleks sõjariistade, lõhkeainete ja laskemoona ladusid.

Nr. 895.

a.

Elektrijaama ja gaasimabriku korraliku
töötamise eest wastutawad nimetatud asutuste

olema.

Materjalid:)

18. mail

5.

nad peawad pimeda tulekul luukidega kaitstud

järgmiselt:
~(v.

427

eksijaid karisrahatrahwiga kuni
309.096 margaga, wõi mcmgistusega kuni kol9.

Rahaminister Leo Sepp.
Kaubandus-tööstusministri eest,

tan

min. abi Max Hurt.

Selle

sundmääruse

aöministratiiw

wastu

korras

kuuni.

me

õhu- ja sisekaitse ülemale
õiguse käesolewa sundmääruse korras
Ranna-,

Siseministri sundmäärus

nr.

Antud üld. kub. asUt. seaduse § 23

11.

lisa 8

19

1 põhjal Tallinna linna
elektrijaama
ja
gaasimabriku piirides awaliku korra ning julgeoleku kindlustamiseks ja kuritegewuse ära-

10.

Käesolew

loabriku piirkonnaks

avwatakse
ja

ja

gaasisunö-

selles

gaaftwabrik

ning

nende päralt olem maa-ala.
2.

Elektrijaama ja gaasimabriku

Tallinnas,

ning maa-aluste kaablite
ja elektri ning gaasijuhede
ülesseadmist ja

need

linna piirides

isikud, kellel

toimetada ainult

sellekohane

politseiülema

luba.
3.

ning

Elektrijaama ja gaasimabriku piirkonda

tähendatud ametisse ja töödele mõib
wõtta politseiülema loaga ainult kaineid, usalp. 2

dusmäärilise

elukommetega isikuid. Krimi,kohtu poolt karistatud,

naal süütegude eest

kahtlase eluwiisidega ja ilma loata tööle ehk
ametisse wõetuö isikud tulemad pkt.
tud

asutuste
kõrwalöada.
4.

12. mail 1925

piirkonnast

ja

2 ette

töödelt

näh-

otsekohe

Elektrijaama ja gaasimabriku piirkonda,

wälja armatud kontori ruumid,

on

kõrmalistele isikutele lubatud ainult

sissepääs
elektri-

jaama ja gaasimabriku juhatajate wõi nende
poolt wolitatud isikute sellekohasel loal. Öösel
on sissepääs
nimetatud
asutuste piirkonda
kõrmalistele isikutele täiesti keelatud.

maksma

a.

Siseminister

Einbund.

Angelus.

Juhatuskirja notaariuste kohta muutmine.
(Alus:

Ajut. notariaalseaduse Z

26

märkus.)

I.

piirkon-

wõimad töötada

paranöustöid

hakkab

Asjade walitseja O.

määruses elektrijaam

nas

määrus

awaldamifega „Riigi Teatajas".

hoidmiseks.
Tallinna linna elektrijaama

karis-

tust määrata.

p.

1.

annan

Juhatuskirja
nr. 24

§ 13.

notaariuste kohta

(„R. T."

1919 a.) 8 13 muudetakse järgmiselt:

Registrid malmistatakse

wastupida-

wast paberist hariliku kantseleipoogna suurulahtilöödud raamatu kahel
ses kõmas köites-

leheküljel amatakse järgmised lahtrid: a) akti
b) kuupäew, 6) aktitegija täieline nimi,
päritolewus
e) akti -summa,
ja elukoht,
g)
tempelmaks,
k) kinnistuslõiw,
J aktilõiw,

nr.,

Ir) notaariuse waewatasu, 1) akti sisu, m) aktitegija allkiri akti wastuwõtmise üle.
Register nummerdatakse lehtede miisi ära,
nööritakse läbi ja kinnitatakse rahukogu esimehe poolt.
11.
'

Käesolew

jaanuarist
18. mail

nnludatus

hakkab

m-aksma

1926 a.
1925

a.

Nr. 2.

Kohtuminister R. Gabrel.
Kantselei juhataja G. Lokko.

1.

„Niigi
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6.

Pärnu maakonnanõukogu poolt
XVI
ja 7. aprillil 1925 a. pr. nr. 2 p.
wõetud
wastu
siseministri
all
ja
poolt 15. mail 1925

a.

Nr.

Teataja"

kinnitatud

maksuinspektor Paul >Piho Petmaksttjaoskouda wanemaks maksuinspek-

jsk.

wanem

serj

toriks Wiljandi I jsk. ümberpaigutatud maksu-

inspektori

Andreas Domingas'e

Rahaminister

Sundmääruse osaline muutmine alkoholsete
jookidega kauplemise aja ja korra kohta Pärnu
(Antud piirituse- ja wiinamüügi seaduse („R
1921 a.) 111 -osa § 1 p. „<I" Põh-jal.)
nr. 48

Pärnu m-aakonnanõukogu otsusega 14. juunist 1923 a. (pr. nr. 3 p. IV) maksma pandud
1923 a.
aw-alöatud
ja „R. T." nr. 199/110
kauplejookidega
mise aja- ja korra «kohta restoranides, seltside
einelaudades ja igasugu joogikohades Pärnu

„Snnd»nääruse alkoholsete

tühistada ja maksima panna

1

Sepp.

juhataja E. W i lk
Ametisse kinnitus.
Rahanrinis tee r iumis:
VII aktsii-siringkonna jaoskonna

T."

8

asernele.

Leo

Otsekoheste maksude peamalitsnse

maakonnas.

maakonnas"

87/88

järgmiselit:
Restoranides, seltside einelaudades
a-lk-oholsete
sugu joogikoytädes, kus

ja igajookide

lubatud, wõib kaubelda: ttripäewil kella
11 õhtuil, pühapäewil kella
11 õhtul ja kewade-, sukella
päewal kuni

k. t.

August Wa l k kinnitatakse

korrna jaoskonna
1925

e u.

juhataja

sama

juhatajaks, arwates

i.

ringrnaist

a.

Ametist wabastus.
Rahaministe erinmi s:
Surma läbi tahkrrnud Narma jsk. maksuinspektori L. t. Aleksander J a kobs o n kusarwates 26.

tutakse ametnikkude nimekirjast,
aprillist

1925 a.

müük
8

honrm. kuni -kella

12

uueaasta

wiste-, jõulu- ning
kella 5 p.

laUpäewil kuni

l.

M är k

u s.

Seltside einelaudades wõib

pidude ja koosolekute
öösel kaubelda.

ajal

1

kuni! kella

s.

arwates

a.

awatud

on

PUNkt.
Wana-Tänasilma

on

ühenduses

Wi lj

2) Haapsalus ,/Haapsalu sadam" nimeline ia
raudteejaamas
„Haapsalu
3) Haapsalu

28

osaliseks
Käsukirja 31. märtsist s. a. nr.
muutmiseks arwatakse reserwi 1. aprillist s. a.
arwates riigiasutuste koosseisude koondamise
endisest Wõru II maksujaoskonnast
põhjal
Leonhard
reserwi arwatud kantseleiametniku
II
likwideeritird
Wõru
asenrele
Paabu,ski
kantseleranretnik
AgI
järgu
maksujaoskonua
nes Kerstenbeck, kuna Leonhard Paabusk Wõru maksuametisse IV järgu kantseleiametnikuua teenistusse edasi jäetakse.

Käsukirjade 31. märtsist s.

a.

nr.

28

ja

30

osaliseks muutmiseks armutakse reserwi riigiend.
asutuste koosseisude koondamise põhjal
I jaost. maksuinspektori k. t. Eduard

Wõru

Tartrr

t. Eduard

linna

-Obst,

1.

II

jsk.

aprillist s.

k. t. Eduard Krrla. arwates, maksuinspektori
Wõru
lasepp nimetatakse moodustatud ühise
ma ksujaoskonna n oo re ma ks maksuin spe k torik s.

12.

aprillist s.

wates

a.

arwates ja samast

paigutatakse

WaSMtaw

toimetaja

ümber

J. Relnholtz.

ni-

uieline,'

Otsekoheste maksude peawalitsuse teadaanded.

asemele

di

awalikud

III.

maksuinspektori k.

au

alljärgnewad

1. mail on awatud Läänemaal

(allkiri).

telefoni kõnepunktid:
„Paliwere"
lj Paliwere wallamajas

Kullaseppi

Wil-

wallanrajas,
Wana-Tänasilma
jandimaal,
,Mana-Tänasillna" nimeline telefoni kõne-

telefoni keskjaamaga.

Pärnu maakonnamal. esimees Markson.
Sekretär

Posti peawalitsuse teadaanded.
22. aprillist

päewast

endise

raudteejaam" nimeline.
Kõik nimetatud kõnepunktid

on

ühenduses

Haapsalu keskjaamaga.
12. -mail

wallantajas

s.

a. -ou

-awatud Wõrnmaal, Dim-mo

„Tinnno"

foni kõnepunkt.
Tim-mo 'kõnepunkt

on

nimeline

awalik

tele-

tihenduses Wõru kesk-

jaamaga.
13. mail s. a. on awatud Wõrnmaal, Laswa
wallamajas „Laswa" ninreline awalik telefoni
kõnepunkt.
Laswa kõnepunkt on iihenduses Wõru kesk-

jaam-aga.

telefoniagentuuri Irboska raudteeou
puhul
sulutud
ümberpaigutamise
jaama
Senno

s.

a.

22. aprillil

„Senuo" niureline ia awatud

„Jrboska-Waksal"

ar-

Wõru II

Tall. Eesti Kirp-Hhis. trütikoda

nimeline

telesoniagentuur.

Peainsener P.
Tehnika osak. juh. abi

Etrnk.

W. Laak.

Wäljaondja Kohnimimsteerium

