Hind

lisaga

10

marka

Riigi Teataja
Ilmub tarwidust mööda.
Toimetus ja taNtuS: Toompea lossis (pahemas tiiwas, alumisel korral).

Tellimise hind: TeMjatele

Kontor

soo

on awatud

Sealsamas
wötmine.

bri

kella

1/29—1/22.
tellimiste wastu-

lehe

Kõnetr.:

toimetus

44S

eest 2S0

Kuulutuste ja teadaannete hlnd:

SO num-

numbri

eest
üksikute

Kohtukuulutused suuruse peale

GeSti
numbrile müük on awatud
Tartu, pümu, Nariva ja
Naktvere

Reedel,

marka.

passide

kuulutused

Muud

kuulutused:
8

osakonnas.

juunil 1925

12.

100

tamata

panga

ja

Nr. 99/100.

100

„Niigi Teataja"

mrk.

232.

kontor

mrk.,

so

waa-

Kaotatud

—

marka.

—

iga m/m-rida

marka.

Nr. 99/100.

a.

I.

Nr. 35.

Wabadussõjast

Nr. 36.

Petseri

Määrus

riigikassa

Sisu:

muutmise

osawötnud sõjawäelaste autasu-seaduse
maakonna lisa-maamaksu
seadus.

seadus.

II.

kaubakrediitliku

wastutuse kohta.

Otsus Otepää alewiwolikogu walimiste äramuutmiseks.
Otsus Wana-Antsla wallanõukogu walimiste äramuutmiseks.
Juhtnöörid põllutöökoolide warustamiseks Mte- ja ehituspuudega riigimetsadest.
III.

Nimetused,

ümbernimetused, ametipuhkus,

ametist wabastus.

I.
Nr.

35.

Riigikogu poolt
1925

wastu

a.

5.

juunil

wõetud

Wabadussõjast osawõtnud sõjawäelaste autasuseaduse muutmise seadus.

—

Õiendus.

8 2. Maks tasutakse wallama litsuste kassasse maakonnanõukogupoolt määratud suuruses ja tähtaegadel.
8 3. Wallamalitsused arwestamad iga kuu

esimeseks pä emaks kõik

kuul sisseeelmisel
ja annawaö need maakonnawalitsuse kassale edasi hiljemalt 10-ks kuutulnud summad

Wabadussõjast osawötnud sõjawäelaste

au-

1923 a.)
tasu-seaduse („Riigt Teataja" nr. 27
maksma
7
8
pannakse
järgmises redaktsioonis:
—

7.

Selle seaduse põhjal määratud
„8
Selleks
antakse tasuta.
otstarbeks määrab
põllutööministeerium mäljaspool maaseaduse
24

8

maa

ettenähtud järjekorda

79 normaaltalu."

iKui summe edasi ei

sawad

saadeta tähtajaks, makkuus

mallamakitsused

miimitus-

raha.
Käesolema seaduse järgi sissewõeta8 4.
malta omama litsuswast maksust antakse
tele.

Allkirjale alla kirjutanud
Riigikogu

pä emaks.

abiesimees

A.

Jürman.

Abisekretär

J.

Piiskar.

8 5. Tähtajaks tasumatajäänuö maks loetakse maksuwõlaks ja nõutakse sisse ühes 2A
wiiwitusrahaga kuus.
Wiiwitusraha nõutakse sisse terwete kuude
eest, kusjuures poolikud kuud terweteks loetakse.

Nr.

Riigikogu poolt

36.

1925

a.

wastu

5.

juunil

wõetud

Petseri maakonna lisa-maamaksu seadus.
8 1. Petseri maakonna omawalitsusel on
õigus maksu wõtta kuni 40 marka tarbe- ja
mis
metsamaa tiinu pealt lisaks
ta

mata

taja"

heaks saab

19.

jaanuari
waranduste maksuseaduse

oma

nr.

18/19

—

1920 a.,

sead.

1920 a. kiiku-

(„Riigi
nr.

Tea-

82) alusel.

8 6. Enne waranduse ühe omaniku käest
tekkinud
maksuwõlg
teise kätte üleminekut
tasutakse

uue

omaniku poolt.
See määrus ei käi

Märkus.
likul

enampakkumisel

omandatud

awa-

wa-

randuAte kohta.

8

7.

MaksUwõla

sissenõudmine

sünnib

ivastumaidlemata korras.

Maakonnamalitsus on
õigustatud
8 8.
pvotokolleeritud otsuse põhjal lubama maksu-

466

„Riigi

Teataja"

tähtaja pikendust majanduslikult raskes seisu-

wäärtused,

korras olewatele maksjatele.

weksliö

Maakonuanõu-

kogu loal wõib

maha kustutada, kui
maksu
sissenõudmiseks lootust ei ole wõi sissenõudmine maksjat Majanduslikult wõib häwitaöa.
H 9.
Maksu summa ja muude maksukorralduste wastu wõib
maksumaksja kaebust
tõsta maakonnauõukogus kahe nädala jooksul
arwates.
päewast
maksulehe
kättesaamise
Maakonnanõukogu otsuste peale wõib! edasi
kaemata sama tähtaja jooksul aöministratiiwkohtu korras.
H 10.

ei

Kaebuste-tõstmiue

pane

seisma

wõib tulla

A.

Jürman.

Sekretär T. Kalbus.

II.

Wabariigi Walitsuse poolt 8. juunil 1925a.nr wastu wõetud

kaubakrediitliku wastutuse kohta.

riigikassa

(12. meebr. 1926

seaduse nr» 6, „Riigi Teanr.
taja"
29/30, lalusel.)
a.

Põllumajanduse ja kalanduse tarbeks
ettewõtetegutsewatelt
telt
kaupade
ostmisel wõetakse
riigikassa
kanda
kaaswastutus,
omawõlalise Wemehena, wõlgujäänud kaupade hinna ja intresside tähtajalise tasumise eest HZ 2-0 tähenD

1.

Soome Vabariigis

datud alustel.

H 2.

kauba,
ostjate-tarmitajate
wõlakohüstused importööri in-

tama.

Missugused kindlustused kellegilit nõuetamäärab riigikassa juhataja, kokkuon
leppel importööriga» sJmPortöör on kohustatuid esitama, riigikassa nõudmisel ja määratud
tähtaja
jooksul, lisakindlustusi, kui
—

juba olemasõlewate

Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees

wõi

wõi wastutuspealkirjaga,
wõi
öossamendt
wekslid, mis imPorteertja asutuse mm seltsi
Poolt Wälja
autud ja Wastutuswõimuliste
ettewõtete wõi isikute pealkirjadega warustatuö.
Viimasest kindlustuste tiigist esitatud
weksliö peab, riigikassa nõudtuisel,
ostjatetarwttajate wekslite wastu
ümbeüwüheta-

wiaö

maksu sissenõudmist, kuigr pärast
maksu kohta teisi korraldusi.

Määrus

ehk

Rr. 99/100

Wastutus antakse asutuste ja seltside

ostu(edaspidi nimetatud importöörideks)
operatstoonideks, kes ühistegewuse ja Põllumajanduse huwides töötawad ja keda peetakse
rahaministri poolt, kokkuleppel põllutöömiuistriga, senise tegewuse põhjal äriliselt usal-

datawateks ja tarwilisel ulatusel ostu-müügi

turuwäärtus

wõi

wiidsus riigikassa hindamisel wähenenud
§ 6.

Jmportöör

kohustatud

on

likon.

lubama

ostjatele Eestis kaupade müümise'! samasugusoodustusi kaupade
seid
hinna
tasumisel,
nagu n ad ise kauLakrkdiiti kasu tarv ad (s. o.
sama krediidi määr, tähtajad, intress ja m.j,
kui ostjad tarwilikud kindlustused annawaö.
Ostjalt wõetakse weksliö ehk wõlakohustused,
wõi käemehe pealmähemM 2 wastutaja
kirjaga.

Kaupade müügihinna määra wad imporkuid mitte üle
töörid,
kohaliku turuhinna
wastawate kaupade eest.
Kaupade müük peab sündima kas otsekohe
tärw/itajatele, ehk kooperatiiwiöe kaudu: põllupidajatele, piimatalituse ühisustele ja kalameestele wõi nende ühisustele»

Krediidi määr ei wõi
üle

kohta

160.000 marga

Ulatada

ja

ühe isiku
ühisusele üle

<600.000 marga.
Kui müüjal

pole andmeid ostja elukutse
kohta, tuleb nõuda kohalise omamalitsuse asu-

esitamist.
tuse
tunnistuse
.Paadimootorite
müümisel tuleb wõtta kohustus
ostjalt
ja
wastütajatelt, et wõlg kuulub 'wiibimata,
kui wõlgnik salaenne tähtaega, tasumisele,
wõtnud wõi seda seina
kaubaweost on
osa
paadiga

on

toimetatud.

organiseerimises wastuwGetawateks.
§3.
Vastutust wõib anda, sarnaste kohustuste eest, mis wastawad krediidi määra,
tähtaegade ja intressi asjus Soome Vabariigi Valitsuse poolt lubatud normidele ja

Riigikassa wastutus Soome malitH 6.
susele antakse Rootsi kroonides sõlmitud kolepingud
selle
hustuste eest.
Müügi-ostu

12. weebruari ,1926

ka

seaduse nõuetele.
Kaupade liigid ja nende Mdhinna, mille
iraporteerimisel wastutus
antakse, määrab
põllutööminister,
kokkuleppel
rahawintsta.

riga.

Importöörid.(8 2)
H 4.
kassale wastutuse

annawad

riigikohustuse,
käesolewa määruse ja Soome müüjatele antawate wõlakohustuste
tingimuste täitmise
kohta, ja tagatised. Selleks wõiwad olla Hanseaduse HZ 44 ja 77 täh.
gete
ja tööwõtete

arwel müüdud kaupade üle, samuti
wõlakohustused ja weksliö seatakse kokku

krediidi

Eesti kroonides.

Amportöör on kohustatud mäkswa
Panka, ülekandmiseks Soome Valitsusele, wähemalt 16 päewa -enne wõlakohustustes (H 3) määratud tähtaega, intresside ja
sumamortisatsiooni tasumiseks tarwilikud
mad Mootsi waluutas, ja kwiitungi esitama
§

7.

Eesti

riigikassale.
Kui

wõla wõi intresside

dekiteeritud

riigikassa

arwet

tasumiseks
Eesti

on

Pangas,

Nr.

on

99/100

„Riigi
maksma

importöör kohustatud

sale intressi

riigikasöiskontoprotsendi

Eesti Panga

kuni tagasisuuruses,
debiteerimise
aj>ast
nl äksupä e w ani jaj peale selle 1A kuus trahwi,

poolikud kuud

terwieks arwaies.

kuu

Kui 1

tähtaega
jooksul peale maksu
tähendatud
summad tgffutud et ole, on riigikassal õigus
nõuda, et kogu wõlg, mille eest wastutuZ antud, ühes intressi, trahwi ja kuluöegia 6 päe-

jooksul riigikassa arwele makstaks. Kui
nõudmine pole täidetud, on riigikassal õigus

>wa

tagatiseiksantud wäärtusi ja dokumente

oma

käsipanti ära müüa wõi
äranägemisel kui
kohtukorras nõudmist tõsta. Kui kindlustuste
realiseerimine
wastutab

summat ei kata

uõuetawat

wõlgnik kõige

oma

muu

Teataja"
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a. otsus Wana-Antsla
walimiste äramuutmiseks.

Siseministri 2. mai 1925
wallanõukogu

, Silmas pidades,

et

„Töörahwa ühise

wallanõukogu liikmed

kõrwaldatud ja ase-

on

tatud kandidaatidega

teistest rühmadest enne
minu poolt otsusega 17. aprillist s. a. määratud uute walimiste
wäljakuulutamist, mis
selle tõttu
muuta

(„R. T."

tarwilikuö ei

enam

ära

minu

otsusega

ole,

17.

otsustan:

aprillist s.

a.

a.) määratud WanaAntsla wallanõukogu walimised.
nr.

65/66

—

Siseministri eest

1926

min. abi
'

E. Kübarsepp.,^

—

waran-

wäe-

rinna" nimekirja järgi walitud Wana-Antsla

Omamalitsuse asjade peawalitsuse

dusega.

juhataja E. Dols.

Jnrportöör on kohustatud
88.
esitama
riigikassale nõuetawal kujul
j,ai ajal kõiki
teateid antud mastutusega ühenduses olewäte
operatsioonide kohta.

Riigikassal

on

õigus

igal ajal, kuni mõla tasumiseni, rewideerida
mastawa asutuse wõi seltsi asjaajamist, raamatuid ja dokumente tähendatud operatsioonide alal ja ka üldse ttritegewust.

Kui sellega

ühenduses kulud —tasub
gsutns tvõi selts.

riigikassale

need

pu

on
,õigus
Riigikassäl
waskuwõtmist,
hoid(8 4)

Märkus.
kindlustuste

mist ja ivahetust, ühes tarwiliku

arwes-

toimetada Rahwapanga ehk

muu

kreöiitasutuse kaudu, tingimusel, et see
riigisummadest kulu ei nõua.
KaesoleMas
8 tähendatud
andmise ja rewidkerimise kord

siis

ka

wastama

teadete

maksab

krediitasutuse kohta.

Niigiwanem

J. Jaakso

Rahaminister L.
Riigisekretär K.

n.

Sepp.

Terras.

Põllutööministri juhtnöörid põllutöökoolide
warustamiseks kütte- ja ehituspuudega riigimetsadest.

(Alus:

251

Metsaseaduse 8
VIII k.

1.

W. s. k.

j.)

8 1. Põllutööl volide warustamiseks Sütteja ehituspuudega antakse põllumajanduse peawalitsuse poolt kinnitatud sellekohaste eelarwete järele koolide
ülewalpidajatele metriigimetsadest
sade peavalitsuse korraldusel
metsamaterjale järgmistel tingimistel:
laboratooKoolihoonete
klassi,
D 2.
riumide, töötubade, õpetajate ja õpilaste eluruumide,
sauna
jne.
kütmiseks ja
köögi,

korrashoidmiseks

wõi

ehitamiseks

uute

an-

takse kütte- ja ehituspuid tasuta.
Koolide
asuwate
majanöusliste
juures
ettewõtete

hoonete

wõi uute ehitamiseks

ja korrashoiuks
ja ehituspuid

kütteks

kütte-

taksi hinnaga.
Puud antakse metsas kännu peal sa nende

otsus Otepää
Siseministri 23. mai 1925
alewivolikogu walimiste äramuutmiseks.
a.

Silmas pidades,

et

„Töörahioa ühise wäe-

rinna" nimekirja järgi walitud Otepää alewiwolikogu liikmed on kõrwaldatud ja asetatud

teistest rühmadest enne minu
poolt otsusega 17. aprillist s. a. määratud uute

kandidaatidega
walimiste
enam

mis

wäljakuulutamist,

tarwilikud

ei

selle tõttu

ole, otsustan: muuta

ära

aprillist
s. a.
(„R. T."
a.) määratud Otepää alewiwo li kogu walimised.

minu
nr.

17.

otsusega

66/66

—

1926

Siseministri

eest

min.

abi

E.

Kübarsepp.

Omamalitsuse asjade peawalitsuse
juhataja E. Dols.

ülestöötamine ning

ülowalpidajate
3.

8

wälljawedu

sünnib kooli

eneste kulul.

Küttepuid antakse kuni

k.-süld

1.

ahju ja kuni 114 k.-sülöa iga pliidi kohta.
aga

keskküte ehk

ühisköök

olemas,

iga
On

antakse

küttepuid eelmiste 3 a. keskmise tegeliku tarwituse järele,- samal alusel antakse ka küttepuid kooli sauna jaoks.
8 4. Kooli ülewalpidajtaö

/

on

kohustatud

saadud kütte- ja ehituspuid kasutama ainult
selleks otstarbeks, milleks nad antud.

Juhtumisel, kui keegi kooli ülewalpidlajatest saadud kütte- wõi ehitusmaterjali määratud ostarbeks ära ei kasuta

isikutele

edasi müüb,

wõi kolmandatele

wõib põllutööministee-

temale
käesolewa
alusel
juhtnööri
j-a ehiiuspuude andmise lõpetada ning
metsade peawalitsuse korraldusel nõutakse te-

rium

kütte-

,,Riigi
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malt muuks

otstarbeks äratarwitatud wõi
edasimüüdud kütte- ehk ehiitusmaterjali wäärkus-

sisse keskmise turuhinna suuruses,
juures taksihind, kui see
tasutud,
arwesse

tus

wõeta!kse.

Riigikontrollis:
riigikontrollÕigusteadlane Aksel Mei
nõukogu asjade
walitseja ja riigikontrolli
kantselei juhataja kohuste
täitjaks, armates
—

1.

1926 a.

juunist

Loobub Seegi ehitusmaterjalide saaja-

§5.

tema

ko-

hustatud metsade peamalitsuse

nõudmisel

ta-

suma saadud

,Väärtuse

test Sooli ülemalpiöamisest,

siis

ehitusmaterjali

on

aasta kohta, mille
jooksul kooki peetud peale materjalide saamist,

materjalide Väärtusest iga

ja materjalide taksihind, kui see
tasutud.

ehituspuude

saamisel riigile

juunil

1926

Põllutööminister A. Korem.
juhataja K.

Rah a miui ste eri u mi s:
mauem

ümber IV

list

Tiitso.

III.

maksujaostonna maksuinsArtur P ea l paigutatakse

VI

Tallinna

pektori

abi

maksujaoskonöa,

armates

1.

april-

1926 a.

maksujaoskonna maksuinsDreher paigutatakse ümber Tallinna VI maksujaoskvnda, arTallinna

pektori

a.

Kantselei

Ümbernimetused.

ma-

terjali andmise aasta kohaliku keskmise turuhinna suuruses, millest maha arwatakse

3.

Nr. 99/100

Teataja"

wates

III

wanem

1.

abi Osmald

aprillist

1925

a.

Teedeministeeriumis:

Huwiöes:
Paigutatakse ümber teenistuse
laöMinistratiiwosakonua
peamalitsuse
posti
juhataja kohuste täitja Märt Ruubel
Tallinna peapostkontori ülema kohuste täitjaks ja praegune peapostkontori ülema koOskar Jan komi ts
posti
huste täitja
peamalitsuse aöministratiimosakonna juhataja
kohuste täitjaks, armates 1. juunist s. a.

—

Nimetused.
Waltsm«i nistee'ri utu is: '

—

Erakorraline
nister
—

Soome

saadik

ja

walitsuse

mi-

täismoliliire

juures A. Hellat

ühtlasi ka erakorraliseks saadikuks ja täis-

woliliseks ministriks Ungari walitsuse juure,
18. maist 1926 a.

Ametipuhkus.

arwates

Rahaministeeriumis:
Otsekoheste maksude peamalitsuse asjaajaja
Tallinna IH maksuLeopold Uhlberg
jaoskonna waksuinspektori wanemaks abiks,
arwates 13. maist 1925 a.
Johannes PeBaltiski tolliülema k. t.
—

terson

kohuste

—

Tallinna

täitjaks,

—

rahukohtunik

juunist 1925 a.
Nooremad kohtuameti kandidaadid August
M a a s i k, Aleksander M ä g i, Johann P i l l,
Johannes Kerge, Johannes Õunapuu,
Herbert Must ja WerNer Johanson, kes
arwates 3.

kohtupalatis
wastawa

uemateks kohtuameti
tes 18. maist 1925 .aj.

arg au

und,

—

kandiöaatiteks,

wa-

kohta wakantseks jättes,
aprillist 1925 a.

Mitt
1.

—

a.

ülema
abi
k. t.
peatolliameti
ametist
Werziusky wiabastatakse

Tallinna

Nikolai

pakmel,

arwates

riigisekÕigusteadlane Richard Öwel
retäri abiks, arwates 1. juunist 1925 a.
—

Wa-tutaw

toimetaja

J. «eiichold.

Tall.

Eesti

10.

junnist

1925 a.

Õiendus.

85/86 ilmunud nimetuste all
haridusministeeriumis õigeks lugeda:
„R.

T."

nr.

"Riigikantseleis:
ja
riigiriigiarhiiwi
Nuth
raamatukogu ühiseks juhatajaks, arwates 1.
Dr. A.

Riigikantseleis:

arwates

Rahaministeeriumis:

Kaubandus-tööstusMinisteeriumis:

1925

Tõrwand.

—

oma

—

15.

tatakse ametist, Wabariigi Walitsuse õilsusega
26. maist s. a., rekvireerimise ja sõjakahjude
hindamise peakomisjoni mauem käskjalg Liisa

arwa-

KohtumiNtsteeriumi nõunik J. Wender
ühtlasi ka Mteainete keskkomitee likwiöeerimiskomisjoni -liikmeks, arMgtes. 13. maist

kinöralkuni

Siseministeeriumis:,
Riigiasutuste töö koondamise seaduse s,,R.
T." ur. 16/16
1926 a.) § 1 P. a Põhjal Vabas-

ees
korraldatud katsekomisjoni
wanema kohtuameti kandi-

omandamiseks

1.

Ametist wabastus.

eksami

daadi kutse

kindralstaabi

asetäitjaks määratakse kindral-

juunini,
staabi kiudral-major
tema

peatolliameti ülema abi
10. juunist 1925 a.

Aleksander
Tallinna-Haapsalu rahukogu alaliseks

Tallinna 1. jsk.

abi

lubatakse puhkusele

umjor Lill

arwates

Kohtuni iniste eriumis:
Rost
liikmeks,

Sõj aMi n is te e rium is:
Sõjaministri

—

jaan. 1925."

Kirj.-Ähis.

trüiikoda.

Wäljaandja Ko-htuministeevium.

