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100
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8

Naktvere osakonnas.

101/102.

Teisipäewal,

16.

marka.

juunil 1925

—

waa-

Kaotatud
marka.

20

—

iga m/m-rida

marka.

Nr.

a.

101/102.

II.

Rahwusnimekirjade pidamise määrus.
Wähemusrahwuste kultuur-omawalitsuse korralduse määrus.
Eesti Wabariigi Saksa rahwuse kultuurinõukogu walimise määrused.
Sundmäärus korstnate pühkimise kohta Tapa olemis.

Sisu:

III.
Teadaanded

muudatuste

kohta Riigikogu juhatuse koosseisus.
3. jsk. töökaitseksmissari ringkonna kinnitusameti teadaanne.
Posti peawalitsuse teadaanded.
—

II.

Wäh

e m u s

rahwu

k ul t uur-o

s te

seisab
manematest
rähm ns nimekirjas
ning teise wanema poo>lt lapse nimekirja

mawalitsuseaduse § 29 ja30põhjal

iile swõtm ise kohta

4.

I.

nr.

31/32!

—

1925

a.,

Rahmu snime kirju

sead.

nr.

kuulumale

manemate

les nimekirjas seisab ja laste
rahwuse
määramise suhtes man emale mahel ei
ole kokkulepet saawutatuö.

9.)

piöawad

Jsiklised teadaanded esitatakse kohalilkkültuur-hoolekogudele, kes on kohustatud neid läbi waatama ja leadaandjat, kui
ta seatud nõuetele waslab, rahwusnimekirja
8

as ulus ed.

Kahte rahwusse

alla 18 aasta manused lapsed. Liti isa sel-

Rahwusnimekirjade pidamise määrus.
(„R. T."

-kirjalik nõusolek esi-

tatud,'

1925 a.
wastupoolt
wõetud
8. juunil
Wabariigi
Walitsuse

6.

kuiöele

8

Rahmnsnimekirjade pidamaleks or Maon: kultuur-mialitsus ja kohalikud kultuiur-ho0lekogud.
82. Kültuur-walitsuses peetakse üldine
1.

ttideks

rahmusnimekiri,

ho!olekogudes

—

kuna

kohalikkudes kultuur-

nende

t e«g ew u sri ngikonnas

elama te kuktunr-omawalitsnse liikmiete

nime-

kiri peetakse.
lt.

R

83.

a

a

pidamine.

Rahwnsnimekirja aluseks

on

musta-

kuulnwad mäWastawasse rahwusse
he nmll 18 aastal manad Eeski kodanikud
nende

kirjalikul teadaandel,'

2.

Rahwusnimekirjades seisma te

3.

Kahte

kude alla
alla

nädala

kättesaamise pä emast

jooksul

teadaande

arwates.

Mklisele teadoanöele tuleb juure lisada
seaduslikus korras tõestatud ärakirjad rahmust-lõ enda ma test dokumlentidest, kahes
eksemplaris.

h.wu snimek ir j

ma mähenmsrahwuse
kultuur-nõuesimese
kogu hääleõiguslikkude ma lisate nimekirjad.
§4. Rähmusnimekirja> kantakse peale selle:

1.

üles mõtma kahe

18 aasta

kodanik-

manused lapsed-

man omale
rahwusse kuulumale
18 aasta manused lapsed, kuii üks

§ 6. Kui isiklik teadaanne rahwuse kohta
lahku läheb teadaandja legitimatsiooni dokumentides sisalduwatest andmetest, siis kantakse
ta esitab
teadaandja rahwusnimekirja,
kui
siseministeerinmi korraldusel
randatud

wastamalt

pa-

legitimatsiooni dokumendi mõi sise-

ministeeriumi poolt mälja
legitimatsiooni dokumendis

antud

õienduse

rahwuse

suhtes

tehtud paranduse kohta.
Märkus. Käesvlemas paragrahwis
dokumentide
parandamise

tähendatud

asjus tuleb pöörduda kirjalikult kas öise-

„Riigi
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kohe siseministeeriumi poole, wõi politwõi
ülemate
sei
politseijaoskondade
kaudu.
Palwele lisatakse juure ärakiri
legiNmatsiooni dokumendist ja tarwilised
tõendused rahwuse kohta.
§

Mahwnsnimekirjast kustutatakse maha

7.

wäHemusrahmuse kultuur-omawalttsuse
med, kes:

liik-

soowil wähemnsrahwnse kültimromamalitsusest lahkuwaö, sellest kirjalikult teatades kohalikule kultuur-hooleoma

kogule;
б) wähemusrahwuse kultuur-omawalttsuse
liikmete lapsed (§ 3 p. p. 2 sa 3), kes 18
kui nad ühe aasta
aastaseks saanud,
jooksul ei ole registreerunud.

Rahwusnimekirjad

likud

—

—

siseminister remi de erimi sek
nähtud korras wõi mõnel muul teel saadud andmete põhjal kultuurhoolekogude wõi kultuur-walitsuse tegewukokkuseadmise asjas
ses rahwusnimekirjade
ta
seaduse rikkumist, teatab
sellest kultuurwalitsusele
tähtaja seadusliku
ja anitärab
Leliab;

12.

mak sanapan e mis eks.

pöörduda, kahe nädala jooksul tähendatud tähtrahuaja möödumisest arwates, protestiga
korras
ning
kogusse
administratiiwkohtu
ühtlasi seisma panna Protesteeritud tegemust
kuni kohtuotsus ent.
tz 13. Kultuur-walitsus on kohustatud korraldama wähemalt kord aastas rahwusnime-

kirjaöe rewiheerimist.

üldine sa koha-

peetakse kahes jaos: esimesse (regis-

kantakse sisse isikud, kes üle 18 aasta
L), alla 18 aasta manad isikud.
§0.
Rahwusnimekirjades märgitakse registreeritatawa isiku kohta järgmised andmed:
o) perekonnanimi ja uiult (kui mitu nime,
siis kõik, abielu- ja lesknaistel ka wallaspõlwe perekonnanimi);
d) sünöiwiseaeg;
e) perekonnaseis (abielus wõli mitte, lesk,
ter

manad sa teise (register

,

Remiideerimise kohta seatakse kokku sellekohane akt, mis ära kirsas esitatakse
siseministrile.
§

14.

kogud

>asu tus te

kohustatud rttgi- ja omawalitsusnõndmisek andma kõiki rahwusn ime-

kirjad es sisalöuwaid teateid.
Kultu ur-walitsusel sa knktuur-hoolekogudel on

õigus riigi- sa omawalitsusasütustekt

rahwusnimekirja
teid saada.

§

9

Riigisekretär

muudatustest nimetatud andmetes

wa-

rem-registreerituö isikute kohta; samas korras
wähemusteatatakse ka kültuur-walitsussle

kultiuur-omawlalitsus est

rahwuse
üle.

lahkunute

tähtajaks saaöawad kultuur-hoole-

siseministeeriumi-le

sellekohaseid

tea-

registreeritud isikute kohta ühes
ärakirjadega tähendatud isikute poolt esitatud
dokuteadaannetest ja raHwust-tõendgMatest
teid uuelt

§
kohaliku

1925

Alalise

(„R. T."

wastu

juunil

wõetud

nr.

31/32

—

1925 a.,

sead.

nr.

9.)

Z 1. Wähemusrahwuse kultuur--omawalitsuse ülesandeks on:
a) Eeski Wabariigis wastawa wähemusrahmnse emakeelsete awalikkude M eraõppeasutuste organiseerimine, valitsemine

elukoha

kultuur-hoolekogu

uue

ühest
tegewuspiirkou-

ülewiimisest

tähendatud kultuur-hootekoguöest
rahwusnimekirja ja teatab
ühtlasi sellest esimesele kultuur-hoolekogule,
kes isiku oma rahwusntmekirjast maha kusWiimane

ja järelwalwe, ning

d) selle wähemnsrahwuse muude kultuurülesaunete eest hoolitsemine ning selileks >e>llu kutsutud asutuste sa ottewõtete
wialitsemine.

kultuur-hooleülemtneja
alalise elukoha järele.

kannab isiku oma

tutab.

a.

Wähemusrahwuste kultuur-omawalitsuse korralduse määrus.

nast teise, teatab

kogule

kultuur-omawalitsuseseaduse § 29 jap3õ0hjal

Wabariigi Walitsuse poolt 8.

mentidest (8 6).
11.

Terras.

I.

Samaks

kogud

Wähemusrahwuste

Einbund.

K.

nõutud

isikute kohta, kes läinud kuu jooksul
uuelt registreeritud, samuti ka teateid ettetul-

andmed

nud

J. Iaaksou.

Riigiwanem

Siseminister

tehakse
Möisse rahwusnimekirja
kohal ikkude ku ltu ur-ho ole kosi sse ka!nd>mised
Selleks saagude tegewuspiirkonöade järgi.
dawad kultuur-hoolekogud
iga järgmise kuu
kultuur-waliisusele

tarwilikke tea-

pidamiseks

.

H 10.

Päewaks

ja kultuur-hoote-

Kultuur-walitsus

on

lapsed kuni 18 a. wanaöuseni);
ä) alaline elukoht.

7.

määratud

Klli

rikkumise kõrwaldatähtaja jooksus seaduse
misest pole tmtatud, on siseministril õigus

d) Eesti kodakondsusest lahkunud;

§8.

Z

101/102

Nr.

wõi § 10, II lõikes ette

korma

а) surma läbi lahkunud;

e)

Te ala ja"

§2.
susel

on

Wähemusrahwuse kultuur-omawalitõigus

maksma te

seaduste

alusel

omandada ja wvõrandada

warandust, sõlmida
peale kohustusi, samuti

lepinguid, wõtta oma
esineda kohtus oma wara-nduslistes asjades

„Riigi
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Nr.

nõudjana wõi kostjana, käies selle juures seaduste määruste järele,

mis Valitsusasutuste

asjade kohta makswad.
83. Wähemusrahwuse kultuur-omäwalitsus teostab tema wõimupiiri kuuluwaid ülesandeid

iseseismalt, kuid alludes nende teosta-

misel maksmatele

seadustele
ja Wabariigi
Walitsuse määrustele samas korras ja alustel, mis ette nähtud maaomawalitsuste kohta.
kultuurwähemusrahwuse
Järelmalwe
nmawalitsuse tegewuse üle kuulub siseminist-

Teataja"

Lahkumise korral oma soowil tuleb sellest
kirjalikult mähemalt pool aastat ette teatada.
8 10. 80 P. p d ja e põhjal kultuur-omaühistel
walitsusest lahkunud on kohustatud
alustel kultuur-omawali tsus se kuuluwatega
kuni eelarwe aasta lõpuni kultuur-omawalit-

snse

wastu kõiki

rahalisi kohustusi täitma.

kultuur-oma8 11. Hääleõiguslikkudeks
walitsuse liikmeteks koetakse rahwusni me kirjas seiswaö täisealised kodanikud, kellel õigus

osa wõtta omawalitsuse

wali-

esituskogude

m istest.

rile.

8 4. Wähemusrahwuse kultuur-omawalitsusel on õigus kantseleimaksu wõtta maakonnaoniamalitsuste kohta m-akswatel akustel.
6.

8

Tempelmaksu- ja postikulude suhtes

wähemusrahwuse kultuur-omawa litsus
samadele määrustele, niis makswad omawa-

III.

WäheMUsrahwuse kult uur-oma waon:
orgaanideks
litsuse

litsuste kohta.
86. Wähemusrahwuse kultuur-omawalitsusel on pitsat. Pitsat kannab Wabariigi mappi

ja pealkirjana asutuse ametlist
nimetust
riigikeeles, soowi korral ka wastawa mähemusrahmnse keeles ning kinnitatakse

wasta-

wa
wähemusrahwuse kultuur-walitsuse ettepanekul siseministri poolt.

1) kuktUiur-nõukogu,
2) kultuur-wa litsus ja

kultuur-omawa8 7. Wähemusrahwuse
litsuse liikmeteks on kõik selle
omawalitsuse

peetawatesse

rahmus-nimekirjadesse

üles wõetud Eesti kodanikud.

88.

Nahwusnime kirj

a

wõiwad endid üles

wõtta lasta wastamast rahwusest Eesti koda-

nikud, kes wähemalt

18

aastat manad.

Nahwusnimekirjadesfe üleswõetute lapsed
kuni 18 eluaastani loetakse kultuur-omawalitwanemate järgi. Wauemate

snsse kuulumaks

kahte rahwusse wõi kahte

kultuur-omawalit-

susse kuuluwusel

otsustatakse laste kuuluwust kultuttr-omawalitsttsse wanemate kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei jõuta, kuulub laps

selles se rahwusse mõi kul
millesse kuuluv isa.

Rahwusnimekirjadesse
ealised lapsed,

3) kohalikus kultuur-hoolekogud.
kultuur-walitsuse
Kultuur-nõukogu
ja
asukohaks on Wabariigi pealinn.
§ 13. Kultuur-nõukogu koosneb 20 kuni 60
liikmest. Esimeste kultuur-nõukognöe liikmete
armu

kinnitab wastawate peakomiteede eelsiseministri ettepanekul Waba-

kawade põhjal

riigi Walitsus. Järgmiste kultuur-nõukoguöe
koosseis

määratakse

tuur-nõukogude poolt,

II.

poolt

12.

8

allub

tuu r-o

mawalitsu s se,

üleswõetute

ala-

kes 18 aastaseks saanud, loetakse

kui
kultuur-omamalitsusse mittekuuluwaks,
nad ühe aasta jooksul ei ole endid registree-

rinud.

on

õigus 8

9 p.

Kultuur-omawalitsusel
e

rahwusnimekirja

põhjal lakunute

uuesti

ülesmõtmisest

keel-

duda.
9.

Nahwusnimekirjast kustutatakse

ma-

'ha, kes:
a) surma läbi lahkunud,'
b) Eesti kodakondsusest lahkunud,'
e) oma soowil kultuur-omawalitsusest lahkuwad.

kindlaks-

eelmiste

nende

enne

kul-

wolituste

tähtaja lõppu.

Kultuur-nõukogu maki ta kse

3-ks

aastaks.

§ 14. Kultuur-nõukogu liikmete walimised
toimetatakse sellekohaste Wabariigi Walitsuse
kultuur-omawalitpoolt wähemusrahwuste
suse seaduse DI 23 ja 24 põhjal kinnitatud
limiste määruste alustel.

wa-

D 16. Kultuur-nõukogu liikmed wõiwad tasu saada oma ametikohuste täitmise eest kulottuur-nõnkogu sellekohaste määruste wõi
suste järele.
8 16. Kultuur-nõukõgui liikmed ei wõi kultuur-walitsuse
tuur-wa
dus

ametnikkudeks olla

maksab

ka

kul-

ega

See

litsuseaa lepinguid teha.

kitsennende perekonnaliikmete kohta.

Erandite üle otsustab kultuur-nõukogu
koosolekul 2/Z häälteenamusega.

oma

8 17. KultuUr-uõukogu liige, kes ilma mõjUmate põhjusteta kolmest koosolekust järgimööda et ole osa

mõtnüö, aimatakse nõukogu

liikmete hulgast lahkunuks. Tema asemele astub kandidaat selles

Märkus.

8
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korras,

nagu

see

ette

näh-

tud kultuur-nõukogu walimiste määrustes.
8 18. Kultuur-nõukogu on oma wõimkonna

piirides kultuur-omawalitsuse määramaks

orgäaniks. Tema otsustamise alla käiwad kõik
kultuur-omäwalitsusse puutuwad küsimused,
täiöesaatmate orgaanide walimine
walwamine

tegewuse järele
kogu kodukord 8 6).

ja

nende

(Maakonnanõu-

8 19. Kultuur-nõukogu koosolekud
jekorralised ja erakorralised.

on

jär-

472
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Kultuur-nõukogu

20.

Riigi

Teataja"

awamisekoosole-

kut

juhatab kuni juhatuse walimiseni esimese
kultuur-nõukogu walimiste peakomitee
esi-

Kultuur-nõukogu esimese järjekorralise

mees.

koosoleku

kutsub

kokku

awamisekoosolekul
selle on kultuur-nõu-

walitud juhatus. Peale

kogu

koosolekute

Salajast hääletamist tuleb ette

§

8 21. Ku ltuur-nõuko g u jä rj e ko rr abi s i ko
olekuid Peetakse wähemalt kord iga aasta.

kogu

kutsutakse

kokku
kultuur-walitsuse
poolt kas tema enese algatusel wõi 1/3 nõukoguliikmete wõi rewisjonikomisjoni kirjalikul
tuleb

nõudmisel. Kahel wiimasel juhtumisel
nõukogu kokku kutsuda mitte hiljem kui kahe
nädala jooksul pärast nõudmise esitamist kultuur-walitsusele.
8 26.

Kultuur-nõukogu koosolek on otsuswõimuline, kui wähemalt pool nõukoguliikmetest koos on.
koosolekud
8 24. Kultuur-nõukogu
.awalikud. Nende kinniseks kuulutamiseks
tarwis
koosolijate häälteenamust.

8 26.

Kultuur-nõukogu koosolekute
awalikult

antakse

teada

on
on

ajast

kultuur-nõukogu

poolt määratud korras.

30.

Kultuur-nõukogu

seab

kokku

nõusolemiseta ei wõi
sustada asju, mis

koosoleku

kultuur-walitsus.

päewaTema

nõukogu koosolekul

tema

poolt päewakorda

ot-

ei

ole wõetud.
kul8 27. Kultuur-walitsus wõtab asju
tuur-nõukogu koosoleku päewakorda kas oma
algatusel wõi kohalikkude omawalitsuste ning

seltskonöliste organisatsioonide, kultuur-nõukogu liikmete ja eraisikute ettepanekul. Siseasjad on
ja haridusministrite poolt esitatud
kultuur-walitsus

kohustatud

päewakorda

wõtMa.

8

28.

Kultuur-nõukogu

otsused

tehakse

liht-häälteenamusega.
Kaks
liikmete

kolmandikku

Hääli

seaduslikust armust

1) kultuur-omawalitsuse

kultuur-nõukogu
on

tarwilik:

teostamiseks (wä-

hem. kultuur.-oMam sead. 8 27);
2) kultuur-omawalitsuse tegewuse lõpetamiseks (kult.-omaw. sead. 8 16 p. 1);
ametisolewate
kultuur-omawalitsuses
3)
isikute kohtulikule

ka

koosolekut

juha-

tema

abi.

Nende Mõlema äraolekul walib kultuur-nõukeskelt

oma

koosoleku juhataja.

Koos-

olekul kõige wlanem

wastutusele wõtmi-

seks.
tehakse
otsused
8 29. Kultuur-nõukogu
lahtisel hääletamisel. Kultuur-nõukogu juhatuse ja kultuur-walitsuse liikmete walimised,
ametnikkude wastutusele wõtmine, palga suu-

koosolekul wiibiw

nõu-

kogu liige.
D

31.

kultuur-nõukogu

Korrapidamine

koosolekutel

koosoleku

hooleks.
õigus kõnelejaid Peatada, kahekordse hoiatuse järele sõna ära wõtta, koosolijatele
märkusi teha, korrale kutsudu, koosolekule wa-

Temal

on

juhataja

on

heaegasiö määrata ja tormilisel korral koosolekut

olijate

lõpetada, kui koosoleku jätkamine kooswõi pealtkuulajate ülespidamise tõttu

wõimatuks muutub. Kui koosoleku kestel kor-

tuleb,
rarikkumisi pealtkuulajate poolt ette
wõib juhataja publikunri lahkumist koosolekuruumist

nõuda.

Kultuur-nõukogu koosolekute protopeab kultuur-nõukogu sekretär wõi te-

83L
kolli
ma

melised kutsed ja Päewakord ülesantud elukohtade järgi.
8 26.

Kult uur-nõukogu

kultuur-walitsuse esimees wõi

abi.

Nõukogu liikmetele saadetakse aegsasti ni-

korra

wõtta

oleku arvab niisugustel
kordadel koosolekul
wiibiw kultuur-walitsuse liige wõi tema ära-

Kultuur-nõukogu erakorralised koos-

8 22.

sala-

teistes küsimustes, km seda nõuawad
koosolewate kUltuur-nõukoou liikmete iarwust.
tab

olekud

101/102

ruse ning abirahade määramine sünnib
jasel hääletamisel.

kokkukutsujaks ja kokkutuleku aja määrajaks kultuur-walitsuse
o s-

Nr.

Märk us.
täriks
tär

Kultuur-nõukogu

sekre-

wõib ka kultuur-walitsuse

sekre-

olla.

8 33.

Iga koosoleku

protokoll

koosoleku ruumis kolmeks
Selle aja

jooksul

on

pannakse,

päewaks

rvälja.'

kultuur-nõukogu liikme-

tel õigus koosolekute otsuste ja oma kõnede
kohta märkusi ja parandusi esitada.
Märkus.

Kinniste

koosolekute

kes
protokollid hoitakse sekretäri käes,
nõukogu liikmete nõudmisel kohustatud
on

neid käesolewas

paragrahwis

ette

läbiw aa
tähtajal wiiMastele
rni seks ja Paranduste ning märkuste
gemiseks wäbja andma.

nähtud

tate-

8 34. Kui kolme päewa jooksul protokolli
kohta proteste ei ole esitatud, tunnistab kulprotokolli
juhatus
tuur-nõukogu koosoleku
kinnitatuks. Juhatuse kohuseks

on

protokolli

esitatud märkuste kohaselt parandada.
8 36.
üksikute küsimuste esialgseks
arutamiseks wõib kultuur-nõukogu
metest komisjone moodustada.

oma

läbiliik-

lahendami8 36. Kohalikkude küsimuste
seks ja korraldamiseks wõib kultuur-nõukogu
tarwiöuse järele ellu kutsuda kohalikud kulmille
tegewuspiirkonnaks
ühes linnadega.
Wabariigi Walitsuse kinnitusel wõib ellu
kutsuda ühise kultuur-hoolekogu mitme maa-

tuurchoolekogud,

maakond

konna jaoks.

Nr.
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37.

Teataja"

moodustawad
Kultuur-hoolekogu
tegewuspiirkonnast walituö kultuuruõukogu liikmed, kes «ka enda seast kultüurhoolekogu esimehe wõi juhatuse waliwad.
Kultuur-hoolekogud tegutsewad sel§ 38.

kvnöade

lekohaste erijuhknööride alustel

kultuU

§
selle

ja

alluwaö
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juhatajateks

kultuur-walitsuse

on

liikmeö.
§

46.

Kultuur-w-alitsuse ametnikus nimekultuur-walitsus.

tas ametisse ja wabastab

Palgad

määrab

neile

kultuur-uõukogu

r-w>a li

tsuse etteparrekul.
Jooksma te asjade
ajamiseks

kultuur-uõukogu otsustele.- Need juhtnöörid
kinnitatakse siseministri ettepanekul Wabariigi Walitsuse poolt.

§ 49.
peab
kultuur-walitsus mitte wähem kui kord kuus
järjekorralist koosolekuid. NenSe koosolekute

§ 39. Kultuur-nõukogul, tema komisjonidel, samuti kohalikkudel kultuur-hoolekogudel

päewad määratakse kultuur-walitsuse
kindlaks ju
antukse kultunr-nõukogu
mää rakud korrus aMtalik-irlt «teadu.

õigus

on

oma

koosolekutele seletuste andmi-

seks asjatundjaid kutsuda.
8 49. Kultuur-walitsuse
ja
kultuur-hoolekogude tegemast ja

asjaajamist

suse otsust ära oodata, on kultuur-walitsuse esimehel wõi wastawal osakonna ju-

oma liikmete hulgast walitakse.
Newisjouikomisjoni liikmete armu määrab
nõukogu tarwiduse järele. Rewisjouikomisjo-

hatajal õigus asju
otsustada ju sellest

nõukogu poolt

õigus asjatundjaid

on

wõtma

oma

kutsuda ja rewideerimist

töödest
oma

üksikute

J

Need

rustega.
Sundmäärused

raks

siseministeeriumi

kontrolli alla

ja saadetakse sealt kohtuministeerinmi awaldamiseks „Riigi Teatajas".
8 42.

Kultuur-uõukogu täiöesaatwaks orjMaa konnaon
kultuur-walitsus

gaaniks
nõukogu kodukord

8 29).

moodustawad
8 43. Kultuur-walitsuse
wähemalt kolm kultuur-uõukogu poolt wali-

Kultuur-walitsuse koosolekud

69.

kes

did,

enam

kui

poole koosolijate nõukogu

häältest on saanud.
Walida wõib ka wäljaspoolt kultuur-nõukoosseisu, kUid hääleõiguslikkudest kulku l tuu r-walit-

tuu r-omaw>alitsu s e

liikme test

suse liikmetena-

neil nõukogu koosolekutel

on

sõnaõigus.
8 45.

Kultuur-walitsuse liikmed walitakse

kultuur-uõukogu wolituste kestwuse aja peale.
Kultunr-nõukogu

laialisaatmise

täidab ku linu r-nali isus
uue

oma

kohuseid

korral

kuut

kultuur-uõukogu poolt natitud kultuur-

valitsuse ametisse astumiseni.
8

46.

Kultuur-walitsuse liikmetest wälib
kultuur-walitsuse
esimehe

nendest

wähemalt

on

ot-

kolm

walib.

Koosolekust

wõiwad

kultuur-walitsuse

ametloaga wõi kutsel ka kultuur-walitsuse
nikud ja teised asjatundjad sõnaõigusega osa
wõttm

tehakse
8 «62. Kultuur-walitsuse otsused
hääled
J>agun«eM>aö
liht-häält«enanmseg«a.
pooleks, tuleb ettepanek tagasilüka tuks lugeda.
Hääletamine sünnib lahtiselt.
Märkus.

liikmete

kogu

kui

tuur-walitsuse liige, keda koosolek seUeks kor-

tud liiget.

Kultuur-walitsuse liikmed walitakse
8 44.
kultuur-uõukogu esimesel järjekorralisel koosolekul. Walituks tunnistatakse need kandidaa-

wõi

kinnitamiseks

§ SL Koosolekut juhatab esimees wõi tema
Kui nad Mõlemad puuduiwad,
Ms kul-

abi.

käiwad

mustu kusel ära

kultuur-walitsusele

kuktuur-wUMsuse Wg,et
osa wõtawud ning
nende hulgas kas esimees wõi tema abi.

sundmäärused ei
tohi wastolus seista makswate seaduste mää-

watitsnse

oma

lõpulikuks otsustamiseks ette kaudu.
susewõimeliseö,

8 41. Kultuur-nõukogul on õigus 8 1 tähendatud aladel
sundMäärusi
nälja
anda,
kultuur-omamis on kohustatawad kõikidele
liikmetele.

lähemal koosolekul

osa

liikmete hooleks anda.

poolt

Märk u s. Kordadel, kui asja kiiruse pärust wõiMalik ei ole kultuur-walit-

kohalikkude

kontroleerib rewisjonikomisjon, mis kultuur-

rril

poolt

Ametnikkude

walimised

sünninad salajaselt, kui seda nõuawad
üksikud ku«ltuur-w«alitsuse liikmed.
§ 53. Kultuur-walitsuse liikmete «amet on
auamet, kuid kultuur-uõukogu otsusel wõib
kultuur-walitsuse «liikmetele määrata töö tasu,
kas koosolekute pealt wõi mõnel muul alusel.

§ 54. Kultuur-walitsuse Protokolli kirjutab
kultuur-walitsuse sekretär. Sekretär juhib ka
kultuur-w ali tsuse kautseleid.
kultuurKultuur-walitsus esitab
§ 65.
omawalitsust läbikäimises walitsuse-, kohtu-,
omawalitsuse- wõi muude asutustega ja isi-

kutega.
§

56.

Kultuur-walitsuse

ja temale allu-

asutuste, samuti ka kohalikkude kultuurhoolekogude asjaajamise ja selle seaduslikkuse
wate

üldine

järelwalwe kuulub

kultuur-walitsuse

kultuur-uõukogu

esimehele.

sa tema abi.

Kultuur-walitsuse sisemise asjaaja8 67.
mise ja kultuur-omawälitsuse rahade ja waru udus te walitsemise
kohta annab kultunr-

8

47.

Kultuur-walitsuse asjaajamine jaotatakse tarwiduse järele osakondadesse. Osa-

„Niigt
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nõukogu tarwiöuse järele sellekohaseid
nööre.

juht-

a.

omaw

wastu wõetuö

alitsiuste

sissetulekute,

wäljam ine küte,

ajutise seaduse järele.

-Järelwalwe

ministril õigus kõigi
.asutuste asjaajamist
neilt pärida

1925 a. kinnitatud

Eesti Wabariigi Saksa rahwuse kultuur-nõukogu walimise määrused.

(„R. T."
Walt

I.

31/32

nr.

m

isr i

teostamiseks

1925 a.,

sead.

gkonnad

9.)

nr.

j,a

jaos-

8 1. Eesti Wabariigi Saksa rahwuse kultuur-nõukogu walimisi toimetatakse kümnes

on

jaoskondadesse
I

sise-

Wiru

Malimisringkonühes

nraäkond

Narma

Rakwere

ja

linnaga;

III

Jürwa maakond iihes Paise linnaga)
Harju maakond
ühes Tallinna ja

IV

Lääne

il

rewideeriöa,

Waltiski linnaga;

nende ärakirju.
koosolekute protokollid

Kultuur-walitsuse
wõi nende ärakirjad
saadetakse järelwalwe
otstarbel siseministrile 7 päewa jooksul peale

naga;
V Saare

ühes Haapsalu

lin-

maakond iihes Kuresaare

lin-

maakond

naga;

koosolekut.

VI

Järelwalwe teostatakse omawalitsuse ajutise järelwalwe seaduse ja muude seaduste

VII

Pärnu maakond ja linn;
Wtkjanöi maakond ja linn;

VIII Tartu maakond

korras.

IX

Wabariigi Walitsus wõib siseministri
laiali
saata.
kultuur-nõukogu
.Uued walimised wiiakse
kolme
kuu
lõpule
jooksul, laialisaatmise päewast arwates.

jagatakse.

nad mooöustäwad:

kultuur-omawalitsuse
igal ajal

n

—

konnad.

seletusi ja nõuda asjassepuutu-

ai ö dokumente wõi

8

kultuur-omawalitsuse seaduse § 23 põhjal wabariigi Walitsuse poolt 8. juunil

walimisringkonnas, mis häälte äraandnnseks

iv.

Järelwalwe kultuur-oMawälitsuse
8 69.
tegewuse üle kuulub siseministrile, kes teostab seda isiklikult mõi esitajate kaudu.

rv

Wähemusrahwuse

wialla- ja maakonna-

eelarwete ja aruannete

8 60.

Nr. 101/102

, >

8 58. KUltuur-walitsus tarwitab kultuuroMawälitsuse
kultuur-nõukogu
summasid
poolt kinnitatud eelarwe piirides.
Eelarwe kokkuseadmisel
ja täitmisel, samuti eeliarwete põhjal tehtud rahaliste wäljaminekute kohta aruannete andmisel tuleb käia
wabariigi walitsemise ajutise korra 8 12-a
põhjal Wabariigi Malitsuse poolt 19. jaan.
4920

Teataja"

61.

ja linn,Walga maakond ja linn;

X Wõru

ettepanekul

ja Petseri maakond ühes Wõru

ja Petseri linnaga.

§ 2. Walimisjaoskonnaö määrab kindlaks
iga kolme

aasta

jaoks siseminister kultuur-

maliIsuse ettepanekul.

V.

Eraisikud, ühingud ja asutused wõikultuur-omawalitsuse poolt oma tsiwiilõiguste rikkumise puhul wiimase wastu nõudmisi esitada üldisel alusel (Tsw. kpd. sead. 8 1
-ja märkus).

Esimese kultuur-nõukogu
saoks, samuti ka wähemusrahtruste kultuur-omamakitsuse seaduse
M 25 ja 27 ette nähtud juhtumistel kinnitatakse Walimisjaoskonnad siseministri

8 63. Täitmisele pööratud kultuur-nõukogu
otsuste peale wõib kaemata rahukogule admi-

poolt kultuur-nõukogu
komitee ettepanekul.

8 62.

Märkus.

wad

maltmiste

malimiste

pea-

uistra-tiiw.kohtu ko rr as.
8 64. Kultuur-walitsuse korralduste mitterahukoseaduspärasuse peale wõib kaemata
kõik

nurud

tegewuse
kaebused kultuur-walitsuse
e sita takse kuktunr-nõuko gule.

peale

gule asministratiimkohtu korras;

VI.

Kultuur-omawalitsuse tegewuse lõ8
petamine
wähemusrahwuste kultuur-omawalitsuse seaduse 8 16 ette nähtud juhtumistel
sünnib Wabariigi Malitsuse poolt iga üksiku
juhtumise kohta antud wastawate määruste
65.

järgi.

Asutused,

II.

kogu

Siseminister Einbund.
Riigisekretär K. Terras.

kultuur-nõu-

toimetamist kor-

raldamas.

§

3.

Kultuur-nõukogu walimisi

wad malimiste

toimeta-

peakomitee, ringkonna- ja ko-

halikud wali miskom ite e d.
8 4. Peakomitee koosneb esimehest, kelleks
kohtunikultuur-walitsuse esimees, liikmest
kust kohtupalati määramisel ja ühest liikmest,
keda nimetab Wabariigi Walitsus siseministri
—

ettepanekul.
Märkus.

Riigiwanem J. Jaakson.

mis

malimiste

Ma lim

Esimese kultuur-nõukogu

istel, samuti

mähemusr. omamal.

sead. 88 25 ja 27 ette nähtud juhtumistel,
nimetatakse peakomitee esimees tähendatud

seaduse 8 21 korras.
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Teaka ja*

Peakomitee ülesandeks on:
tähtaja Väljakuulutamine,

8 6.

Kandidaatide nimekirju ärakirjade saatmine peakomiteele hiljemalt kaks Päetähtaja
mu peale nende sisseandmise

3.

WaliMiste

1.

nende üldise käigu järele malwamine
ja selle hõlbustamiseks ja kiirendami-

seks

tarwismineMate

abinõude

läbi-

lõppu;
Peakomitee

poolt saadud Valimissedeja
wulimiskomiteeöe
lite, ümbrikute
protokolli blankettide edasitoimetamine
malimi s ko m i toedele;
Walimistagasärgeöe
kokkuvõtmine,

4.

arutamine ning otsustamine;
et Valimis-

2.

Selle

3.

nimekirjad korras oleksid;
Selle järele malmamine, ,et ringkonnakomiteeö õigel ajal tegewuse arvaksid;

4.

WaliMis sedelite

järele malmamine,

6.

6.

kokkuseadmine, selle nimekirja

nende

kogu

ja malimiskomiteeöe proValmistamise
ja

blankettide

tokollide

r

liikmeteks

ldaM jn e ri n g kon näkö m iteed ele;

Ringkonna-

edasitoimetamise

korraldamine

iugk onnakomi tee de l e;

Korralduste

tegemine krediidi

7.

mis Valimiste -toimetamiseks Määratud;
Kultuur-nõukogu liikmeks maliiud isikute
selle
nimekirja kokkuseadmine,

asjus,

eneste

peamalitsusele.
koos: esime-

Ringkonnaksmitee seisab
8
hest, kelleks kohaliku Saksa kultuur-hoolekogu
mõi

abi ja kahest liikmest sama
kultuur-hoolekogu isalikul. Ringkonnakomitoe asukoht on: Harju ringkonnas
Tallinn,
Wõru linn, deisWõru-Petseri ringkonnas
tema

—

ringkondades wastaMa maakonna linn.
M ärk us. Esimese

kultuur-nõukogu
samuti wähemusr. omawal.

Valimistel,
sead. 88

26

ja

määratakse

27 ette

nähtud juhtumistel,
ringkonnäkomiteede esime-

hed ja liikmed siseministri Poolt Vastama ringkonna
Saksa -rahmusest hääleõiguslikknde
tuur-nõukogu

kodanikkude

hulgast

Valimiste

kul-

peakomitee

8 7.

Peale kandidaatide nimekirja

sisse-

igäl nimekirja sisse andnud rühmal õigus vMa poolt
üht esitajat ringkouuakomiteesse saata täisõigusliku komiliikmena.

tee

Esitajaks

loetakse

nimekirja

sisseaudjate poolt eriti Volitatud isik mõi, kui
niisugust ei ole, esimene nimekirja allakirjutaja.
8
1.

8.

Ringkonnakömitee ülesandeks

Selle

järele malmamine, ei
oma
õigel
ajal

komiteeö

on:

malimistegewuse

awaksiö;
2.

Kandidaatide

nimekirjade

wastüwõt-

nummerdamine
mine, läbimaatamme,
nägemiseks Väljapaneja amäliküks

mine;

liikmed Ma limad

poolt ringkonnäkomiteede

ettepanekul.

8 10. Igal kandidaatide nimekirja esitajal
ringkonnakomitees (8 7) vn õigus nimekirja
'esitajat
kes

igasse muüMiskomiteesse nimetada,
töödest osa Võtab
täisõigusliku

komitee

liikmena.
8

II.

Walimiskomiitee

muliMissedelite
lugemiue

oma

ülesandeks

on:

muskumõturine, esialgne ülepiirkoun>as> ja >nende edasitoi-

metamine rin gko nna ko mi teele.
§ 12. Köha li knd Valitsus-

ja- omuwuliisus-usutused peawad peakomiteele, ringkonnaja kohälikkudele
abiks
Valimiskomiieed-e!le
olema

käe sõle ma määrusega mi imaste
Pandud kohuste täitmisel.
III.

WaI

i m

isõig
w e

on

Komitee

Hulgast esimehe ja sekretäri.

26 ju 27 ette nähtud juhtumistel
malimiskomiteeöe
liikmed
määratakse
kultuur-nõukogu müümiste peakomitee

ettepanekul.
andmist

Piirkonnas

'sead. 88

—

tes

mulimis komi tee

Märkus. Esimese kultuur-nõukogu
omaw.
mulimistel, samuti
wähemusr.

Walimise materjali edasitoimetamine
siseministeeriumi
omawalitsusasjade

esimees

mustama

danikkude hulgast.

andmine;

6.

ka

elu mate Saksa rahmusest hääle õiguslikkude ko-

ja kultuur-nõukogu liikmetele sellekohaste tunnistuste Välja-

.

kui

edasitoimeta-

mine Peakomiteele.

amaldamine

8.

malimismuterjalr

§ 9. Walimiskomiteeö seisamud koos neljast liikmest, keda mukib kohalik kultuur-hoolekogu

6.

ringkonnas kultuNr-nõu ko gu
maliiud
isikute nimekirja

musta mus

ja ümbrikute Valmistamise ja nende edasitoimetamise korra
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u s

ki

r

'j

'ja
a

rv >a

peale

>l ij>ate

n

i

-

d.

§ 16.
kodanikul, kes Saksu rahwusnimekirja sisse kantud ja kellel Valimisõigus
mustama omawalitsuse esituskogude muliluis-

tel,

on

õigus kültuur-nõnkogu walimistest osa

mätta ning end sinna lasta walida. Walimistest wõtav ta osa selles Valimisringkonnas,
kus ta

rahmnsnimekirjas seisab.
Märkus.

takse Wabariigi
järgi.

Rahwnsnimekirjad PeeWalitsuse
erimääruse

8 14. Wa lisate nimekirjad seatakse
kahalikkude kultuur-hootekogude poolt.
Märkus

1.

Walijate

kokku

nimekirjad

esimese Eeski Wabariigi Saksa rähmuse
kultuur-nõukogu müümiste saoks sea-

476

MiigiLe
täkse kokku M. W. määruse 17. aprillist
1925 a. („-R. T." nr.
66/66) kohaselt.
Märkus

ajaks

määrata

gus
16.

on

nimekirjade
siseministril õikultunr-

kohalikkudesse

hoolekogudesse
8

Walijate

2.

kokkuseadmise

oma

Nimekirja tähendatakse walija

pere-

konnanimi ja nimi, manus ja elukoht. Nimekiri seatakse kokku perekonnanime järele tä-

hestiku järjekorras.
Keegi ei wõi rohkem kui ühes nimekirjas
olla.

Nimekirjad peetakse riigikeeles.
8 16. Walijate nimekiri pannakse kohaliku
kultuurloole kogu poolt Hiljemalt nelikümwõi mõnes

teises

waatamiseks wälja, millest wähemält
wa

enne

>tähenöatuö olema iga ettepandawa kandidaadi
peab juure lisatama koigi kandidaatide
teadu skuseö, -ei pad nõils on endid selle
kirja järele

takse nimekirja sisseandmise juures.
§ 23. Ei wõi esitada kandidaatide nimekirja seesuguse organisatsiooni wõi kodanikkude
rühma poolt, kelle tegewUse sihiks on:
1.

Eesti Waibiariigi põhiseadusega Miaksm,a
wõi
pandud
riigikorra
olemasolewa
ühiskondliku

Päe-

2.

äwa-

wõetaks.

nimekirja

3.

esimesena

enne

Märku s.

Samas korras

kokkuseadwate

poolt rahuldamata
esitajate nõudmised
seadmise asjus.

jäetud

wa-

19.

nimekirjade

kokku-

Kultuur-nõukogu walimisi toimeta-

Kandidaatide

nimekirjad'

Va-

antakse

kirjutanud,

ringkonna-komiteele antud.
Nimekirja wõib üles wõtta

mitte üle

kandidaadi.

Nimekirjades, kus rohkem
jäetakse wiimased arwesse wõt-

kandidaate,
'mata.

8

26.

Käesolewa

nimekirjade esitajad
dustada,
wad

8
wis

et

määruse 8
wõiwaö

kaks wõi rohkem

tähendatud

7

kirjalikult

tea-

nimekirja liitu-

nimekirjade ühenduseks.
27.
Nimekiri kui ka eelmises paragrahtähendatud teadaanne liitumise kohta on

tagasiwõetamatu.
8

takse häälteanömise kaudu ühele wastawa
limisringkonna kandidaatide nimekirjale.
8 20.

J

asutuste

siseministri

Kandidaatide nimekirjad.

IV.

8

esitatakse

otsustamiseks

pro-

loetakse tema
sel nimekirjal maksmaks,, mis

alla

on

ainult

25.

kolme

administratiiwkohtule
l,imiskir'jade

allkiri

wali-

8 18. Kaebused walijate nimekirjade kokkuseadmise asjus esitatakse samas korras nagu hääleõiguslikkude kodanikkude alaliste nimekirjade asjus.

osa

§ 24. Iga walija wõib ainult ühele kandidaatide nimekirjale alla kirjutada. Sel juhtumisel, kui üks ja sama walija mitmele ni-

hääleõiguslikkude kodanikkude nimekirjas seisab.
seitse päewa

tema

Eesti Wabariigi ise seismust eitama
paganda arendamine.

mekirjale

See õigus lõpeb

muut-

iseseismuse tõpetaini-

wõi

Oma hääleõigust tuleb sarnasel korral tõendada sellekohase tunnistusega,
et ta
alalises

miste esimest päewa.

mägiiwaldne

Wabariigi küljest mõne
lahutamine, 'wõi

8 17. Iga hääleõiguslik kodanik, kes rahwusnimekirja kantud (8 13), kuid kes Vali-

misnimekirja Võtmata. on jäänud, on õigustatud nimekirja kokkuseadwalt asutuselt nõud-

korra

mine;
Eesti Wabariigi
ne

ajawi ilmata

Nimekirjale

8 22. Käesoleva määruse 8 7 tähendatud
nimekirja esitaja ringkonnakomitees
nimeta-

järel3

Väljapanemist kuulutuste abil

et ieöä

laskma.

komitee otsustab.

tikult teada antakse.

nm>

hääletada

poolt
nime-

juure olla lisatud, niipalju kui see seadus,tele
ja kõlbusele masin ei käi, mille iile ringkonna-

poolt

awalikuks

kohas

101/102

perekonnanimi, nimi ja 'elukoht. Nimekirjale

hääletus ruumis

kultuur-hoolekogu

määratud sündsas

Nr.

wõib ka ta ettepanija organisatsiooni nimetus

esitajaid.

mend päewa enne 'walimisi

l cv"

ata

28.

Juhtumisel, kui kandidaatide nime-

kiri käesolewa peatüki nõuetele ei wasta, tea-

tab ringkonna-komitee seda kahepäewasel tähtajal kandidaatide nimekirja esitajale. Parandusi tähendatud puuduse kõrwatdamiseks wõib
hiljemalt Lakskümmenöneli päewa
miste päewa

enne

wali-

sisse anda.

29.

ringkonna-komiteele walijate poolt hiljemalt
kolmkümmend päewa enne walimiste esimest
päewa, missugune tähtaeg ringkonnakomitee

Sisseantud kandidaatide nimekirjad,
määruses ette nähtud nõuetele 'wastawad, nummerdatakse ringkonnako-

poolt awalikuks

Mitees

teadmiseks

wälja

kuuluta-

takse.
/

<821,

takse
Iga kandidaatide nimekiri pegb wähe-

nralt 10 walija poolt alla olema kirjutatud;

kirjad

8

mis käesolewas

alltunnistab nimekirja sisseandja nime-

kirja peal kirjalikult õigeks, wastutust wõltsimise eest oma peale mõttes. Nimekirjas peab

sisseandmise järjekorras ning märgi-

nimekirjale,

mis

kuupä-ewal

ja

tunnil

wastu wõetud. Nende

andmetega kmiitung
antakse nimekirja sisseandjale.
ta

8

36.

Käesolewa määruse 8 29

numbrite all ja organisatsioonide
ga, kui

need nimekirjale juure

on

tähendatud
nimetuste-

lisatud, sea-

101/102

Nr.

„Riigi

Teataja"

takse kandidaatide nimekirjad ringkonnakomi-

Maksmaks Kiri Ka maksma setuks kilanista-

tee

ruumes

üles hiljemalt kakskümmendkaks

tivö

pae

ma

esimest waliwis päewa.

kad

enrre

Wali

V.

m

issed

lit

e

e

ära andnr i

n e.

Kultuur-nõukogu 'malimiseö sünnirvad Peakomitee poolt kindlaks määratud ajal
kolule päewa

32.

ruulni

Walirnise

7

päetra

alva likult

ole2.

päemia,

1920

a.)

39 —47,
51

49—64

ette nähtud kor-

maksab ka malimiste teise

kandidaatide

ülesloetud

seal

nimekirja

kandidaatide

poolt ja on
järjekorraga

nõus. Ta wõib aga
oma

kandidaatide
järjekorda
äranägemisel muuta, kandidaatide uime-

de ette mastämaö Numbrid (1, 2, 3)
des.
2

Kolmandal

walimisseaöuse §
loeb

järele

aga

Millel maki ja maid märkusi teinud peale kandidaatide järj eko rra ära tähendaMis mitte' Peakomitee

korraldusel mal-

§ 38. Igas nimekirsas seatakse katr did nasaadud häälte armu järele ritta. Kandi-

daadile, kes kõige rohkem hääli saanud, armutakse nimekirjale antud häälte kogu arm, tei-

61

kell

ette

nähtud korras. Selle

walimiskomitee

ümbrikud

—

pool armust ja kolmandale
Niimoodi saadud

mandik armast.

nimetatakse

mud

—

üks kol-

häälte

ar-

wõrdlusarwu-

esialgseteks

deks.
Kui mõni kandidaat

on

seisnud

nimekirjas, siis laimatakse kõik

mitmes

tema mõrölus-

arwud kokku, ja see summa loetakse tema esi-

algseks wõrdlusarwuks.

paiguta-

§
päewal lõpetatakse
sedelite mastumõtmine maakonnanõukogude
36.

did

sele

34.

hääletad

sisu sama ei
sama, 'loetakse

kui ae ude

sisu

m,istutud ei ole.

Walija wõib walimissedeli ära anda muutmata kujul, sellega tähendades, et ta
§

3.

teada.

ras, kusjuures D
päewa kohta.

nende

mist;

esimest walimispäema

enne

on

ainult tiks neist maksmaks;

äraandmise

Walimisi
Z 33.
toimetatakse maakonnanõukoguöe lvaliMis seaduse („>R. T." nr. 147/148
—

desse pandud,

tunni, koha
sa
anna nad mal-inriskomiteed mitte hil-

jern kui

tihe st rohkemal armul ümbrikku-

1. Mida

jooksul, mille hulgas ka püha-

päew on, walimissedelite isikliku
teel malijate poolt (§ 12).
§

nälimissedelid paunalkse eraldi ümbrikesse, tais selle järele kinni pitseeri täkse.
Maksmusetuks 'tunnistatakse malimissede-

lid:

31.

tz

477

üle,

neid ama mata jä ttes. Ku i ümbrikkude arm ma
lisate armuga, kelle ilmumise kohta malijate
nimekirja märkus tehtud, ühte ei lauge, te-

-

Z 39. Peale selle seatakse kõik nimekirjade
ühenduses seiswaö kandidaadid ritta eelmises
lparagrähmis

tähendatud wõrdlusarmuöe jä-

rele.

Kandidaadile, Lelle wõrölusarM kõige suuarmutakse nimekirjade ühendusele antud
häälte koguarw, teisele pool armust, kolman-

rem,

hakse selle kohta protokolli märkus. Peale selle

üks
dale tiks kolmandik armust, neljandale
neljandik jne. Saadud armud nimetatakse lõ-

saadetakse kogu walimismaterjal ühes proto-

pu likkudels

kolliga

kinnipitseeritud

paketis

§

36.

Protokolli kantakse
istungi

kõik, mis maliämamisest kuni lõpuni

sünnib, eraldi kõik esimehe korraldused, komitee

otsused ja teadaanded, mis tehtud komitee
wiibimate malijate poolt.
Protokollile kirjutamas alla esimees, komi-

ruumes

tee

liikmed ja kõik koosolijad,

Kui

wiimitamata

rinakonnakomiteele.

miskotmitees

—

kes

ja

a

t

agaj

ä r
ge de

m ä

l

-

rwamin e.

Z
Ningkonnakomitee loed walimiskomiteedest sisse tulnud ünlvrikud üle, wõrreldes
kollis

seisnud mitmes

loetakse nii-

palju kõrge suuremate wõrölusarwudega kandidaate, kui palju wastawas malimisringkon-

37.

nende

on

walimisZ 40. Peale selle seatakse kõik
ringkonnas üles seatud kandidaadid ritta eellõpulikkude
mises paragrahmis
tähendatud

uas

Walim i s te

kandidaat

nimekirjade ühenduses, siis arwatakse kõik tema mõrdlusarmnd kokku,
ja saadud sumina
loetakse teMa lõpulikuks wõrdlusarmuks.

mõrdlusarwuöe järele. Walituks

seda soo-

miwaö.
VI.

mõrd tus a rwudeks.

mõni

mastawa waltmiskomitee protoüles antud armuga.
armu

Siis arvatakse ümbrikud, ja walimissedelid

sorteeritakse nimekirjade järele.
Peale selle loetakse igale kandidaadile antud hääled, kusjuures esimestele kandidaatidele akna takse üks hääl, teistele pool häälest
sa kolmandale üks kolmandik häälest.

kultuur-nõukogu liikmeid malida

on.

kus
istumised,
§ 41. Ringkounakomitee
malimiskomiteeöe
protokollide
toimetatakse
läbimaatamist ja antud sedelite
ülelugemist,
on

awalikuö.

§

42.

Kõige selle kohta,

mis

ringkonna-

peetakse protokoll.
Üksikasjaliselt märgitakse protokolli:
1. Igale nimekirjale antud häälte arm;

komitee istungil

2.
3.

sünnib,

Igale kandidaadile antud häälte arm;
Maksmusetuks tunnistatud sedelite arm
ühes põhjuste seletusega, miks need niisugusteks tunnistatud.

„Riigi
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Teakaja"

8 43. Walimissedelite makswuse küsimirst
otsustatakse kahtluse korral häälteenamusega.
Häälte pooleksjagunemisel annab esimehe hääl
ülekaalu.

8 44. Kogu walimismaterjal ühes protokolliga saadetakse ringkonnakornitee poolt Peakomiteele

ning

Nr.

sufe nälja kuulutamist

lõpetamist
D 50. Pärast valimiste
asja
seab peakomitee kokku kultuur-nõukogu liikmete kõpukikU nimekirja wälijate poolt ette
pandud kandidaatide nnnekirjaöe järele, mis
Dea<tai!as" kui ka, teiisejlikuktuu!r-nõllEog>u
ntääratud rviisil an^äldatakse.

sellega lõpeb ringkonnakomi-

poolt ki'nid!laks

§ 46. Peakomitee teeb amalikul
istungil
ringkonnakomiteeöe protokollide põhjal lõpu-

IX.

likult

kindlaks, missugused kandidaadid kultuur-nõulkogusse on natitud ja saadab kogu
'malimismaterjali kahe päewa jooksul sisemi-

walimistel,

§ 51.

wähemusrahw.

pealt kindlaks, kas wähemusr. kultuursead. 8 26 nõutaw walijiate arw
omaw.
wailimistest osa wõtnud.
e

kindlus ta min

ra

õige kor

-

e.

46.

Isikud, kes süüdi on tegude toimepanekus, mille sihiks on kultuur-nõukogu walimiste wabaöust, õigust ja korralikkust rikkuda, wõetakse wastutusele N. s. 88
ja
§

põhjal

(1912

VIII,

a.

järg).

teerimise k
§ 47.

o r

protes-

ö.

Kaebusi walimistel tehtud wildatus-

te kohta wõiwad ainult isikud tõsta, kellel malimistest osawõtmise õigus,
ning 3 päewa
jooksul Pärast walimiste lõppu. Need kaebu-

sed antakse maskau ale aöministratiiwkohtule.
§ 48. Protestid ja kaebused, mis 88 38 ja
41

nimetatud,

waatab

administratiiwkohus

7

päewa jooksul, walimiste asja kättesaamise päewast arwates.
§ 40. Kui kohus toimepandud
walimised
läbi

ühes wõi Mitmes walimisringkonnas terwes
ulatuses ära muudab, teeb omamalitsus asja de
peawalitsus korraldused Miastawas walimisringkonnas uute walimiste toimepanemiseks

Poolteise kuu jooksul. Kultuur-nõukogu astub
kokku, kui käks kolmandikku teMa liikmete
seaduslikust arwust seaduslikult on walitud.
Kui kohus üksikute kultuur-nõukogu liikmete

walimised tühjaks tunnistab, siis loetakse nad nõukogu liikmete nimekirjast w silja lan-

genuks, kuna nende asemele käesotewa mää62 korras uned kutsutakse.

ruse §

Selles paragrahwis nimetatud asjus tehtud kohtuotsused tulewad ära täita, kuid nende peale wõib

ühe kuu jooksul pärast kohtuot-

Ii i kmeLe

mol i tusle kestm

u

s.

Saksa rahmuse kultuur-nõukogu liiküksikute wali mis ringkonda-

elamute

malimisringkonnas

rahwuskoda-

seiswaie hääleõiguslikkude

walimis-

iga

ringkond peab esitatud olema.
Märk us. Esimese kultuur-nõukogu
walimiste

-jaoks

määratakse

see

arm

järgimiselt:
I Wiru

Harju

IV

Lääne

VII

„

—l6
„

2

„

„

2
„

Pärnu
Wiljandi

„

3

„

„

2

„

„

—8
„

Walga
Wõru-Petseri

J 62.

„

,

„

VIII Tartu
IX

liiget.

2

V Saare
VI

3

Malimisringkonnas

Järma

111

X

Wa limistegewuse

nõ >u ko g u

nikkude armu, kusjuures aga

II

Walimise wab aöu s

-

mete arm on 41.

tam>as

>LNltuur.-oim>aw. sead. 88 26 ja 27 ette nähtud juhtumistel teeb
peakomitee
kõige

VII.

u r

nende

a

nimekirjas

Esimese knltuur--nõukosamuti

j

arm
määratakse kultuurlaugem
nõukogu poolt kindlaks-, arwesse mõttes was-

>o ma wa li tsu sas sade p e awali isuseseiisme päewa, jooksul wastawas administratiiwkohtus protestiga esineda wõib.

gu

Kultu

ar m

de peale

e rin mi

le, kes

M ärku,s.

kae-

edasi

riigikohtule

wata.

lee ja walimiskomitee tegewus.

ntst e
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„

2
„

„

Juhtumistel,

nõukogu liige 'kaotab
kuli Uur-nõukogu

„

1

„

kui

oma ma

liikmete

kultuur-

keegi

limis õiguse, mvi

wälja

koosseisust

l aug eb

wähemusra hmus te ku ltirur-o m,a>maili tsuse korralduse määruse Z 17 Põhjal, lahkub
surma läbi Mõi molitusi maha pannes, astub

asemele kõige suurema lõpuliku murd-

tema

ku sarm uga kandidaat sellest nimekirjast, mille

järele lahkuja kultuur-nõukogu liige oli

ma-

ki tud.

Kui

tähendatud

nimekirjas

kandidaate

siis astub lahkuja asemele kõige suurema lõpuliku mõrölusarwuga kandidaat sellest nimekirjade ühendusest, kuhu kuuenam

ei leidu,

lus lõppenud nimekiri,' kui aga ka selles nimekirjade ühenduses enam kandidaate ei leidu, siis astub lahkuja asemele kõige suurema

lõpuliku

wõrdlusarmuga

kandidaat

samast

walimisringkonnast üldse.
Märku s. Kui lahkuja kultuurnõukogu liige oli üles seatud mitmes kandidaatide nimekirjas, siis loetakse ta watema
lituks selle nimekirja
järele, kus

esialgne mõrdlusarw kõige suurem.
Riigiwanem

J. J a

a

k s

o n.

Siseminister Einbunö.

Riigisekretär K. Terra s.
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Nr.

„Riigi

Tapa alewiwolikogu poolt
1925 a. protokoll nr. 4 p. X all
wõetud

ja

Sundmäärus

siseministri
1925

mail

7.

Teataja"

mail

wastu

poolt

25.

kinnitatud

a.

alewis.
62

1.

Tapa alewis

on

lit. b

põhjal.)

korstnate ja lõõride pu-

hastamine ja
tarbekorrak tahmapõletannne
sunduslik ning seda w oimad toini elada need

isikud, kellele
on

wälja

sellekohaseö load

anu

Märkus.

Tahnrapõletamine

sündida igal üksikul

wõib
ainult

juhtumisel

akewiwalitsuse, kohaliku tuletõrje seltsi ja
politsei esitaja teadmisel.
2.

korstnapühkija korstnatel, ahjudel,
wigastusi ehk muid asjaolusid,
mis tulekardetawad, peab tema sellest wiibija alewiwaliisusele kirjalikult teatama, mille järele majaonranik kõik
abinõud kohe peab tarwitusele mõtma
wigastuste ja muude tulekaröetawate asjaolude kõr-

ivaldamiseks.
9.
Korstniapühkijad saamad tehtud töö eest
tasu majaomanikelt nende normide järele, mis
alemiwolikogir poolt kindlaks määratud, kusjuures majaomanikud iga puhastamise korra
järele tasu wälja maksnia pleama>d, kui

ird.

Korstnapühkijaid,

põhjal selle töö

Leiab

lõõridel jne.

inata majaomanikule

korstnate pühkimise kohta Tapa

(Antud Alewiseaduse J

8.

479

oma

kes

peale

on

eelmise
(1)
§
wõtnud, warus-

ja tulekaitse alal kuulub akewiwalitsusele.
11.
Selle sundmääruse rikkujad wõetakse
mastutusele R.
12.

n.

s. §

29

See sund määrus

põhjal.
astub

tab alewiwalitsus kirjaliku loaga ja kwiitungiraamatuga, mis nööritud ja alewiwalitsuse

awalöamisega,/Riigi Teatajas".

pitsatit kannab. Igakordne korstnate ja lõõride

Alewiwanem W.

puhastamine peab

olema

sellesse raamatusse

kirjutatud ja majaomaniku ehk

tema

allkirjaga tõendatud. Hooletult

korstnapühkikwiitungiraa-

jalt wõib alewiwalitsus loa ja

selles

asjas majaomaniku ja korstnapühkija
wahel
teisiti ei ole kokku lepitud.
10. üldine järelewalwe korstnapuhastamise

jõusse

tema

Gabriel.

Sekretär (allkiri).

asetäitja
III.

matu ära wõtta.

Igal majaomanikul peab olema alewiwalitsuse poolt ette antud wormi järele kaus3.

tik,

kuhu

kõik

kirjutatakse,

korstnapühkimise korrad üles

mida korstnapühkija

oma

allkir-

Riigikogu juhatuse teadaanne muudatuse kohta Ri gikogu juhatuksoes eisus.
Riigiikogu juhatusest astus ära 27. mail
a. esimees Jaan Tõnisson.

1926

See kaustik peab kontroleerijaga kinnitab.
miseks alati saadawäl olema.
4.
Korstnapühkijad on
kohustatud nende

hooleks

antud

tagant kord.

korstnaid ja lõõre wähemalt

6

puhastama, nimelt iga kahe kuu

korda aastas
.

Riigikogu

A.

abiesimees

Jürman.

Abisekretär J. Piiskar.
Riigikogu juhatuse teadaanne muudatuse kohtaRiigikogu juhatuseko s eisus.

.

Märkus 1.

Wabrikutes, pesumaja-

des, awalikkudes saunades,

leiwaküpse-

tusasutustes ja pagaritööstustes
korstnaid pühkida iga kuu tagant.

oma koosolekul 9.

Riigikogu malts
1926

tuleb

a.

esimeheks August R

Riigikogu

abiesimees

e

A.

Sekretär T.

Nõuab majaomanik sagedamat puhastamist, peab tema selle üle

juunil

i.

Jü r

ma n.

Kalbus.

Mä rkns 2.

korstnapühkijaga ise kokku leppima.

kohta

5.
Iga majaomanik on kohustatud § 4 ette
nähtud tähtaegadel alem imakitsuse loaga wa-

rustatud

korstnapühkijatel korstnate ja lõõride
puhastamist toimetada laskma.
6.
on
Allapühitud nõge
korstnapühkijad
kohustatud iga pühkimise järele korstnajalast
ja ahju- ning pliidilõõridest wälja wõtma.
7.

Kõik pühkimiseriistad

korstnapühkija

oma 'kulul

ja -abinõud peab
kuna
muretsema,

majaomanikud selle eest peawad hoolt kandma,
et redelid,
katuseluugid ja muud korstnatele

juurepääsemiseks
korras

on.

tarwilikud

Samuti

abinõud

peab tarwisminew

majaomaniku poolt malmis olema.

Riigikogu

alati

sawi

juhatuse
Riigikogu

teadaanne

muudatuste

juhatuse koosseisus.

Riigikogu lohakusest astusid ära 10. juuitil
1925 a.:
II abiesimees Mihkel Marina,
sekretär Tõnis Kalbus,
I

abisekretär Johan Holberg.

Riigikogu makis
1025
II

,a.

oma

koosolekul 10.

juunil

Riigikogu juhatuse liikmeteks:

abiesimeheks Tõnis Kalbus'e,

sekretäri ks Johan Holber g'i,
I abisekretäriks Leopold R a u ö k
Niilgikogu

abiesimees

A.

Jtt

e p

p'i.

riman.

Abisekretär J. Piiskar.

480

„Riigi
jaoskonna

3.

Teataja"

töökaitsekomissari ringkonna
koosolekul 29. aprillil 1925 a.

kinnitusameti

Nr.

101/102

Köbterihind
töölise palga.ja toidunormi
hinna järele protsentuaalselt armata järgmi-

selle ringkonna kohta wastu wõetud otsused.

selt:
kortee ühes kütte ja

I.

malgnstüsega

korter ühes küttega
korter iihes maigu stusega

AU/o

.

>......

Mnstatööliste

keskmise päeMapalga kindõn n e tusijuhtu mis te
l akstr äüramin e tööliste
kindlüstärnise seaduse Z 466 ja 558 ning
kinnitusameti seaduse § 13, 2. jao p. 3 Põhjail.

korter ilma Liitte ija
Kittnitnsameti

palka kindlaks määrata ühe
juunist 1926 a. järgmiselt:
täiskvsiraniitele

240

marka, alaealistele (16

ja

17 a.

uannsed)

manused)

186

tele (14 ja 15

2.

20.

166

j asun or mi
haiguste wastrr

kindliaksmääramine tööliste

nriste korbal kindlustamise

seaduse

seaduse § 13, 1. jao
põhjal.

kinnitusameti
2.

jao!

1

p.

Kinnitusamel,

p.

7

ja
ning

—

6.

1.

jao

p.

kiu ui tu s

1

ning

Kinnitusamet,
toidu-

ja

tihe

seaduse D

2.

jao P.

töölistele

korterihinna

asja läbi waadates,
tama

2

267

p.

Suure-Jäani

„Wõh-

mis

ühen-

6.

16. Mail Partsi mallamajas Märtsi" nilmeline, M>ts ühe>liöatud Wiljandi kesk-

7.

23.

mail Narma

wa

randteejajaru" nimleltne, mis

jaamaga.
raudteejaamas

„Narühen-

datud Narma keskjaamaga.

29. mail s.

a.

on

awatud Tallinnas, Teenri

4, Mar sette kohwikus, „Marselle" niamalik
mis
meline
telefoni
kõnepunkt,
kom,mutaaloriga
linnakeskjoatna
.ühenduses
tän. nr.

25.

natuurasantama

otsustas:

päewase toidunormi
peale, armates

nr. 3060

põhjal.

kindlaksmääramise

aasta

töölisele

an-

hinnaks määrata
juunist 1926 a.

toimetaja J. Reircholtz.

all.

mM s. a. on arvatud W asa lemma raüd"
nime„Wasalermna rau dte eja aur

tee j alamas

line

awalik

telefoni Mr ep nn kt.

kõnepunkt on
ühenidns.es WasaleNtma telefoni agentuuriga.

Wasaleuma raudteejaama

Peainsener

1.

100 marka päemas.

Wa-tutaw

mallias,Mldo" ni-

ühendatud

raudteejaanr" nimeline,
datud Wõhma keskjaamaga.

-

2, tööliste õnnetusjuhtumiste korbal kindlustamise
seaduse § 403 p. 2 ja kinnitusameti seaduse
§ 13,

Mail Wiasilemõisa

'

wastu

guste

ühenduses Haap-

ina

Sidemäterjal, rohud ja
Märkus.
arstimism ahenöid
abwätakse
teised
nende tegeliku wääbtüse järele.

Töölistele natuurasantaMa toidu- ja- körkindlaksmääramine
tööliste hai-

on

15. mail Wõhmla raudteejaanras

6.

266 marka.

terihinna

Kuur-

Haapsalus
saal" nimeline.

waa-

III.

Ridala postiagentuuris Mi-

imeline.

meline, 'Mis
ke^skjlaainraga.

otsustas:
tööliste haigemajas arstinrise ja ülespidamise eest tasun orm öö-päeMa
kohta III klassis ühe aasta peale määrata 1.
1925 >a.

u

Wi lja n5 i m aal:

.öates,

juunist

malta Majas

23. Mail

4.

Haigemajas arstimise eest

tasuuormir kindlaksmääbamise asja läbi

iv a d

l:

Kõik kolm! ikõnepunkti

305

Z

altjürgne

salu keskjaamaga.

tööliste õmnetujnhtn-

kinnitusseaduse D 366,

mail

da la"
3.

eest

arstimise

e ma a

26. mail Sinalepa

II.

Haiigeniojas

am-atud

on

lepa" nimeline.

manused) 120 marka.

a.

a.

L ään
1.

marka, alaealistele
marka, lapseealis-

216

manused)

a.

a.

.

aasta

jsk.
i r n.

jsk. töökaitsekomissar O. Wahtr

Maikuus s.

—

(16 ja> 17

1,.

awalikud telesoni-kõnepunktid:

urarka, lapseeal. (14 ja 1'5 cp manused) 120
täiskaswanutele (iile
marka,- uaistöölMele
17

juhataja, .Narma

.

Posti peawalitsuse teadaanded.

meestöölistele-

17 aasta mjanused)

(iile

3.

1.

peale,

aasta

16 2L

malgustnseta

rahukohtunik J o h, P

Kinnitus amet, rn usta töölise keskmise päemapalga kindlaksmäärannse asja läbi waadates, otsustas mustatöölise keskmist
päewa-

10

....

P. Etruk.

Dehnika-ofak. juhataja abi W. L

Tall.

Eesti

Kirj.-ühis.

trükikoda.

a a

k.

Wäljaandja Kohtuministeevium.

