Hind

lisaga 10 marka

Riigi Teataja
Ilmub tarvidust mööda.
Toimetus

Riigi

trükikojas,

Kontor

on

Ja taUtns:
Niine

avatud

Tellimiste hind:

tfln.

kella

11.

12 kuu

8-2.

peale

6
„

Sealsamas

lehe

tellimiste

võtmine. Kõnetraat: toimetus445,

kontor

„

„

48

„

232.

„

ihk.

kuni 32

nr.

Kohtukuulutused

600

„

Üksik

vastu-

Kuulutuste ja teadaannete hind:

1200 mk.

„

10

marka;

kuulutused

jne.

Nr. 114.

Reedel,

23.

100

:

ja

«w*
20®

isikutunnistust*

„
”

20

.

,nn
-

kaotatud

kuulutused

detsembril 1927

—

50

marka;

iga mm-rida 8

muud

marka.

Nr. 114.

a.

II.

Sisu: Siseministri
Määrus

otsus

Saadjärve ja Sootaga

Rakvere-Paide

ning

jaoskonna

üldise

piirimuutmiseks.

Rakke

jaoskonna rahukohtuniku

asukoha

nimetuse muutmise kohta.

Määrus postimäärustiku
Otsus raudtee

valdade

rahukogu ringkonna
muutmiseks.

reisijateveo

tariifi

nr.

41

muutmise kohta.

Otsus koolikohustuse laiendamise kohta Tallinnas.
Sundmäärus

sepikodade kohta

Tartus.

Teadaanne sundusliku koolikohustuse

Sundmäärus

kinnisvarade

Sundmäärus

alkoholsete
kaupluste ruumide

üle

laiendamisest

teadete

Tartumaal.

andmise kohta Pärnus.

jookide müügi õigusega restoranide ja einelaudade
ning õllesisustamise ja tervishoiuliste nõuete kohta
Viljandis.
III.

Ametisse kinnitused, ametist vabastused.
Teadaanne

100-margalistele kassatähtedele

Teadaanne

Eesti-Türgi

Teadaanne

Eesti-Tshehoslovakkia vahelise

kohtuliku

kaitse

vahelise

„üks kroon <{ pealetrükkimise üle.

sõpruslepingu jõusseastumisest.

tsiviil- ja kaubandusõiguse
ja abiandmise konventsiooni jõusseastumisest.

Teadaanne Rakvere notari

Tennebergi

alal

vastastikuse

ametist tagandamisest.

Nõmme linna tänavate nimestik.
Eesti

ja Soome asulate nimetused,

4. jaoskonna

tööinspektori

kirja muutmine.
Teadaanne

Mustvee

mis

omavahel

kaugekõnesid

pidada

võivad.

ringkonna kinnitusametis registreeritud haigekassade

alevi

ja

seda

ümbritsevate

valdade

nime-

marutaudikahtlaseks

tunnistamisest.

II.
Siseministri

12. detsembri 1927

a.

otsus

Saadjärve ja Sootaga valdade piirimuutmiseks.

b) Saadjärve peamõisa A, karjamõisa Vanakubja B, tuuleveski C, ning asundused:
Valma D, Piiri E, Kullamäe F,

Muhulasje G,
H, Sallotago J, Tammesepa K, Erike L,
Linnamäe M, Järveotsa N ja Telliskivi vab-

Putsa

Alus:

Eesti

ajut. omaval. 30. märtsi 1917 a.
määr. 22.
juun. 1917 a. rik О välja arvatud peamõisa mets ja heina(Seadl. jakorrald. kogu 1917 a. nr. 173 art. 353) maad, mis asuvad peamõisast lahus väljaspool
V osa § 1.
. Saad- ja Soitsejärvede piirkonda.
Vastuväited jätta järelduseta, piirimuudaKinnitada Tartu maavolikogu 3.
juuni
tus teostada
1. aprilliks 1928 a.
1927 a. otsus (prot. nr. 2p.X
8) Saadjärve
ja Sootaga valdade piirimuutmise asjas ning
seaduse

teostam.

j

—

selle

ja

järgi eraldada Saadjärve vallast
Sootaga vallaga:

otsuse

liita

a) Kukulinna mõisa ja talud: Kuuste nr. 3,
Labbi nr. 2, Otsa nr. 1 ja Ülesoo nr. 4;

Siseminister J. Hünerson.

Administratiivosakonna

direktor E.

Dolf.
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Kohtuministri

määrus

Nr.

TEATAJA"

Rakvere-Paide

rahukogu ringkonna Rakke jaoskonnarahukohtuniku asukohani g jaoskon aimetusemu tmiskeohta.

Tariifinõukogu
1927

41

nr.

rahukogu ringkonna Rakke

Alus:

106

nr.

—

seaduse

1923

asundusest Kaarma asundusesse, andes

nurme

jaoskonnale Väike-Maarja jaoskonna ni-

tema

196, pkt. 3.)

nr.

Tariifinõukogu

jaoskonna rahukohtuniku asukoht üle viia Lasi-

metuse.

Alus:

K.

a.
s.
§§ 565 ja 567 ning
rahukogu üldkogu otsused 12. novembrist 1926 a.
ja 9. det-

Rakvere-Paide

sembrist 1927

a.

Tallinnas, 19. detsembril 1927
Kohtuminister T.

Nr. 5.

a.

Kalbus.

detsembrist

reisijateveo tariifi

muutmise kohta.

(Protokoll
Rakvere-Paide

13.

otsus

raudtee üldise

a.

114

(,,R.

T.“

a.) § 8.

Tariifinõukogu otsusega 22. ja 29. oktoobrist, 26. novembrist 1926 a. ja 7. jaanuarist
1927 a. (,,R. T." nr. 9 —1927 a.) maksma
pandud raudtee üldise reisijateveo tariifi nr. 41
§ 12 pkt. 3 muudetakse järgmiselt:
„3. Välismaaliste õppereisijate ja huvireisijate veo eest kõigis klassides võetakse maksu
50% täispileti hinnast (§ 2), arvesse võttes
õppereisidel mitte vähem kui 5 ja huvireisidel
15 sõitjat."
—

Kantselei

Käesolev määrus hakkab maksma 20. det-

juhataja Vihalem.

sembrist 1927

a.

Tariifinõukogu
Teedeministri

määrus

eesistuja

teedeministri abi

postimäärustiku

muutmiseks.

Jürgenson.

Asjaajaja A. Suurthal.

Alus:

Posti-telegraafi seaduse täiendamise
seadus („R. T.“ nr.
1925 a.).
197/198
—

Postimäärustiku muutmine
Postimäärustik täiendatakse

nr.

linnavolikogu poolt

16.

juunil 1926a. vastu võetud

3.

järgmiselt:

1) § 90 p. 2 teksti teises reas pärast sõnu
„riigi statistika keskbüroole Tallinn" lisada
või ülikooli taimehaijärgmised sõnad:
,
guste ja entomoloogia katsejaamadele (Raadi
mõis
üle Tartu)".
,,

—

2) § 625 teise rea lõppu pärast sõna
„observatooriumi" lisada: „kui ka taimehaija entomoloogia keskjaamade".

guste

Tallinna

Otsus

Vabariigi Valitsuse poolt 20. augustil 1924
võetud avalikkude algkoolide seaduse
elluviimise määruse muutmise ning täiendamise määruse pkt. II põhjal (,,R. T.‘
107
nr.
1924 a.):
1. Maksma panna 1. augustist 1926 a.
Tallinna linna piirides koolikohustus algkooli
a.

vastu

c

—

5 klassi ulatusel nende 8—15

kohta, kes algkooli

3) § 170 lõppu lisada järgmine tekst:
Kui aga saatja nõus on loobuma kahjutasu
nõudmise õigusest, võetakse sisemaalised tähi-

koolikohustuse laiendamise kohta.

2. Nende
kes

on

a.

vanuste

V klassi ei ole

8—15

a.

vanuste

laste

lõpetanud.

laste kohta,

algkooli 4 klassi lõpetamisega kooli-

kohustusest vabastatud

tatud

postpakid postile igal juhtumisel ka
pappkarpi ehk pappkestasse või lihtsalt pabe-

1. augusti 1926 a.
enne
või kes pärast seda tähtaega Tallinna mõnest
teisest omavalitsuse ringkonnast elama asu-

risse

vad, kus nad algkooli

või muusse nõrgasse kestasse kinnindatult, ka siis kui nad üle 10 kg rasked ja raud-

teest

eemal olevaisse

postiasutustesse adresSeesugusel juhtumisel peab
saatja tegema nii postpaki enese peal kui ka
pakikaardi tagaküljel järgnevasisulise märke:
„Paki rikkumise juhtumisel loobun kahjutasu
nõudmisest", kusjuures pakikaardi tagaküljel
see
märge peab kandma pakisaatja allkirja.
seeritud

4 klassi
lõpetamise tagajärjel koolikohustusest vabastati, ei ole alg-

kooli V klassi sundus maksev.

on.

13. detsembril

1927

a.

Nr. 2678.

Sekretär J.

Sundmäärus

kohta

Tartu

Vastu võetud Tartu

Teedeminister A. Kerem.

peavalitsuse peadirektor G. Jalla j as.

sepikodade

Traurig.

linnas.

novembril

Posti

Uesson.

Linnapea

linnavolikogu poolt 14.
§ 108 ja
ehituseseaduse § 206 põhjal.
1927

a.

linnaseaduse

§ 1. Tartu linna piirides võib sepikodasid
seada ja avada
järgmiste tingimuste

sisse

täitmisel:
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a) sepikoda peab

asuma kivihoones;
b) sepikoja põrand olgu tulekindlast materjalist;

c) sepikoja lagi peab olema kas tulekindlast
materjalist või puust, kuid sel korral kui lagi
on puust, peab
kaetud olema;

tulekindla

ta

1241
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materjaliga üle

1) Viienda õppeaasta peale: a) 1927/1928
õppeaastast alates: Kokora, Kaarepera, VanaOtepää, Valguta ja Sootaga vahas ning Jõgeva
alevis, ja b) 1928/1929 õppeaastast alates:
Kudina, Peipsiäärses, Vaimastvere, Alatskivi
ja Ka viida vahas ning Kallaste alevis.
2) Kuuenda õppeaasta peale
1928/1929
õppeaastast alates: Mustvee alevis, milles viies
õppeaasta sunduslik juba 1926/1927 õppe—

laeta
d) lubatud on sepikoda ka ilma
sel korral, kui ta seinad ulatuvad
põrandast
kuni venitiseni vähemalt 3,65 meetri (12 jala)

kõrguseni;
e) sepikoja ehitamiseks tuleb nõutada luba
ja -määrustes ette nähtud

aastast

arvates.

10. detsembril
Tartu

1927

Nr. 5355.

a.

maakoolivalitsuse

juhataja (allkiri).

ehituseseaduses
korras.

Sekretär

§ 2. Enne käesoleva määruse maksmahakkamist asutatud sepikojad, mis oma ruumide
poolest ei vasta käesoleva määruse § 1 nõuetele, tuleb sel korral, kui nad käesoleva määruse maksmahakkamise
ajal:
a) olid tegevuses
sulgeda hiljemalt 1.
jaanuariks 1930 aastal, kui nad selleks ajaks

Sundmäärus

kinnisvarade

andmise kohta
Vastu

võetud Pärnu

novembril

1927

ole

nõuete

§ 1
ehitatud, ja

kohaselt ümber ei

enne
uuestiavamist
b) olid suletud
korda seada vastavalt selle määruse
§ 1 nõuetele.
—

§
lased

3. Käesoleva määruse rikkumises süüd-

langevad karistuse aha seaduses

ette

nähtud korras.

kahe

nädala

määrus astub

seadusejõusse
„Riigi

pärast peale avaldamist

Teatajas".
§ 5. Käesoleva
kaotab
14.

oma

jaan. 1902

määruse

maksvuse
a.

nr.

6

jõusseastumisega

Liivi

Kub.

Teat.

avaldatud Tartu linna

ehitusemääruste § 98.

1. Kõik Pärnu linna

1927

Linnapea

a.

Nr. 2688.

K. Luik.

Linnasekretär A.

29.

§19 põhjal.

piirides

asuvate

kin-

nisvarade omanikud või nende asetäitjad on
kohustatud mitte hiljem kui 15. veebruariks
1928 a., linnavalitsuse

poolt kinnitatud vormi

järele,

linnavalitsusele

andma

oma

kute

teadaandelehed sisse
kinnisvara koosseisu ja sissetule-

üle, üles andes

väärtust

ja sissetulekut
järele.

detsembrikuu täieliku hinna

a.

Märkus. Detsembrikuus

tarvitamata

olevate korterite kohta tuleb üles anda 1927
aasta
üüri ja sissetulekute kogusumma.
2. Teadaande tähtajaks -mittesisseandmise
korral võetakse süüdlased vastutusele R.
n. s.

§29 põhjal.
3. See

Tartus, 8. detsembril

teadete

linnamaksuseaduse

oktoobrist 1917a.

1927

§ 4. Käesolev

üle

Pärnu linnas.

linnavolikogu poolt 24.

a.

—

selle määruse

(allkiri).

sundmäärus

astub

jõusse „Riigi

Teatajas" avaldamisega.
Pärnus, 7. detsembril 1927 a.
Linnapea

Mägi.

Sekretär

K.

(allkiri).

Rumvolt.

Sootaga, Kudina, Peipsiäärse, Vaimastvere,Alatskivi jaKavildavallas,Mustvee,

Sundmäärus alkoholsete jookide
müügi
õigusega restoranide ja einelaudade ning
õllekaupluste ruumide sisustamise ja tervishoiulistenõuet kohta Viljandi l n as.

Jõgeva ja Kallaste alevis sundusliku koolikohustuse laiendamise üle.

Vastu

Tartu maakooli valitsuse

teadaanne KokorKaaa,repera, Vana-Otepä , Valguta,

võetud

Viljandi linnavolikogu

16. novembril 1927
Tartu maakoolivalitsus annab teada,
nimetatud

volikogude otsuste põhjal,
riduseministeeriumi poolt kinnitatud,
T.“

nr.

107 —1924

a.

et

eel-

mis haon

„R.

avaldatud avalikkude

algkoolide seaduse elluviimise määruse muutning täiendamise määruse II osa alusel

mise

sunduslik koolikohustus laiendatud
vates

omavalitsuste

alljärgnepiirides järgmiselt:

a.

poolt

linnaseaduse § 108 ja

piirituse ja alkoholsete jookide müügi seaduse
§ 38 põhjal.
§ 1 Käesolev sundmäärus on maksev kõigi nende alkoholsete jookide müügi õigusega
restoranide
ja einelaudade kohta, mille avamiseks ja pidamiseks on tarviline linnaomava•

litsuse
kohta.

nõusolek,

samuti

ka

õllekaupluste
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Õllekaupluste

1.

joomiseks

õlut

ja

seesjoomiseks või
väljaviimiseks.

Märkus 2.

Ülalnimetatud

ne, einelaudu ja õllekauplusi
allpool lühenduse otstarbel

sees-

mis

restora-

nimetatakse

„joogikohta-

2. Joogikohti ja einelaudu võib avada aimaja alumisel korral. Erandeid sellest
võib lubada volikogu erilise otsusega.

§

ruumid

ei

tohi

ühenduses

olla

teise

või

mingi
eluruumiga, sinna hulka arvatud ka joogikohapidaja ja tema teenijate korterid, välja
arvatud võõrastemajad, kus need on joogikohapidaja enese pidada.
Märkus.

alla uusi

Joogikoha
ning uusi sissekäike teha, samuti joogikoha ruume ära anda ja uksi kaotada,
võib ainult linnavalitsuse igakordse erilise
loaga.

sid.

käiv seinakell.

Lauad peavad olema kaetud
puhta valge linaga või tehtud kivist, klaasist
või
muust
poleeritud pinnaga materjalist.
Süljekaussides peab olema vett, mida tuleb
uuendada vähemalt kord
Pehme

§ 4. Igal joogikohal peab olema vähemalt
kaks tuba, põrandapinnaga kokku mitte alla
50 ruutmeetri: nendest üks tuba einelaua ja
külastajate, teised aga ainult külastajate jaoks.
Need toad

peavad olema

otseses

seesmises

ühenduses üksteisega, vähemalt kolm meetrit

kõrged, kuivad, küllaldase päevavalgusega ja
varustatud tarviliste õhupuhastusevahenditega.
ja seinad peavad olema värvitud
õlivärviga. Seinad võivad olla ka
tapetseeritud, kuid tapetid peavad olema korralikud, puhtad ja terved. Kui seinad on tapetseeritud või liimivärviga värvitud, siis
peavad nad vähemalt 1,5 meetri kõrguseni
Laed

liimi- või

olema kaetud

puust,

linoleumist või

peavad olema pragudeta.
Peale tähendatud tubade võib joogikoha
juures olla üksikuid kabinette külastajate
jaoks, mille ruumid peavad vastama samadele,
s.
o.
ülalloeteldud nõuetele, kusjuures kabinettide uksed peavad olema lukuta, riivita
ja väljapoole lahti käima, et uksi ei saaks sulgeda seestpoolt.

Joogikoha juures võivad olla külastajate
tarvitamiseks
aiad
lahtised
palkonid.
ja

on

linnavalitsuse erilisel nõusole-

kul.

§ 6. Joogikoha ruume on keelatud tarvimagamiseks ja elamiseks.

tada

Märkus. See keeld ei käi ruumides
viibiva öövahi

kohta.

§ 7. Joogikoha
mistele nõuetele

juures peab olema järgja tingimustele vastav köök:

a) Köögil peab olema põrandapinda vähe20 ruutmeetrit, kusjuures
iga köögis
töötava
isiku
jaoks peab olema õhuruumi

malt

15

vähemalt

Köök

b)
või

kantmeetrit.

peab

läbikäidava

olema eraldatud koridori

toaga

joogikoha einelauaet köögilõhn sinna

ja külastajateruumidest, nii
ei

tungiks.

c) Köögi seinad, põrand ja lagi peavad
olema kaetud glasuurkividega või värvitud
Põrand peab olema parkettkiviõlivärviga.
dest,

tsemendist
Muus

segust.

lagi §

4

ette

või

osas

muust

peavad

kõvast

nähtud nõuetele,

valatud

seinad

ja
välja arvatud

vastama

tapet.

d) Köök peab olema varustatud küllaldase
valgusega, Õhupuhastuse, aurukõrvaldamise ja
mustavee (solgi) äralaske sisseseadetega ning
jooksva veega käepesemisnõuga (veekraaniga),
e) Pliit peab olema
ja pragudeta.

muust

pestavast materjalist paneeliga või värvitud
õlivärviga. Uksed, aknaraamid ja puust põrandad peavad olema värvitud Õlivärviga. Põrandad võivad olla ka parkettkividest, asfaldist,
puukivist või kaetud linoleumiga. Põrandad

päevas.
mööbliga ruumide sisustamine

lubatud ainult

võtta

§ 3. Sissekäik joogikoha külastajatele peab
ja ainult joogikoha sissekäiguna
tarvitatav, välja arvatud võõrastemajad, kui
need on joogikohapidaja enese pidada.

Peale nende peab olema einelauaruumis
puhvetikapp ning lett ja korralikult

korralik

ruume

olema uulitsalt

einelauaruu-

peavad olema korralikud värvitud lauad,
toolid, riidevarnad,
soojamõõtja ja süljekau-

otseses

äri-
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§ 5. Külastajatele määratud ruumides (tubades, kabinettides), samuti ka

nult

Joogikoha

Nr.

neid,

deks“.

seesmises

EATAJA“

all mõis-

selles sundmääruses ainult

kus müüakse

T

glasuurkividest või

metallist

f) Köögi sissesead, nagu lauad, toolid,
pingid, kapid ja riiulid, peavad olema värvitud
heleda õlivärviga.
g) Keedu- ja sööginõud peavad olema
seestpoolt võõbatud või valtervisele kahjuta
metallist.
Samistatud

korralikud,

olema
valmistatud tervisele
muti
peavad
kahjuta materjalist ka kõik muud köögis tarvitatavad nõud ja muud tarbeasjad, nagu panged, toobrid, toolid jne.

h) Söögijätiste ja solgi hoidmine köögis ja
sööginõude pesemisruumis, kus see on olemas,
on

keeldud.
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i) Kööki ei tohi tarvitada magamisruuteenijatele ega teistele kõrvalistele isikutele ja seal ei tohi hoida magamis- ja seljaskantavaid riideid ega mingit muud kraami
peale köögis tarvilise sisseseade ja tarbeainete.
miks

Märkus.
tud ilma

Õllekauplused,

soojade

söökide

mis

on

ava-

müügi õiguseta,

peavad olema ilma köögita.
§ 8. Joogikohas peab olema igal ajal
viline

tagavara

toiduaineid,

et

tar-

võimaldada

külastajatele soojade ning külmade söökide ja
Toisuupistete valmistamist ning andmist.
duained, söögid ja suupisted peavad olema
täiesti kõlvulised:
rikkumata, puhtad, värsked, hästi valmistatud.
Toiduainete
olema

korralik,

tagavarade hoidmiseks peab
õhuvahetusesisseseadega ja

kõigile tervishoiunõuetele
ei tohi olla

otseses

vastav

ühenduses

eriruum, mis

külastajateruu-

Märkus.

Käesolevas

paragrahvis etsoojade söökide valmista-

nähtud nõue

mise

ja andmise

suhtes

ei

ole

luste kohta.

§ 9. Joogikohal peab olema tarvilisel määral laua- ning kööginõusid, samuti ka lauapesu, mis peavad olema alati täiesti puhtad
ja korras. Katkiste ja tunduvalt kriimustatud
nõude tarvitamine külastajate jaoks on keeldud.
Igal laual peab olema tuhatoos.
§ 10. Joogikoha juures peavad olema korväljaskäigukohad, eraldi meestele ja
naistele, ja meestele pissuaar.
Väljaskäigukohti võib sulgeda seestpoolt, kusjuures sissekäik neisse peab olema seesmistest soojadest
ruumidest, kuid mitte läbi köögi ega toiduainete hoiuruumi. Igas väljaskäigukohas peab
olema käepesemisnõu puhta
jooksva veega
(veekraaniga), seebi ja puhta käterätikuga ja
küllaldasel hulgal puhast paberit. Väljaskäiguralikud

kohad ei tohi haiseda.

Väljaskäigukohtade ja pissuaari ruumi seinad, lagi, põrand, aknad, uksed ja muu sissepeab

vastama

§

Sääraseid

mittekaines olekus

isikuid

ei

tohi

ja

muu.

jookide asjade

vahetamine

on

ase§ 13. Joogikohapidajad või nende
ja teenijad peavad olema joogikohas
tegevuses olles alati korralikult ja puhtalt
riides ning kained, käima külastajatega ümber
viisakalt ja võtma tarvitusele kõik abinõud
puhtuse ning korra säilitamiseks, tarviduse
korral kutsudes
appi politseid korra alal-

hoidmiseks.
Kokad

ja teenijad köögis peavad olema
puhtalt riides ja kandma töö juures
valgeid varukatega põlli või mantleid ja valgeid
mütse (rätte).
samuti

§ 14. Keeldud on joogikoha teenistuses
pidada isikuid, kes põevad nakkushaigusi.
Iga joogikohas tegevuses olev isik, olgu
pidaja ise või teenija, kes on jäänud nakkushaigusse, tuleb joogikohast viibimata kõrvaldada, kusjuures joogikohapidaja peab teatama
igast niisugusest juhust ajaviitmata linnavalit-

millesse ei imbu niis-

tatud

sisseseaded,

nagu

Joogikoha ruumides ei tohi

müümine

mikud

tegemiseks.

ruumide

vastu

keeldud.

tervishoiuosakonnale

§11. Kõik joogikoha ruumid (toad, köök,
väljaskäigukohad, sissekäigud, trepid, tagatrepid j. t.) peavad olema alati puhtad ning
korras ja joogikoha lahtioleku ajal hästi valgustatud. Samuti peavad olema alati puhtad
kõik

Alkoholsete

ja

suse

peab olema materjalist,
Väljaskäigukohad peavad kandma väljaspool nähtaval kohal vastavaid pealkirju.

korras

treppidele, esikodadesse, rõdudele
või uulitsatele, vaid peab saatma nad kas koju
või andma üle politseile.

duste

ruu-

kust.

ja

§ 12. Joogikohta võib lasta ainult korraisikuid.
Joogikohas peavad
olema üleriiete hoiuruumid alalise järelevalvega.
Sel juhul, kui joogikoha külastaja on sattunud mittekainesse olekusse ja kui see võib
saada talle enesele ja teistele joogikohas viibijaile hädaohtlikuks, on joogikohapidaja, tema
asemik või teenijad kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud, et hoida külastajaid vigastuste, varguste ja üldse kõige eest, mis võib
kahju tuua nende tervisele kui ka varandusele.
likult riietatud

nõuetele, kuid põrand

4 tähendatud teiste

mide kohta maksvatele

mööbel

prussakaid, lutikaid ja muid

Soojus tubades ei tohi olla alla +15° C
Välississekäik joogikohta peab olema
järele.
hästi valgustatud videvikust kuni joogikoha
sulgemiseni. Välisuste ees peavad olema jalgade puhastamiseks matid ja restid.

maksev

soojade söökide müügi Õiguseta õllekaup-

sead

leiduda kärbseid,

putukaid.

kõrvaldada

midega.
te
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laskma

vastavate

Joogikohapidaja

vaadata

läbi

joogikohas teenivad isikud

on

korralkohus-

arstlikult
enne

kõik

teenistusse

võtmist.

tervishoiuosakonna
§ 15. Linnavalitsuse
on õigus võtta ette igal ajal joogikohapidaja ja teenijate arstlikku järelovaatust nakkushaiguste suhtes.
arstidel

Ka

on

linnavalitsuse

tervishoiuosakonna

ja politsei ametnikkudel õigus panna toime
igal ajal ülevaatusi joogikoha ruumides.
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§ 16. Keeldud on lasta sisse ja viia kaasa
joogikohtade kabinettidesse avalikke lõbu-

Nr.

114

Ametist vabastused.
Siseministeeriumis:

naisi.

§ 17. Kauplemine joogikohtades on lubatud Riigikogu poolt 10. mail 1927 a. vastu
võetud piirituse ja alkoholsete jookide müügi
seaduse § 37 nimetatud ajal, kui selleks ei ole
pandud maksma erimäärusi.
§ 18. Joogikohapidaja on kohustatud paüles joogikoha einelauaruumis nähtanema
vale kohale müügiloa, käesoleva sundmääruse
ja joogikohas müüdavate söökide ning jookide
hinnakirja.
sundmääruse rikkumises

19. Käesoleva

§

süüdlased isikud langevad karistuse alla R.
s.

§

29

n.

§ 20. Kui
tele, siis

1927

linnavalitsusel

§ 21. Käesolev sundmäärus hakkab maks1. jaanuaril 1928 aastal.
Samast ajast kaotavad maksvuse:

1) kohustavad määrused õlle- ja mõdulaning Õllepoodide kohta Viljandi linnas,
mis avaldatud Liivimaa Kubermangu Ajadude

lehes

nr.

121

—

1909

des

ja

tatakse ametist
rist

1927

oma

palvel,

Sammet vabas-

arvates

1. novemb-

a.

Kohtuministeeriumis:
Tartu-Võru

rahukogu

deeritud ülemäärane
didaat
1927

Suubi

Arnold
oma

palvel,

käsutusse

koman-

kohtuameti kan-

noorem

vabastatakse ametist
14.

arvates

detsembrist

a.

Rahaministri

korralduse põhjal 14. maist
1923 a.)
983/L (,,R. T." nr. 71
välja antud ja 20. augustist 1927 a. liikvele
lastud Eesti Vabariigi 100-margaliste kassatähtede seeria ,,A“ osa väljaandele on peale
trükitud
alates
kassatähtede
järjenumbrist
nr.
2600001, mõlemale küljele kirsipunase
trükiga „üks kroon".
1923

a.

nr.

—

Pealetrüki teksti
19.

mail

võetud „Sunduslik määrus
einelaudades alkoholsete

1922

a.

kauplemise kohta Viljandi linnascc , mis avaldatud „Riigi Teatajas" nr. 72
1922 a.

suurus

ja pikkus

võrd-

on

sed mõlemal küljel.

restorani-

jookidega

teadaanne.

Riigikassa

a .;

2) linnavolikogu poolt
vastu

a.

Kriminaal-assistent Jaan

õigus anda tarbe-

korral nende kordaseadmiseks aega, kuid mitte
kauemaks kui 1. jaanuarini 1929 a.

ma

1927

käesoleva sundmääruse nõue-

vasta

on

joogikohtade

töötavate

a.

Tallinna-Harju prejuures Helmuth Järv vabastatakse
oma
palvel, arvates 1. novembrist

ametist

tema

järgi.

ruumid ei

Politsei-abikomissar
fektuuri

Muu

osa

kassatähtedest

on

muutmata.

(Kirjeldused avaldatud „Riigi Teatajas"
1927 a.)
1923 a. ja nr. 77
—

nr. 71

—

—

Linnapea A. Maramaa.
Sekretäri k.

t.

linnanõunikFr. R

о о

19.

Tallinnas,

detsembril

1927

a.

Nr.

10967 —Kr.

Riigikassa peadirektor M. Jantson.

s m a n.

Krediitosakonna

juhataja Th.

Koovit.

III.
Välisministeeriumi

Ametisse kinnitused.

Välisministeerium

Siseministeeriumis:
Võru-Petseri prefektuuri konstaabel Eduard

Raig

—

politseikooli

15. novembrist 1927

abikomissariks,

teadaanne.

arvates

a.

teatab, et Eesti-Türgi
sõpruslepingu, alla kirjutatud 1. detsembril 1924 a. ja Riigikogu poolt kinnitatud
19. juunil 1925 a. (seadus nr. 77, „Riigi Tea1925 a.), ratifikatsioonitaja cc nr. 115/116
kirjad vahetati Varssavis 10. detsembril 1927 a.
vahelise

—

Poliitilise

politsei assistent Johan Mägi
poliitilise politsei vanemaks assistendiks, arvates

—

1. novembrist 1927

a.

Tallinna-Harju' prefektuuri konstaabel Jupolitsei-abikomissariks Tallinna-Harju prefektuuri juures, arvates 1. noilus Tiisfeldt

—

vembrist 1927 a.

Vastavalt

artiklile 3, astub nimetatud

oma

leping jõusse viieteistkümnendal päeval peale
ratifikatsioonikirjade vahetamist, s. o. 25.
detsembril 1927

a.

Välisminister H. Rebane.

Nr.
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Välisministeeriumi teadaanne.

Eesti-Tshehoslovakkia vahelise tsiviil- ja
kaubandusõiguse alal vastastikuse kohtuliku
kaitse ja abiandmise konventsiooni ja lõpuprotokolli, alla kirjutatud 17. juulil 1926 a.
ja Riigikogu poolt kinnitatud 14. detsembril
1926 a. (seadus nr. 7, ,,R. T." nr. 3
1927 a.),
ratifikatsioonikirjad vahetati Tallinnas 17. det-

TE A T A J A“

39. Kase.

97. Miimika.

40. Kastani.

98. Mootori.

41. Kasteheina.

Vastavalt

a.
oma

artiklile

18, p.

2,

astub

nimetatud konventsioon

jõusse üks kuu pärast
ratifikatsioonikirjade vahetamist, s. o. 17. jaanuaril

1928

a.

Välisminister H. Rebane.

Kohtuministeeriumi teadaanne.
Kohtuministri

käsukirjaga 17. detsembrist
1927 a. on not. sead. § 5
põhjal lõpulikult
ametist tagandatud Rakvere notar Aleksander
Tenneberg, kes Tartu-Võru rahukogu otsusega 5. septembrist 1926 a. on N. s. §§ 460,
468, 362, 149,

põhjal

31

a.

3, 134, 135,

31

5,

a.

152

mõistetud

vangiroodu üheks aastaks
ühes kõikide kodanliste iseäraliste õiguste
ja
eesõiguste kaotamisega N. s. § 58 1 2 ette
nähtud tagajärgedega ja N. s. § 77 nõuetel

99. Muraka.

42. Kevade.

100. Muru.

43.

101. Mustamäe.

Kingu.

44. Kiriku.

102. Mäe.

45. Kirsi.

103. Männa.

46. Kitsas.

104. Männiku tee.
105. Mängu.

—

sembril 1927
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47.

Kitzbergi.

48. Kivi.

106.

49. Kivimäe.

107. Niidu.

50. Kodu.

108. Nurme.

51. Koidu.

109. Näituse.

Nelgi.

52. Koidula.

110. Oa.

53. Kotka.

111. Oru.

54. Kraavi.

112. Olevi.

55. Kreutzvaldi.

113. Palli.

56. Kruusa.

114. Paiste.

57. Kuldnoka.

115.

58.

116.

Kungla.

Papli.
Pargi.

59. Kurni.

117. Piiri.

60. Käbi.

118. Pidu.

61. Käo.

119. Pihlaka.

62. Köie.

120. Piirmanni.

63. Kõla.

121. Pikk.

64. Kõver.

122. Pikkeri.

65. Künka.

123. Pilliroo.

66. Laane.

124. Pioneeri.

67. Lai.

125.

68. Laulu.

126. Puhke.

69. Lehe.

127. Päikese

70. Lemmiku.

128.

71.

129. Suur Pärnu

-

—

15. oktoobrist 1927 a., mil nimetatud
kohtuotsus seadusejõusse astunud.
arvates

17. detsembril 1927

a.

Leegi.

72. Leina.
73.

Teadaanne.

Puuvilja.
puiestee.

Pärja.
maan-

tee.

130. Vana Pärnu

Lepa.

maan-

74. Liiva.
Nõmme
rist 1927

a.

linnavolikogu otsusega 8. novemb105 on kinnitatud
nr.
järgmised

Nõmme linna tänavate nimetused:

75. Lille.

131.

76. Linnu.

132. Põllu.

77. Linda.

133. Rahu.

1. Aate.

20. Jaama.

78. Loode.

2. Aia.

21.

79. Lootuse

3.

22. Janseni.
23. Järve.

Apteegi.

4. Astri.
5. Auto.

Jalaka.

Põhja.

134. Rahumäe.

puiestee. .135. Raja.

80. Lossi.

136. Ratta.

81.

137. Raudtee.

Luige.

82. Luule.

138.

6. Allika.

24. Jõe.
25. Jõhvika.

83. Läike.

139. Restorani.

7.

Edela.

26. Kaasiku.

84. Lääne.

140. Roosi.

8.

Edu.

27. Kaare.

85. Läte.

141. Roheline.

9.

Glehni.

28. Kadaka

Remmelga.

86. Lõhmuse.

142. Rohula.

10. Haava.

29. Kaevu.

87. Lõo.

143. Rulli.

11.

30.

88. Lõuna.

144. Rännaku

Haldija.

puiestee.

Kaja.

puiestee.

12. Hallikivi.

31. Kalda.

89. Lühike.

145. Rõõmu

13. Harku.

32. Kalevi.

90. Maasika.

146. Saare.

14. Hiiu.

33.

91. Maleva.

147. Sakala.

15. Hirve.

34. Kaluri.

92. Manala.

148. Salu.

16. Herne.

35. Kaitse.

93.

149. Sambla.

17. Hommiku.

36. Kanarbiku.

94. Marsi.

150. Sanatooriumi.

18. Hõimu.

37. Kannikese.

95. Mesila.

151. Seedri.

19. Ida.

38. Kandle.

96. Metsa.

152. Seene.

Kalju.

Marja.

,,
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153. Side.

181. Tööstuse.

154. Silikadi.

182. Urva.

155. Silla.

183. Uus.

156. Sireli.

184. Vabaduse

157. Soo.

185. Vahe.

158. Staadioni.

186. Vahtra.

159. Sulevi.

187.

160. Suurtüki.

188. Vaikne.

161. Suvila.

189. Vainu.

162.

190. Valli.

Särje.

puiestee.

joki, Sortavala.
Soome

Tallinnas,

164. Sõbra.

192. Valdeki.

165. Sõlme.

193. Valve.

166.

194. Vanemuise.

Posti

167. Säde.

195. Veski.

168. Taara.

196. Vikerkaare.

169. Tamme.

197. Voolu.

170. Tammiku.

198. Värava.
199. Võidu.

173.

4.

Kemi,

Tor-

15. detsembril 1927 a.

peavalitsuse peadirektor G. Jallajas.

jaoskonna tööinspektori ringkonna kin itusametisregistre ritud haigekas ade
nimekirja muutmine.
muudetakse

1927

1927
„Riigi Teatajas nr. 49
a. välja kuulutatud 4. jaoskonna
tööinspektori
kinnitusameti ringkonna piirides asuvate haigekassade nimekiri järgmiselt:
a.

puiestee. 202. Õie.
203. Õhtu.

175. Torni.

raioonis:

Oulu,

Kinnitusameti otsusega 2. detsembrist

201. Ööbiku.

Tiigi.

174. Toome

kolmandas

Kokkola,

nio.

Valguse.

200. Ääsi.

asulad

Pietarsaari,

191.

172. Tehase.

114

Uusikaupunki, Rauma, Pori, Kristiinankaupunki, Vaasa, Seinäjoki, Haapamäki, Vilppula, Jüväskülä, Lappeenranta, Viipuri, Teri-

Vaigu.

171. Tedre.

Nr.

Soome asulad teises raioonis:

163. Sõõri.

Sõnajala.

'T EATAJA«

c‘

—

204. Õitse.

Nimekirjast kustutatakse „Nr. 6. Halliste

177. Trummi.

205. Õnne.

178. Tulika.

206. Õuna.

Linaharimise vabriku haigekassa cc ja nimekirja
võetakse üles „Nr. 6. Abja-MÕisaküla ühis-

179. Turba.

207. Ülemiste.

haigekassacc.

176.

Trepi.

180. Tähe.

Kinnitusameti

Linnapea

4.

Sekretär Mai kus.

Eesti

Soome

ja

omavahel

asulate nimetused,

kaugekõnesid

juhataja,
rahukohtunik А. К ürik.

J. Lindemann.

jsk. tööinspektori

eest

abi A. Veidenbaum.

mis

pidada võivad.

ja Soome vaheline telefonitariif
1927 a.).
(„R. T.« nr. 99

Teadaanne.
Loomataudide

Alus: Eesti

§

27

ja

vastu

võitlemise

seaduse

Paldiski, Keila, Klooga, Rannamõisa, Riisipere, Kohila, Rapla, Juuru, Kose, Raasiku,

Koiga, Kuusalu, Leesi.

nistatud.

55

Eesti

—

50

asulad

Eesti asulad

km

raadiusega

sõõris:

väljaspool 50 km raadiusega

sõõri:

Kõik koerad selles
duses

ette

78

piirkonnas tulevad

nähtud korras kinni

pidada

sea.

kuni 13.

märtsini 1928 a.

Haapsalu, Pärnu, Paide, Viljandi, Rakvere,
Tapa, Narva, Tartu, Loksa, Viinistu, Võsu,
Kunda.

Selle

korralduse

Riihimäki,

Salo,

Turku,

Hämeenlinna, Tampere.

toimetaja J.

Reinhold.

eksijad

võetakse

14.

detsembril

1927

a.

Nr.

5646.

Soome asulad esimeses raioonis:

Karjaa,

vastu

vastutusele.

Mustvees,

Hanko,

Vastutav

määruse

§§ 77,

ja 79 põhjal teatan,
et Mustvee alev,
Kasepää vald, Ranna, Roela,
Torma, Avinurme ja Lohusuu valdade osad,
kuni 15 kilomeetri kauguseni Mustvee alevist on marutaudikahtlaseks piirkonnaks tun-

nr.

Naantali,

Mustvee

jaoskonna politseikomissar
Tartumaal J.

Riigi

Anslang.

trükikoja trükk ja kirjastus

