Riigi Teataja
Nr.

Art.

93.

16. novembril

553.

Määrus

abiandmiseks

1928

a.

liigvee

läbi

Eesti-Leedu

555.

Sundmäärus

juukselõikamis- ja habemeajamistöökodade

556.

Sundmäärus

Rakvere

557.

Sundmäärus

mootorsõidu-

558.

Autode

559.

Sundmäärus

ja

telefonitariif

linna

turul

nr.

1928

553.

a.

alevi

võetud

§ 3. Laenu
natud

a.

ligveläkbain at nudpõlupidaj tel VabarVigalitsu epo lt sel ksmä ratud

põhikirja §
115
1927).

(Riigi

§ 1. Liigvee läbi kannatanuile abiandmiseks annab Vabariigi Valitsus Pikalaenu Panga
korraldusse järgmised summad:

aha

laenusaaja,

väljaandja ühispank.
Märkus. Ikalduse all kannatanud Ruhno

elanikkudele antakse

saare

joni

kohaselt

otsuse

kuni 5

aasta

laenu kr.

peakomis5.160.—

Laenu antakse Saare

peale.

maavalitsuse kaudu võlakohustuste vastu,

kr. 500.000.—

kr.

antakse võlakohustuste vastu, mil-

vastutajatena kirjutavad

vähemalt kaks maksuvõimelist isikut ja laenu

(Maapanga

nimetatud

80% hinpeale.

aasta

a.

Laenu

millele vastutajatena kirjutavad alla

3. Maakorralduse ja metsade peavalitsuse operatsiooni summa-

1

üle
3

peale. Sama ajani on ka õigus laenu
%% tasumise tähtaegu pikendada.
Laenu väljaandmine sünnib ühispankade kau-

—

§ 2. §

kuni

ka

1. Eesti Panga tuludest moodustatud fondist
kr. 300.000.

Kokku:

antakse mitte

suurusest

Erakorralistel juhtumistel võib laenu määrata
kuni 5

lele

—

dest

kahju

du.
48

Pikalaenu Panga

Asunduskapitalist
arvelt)

‘

turukorra kohta.

summadest.

nr.

kohta.

kauplemise

kui

Teataja

kohta Rakveres.

tööaja

ja veoriistade tarvitamise ja liikumise kohta Paides.

Kilingi-Nõmme

Määrus abiandmiseks 1928

Alus:

Vabariigi

sõidutaks Paides.

mootorrataste

vastu

põllupidajatele

67.

Vabariigi Valitsuse poolt 7. novembril

2.

kannatanud

554.

vaheline

93.

Nr.

a.

määratud summadest.

selleks

Valitsuse poolt

1928

150.000.—

kr. 950.000.—

summadest

üksikute

laenude andmise vajaduse, otstarbekohasuse,
laenu suuruse, kestvuse ja tasumise korra mää-

§ 4. Käesoleva määruse §§ 1 ja 2 tähendaülesannete täitmisega seotud kulude katteks arvatakse Pikalaenu Pangale
%% i a
ühispankadele 1 %% aastas laenusumma pealt

tud

tasu.

rab

põhutööministeeriumi juures asuv peakomis jon põhutööministri kinnitusel (Vabariigi Valitsuse juhtnöörid R.T. nr. 67
1928), kuna laenude väljaandmine, § 3 ette
nähtud laenude kindlustuste võtmine ning lae—

laenu-

saaja, vähemalt kaks maksuvõimelist isikut
ja Saare maavalitsus.

§ 5. Laen
osades,
neva

tasutakse

alates laenu

aasta

iga

aasta

võrdsetes

väljaandmise aastale järg-

1. detsembrist.

Laenult maksab laenusaaja intresse 2 %
tas,

millest

kaetakse

nude

ja selle tähtajaliste maksude sissenõud-

seotud kulud.

mine

pannakse Pikalaenu Panga peale.

tähtajad

on

iga

laenu

Laenu
aasta

aas-

operatsioonidega

ja intresside tasumise

1. detsembril.

Intressid

Art. 553—556

maksetakse

1034

aasta

viisi ette, kusjuures esimese

tähtaja laenu intressid

arvatakse

laenu«välja-

andmise päevast kuni

Laenusaajal
tervelt või

on

järgmise 30. novembrini.
õigus laenu enne tähtaega

osaliselt tasuda.

§ 6. Tähtajaks

Nr. 93

a) Valga-Riia-Kaunase kaudu kõnelemisel

§ 3,

maksmata

summad

loe-

Käesolevat tariifi

§ 1 nimetamata
ja maadevaheliselterminaal- ja transiit maksu jaotamisel rahvusvahelise
telegraafiteenistuse määrustiku
(peatükk-j XXIV, R.T. nr. 19
1927) ko-

kõneliikide

viibimata tagasi.

haselt.

ja nendele arvatakse

§ 7. Käesoleva
laenude tasumiseks

maksustamisel

—

määruse alusel

välja antud
tagasimaksetavad summad

§ 1 nimetatud summade arvele
portsionaalselt nende suurusele.

kantakse

maksuvõime

vähenemisest,

pank kannab täiel määral

vastutust

datud rahasummade ja

tema

II.

pro-

Käesolev
rist

§ 8. .Pikalaenu Pank ei kanna vastutust
kahjude eest, mis võivad tekkida võlgniku ja
vastutajate

1928

t

Eesti-Leedu

(R.T.

—

kuid

see

valdamisele üle

peale pandud

otse-

koheste ülesannete mittekorralikust täitmisest.

Riigivanem J. Tõnisson.

1928).

Teedeminister

A. Kerem.
K.

Riigisekretär

Rakvere

Terras.

linnavolikogu

(Antud linnaseaduse §
1.

§

Riigisekretär K. Terras.

Vabariigi Valitsuse poolt 9. novembril 1928 a. vastu võetud

vaheline

telefonitariif nr. 67.

108

Juukselõikamise

töökodadel
PÕllutööminister O. Köster.

poolt 27. septembril 1928a. vastu võetud

555.
Sundmäärus juukselõikamise ja
habemeajamise töökodade tööaja kohta.

Rahaminister A. Teetsov.

Eesti-Leedu

64

nr.

panga ametnik-

kude otsekohese süü läbi juhtunud. Niisama
vastutab pank kahjude eest, mis tekkida võivad selle määrusega panga

telefonitariif

Riigivanem J. Tõnisson.

temale usal-

vastutab pank kõigi kahjude eest, mis võivad
tekkida mittekorralikust asjaajamisest võlgade
sissenõudmise juures, kui

päevast kaotab maksvuse

vaheline

62

nr.

ariif hakkab maksma 15. novemb-

Samast

a.

antud kindlustuste alalhoidmise eest, niisama

554.

„

käsitatakse kõne-

üksuste arvestamisel, muude

1% kuus
viivitustrahvi, poolikud kuud lugedes terviuteks.
Kui võlgnevad summad ei ole tähtajaks tasutud, siis nõuab Pikalaenu Pank nad
takse võlaks

2,85 kuldfranki,

b) Valga-Riia-Liibavi-Polangeni kaudu kõnelemisel 3,21

lubatud

on

ja

p.

26

põhjal.)

habemeajamise

töötada

ainult

äri-

päevadel kella 9 homm. kuni kella 6.30 p.l.
ja pühade- ning nädala-laupäevadel ja laada
esimestel päevadel kella 8 homm. kuni kella
7-ni p.l.
§ 2. Selle määruse vastu eksijad veetakse vastutusele R. n. s. § 29 põhjal.
§ 3. See määrus hakkab maksma kahe
nädala pärast, arvates Riigi Teatajas avaldamise

päevast.
Linnapea

TariifinÕukogu seadus (R.T. nr. 106
1923) ja rahvusvahelise telegraafi-teenis19
tuse määrustiku artikkel 71 (R.T. nr.
1927).

eest

Aug.

Raba.

Alus:

Sekretär

—

Joh.

Kadaja.

—

Rakvere

I.

§ 1.

Eesti-Leedu vahelise

kõne kolmeminutilise

ajaüksuse

hariliku
eest

era-

võetakse.:

556.

Sundmäärus Rakvere linna turul

kauplemise

a) Valga-Riia-Kaunase kaudu
kõnelemisel

4,75 kuldfranki,

b) Valga-Riia-Liibavi-Polangeni kaudu kõnelemisel
§ 2.

Nõrga

poolt 27. septembril 1928a. vastu võetud

linnavolikogu

(Antud linnaseaduse §

kohta.
108

p.

9

põhjal.)

Turuplatsid
ja kauplemise
aeg.
§ 1. Rakvere linna turg on kauplemiseks
avatud
igal äripäeval peale laadapäevade,
A.

.

läbikäimise

5,35

„

ajal, milleks loe§ 1 nime-

takse aeg
kella 21—8, võetakse
tatud makse 3/
suuruses, see on:
6

mil

laada

maksvad

kohta

on.

käivad

korraldused

turul

93

Nr.

§ 2. Kauplemine
kuni

1.

oktoobrini

turul
kell

1.

algab

aprillist
hommikul ja 1.

6

1. aprillini kell 7 hommikul
Kella 2-eks
ja kestab kuni kella 1 päeval.
peavad kõik kauplejad oma kraamid turult
ära koristama. Kauplejad võivad turule ilmuda
kaks tundi enne kauplemise aja algust.
oktoobrist kuni

§ 3. Igasugune kauplemine toiduainetega
ja nende ülesostmine linna piirides olevatel
uulitsatel ja teedel on keelatud.
Jällemüüjad
võivad turul peale kella 12 aineid üles osta.
Märkus. Kohalikud
linnas

on

toodud
viisi ka

liha

osta

turule-

loomade või

tervete

kella

enne

kellel

lihunikud,

lihakauplused, võivad

sigade

12.

§ 4. Kauplemine linna uulitsatel, platsidel ja jalutuskohtadel ning äärtes on ilma
linnavalitsuse erilise

loata

keelatud.
müük

Märkus.

Ajakirjanduse
batud igal pool.
B.

§

5.

Turul

on

lu-

toiduai-

eriosas.

§ 6. Keelatud on turul kaubelda manufaktuur-, pudu- ja rauakaubaga ning teiste
vabrikusaadustega.
kord

Kauplemise

§ 7. Kõik turule ja §

4

turul.

põhjal lubatud

kohtadele müümiseks toodud toiduained peavad olema täiesti puhtad, võltsimata ja toiduks
kõlblikud
dustele

ning

vastama

sellekohastele

ja määrustele. Valmis toiduained

vad olema tolmu

eest

sea-

pea-

kaetud.

§ 8. Turule toodavad kaubad peavad olema
välja pandud, et üht seltsi kaubad
Koormad
üksteise kõrval ja ühises reas on.
ja kärud tuleb turul nii asetada, et rahva
jaoks määratud läbikäigud vabaks jäävad.

nõnda

Läbikäike ei tohi tarvitada läbisõiduks. Koormad

peavad

kärudest

ja

laudadest

isereas

olema.

§ 9. Piima,

ja kohupiima müüki
lubatakse ainult niisugustest riistadest, mis
on kaanega kinni kaetud ja nende toiduainete
hoidmiseks

koore

kohased.

müük

turul

igasugustes
peab puunõudesse, pergamentpaberi või, puhta valge
paberi sisse pakitud olema.
§11. Turule toodav liha peab olema enne
Rakvere linna
lihajärelevaatuse kohas läbi
vaadatud ja tembeldatud ning puhta valge
riidega kaetud.
§ 12. Linnavalitsuse
poolt üles seatud
kaalude tarvitajatelt võetakse maksu kindlaksmääratud taksi järgi.
§ 13. Turul on lubatud ainult sammu
sõita.

lubatud,

on

või

kusjuures

-

§ 14. Turul on keelatud loomade tapmine,
nülgimine, paljaksnoppimine ja sisekondade
väljavõtmine.
üles§ 15. Igasuguste keetmisabinõude
seadmine ja keetmine võib sündida linnavalitsuse erilise loaga turu eriosas.
§ 16. Turul on keelatud mänguriistadel
mängimine.
D.

kaubelda

põllu-, aia- ja karjasaadustega, põletispuude, metsasaaduste ja ehitusmaterjaliga,
heinte, õlgede, elusate väike- ja sulgloomadega
ning põrsastega, värskete, suitsetatud ning
soolatud kaladega, tapetud kodulindudega ja
looma- ja sealihaga ainult
terve-, poole- või
veerandlooma viisi müües, jahiloomadega ja
-lindudega, metsamarjadega ja seentega. Kodumaa kodukäsitöödega ja vanakraamiga, välja
arvatud kuld- ja hõbeasjad, taskukellad ning
kalliskivid, lubatakse kaubelda selleks määratud

C.

§ 10. Või

tükkides

Turukaubad.

lubatakse

netega,

turu

Art. 556

1035

Turu

ülevaatus

ja kauplejad.

'

§ 17. Kauplemine turul kuulub linnavaja turukomisjoni järelevalve alla. Otsekohesteks kauplemise ja müümise korrapidajateks on turu-ülevaatajad, keda linnavalitsus
litsuse

ametisse seab.

§ 18. Kauplemise eest turul võetakse platvolikogu poolt määratud taksi järgi.
Platsiraha nõuavad turu-ülevaatajad sisse, mille
üle maksjale kviitungi vastu annavad.
siraha

§ 19. Turu-ülevaatajad
nende

jatele
ehk
kui

jal

müüjalt,

kes

asub

juhatavad
kätte.

seisukohad

teisele

temale kätte näidatud,
Õigus määratud kohale

nõuda.

Müüjad

on

müü-

Kauplejalt
seisukohale,

turu-ülevaata-

ümberpaigutumist
peavad turu-ülevaataja sea-

duslikke korraldusi täitma.

§ 20. Linna tervishoiu- ja veterinäär-arsja velskeritel on õigus sccgiainetest

tidel

läbivaatamiseks proove maksuta võtta.
§ 21. Turul kaubelda ei tohi isikud, kes

külgehakkavat haigust põevad.
peavad
§ 22. Toiduainetega kauplejad
olema
puhtalt riides ja kandma puhtaid
valgeid põllesid.
§ 23. Kauplejad, kes soovivad turul alalisi kauplemisplatse,
peavad võima linnavalitsuselt isikliku kauplemise loa.
Selle loa
edasiandmine on keelatud ja kaotab edasiandmise

korral

maksvuse.

§ 24. Kauba
mahaviskamine

jäänuste
on

mahavalamine

ja

keelatud.

§ 25. Pärast kauplemise lõpetamist peavad
kauplejad iga kord turult lauad, kastid ja
kõik muud asjad ära koristama.
§ 26. Turul võib tarvitada ainult tembeldatud mõõtusid

ja kaalusid.

Art.

1036

556—557

E.

Turuhoone.

istmete

§ 27. Kauplemine turuhoones väljaüüritud kauplustes algab ühel ajal
kauplemisega
turul ja lõpeb üldise kauplemise
aja kohta
antud määruses ette nähtud aegades, vastavalt
kaupluse iseloomule.
Märkus.
Pühapäevane kauplemine
turuhoones allub üldise kauplemise
aja
määrusele.

§ 28. Turuhoones antakse ruumisid välja
lihaga, toiduainetega, koloniaal-, puduKeelatud
ja riidekaubaga
kauplemiseks.
on
kaupluse ruumides pidada või müüa
niisuguseid kaupasid, mis Õhku või ruume
rikuvad.
Lähemad tingimused puhtuse ja
korra alalhoidmiseks kauplustes määratakse
kindlaks linnavalitsuse ja kauplejate
vahel
sõlmitud
üürilepingutes.
kohta on
§ 29. Turuhoones
käesoleva määruse §§ 7, 9, 10, 11, 20, 21 ja
eraldi

22

Nr. 93

maksvad.

üle

kandejõu üle
juhi nimi
ja § 8 ette nähtud tunnistuse väljaandmise
aeg, number ja väljaandja asutus.
3. Peale § 2 nõutud teadete esitamist linnavalitsusele vaatab järele ja proovib auto või
mootorratta linnavalitsuse juures asuv komisjon, kelle liikmeteks on linnavalitsuse poolt
kutsutud autoasjanduse eriteadlane ja politsei
esindaja ja esimeheks linnavalitsuse liige linnavalitsuse määramise järgi. Tarbekorral võib
linnavalitsus komisjoni koosseisu veel teise
eriteadlasega täiendada. Tunnistab komisjon
järelevaatuse ja proovimise tagajärjed rahuldavaks, annab linnavalitsus auto või mootor-

§ 30. Selle
R.

n.

jõusseastumine.

§

1920

avaldatud „Kohuslik määrus Rakvere

a.

kauplemise kohta“

oma

seadusliku

jõu.

Linnapea

August Märks.

aset.

Sekretär

Kada ja.

Joh.

557.

linnavolikogu

poolt

25.

Sundmäärus mootorsõidu-

Paide

Tarvitamise

1. Sõidu-

ja veori stade tarvitamise jlai kumise kohta

linnas.

Antud linnaseaduse
I.

septembril 1928a.vastuvõetud

kinnitamiseks.

ainult
taha.
samasugune
Märkus.
Komisjoni tegevusest võivad nõuandvalt osa võtta Paide linna piir-

konnas seaduslikult registreeritud

ning autojuhtide organisatsioonide
selleks volitatud esindajad, igast organisatsioonist üks.
4. Loakiri
kui

miseks

ning mootorratta tarvitaplekist järjekorranumber on

auto

ka

maksev ainult üks

tud

või mootorratast

piirides
kohusta-

on

nikud

võtab

numbri
teid

sast

omanikult

auto või

ja hobusejõudude

auto

mootorratta
arvu

kohta,

tarvitamise otstarbe üle,

oma-

sellele

mille

ettenäitamisel

sellekohase

linnamaksu

mootori

2) tea3) teateid

uue

tunnistatud auto või mootor-

komisjon ära auto või
loakirja ühes linnakasvälja antud plekist järjekorranumbriga.

võtab

tarvitamise

Puudulikuks tunnistatud

autole

või

mootor-

rattale määrab

komisjon uue järelevaatuse tähtaja, kusjuures komisjonil õigus on kuni puu-

tarvitamise

välis-

ja

Kõlbmatuks

duste

konstruktsiooni,

Auto või mootorratta

kohustatud

tarvitamise loa,

arvu, nende läbimõõdu

ja käigu,

1. maist kuni

järelevaatusele
ilmuma ühes oma sõidu- ja veoriistadega ning
nende tarvitamise loakirjaga.
On järelevaatuse tagajärjed rahuldavad, uuendab linnavalitsus § 3 ette nähtud korras auto või
mooon

linnavalitsusele sellest teatama, esitades:
auto või mootorratta vabriku, tsilind-

1) teateid
rite

о.

järjekorra-plekknumbri
välja annab, selle numbri loakirjale märkides.

mootorrataste

tarvitada,

s.

ja ainult selle auto või mootorratta
kohta, mis järelevaatusel oli.
5. Iga aasta enne 1. maid toimetab § 3
tähendatud komisjon autode ja mootorrataste
järelevaatust. Järelevaatuse koha ja aja mää-

mootorratta

autot

aasta,

1. maini,

Paide linnavalitsuse loal.
soovivad Paide linna

autooma-

nikkude

vastu

loa saamine.

ja veoautode ning

Mootorrattale kinni-

number

torratta

ja veoautosid ning mootorratpiirides tarvitada ainult

kes

võtab
auto-

ratta

2. Sõidu-

vastu

ja teise

taid võib Paide linna

omanikud,

veo-

dele ühe numbri taha nähtavale kohale

linnakassa omanikult

§ 108 põhjal.

sõidu- või

ja järjekorra-plekknumbri välja annab,

rab linnavalitsus.
Paide

tema

piirkonnas taivitamist Õigus-

omanikult sellekohase linnamaksu

29

—

ja

mootorratta

loakirja, mille ettenäitamisel linnakassa

tava

~

linna turul

või

omanikule nimelise,

ratta

määruse
s.

auto

tatakse

rikkujad võetakse vaspõhjal, kui süütegu
ei ole mõne teise seaduse põhjal karistatav.
§ 31. See määrus hakkab maksma kaks
nädalat pärast Riigi Teatajas avaldamist ja
selle maksmahakkamisega kaotab Rakvere lina.
10. novembril
1919
navolikogu poolt
vastu võetud ja Riigi Teatajas nr. 73/74
tutusele

4)

riista Paide linna

auto ette

F. Määruse

sõiduautodele

veoautodele,

kõrvaldamiseni

auto

või

mootorratta

loakirja ja linnakassast antud plekist järjekorranumbrit ära võtta.
Komisjonil on õigus peale iga-aastast korralist järelevaatust veel igal ajal üksikut või

üldist

järelevaatust
ja mootorrataste tarvitaja plekist numbrit ära võtta

autode

ja

mootorrataste

autode

ning
loakirja
jäädavalt, kui auto või mootorratas kõlbmatuks
tunnistatud, ja ajutiselt kuni puuduste kõrvaldamiseni, kui auto või mootorratas puudulimäärata

mise

kuks tunnistatud.
6. Autot

ja

mootorratast

juhtida

võivad

ainult need, kes sellekohase oskusetunnistuse
Auto ja
8 ette nähtud korras omandanud.

§

juhid jagunevad kolme liiki:
igasugust mootorsõidu- või
eriti ära tähenda-veoriista juhtida;- 2. liik
tud luba juhtida:
a) ainult mootorveoriista,
luba antakse
b) ainult mootorratast; 3. liik
mootorratta

1.

liik

luba

—

—

—

ainult sõidu- või veoriista omanikule tema päralt oleval loal eriti tähendatud sõidu- või

juhtimiseks

veoriista

oma

isiklikuks tarvitami-

seks.
7. Esimese või teise liigi

juhi oskusetunnis-

tusi võivad omandada vähemalt 20

isikud,

vanused

a.

see

oskama

sel

riigikeelt

määral,

nende ametis tarvilik;

d) peavad teadma tänavate, valitsuse- ja
pankade, võõrastemaja-

muude ametikohtade,

jne. asukohti;
e) peavad tundma kõiki määrusi mootorsõidu- ja -veoriistade tarvitamise ning tänaval

de

liikumise korralduse kohta;
g) peavad tundma sõiduriista mehaanikat

ja mõistma seda juhtida.
3. liigi juhi kutset võivad omandada vähemalt 18

nähtud nõuetele, annab linnavalitsus

sutule nimelise, mootorriista

kat-

juhtimist Paide

piirkonnas õigustava tunnistuse, kus ära
peab olema, mis liiki (§ 6) luba
Tunnistuse saamiseks
antud.
peab autojuht kaks oma päeyapilti juurde lisama, millest
üks väljaantavale loale kinnitatakse, teine linnavalitsusse jääb.
9. Sõidu loakiri ja tunnistus peab auto- ja
mootorrattajuhii sõiduajal alati kaasas olema ja
tulevad politseiametnikkude nõudmisel neile
esitada, kusjuures neil õigus on autojuhtidelt,
linna

tähendatud

sundmäärustest kinni ei

kes

pea,

sõiduluba

ja linnavalitsuse kaudu komisjonile
või jäädavalt
esitada, kes siis sõiduloa ajutiselt
ära võtta

ära võtab.

Linnavalitsuse- ja politseiametnikkudel on
õigus igal ajal avalikuks tarvitamiseks määrasõiduautode

tud

auto

ja

mootorratta

linnavalitsusele
le

taksomeetrit

kontroleerida.

Loakirja või numbri kaotamise puhul on
omanik kohustatud sellest

vastavale

ja

politseijaoskonna-

teatama.

11. Kui omanikul tarvis

on enne

auto

või

järelevaatusele toomist linna tänavatel proovisõitu teha, peab ta
linnakassast võtma „proovinumbri", mis mitte
rohkem kui 3 päeva peale antakse ja vormi ning
värvi poolest harilikkudest numbritest lahku
mootorratta linnavalitsusse

b) peavad

a.

vanused isikud,

nimetatud a, b

ja
omandajatelt

kes vastavad ülal-

Kolmanda liigi
g nõuetele.
ei nõuta auto mehanismi

täielist tundmist.
Märkus.
vaimliselt

kutele, kui

Linnavalitsusel

on

õigus

ja kehaliselt hästi arenenud isinad ka nooremad

on

kui 18 a.,

peale vastava kutse sooritamist kolmanda
liigi luba anda.
8. Isikud, kes

rattajuhi

soovivad

valitsuse

auto-

ja

oskusetunnistust omandada,

sellekohase kirjaliku

liigi

ette

kes vastavad nõuetele:

näidata;

loa

On § 3 ette nähtud komisjoni katsumise
tagajärjed rahuldavad ja vastab katsutav § 7

10.

a) peavad olema normaalse kehaehitusega,
nägemise ja kuulmisega, ning ilma vigastusvõivad takistada,
teta, mis nende ametipidamist
mille tõenduse kohta arstitunnistus olgu ette

nagu

Art. 575
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poole,

peavad

avaldusega pöörama linnatähendades, missuguse

ära

oskusetunnistust

Avaldusele

mootor-

omandada

peavad juurde lisatud

soovitakse.
olema:

läheb. Keelatud
del
mis

on

linna tänavatel liikuda auto-

ja mootorratastel, mis ilma numbrita või
omatehtud pealkirja „proov" kannavad.
12.

Kui

auto

või

mootorratas

tamiseks teise isiku kätte, siis
kohustatud

omanik
teatama

sellest

on

läheb tarvi-

endine

enne

ja

uus

tarvitamist

linnavalitsusele nimelise loakirja vahe-

tamiseks.
13.
asunud

Ajutiseks, kuni kahe nädalani, Paide
autode
ja mootorrataste kohta pole

omanikud kohustatud Paide linnavalitsuselt
tarvitamise luba nõutama, kui nad juba varustatud sellekohaste lubadega oma alalistel või
asumiskohtadel ja kui nende autod või

ajutistel

mootorrattad

pole määratud avalikuks tarvita-

miseks, kuid nimetatud sõidu- ja veoriistade
omanikud on kohustatud neid sellekohase re-

gistreerimise kuludeks võetava tasu eest registreerima Paide asumise päeval linnavalitsuses
ja linnavalitsuse või politsei nõudmisel
esitama dokumente autojuni sõiduõiguse ja
sõiduriistade
või

kõlblikkuse

mootorratas

a) § 7 pkt. a tähendatud arstitunnistus,
b) linnavalitsuse poolt määratud tasu katsekomisjoni liikmetele, kes sooviavaldajat tema
sõiduoskuses, auto ning mootorratta ehituse ja
mehaanika tundmises ja muis § 7 tähendatud

asumise

teadmistes katsuvad.

linnavalitsusele

miseks, siis

on

päeval

on
üle,
aga auto
määratud avalikuks tarvita-

selle omanik kohustatud Paide
nõutama

tarvitamise loa Paide

linnavalitsuselt üldisel alusel.
misest

on

mootorriista
teatama.

Paidest lahku-

omanik
Kui

kohustatud
vaheldumisi

Art. 557
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Paides viibimise aeg tõuseb üle 60 päeva aastas,
on

mootorriista omanik kohustatud Paide lin-

navalitsuselt

tarvilise

loa
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III.

üldisel

nõutama

ja

alusel.

20.

II. Tehnilised määrused.
14.

kuks

ja mootorratas peab oma konspoolest tarvitamiseks kohane ja
mehanism peab tasase käiguga olema, mootori
töötamise ajal ei või suitsu tekkida, linnas sõites
peab vaigistaja kinni olema. Auto väline kuju
peab olema puhas, sõiduauto istmed ei tohi
sõitjate riideid rikkuda.
15. Iga auto ja mootorratas peab olema
varustatud jala- ja käsipiduriga ja signaliseerimise abinõuga hoiatavate signaalide andmiIga

auto

truktsiooni

Hoiatavaks abinõuks

seks.

on

tada sireene ja testafoone.

keelatud tarvi-

Videviku tulekul,

välja arvatud aeg 25. maist kuni 15. juulini,
sõiduautod kahe
peavad varustatud olema:
ning veoautod ja mootorrattad ühe ett es eatud
valgustava laternaga, ning numbri valgustamiseks ühe laternaga taga.
Määratud seisukohtadel seistes võivad autod täiesti valgustamata olla, kuna juhuslikul seisaku ajal väljaspool määratud seisukohti peab igatahes valgustatud olema tagumine latern.
16. Paide

linna

tänavatel

on

luba

sõita

ainult

kummivitsadega autodel, veoautode juures
tarvitatavatel abivankritel ja mootorratasNimetatud sõiduriistadel peavad olema
tel.
muda
laialipildumist takistavad varustused
(tiivad), välja arvatud proovisõitjad autod.
Märkus. Metallist, puust või mõnesugusest muust materjalist vitsadel liikumiseks tuleb nõutada linnavalitsuselt eriline

määratud

mootorrataste

tatud olema

ja

mootorrataste

linna

tänavatel.

kiiruse

lubatavaks

tunnis.

Tänavate rist-

Veoautode

ülemmääraks

kõigil

liikumis15

on

ja käänkohtadel

on

Märkus.

Kitsal

tänaval

varus-

taksomeetriga.

tarvitada ainult § 3 ette
on
komisjoni või linnavalitsuse esindaja
poolt järele vaadatud ja kinni plombeeritud
taksomeetrit.
Taksomeeter peab
esimese
rattaga või kiiruse kastiga ühenduses olema.
22. Keelatud
kui

nõuda,

see

on

sõidu

eest

rohkem

tasu

linnavolikogu poolt välja antud

taksis määratud.
23. Avalikuks tarvitamiseks määratud
võib

6

juhtida ainult §

autot

nähtud esimese

ette

liigi autojuht. Äriajal peavad autojuhid täiesti
kained olema. Palkajatega peab autojuht viisakalt ümber käima.
Sõiduriist ja juhi ülikond
peavad äriajal alati puhtad ja korrapärased
olema.
Sõidutamisest ära öelda võivad sõidu-

24.
riista

juhid ainult järgmistel juhtumistel:
1) kui sÕitasoovija tasu vähem pakub, kui
taksi järgi määratud,
2) kui sõitasoovijaid rohkem, kui'sõiduriistas platse määratud,
3) kui sõitasoovijad määritud riietes, mis
istekohti rikkuda võivad, või kui sõitasoovijad
nähtavalt joobnud,
4) kui sõiduriist juba palgatud või kui tema
garaaži sõidab,
5) kui sõiduriist rikkes.
IV.

Iseäralised

määrused

autobuste

auto

ho-

busõiduriistadele läbisõidu võimaldama.
18. Autod ja mootorrattad peavad liikuma
tänava

paremalpool, hobusÕiduriistade liikumissuunas, tänavatel, kus suur liikumine, võivad autod

seisatuda ainult kohtadel,

kus

nad

ei takista tänaval liikumist,
autode ja mooläbi tekkinud Õnnetuste korral peab
—

torrataste

autojuht peatuma ja abi andma.
19. Auto koorma raskus

ei tohi olla

üle

kg (250 puuda).
Märkus.

autode
luba

Üle

liikumiseks

4100

kg koormatavate

tuleb

linnavalitsuselt

nõutada, kusjuures linnavalitsus
määrab, millistel tänavatel nendega võib

liikuda.

25. Autobuseks
veoks

tarvitatavat

kaheksa inimese

inimeste

igat

rohkem

kus

kui

jaoks istekohti.

26. Autobuste
vad

loetakse
autot,

liikumise

kohta

on

käesoleva sundusliku määruse

maks-

§§ 1—16,

allpooljärgnevate täiendustega.

hobusõidu-

riistaga vastamisi sattudes peab

ära

avali-

eest

peavad

nähtud

km
sõi-

dukiiruse ülemmääraks 5 km tunnis.

eri

tasu

määratud,

21. Lubatud

liikumiskii-

ei tohi olla üle 20 kilomeetri tunnis

4100

kohta.

kohta.

17. Sõiduauto

Paide

avalikuks

sõiduautode

Kõik sõiduautod, mis

tarvitamiseks

luba.

rus

määrused

Iseäralised

tarvitamiseks

27. Autobuste liikumine
linnavalitsuse
valitsus
bused

erilisel

igakord
liikuda

autobuste

loal,

ära määrab

võivad,

on

lubatud ainult

kusjuures
tänavad, kus

ja

linnaauto-

liikumapandavate

arvu.

Märkus.

Keelatud

on

autobusel lii-

kuda neil tänavatel

ja platsidel, kus tal liikumiseks linnavalitsuse luba puudub.
Niisama

on

keelatud

autobuste

omanik-

kudele liinil, kus nendele linnavalitsuse poolt
ühenduse pidamine lubatud, autobusse suuremal arvul liikuma panna, kui
poolt lubatud.

see

linnavalitsuse

28. Iga autobus peab oma konstruktsiooni
poolest sõiduks kohane olema, mehanism peab
tasase käiguga olema ja mootori töötamise ajal
ei tohi suitsu tekkida. Autobused võivad ainult
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kindlate seinte ja katusega,
peavad klaasist aknad olema.
Autobused peavad väljast- kui ka seestpoolt
puhtad ja korralikud olema, istekohad ei tohi
Autobused peavad
sõitjate riideid rikkuda.
varustatud olema konduktori märgukellaga ja
käepidemetega püstiseisjatele.

kinnised olla,
seintes

ja

Märkus.

Keelatud

Autobuste

pidajad

on

kohustatud

ette-

pidama, kusjuures enne ühenduse pidamise
algust välja kuulutatud reisid kindla sõiduplaani järgi.
Märkus. Sõiduplaani muutmine peab
vähemalt üks päev enne välja kuulutatama.
30. Sõidu eest autobustel ei ole nende pidajatel õigus rohkem tasu nõuda, kui linnavolikogu poolt välja antud taksis määratud.
31. Igal ühendustpidaval autobusel peab
väljaspool nähtaval kohal kohtade nimetus
olema, mille vahel ühendust peetakse. Autobuse sees peab nähtavale kohale üles riputatama
sõiduplaan ja sõidutaks.
Märkus.
Samasuguseid
pealkirju
kandvad sildid peab üles seatama ka autoseisukohtadel

ja käänkohtadel

kiiruse ülemmääraks 5 km
33. SÕiduajal

on

tun-

sõidu-

tunnis.

autobuse

juht kohustatud
poolt välja

antud tunnistust, milles ära tähendatud, missugustel tänavatel autobusel õigus on liikuda.
34. Autobust võib

juhtida
liigi autojuht.

ainult

§

6 ette

Äriajal peavad

autobuse juht ja konduktor,
niisugune ametisse pandud, täiesti kained
olema ja korralikke ja puhtaid ülikondi kandma,
sõitjatega peab viisakalt ümber käidama.

kui

V. Seisukohad.
35. Mootorsõidu-

ja veoriistade seisukohad

ja riistade arvu ülemmäära igal seisukohal
määrab
linnavalitsus, sellest vähemalt kaks
nädalat

Riigi Teatajas avalikult

ette

teatades.

Määruse jõusseastumine.

VI.

36. Käesolev sundmäärus astub

jõusse kaks

nädalat pärast Riigi Teatajas avaldamist.
37. Süüdlased käesoleva määruse rikkumises võetakse vastutusele R.

n.

s.

§

29

põhjal.

linnavalitsuse

poolt
kinnitatud kujul ja linnavalitsuse poolt näidatud paigal. Peale selle peab neil siltidel
ära tähendatud

on

alati kaasas kandma linnavalitsuse

nähtud esimese

määratud kohtade vahel korralikku ühendust

buste

Tänavate rist-

nis.

autobusteks

on

tarvitada veoautosid.
29.

32. Sõidukiirus ei tohi olla üle 15 km

s.o.

ustes

Art. 557—558

Linnapea Purfeldt.
Sekretär

olema, mitu autobust liinil

Ülem.

liiguvad.
558.

Autode

ja

soidutaks

mootorrataste

Antud linnaseaduse

§ 63

p.

12

Maks kroonides

kroonides,

ih*

i

Sõiduriista nimetus

mille takso-

.

autol

meeter
1—1

loob
sõidu

1.

Mootorratas

..

.

Tariif I.

. Küi

sõiduriista

tarvitatakse

põhjal.
ühe

kilomeetri

Tariif II.
Kui

sõiduriista

tarvitatakse ühes

edasi-tagasi

sihis

£Õi duks

ilma

algul

Ühe kilo-

linnas.

eest

;

Minim. -maks

Paide

sõiduks

tagasi-

sõiduta

Tariif III.
Kui

Maks

sõiduriista

tarvitatakse öötundidel

kroonides
ootamise

melt kella 24-st
kuni

eest

ja ni-

kella

tunms

6-ni

0,20

0,30

0,40

0,80

0,30

0,30

0,45

0,60

1,20

0,40

0,40

0,60

0,80

1,50

meetri hind
taksi

2.

Auto kuni 4

3.

Auto üle 4

istmega

istmega

Märkus 1.

järgi

Autod kuni

nelja istmega kannavad taksomeetril valget lippu ning
sinist lippu.
istmega
Matuselongides sõites on maks mootorratastel ja autodel vaba kokkuleppe järgi.
Linnapea Purfeldt.

autod iile 4
Märkus

2.

—

Sekretär

Ülem.

Art. 559

Кi1ingi-Nõmme
alevivolikogu
poolt 3. septembril 1928 a. protkooll VI p. 45 all vastu võetud

559.

Sundmäärus Kilingi-Nõmme alevi
turukorra kohta.

Antud 15.

juuli

1917

a.

aleviseaduse

§

põhjal.

§ 1. Kilingi-NÕmme alevis peetakse turgu

platsi asukoha määrab kindlaks alevivalitsus.
§ 2. 1. aprillist kuni 1. oktoobrini kestab
turuaeg kella 5-st kuni kella 13-ni, muul
ajal kella 7-st kuni kella 14-ni.

aasta-

—

—

§ 4. Üldist

juhib alevituruülevaatajaid ja
kontrolöre ametisse paneb ning nende tegevuses
Kõik turulviibijad
juhtnöörid annab.
peavad täitma turuülevaataja korraldusi.
turu

korraldamist
arvu

§ 5. Turule toodud kaubad tuleb liikide
järgi ligistikku ja ridadesse asetada turuülevaataja poolt kätte näidatud kohtadele, kusjuures ridade vahele rahvale vabad läbikäigud peavad olema jäetud. Turul on lubatud
ainult sammusõitmine.

§ 6. Keelatud

jätiseid ja muud
mustust maha visata.
Kauplejad peavad hoidma
neile määratud kauplusplatsid puhtad ja
on

kauba

korras.

§ 7. Kauplemise lõpetamise järele tuleb
kõik lauad, kastid, pingid j.m. ära koristada.

10

senti.

§ 9. Piima, koore j.m.s. müük

on

ainult

kinnistest nõudest lubatud.

§ 10. Vorstidega kauplejad peavad kontpeale teatama, missuguse tehase
vorstid neil müügil on.

rolli nõudmise

§ 11. Kontrolöridel on õigus võtta kahtsöögiainetest läbivaatamiseks maksuta
proovi.
lastest

§ 12. Väljarenditud

§ 3. Väljaspool turuplatsi
teedel, tänavatel, platsidel ja mujal avalikkudel kohtadel
on
kogu alevi administratiiv-piirkonnas
kauplemine keelatud.
*
valitsus, kes tarviliku

§ 8. Turule toodud toiduained, nõud, milneed hoitakse või millega neid kaetakse,
samuti ka mõõtmise ja lõikamise abinõud (toobid, noad, kirved, kaalud jne.) peavad olema
puhtad. Toiduaineid ei ole lubatud maa peale

les

panna.
62

kaks korda nädalas, igal teisipäeval ja reedel,
kui need päevad pühade peale ei lange. Turu-

Hind
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alalisi

turuplatse

on

keelatud ilma alevivalitsuse loata vahetada või
teistele

müüjatele edasi anda.
§ 13. Turu peal igasugune palagaani etendamine ja kiirülesvõtete tegemine on ilma alevivalitsuse loata keelatud.

§ 14. Toiduainete ülesostmine jällemüüjate poolt niihästi turuplatsil kui ka mujal
alevi
administratiiv-piirkonnas on keelatud
1. aprillist kuni 1. oktoobrini enne kella 8-at,
muul aastaajal enne kella 9-at.
§ 15. Ei ole lubatud kauplemise juures
ostjatele-müüjatele vahele tungida, küsitud hinnast üle pakkuda ega koormaid ja kaupu nii
sisse piirata, et teised ostjad juurde ei pääseks.
§ 16. Selle sundmääruse rikkujad võetakse
n.
s.
§ 29 põhjal.

vastutusele R.

§ 17.
nädalat

See

sundmäärus astub

pärast

avaldamist

Riigi

jõusse kaks
Teatajas.

Alevivanem A. Oissaar.
Sekretär J. Toodu.

Riigi trükikoja trükk.

