Riigi Teataja
Nr.

6.

Art.

45.
46.

47.

20.

Nr.

1931.

jaanuaril

Riigiteenijate riidevarustuse määruse muutmise ja täiendamise määrus.
Määrus
eksporteeritava biskviidi valmistamiseks tarvitatud tooresainete
tollimaksu tagasimaksmiseks.
Teadaanne rahvusvahelise

rahavõltsimise

vastu

'võitlemise konventsiooni

6.

sisseveo-

jõusseastu-

misest.
48.

Muudatus

49.

Muudatus

tervishoidlikkude
nõuete
ja ruumide sisseseadmise kol ta
jookidega restoranides ja einelaudades ning õllekauplustes Narvas.

sundmääruses

alkoholiste

sundmääruses

jalgteede

Vabariigi Valitsuse poolt 14. jaanuaril
1931

45.

vastu

Riigiteenijate

võetud

riidevarustuse

määrusemu tmise ja täiendamise määrus.

Järjekorra

Vabariigi Valitsuse poolt 15. juulil 1930
võetud Riigiteenijate riidevarustuse määruse (RT 63
1930) juurde lisatud riigiteenijate varustuse tabeli järjekorranumbrites
3,4, 5, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 24 ja 26 tähendatud varustusesaajate loendus muudetakse, täiendatakse ja pannakse maksma alamaltähendatud
osades järgmiselt:

nr.

nr.

14 esimene

Järjekorra

3 esimene

lõige:

nr.

käesolevas

konstaabel, allkonstaabel,

nr.

asu-

nr.

11

esimene

ministeeriumide

lõige:

kantseleides:

kordnik, kord-

nr.

21:

neljandas reas ülevalt koma
„roopaseadja jaamatöömees“,
„roopaseadja, jaamatöömees“.

vahele

lugedes

käskjalg,

uksehoidja, kutsar, autojuht (peale raudteevalitsuse autojuhi).

nr.

23

esimene

lõige:

Riigikogus, Riigikantseleis, Riigikontrollis
ja ministeeriumide kantseleides:
käskjalg,
uksehoidja, autojuht, kutsar; peale selle Kohtu- ja siseministeeriumis Kadrioru pargivaht,
pargivalitseja-aednik ja aedniku abi.
Järjekorra

. Riigikogus, Riigikantseleis, Riigikontrollis
ja

sõnade

5:

Riigikogus, Riigikantseleis, Riigikontrollis
ja ministeeriumide kantseleides: kutsar.
Järjekorra

vanem

nik.

Järjekorra

määruses ei ole teisiti ette nähtud:

Järjekorra

abidirektor,

inspektor, politseikooli direktor, politsei prefekt, abiprefekt, politseikomissar, abikomissar,

4:

Riigikogus, Riigikantseleis, Riigikontrollis
ja kõigis ministeeriumide kantseleides, kus see
kutsar, autojuht, uksehoidja (uksehoidjale
tuse juhataja äranägemise järgi).

17:

Asetatakse

Riigikogus, Riigikantseleis, Riigikontrollis
ja ministeeriumide kantseleides:
käskjalg.
Järjekorra

nr.

direktor,

Politseivalitsuses:

Järjekorra
nr.

lõige:

Riigikogus, Riigikantseleis, Riigikontrollis
ja ministeeriumide kantseleides: naiskäskjalg.

vastu

Järjekorra

esime'ne lõige:

12

Riigikogus, Riigikantseleis, Riigikontrollis
ja ministeeriumide kantseleides: naiskäskjalg.
Järjekorra

I.

kohta Narvas.

ja korrashoidmise

tegemise

nr.

23 kuues

lõige:

Raudteevalitsuses:

revident,
deklarant,
jaamaülem, jaamaülema abi väljaspool klassi,

jaama vanem korraldaja, jaama korraldaja, vaja noorem tagavara ametnik, vanem tehni-

nem

lise liikumise

ametnik, tehnilise liikumise

kaubahoovi

amet-

ülevaataja, kauba üleandja
agent piirijaamades, kauba vastuvõtja-väljaandja, rongijuht, vanem ja noorem konduktor,
nik,
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pagasi ja kauba jaotaja, konduktor-laekur,
vagunisaatja,
jaamatöömees, depoo korraldaja, vaguni tehnika agent piirijaamades, vanem

elektromehaanik, elektromehaanik, elekt-

romontöör, vaguniõlitaja,

vanem rongideseadja, rongideseadja, haakija, vedurisaatja, signalist, plommija, lampide korraldaja, vanem
roopaseadja, roopaseadja, vedurijuht, mootorvaguni juht, vedurijuhi abi, vedurikütja, vagunite elektrivalgustuse
juures töötav tehnik,
veejaama masinist, veejaama kütja, vanem
vaguni järelevaataja, vaguni järelevaataja, revisjoni lukusepp, vaguniparandaja, vaguniparandaja abi, rongidega sõitja vagunikütja,
depoo vedurikütja, lambipuhastaja, teemeishoonete ülevaataja, hoonete ülevaataja
ter,
abi, signaalimehaanik, tsentralisatsiooni vanem
tehnik, eestöötegija, remonditööline, signaalilukusepp, veevärgilukusepp, sepp, kümnik,
aednik, tisler, maaler, sillalukusepp, pealao
juhataja, pealao juhataja abi, lao juhataja, lao
juhataja arveametnik, reservladude ülevaataja,
materjali jaotaja, vanem aidamees, aidamees,
vanem töömees laos, vaht igasugune ja veeandja.

Järjekorra

nr.

Raudteevalitsuses:

24

neljas lõige:
revident,

deklarant,

jaamaülem, jaamaülema abi väljaspool klassi,
jaama vanem korraldaja, jaama korraldaja,
vanem ja noorem tagavara ametnik, vanem tehnilise

liikumise

ametnik,

tehnilise

liikumise

ülevaataja, kauba üleandja agent piirijaamades, kauba vastuvõtjaväljaandja, rongijuht, vanem ja noorem konduktor, pagasi ja kauba
jaotaja, konduktor-laekur, vagunisaatja, jaamatöömees, depoo korraldaja, vaguni tehnika agent piirijaamades,
ametnik,

vanem

kaubahoovi

elektromehaanik, elektromehaanik, elekt-

vaguniõlitaja, autojuht, vanem
rongideseadja, rongideseadja, haakija, vedurisaatja, signalist, plommija, lampide korraldaja,
vanem
roopaseadja, roopaseadja, vedurijuht,
mootorvaguni juht, vedurijuhi abi, vedurikütja, vagunite elektrivalgustuse juures töötav
tehnik, veejaama masinist, veejaama kütja,
vanem vaguni
järelevaataja, vaguni järelevaataja, revisjoni lukusepp, vaguniparandaja, vaguniparandaja abi, rongidega sõitja vagunikütja, depoo vedurikütja, lambipuhastaja, teemeister, hoonete ülevaataja, hoonete ülevaataja abi, signaalimehaanik, tsentralisatsiooni
vanem
tehnik, eestöötegija, remonditööline,
signaalilukusepp, veevärgi lukusepp, sepp,
kümnik, aednik, tisler, maaler, sillalukusepp,
pealao juhataja, pealao juhataja abi, lao juhataja, lao juhataja arveametnik, reservladude
ülevaataja, materjali jaotaja, vanem aidamees,
aidamees, vanem töömees laos, vaht igasugune
ja veeandja.
romontöör,

Nr. 6

Järjekorra

26 esimene

nr.

lõige:

direktor, abidirektor,
Politseivalitsuses:
inspektor, politseikooli direktor, politsei prefekt, abiprefekt, politseikomissar, abikomissar,
konstaabel, allkonstaabel,

kordnik, kord-

vanem

nik.
11.
1. Käesoleva

§

Riigiteenijate riidevarusja täiendamise mää-

määruse muutmise

tuse
ruse

kohaselt korraldatakse riidevarustuse and-

mist

arvates

1.

aprillist 1930.

§ 2. Ministeeriumide valitsuste ja osakonkäskjalgadelt, kellele riidevarustus oli
välja antud Riigiteenijate riidevarustuse määruse alusel (RT 63
1930) Riigikogu poolt
dade

lubatud

krediitide arvel,

vastavate

väljaantud

varustust

ei

nõuta

tagasi.

Riigivanem

O. Strandman.

Majanduseminister J. Zimmermann.
Riigisekretär K. Terras.

46.

Määrus

tarvitatud

sisseveotollimaksu

tooresainete

tagasimaksmiseks.

Alus: Tolliseadustiku

juunil 1929

13.

ja RT 57
detakse
4.

§

nr.

§ 235.

1618-M all välja antud

§ 4 muujärgmiselt:

1929 avaldatud määruse

ja pannakse

maksma

Iga kilogrammi

tud biskviidi

Eesti

biskviidi

eksporteeritava

valmistamiseks

(netto)

eksporteeri-

pealt maksetakse tagasi 0,28k.-fr.

kroonides kursi

järgi,

mis

Majanduse-

minister tollimaksude võtmiseks kindlaks määranud

ja mis

val maksev

tollimaksu

tagasimaksmise päe-

on.

Sisseveotollimaks maksetakse

tagasi ainult

siis, kui esitatakse tollikviitung tõenduseks,
tehas

et

väljamaalt sõelutud nisujahu sisse
toonud, ja kui jahu sissetoomisest kuni biskviidi eksponeerimiseni 6 kuud möödunud ei
ole, kusjuures iga 100 kg eksponeeritud biskviidi peale 75 kg jahu arvatakse.
on

Tagasimaksu kohta teeb tolliamet märkutollikviitungitel, neid ära võttes,

sed esitatud
kui need

on

ära kasutatud.

Tagasimaksu toimetatakse käesoleva määruse
järgi biskviidi pealt, mis eksponeeritud
alates

10. detsembrist 1930, kui revideerimis-

aktid sisaldavad vastavaid andmeid.
15.

jaanuaril 1931. Nr. T. 10957.

Majanduseminister J. Zimmerman n.

Nr. 6

Art. 47—49
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47.

Välisministeeriumi

teadaanne.

on linnavalitsusel õigus
tähtaegu anda, kuid mitte kauemaks kui 1. jaanuarini 1932.
See muudatus astub jõusse kaks nädalat
pärast avaldamist Riigi Teatajas.
ruse

nõuetele ei vasta,

tarbekorral

Täienduseks
andele

Välisministeeriumi

16. detsembrist

nr.

642

1930) teatab Välisministeerium,

teada-

(RT 98
et

mainitud

teadaandes tähendatud Rahvusvahelise rahavõltsimise

(RT

60

võitlemise

vastu

Linnapea J. Luts.

konventsiooni

1930) jõusseastumise tähtajaks
eeskirjadele
on

Sekretär Fr.

Verberg.

vastavalt konventsiooni artikli 25
22. veebruar

1931, milline muudatus

on

tin-

gitud konventsiooni ratifikatsiooniakti tagasivõtmisest Rumeenia poolt, kes soovib ratifitseerida ainult konventsiooni fakultatiivse protokolli.
Seega astub konventsioon jõusse
22. veebruaril 1931

järgmiste riikide kohta:
Bulgaaria, Hispaania, Eesti, Portugal ja Lõuna-

Narva

1930 vastu võetud

49.

Muudatus sundmääruses jalgteede
tegemise ja korrashoidmise kohta Narva
linnas.

slaavia.

Tallinnas,

5.

Antud

jaanuaril 1931.
Välisminister J. Lattik.

linnavolikogult

Muudatus

25. novembril

võetud

sundmääruses

tervishoidlk ude nõuet ru mide si es admkoihseta alkoh liste jo kridesgtaor nides ein lauda esni gõlekaupl steNarv linas.
ja

48.

vastu

ja

1930

Linnaseaduse

§

108

põhjal.

linnavolikogult 14. veebruaril 1928
ja Riigi Teatajas 25 —1928
avaldatud Jalgteede tegemise ja korrashoidmise kohta sundmääruse § 14 endises redaktsioonis ' muudetakse ära ja pannakse maksma
järgmiselt:
§ 14. Uute jalgteede tegemine ja vanade
Narva

vastu

Narva

25. novembril

linnavolikogult

võetud

ümberehitamine vastavalt käesoleva sundmää,nõuetele teostatakse krundi omanikkude

ruse

poolt järk-järgult kaheksa (8) aasta jooksul,
sundmääruse jõusseastumise päevast,
misjuures igal aastal lõpulikult tuleb jalgteed
valmis teha või korda seada selles linnaosas ja
tänavatel, mis aasta peale ette linnavolikogu
igal aastal kindlaks määrab ja millest linnavalitsus iga aasta 1. märtsiks üldiseks avalikuks
teadmiseks välja kuulutab.
See muudatus astub jõusse kaks nädalat
pärast avaldamist Riigi Teatajas.
arvates

§ 108 ning Piirituse ja
jookide müügi.seaduse § 38 põhjal.

Antud Linnaseaduse
alkoholsete

linnavolikogult 27. märtsil 1928
1928 avalja Riigi Teatajas 42
datud Tervishoidlikkude nõuete ja ruumide
sisseseadmise kohta alkoholiste jookidega restoranides ja einelaudades ning õllekauplustes
sundmääruse § 20 endises redaktsioonis muudetakse ära ja pannakse maksma järgmiselt:
§ 20. Praegu töötavate joogikohtade ruuNarva

vastu

võetud

mide ehituse kordaseadmiseks, mis selle mää-

Hind

5

senti.

Linnapea J. Luts.
Sekretär Fr.

Verberg.

Riigi trükikoja trükk.

