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Harju malewa pääliku
wrnri
Nr. 9.
Tallinnas. 25. märtsil 1930 a.
Malewa instruktor kapten Nudolf
Tarik on terweks saanud ja oma ametikohuste täitmisele asunud 6. märtsist s. a.
arwates.
Õ i e n d u s : Ljh. N r . 200.

§2.
Nissi malewkonna päälik S. Kalda
lugeda Kaitsewäe Keskhaigemajas rawimifel olnuks 5. III f. a. kuni 31. III s. a.
Nissi malewkonna pääliku kohuseid
täitis tewa äraolekul malewkonna päälitti abi K Kunst.
Õ i e n d u s : Ljh. Nr. 275.
§ 3.
Kohtadele on. määratud ja kinnitatud :
Järwakandi 1. kompanii noorte
rühma paulikuks k l. Aleks. Kallion
— 20. III s. a. arwates.
Hageri kompaniis — spordi päält*
kuks k. ! Nikolai öAwiberg; laskejuhata\aU II rühma komp. pääliku abi A.
Kõrw ja I rühma—rühma päälik R. Nimmerfeldt'i — koik 15. III s. a. arwates.
Õ i e n d u s : Ljh. Nr. 295.
§4.
Saue walla piirides lugeda moodustatuks kaitseliidu üksus nimetusega
„PääskiilaTänasilma üksik rühm"^—
tegewuse piirkonnaga Pääsküla ja Tänafilma külad Pääsküla ja Saku jõgede

Kuulutuste hind;
Kuulutuste küljel 6 f. m. m.
Esimesel
„
10 „
Teksti fees
12 „
K. l. 50 protsenti hinnaalandus.
Tellimist wõtawad wastu koik kmp:
päälikud ja naisjaosk. esinaifed.

wahel ühes Saku jõe äärsete taludega —
arwates 12. märtsist f. a.
Õ i e n d u s : Ljh. N r . 266.
§5.
Määran Pääsküla-Tänasillna üksiku
rühma päälituts kl. A . Nirk'i ja temale
abiks kl. F. Maksim'i — mõlemad 12.
märtsist f. a. arwates.
Õ i e n d u s : Ljh. N r . 266.
8 6.
Kinnitan Pääsküla-Tänasilma üksiku
rühma walitud juhatuse koosseisus: kl.
kl. A . Moormann — sekretär, T Puum
— sekretäri abi ja I o h . Ehrmann —
kassapidaja.
Newisjoni komisjoni: kl. kl. A . Tammik, 3. Moormann ja M . Neintam —
koik 12. märtsist s. a. arwates.
Õ i e n d u s : Ljh. N r . 266.

Wiin üle Saue kompaniist PääskülaTänasilma üksikusse rühma kl. kl. A.
Moormanna, E. Neintam'i, A. Maurer'i, W. Moormann'!, M. Kebin'a,
G. Kebin'a, T. Punm'i, K. Kiilberg'i,
S. Wäljama, £ . Nugis'e, A. Alsok'i,
W Vrauer'i, N. Sternmann': ja A.
Nirk'i — 12. märtsist s. a. arwates,
Nimetatud kl. kl. Saue kompanii nimekirjadest maha kustutada ja Pääsküla-Tänasilma üksiku rühma nimekirjadesfe sisse kanda.
Õ i e n d u s . Ljh. Nr. 266.
W i i n üle omal soowil Lohu üksikust
rühmast kl. Jüri Nussmann'i Kohila
kompaniisse, arwates 17. märtsist s. a.
Nimetatud kl. Lohu üksiku rühma nimekirjadest maha kustutada ja Kohila
kompanii nimekirjadesse sisse kanda.
Õ i e n d u s : Ljh. N r . 259.

4) Õppused; 5} Naiskodukaitse ala;

§ 9.
W i i n üle Kernu kompamist kl. kl.
Jüri Kuhl'i ja Oskar Waldsnepi Laitse
üksikusse rühma — 18. weebr. s. a.
arwates.
Nimetatud kl. kl. Kernu kompanii nimekirjadest maha kustutada ja Laitse
üksiku rühma nimekirjadesse sisse kanda.
Õ i e n d u s . Ljh. N r 147.
8 10.
Napla walla Waltu komp. piirides lu«
geda moodustatuks naiskodukaitse jaoskõnd, nimetusega „Naiskodukaitse Waltu
jaoskond" 26. jaan, s. a. arwates.
Kinnitan Naiskodukaitse W a l l u jaoskonna walitud ajutise juhatuse koosseisus: Alice Käspert — esinaine, Helene
Kensap — sekretär. Johanna Säärekõnnu, Helmi Kõrtsini ja Beatrice
Kadakas.
Õ i e n d u s : Ljh. N r . 260.
§ H.
5^innitan naiskodukaitse Kõnnu jaos»
konna walitud juhatuse koosseisus:
Herta Meelind — esinaine, Erna Verg
— sekretär, Pauline Sommer. Herta
Wilippus ja Alma Adamson.
Newisjoni komisjoni: Helene Angerwaldt, Aima Adamson ja Wilhelmine
Verg - kõik 23. weebr. s. a. arwates.
§ 12.
5ösk. nr. 7 § 8 õienduseks lugeda
Hagudi kompaniist kl. Aleks. Steinfeldt
mitte lahkunuks.
Õ i e n d u s : Ljh. N r . 253.
§ 13.
Malewa koosseisu lugeda wastuwõetuks ja sisse kanda wastawasse allükstlse
nimekirja alljärgnewad kodanikud:
Pääsküla Tänasilma üksikusse rühma:
1) Jakob Moormann, 2) M a r t i n
Kuusental, 3) Ferdinand Maksim, 4)

34

Walter Reintam, 5) Johannes Kell,
6) Aleksander Tammik, 7) Hans SuurHans, 8) Aleksander Moormann, 9)
Johan Moormann, 10) Alfred Kebinan, 11) Johan Ehrmann — kõik 12.
märtsist s. a, arwates.
§ 14.
Malewa koosseisust lugeda lahkunuks
allzärgnewad kaitseliitlased ja naiskodukaitse tegewliikmed:
Keila kompaniist:
!) Johannes Trallmann ja 2) August Tederof — mõlemad elukoha muutmise tõttu; 3) Nudolf Weilmann —
kaitsewäkke kutsumise puhul — kõik 10.
weebr. s. a. arwates.
Waltu kompaniist:
1) Arnold Pihlakas — elukoha muutmise tõttu 15. weebr. s. a. arwates.
Hagudi kompaniist:
1) August Soasepp, 2) Johannes
Tuulmets — elukoha muutmise tõttu—
mõlemad 1. jaan. s. a. arwates; 3) Johannes Kerdrnann ja 4) Raimund
Nõngelepp — mõlemad omal soowil
5. märtsist s. a. arwates.
Raiküla komp.:
1) Albert Wedemann — kaitsewäkke
kutsumise puhul 15. weebr. s. a. arwates.
Hageri komp.:
1) Ioh. Ruuben. 2) Jaan Alawina
— mõlemad kaitsewäkke kutsumise puhul; 3) Johannes Wassermnnn ja 4)
August Nesselmann — mõlemad elukoha muutmise tõttu, kõik 1. märtsist s.
a. arwates.
Kohila komp.:
1) Jaan 5?ulderknup — kaitfew. kutsumise puhul 11. märtsist s. a. arwates,
2) Johannes Treubladt — omal soowil
8. dets. 1929 a. arwates.
Kõnnu komp.:
1) Ewald Pontus — omal soowil,
2) Arnold Puns ja 3) Leonhard Sepp
— mõlemad kaitsewäkke kutsumise puhul,
kõik 15. weebr. s. a. arwates.
Kodasoo komp.:
1) Aleks. Tops — elukoha muutmise
tõttu, 2) Alfred Ernesaks. 3) Johannes
Meigas, 4) August Worteil, 5) Ernst
Born, 6) Karl Pihlakas — koik kaitsewäkke kutsumise puhul, 7) Rudolf Õu»
napuu — elukoha muutmise tõttu, kõik
27. weebr. s. a. arwates.
Laitse üksikust rühmast:
1) Woldemar Loikant ja 2) Johannes
Wiikmann — mõlemad kaitsewäkke kutsuwise puhul 15. jaan. s. a. arwates.
Järwakandi naisjaoskonnast:
1) Mathilde Meister ja 2) Anna
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Grosfürst — mõlemad kaitseliidu tegewusest loiu osawõtmise pärast 17. weebr.
f. a. arwates.
Kõnnu naisjaoskonnast:
1) Marie Iofani ja 2) Helmi Luks
— mõlemad elukoha muutmise tõttu ja
3) Johanna Raudkell — omal soowil,
koik 16. weebr s. a. arwates.
Raiküla naisjaoskonnast:
1) Juuli Lepik, 2) Linda Kuusmets,
3) Marie Wabadik, 4) Johanna Pärdi,
5) Aliine Sats ja 6) Helene Erma —
koit elukoha muutmise tõttu 1. jaan.
s. a. arwates.
Nehatu naisjaoskonnast:
1) Helene Mägi, 2) Linda Sawelly
ja 3) Salme Unt — koik kaitseliidu tegewusest loiu osawõtmise pärast 1.
märtsist s. a. arwates.
§ 15.
Wastawate allüksuste juhatuste otsüstega lugeda malewa koosseisust wälja
heidetuks alljärgnewad kaitseliitlased:
Peningi kompaniist:
1) Martin Sõerde, 2) Karl Sõerde,
3) Otto Leppik. 4) Gustaw Wäljal ja
5) Willem Krass — kõik kaitseliidu tegewusest loiu osawõtmise pärast 9.
lnärtsist s. a. arwates.
(K. S a a r)
Major,
Malewa päälik.

II.
On juhtumisi olnud, et juhatuste
poolt on tagandatud juhatuse liikmeid.
Arusaamatuste ärahoidmiseks teatan, et
juhatuse liikmeid, kui nende tegewus
seda nõuab, wõib tagandada üldkoosoleku otsusel.
III.
Malewa staabist saab, 15. aprillist
s. a. alates, tellida kohemaksetawa raha
eest kaitseliidu käelindi riiet hinnaga 50
senti 1 meeter, millest saab 2 linti.
Palun teatada malewa staapi kompanii ja üksiku rühma päälikuid ning
jaosk. esinaisi hiljemalt 10. aprilliks,
kui palju kusagil käelindi riiet soowitakse osta.
Siinjuures olgu lahendud, et käesolewal aastal on kawatsus kaitseliidu ja
malewa 5. aastapäewa rohkearwulise
kaitseliitlaste ja naiskodukaitse liigete
osawõtuga pühitseda. Kui kusagil käelintidest puudus, tuleb neid aegsasti
hakata walmistama.
IV.
Arusaamatuste ärahoidmiseks teatan,
et kaitseliidu käesidet tuleb kanda erariide
juures relwa kandmisel ja iga riietuse
juures paraadi puhul wasaku käe warukal pealpool küünarnukki kaitseliidu
ülema ksk. Nr. 8 § 1 — 1928 a. alusel.
(K. S a a r )
Major,
Karju malewa päälik.

Teadaanded.
korraldused.
i.
Kehalise kaswatuse arendamiseks on
kõige paremaid tagajärgi annud kursuste
korraldamine kohtadel. Sellest seifukohast wäljaminnes sai möödunud talwel
korraldub lühikese ajalisi raskejõustiku
kursusi 20 allüksuses, mis tuntawa tõuke
annud sellele spordi harule.
Malewa staabi poolt saawad aprilli,
mai ja juuni kuudel korraldub 5—7
päewalised kergejõustiku kursused.
Palun

kompanii

ja

üksiku

rühma

päälikrnd 10-ks aprilliks s. a. teatada
kus soowitakse kergejõustiku kursusi:
1) Mitme päewalisi ja ligikaudne aeg;

2) kus kohal;
3) ligikaudne osawõtjate arw;
4) millised abinõud olemas, missuguseid wõimalik omal kulul muretseda ja
missugust soowitakse malewastaabipoolt.
Et kehalisel kaswatuse! ülisuur tähtsus
kaitseliidus kui ka selle arendamisel kodanikkude keskel, tahan loota, et päälikud
tõsiselt asja peäle waatawad ja kõigiti
kaasa aitawad selle arendamiseks.

i.
Kaitseliidu raskejõustiku wõistlused
peetakse ära laupäewal 5. ja pühapäewal 6. aprillil s. a. mitte aga 29. ja
30. märtsil, sest nendel päewadel peetakse Eesti esiwõistlusi tõstmises ja rahwuswahelisi maadluswõistlusi Sindis.
II.
Malewa malewkondade esitajate järjekorraline koosolek peetakse ära pühapäewal, 27. aprillil s. a. Tallinnas malewa staabi ruumes Kaarli tn. 8, mil»
lest palun kõigil malewkondade esitajatel
osawõtta kaitseliidu põhikirja § 35
kohaselt.
Algus kell 10.00.
Päew akord:
1) Koosoleku protokolli kirjutaja wa»
limine;
2) Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine;
3) Aruanne läinud aasta tegewuse üle:
a) üldine,
b) instruktorite piirkondade järele;
4) Eeltulewa aasta tegewuskawa;
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Nr. 6
5) Kaitseliidu» ja malewa aastapäewa
pühitsemine;
6) Walimised põhikirja järele;
7) Läbirääkimised.
M ä r k u s : enne 27. aprilli tuleb
kõigis malewkondades peakoosolekud ära
pidada, et malewa esitajate koosolekul
oleks wõimalik selleks walitud esitajatel
ilmuda.

Õppused.
Nelwur päälikute kursused.
Nelwur päälikutele saawad malewa
poolt korraldatud kursused:
1) Koigi kompaniide ja üksikute
rühmade relwurpäälikutele. Linnaümbruse. Kuusalu ja Kose malewkondadest Tallinnas — Tondil 4., 5. ja
6. aprillil f. a. Kogumine Tondil kadettide kasino juures 4. aprillil kell 10 00.
2) Koigi kompaniide ja üksikute
rühmade relwurpäälikutele Keila,
Kloostri ja Nissi malewkondadest
Keila alewis 10., l i . ja 12. aprillil s.
a. Kogumine Keila al. Tuletõrje seltsimajas 10. aprillil kell 10 00.
Kursused on täiesti praktilise iseloomuga relwurpäälikutele teadmiste ja
oskuste pakkumiseks relwade järelewaatamiseks, kordaseadmiseks ja proowimiseks
kohapealsete olude kohaselt.
Õppejõududena on wäljaspoolt palu-

tud sellel alal wilunud asjatundjad
isikud.
Ligemalt relwurpäälite kursuste kohta
waata „ harjulane" Nr. 5 — 1930 a.
lhk. 30.

klassi warem wäljalasknud kaitseliitlastele
2 apr. s. a. kell 10.00 laskerajal. Samal päewal laskeharjutused püstolkuulipildujatest.
Wanematele kaitseliitlastele laskeharjutused Mõigu laskerajal 6. ja 7.
apr. s. a. mõlemil päewal kell 10.00.
Laskmist juhatab Karl Eisman.
Noortele (III. järk) laskeharjutused
Mõigu laskerajal 30. märtsil ja 13. apr.
s. a. mõlemil päewal kell 10.00. Juhatab A. Keldrimägi.
K. L i n d
Kapten,
Wanem instr.

Nabala kompaniile: laskeharjutused
Nabala Nõmme laskerajal aprilli ja
mai kuudel saawad ärapeetud järgmistel
päewadel, aprilli kuul — 6., 17 ja 27.
päewal; mai kuul — 4., 18. ja 25.
päewal.
Algus ülewaltähendatud päewadel
kell 10.00. Laskejuhataja: rühma pää»
lik A Waino ja abi jao plk. G. Wiiberg.
I. asunduse rühmal harjutused endiselt
asunduse laskerajal rühma Pääliku kask»
lise korralduse järele.
K. Promet
Nabala komp. pääl.

Kuusalu instruktori oppepiirkonnas.
Kõnnu kompaniis: õppused päälikutele 29. märtsil s. a. ja ühised päälikutele ja malewlastele 30 märtsil s. a.
Kogumine mõlematel päewadel kell 10.00
Kõnnu wallamajas, wäljaarwatud Kolga
küla ja Loksa rühmad, kelledel koguda
Kolga küla meierei juures.

komp.: õppused päälikutele
Õppused ja kontrollkogumised. 4. Anija
apr. s. a. ja ühised päälikutele ja
Wanema instruktori oppepiirkonnas. malewlastele 5. apr. s. a. Kogumine
Nae kompaniile: kontroll^ kogumine mõlematel päewadel Anija wallamajas
Nae wallamajas 6 apr. s a. kell 10.00. kell 10.00.
Kaasa wõtta koit relwad, warustus,
Peningi komp.: ühised õppused pääliikmekaart, isiklik näopilt ja ^Harjulase" likutele ja malewlastele 11. apr. s. a.
tellimise raha, kellel see tasumata. (Üht- Kogumine Peningi wallamajas kell 10.00.
lasi samal ajal ja samas kohas peetakse
Õppustele ilmumine kõigile sunduslik.
ära kompanii aastapeakoõsolek).
Kes
äärmistel põhjustel õppustele ilSaku asunduse üksiku rühmale:
muda
ei saa, neid palun oma päälikukontroll-kogumine Saku majapidamise
tele
sellest
teatada, et wiimastel puudukoolis 30. märtsil s. a. kell 11 00. Kaasa
mise
põhjused
teada oleks. Toidustawõtta kõik, nagu öeldud Nae kompanii
mise eest hoolitseda kohalistel naiskodu»
kohta.
Nehatu kompaniile: kontroll-kogu- kaitse jaoskondadel.
mine 3ru seltsimajas 6. aprillil s. a.
Keila instruktori oppepiirkonnas:
kell 10.00. Kaasa wõtta kõik wäljaantud warustus, liikmekaart, päewapilt ja
Keila komp.: kontroll kogumine 6.
„Harjulase" tellimise raha, kellel see apr. s. a. kell 10 00 kompanii laskerajal
tasumata. Ilmumine kõigil sunduslik.
(Aru peäle) Kaasa wõtta koit warusNehatu kompaniile: kontroll-lask- tus, mis kaitseliidust wäljaantud.
mine I. rühmal I r u laskerajal 13. apr.
s. a kell 10.00. II rühmal Kroodi
Keila komp.: kontroll laskmine 27.
laskerajal 13. apr. s. a. kell 1300.
apr. s. a. Kogumine kompanii laskeMõigu üksiku rühmale: kontroll- rajale kell 10.00.
laskmine ja kontroll-kogumine algajate
Ilmuda kõigil kaitseliitlastel
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Niifepere komp.: kontroll«lastmine
17. apr. s. a. Kogumine kell 10.00
kompanii laskerajal.

Naiskodukaitse ala.
Harju ringkonna kogu koosolek saab
ärapeetud 27. apr. s. a kell 10.00
Harju malewa staabi ruumes, Tallinn
Kaarli tän Nr. 8.
Wastawalt põhimäärustele saata koosolekule igast jaoskonnast, kus kuni 50
liiget — 1 esitaja ja jaoskonnast, kus
üle 50 liikme — 2 esitajat.
Päewakord:
1) Koosoleku juhatuse walimine.
2) Ningkonna juhatuse möödunud aasta
aruanne.
3) Eelarwe.
4) Informatsioonid kohtadelt.
5) Töötawad.
6) Harju malewa ja ringkonna aastapäewa pühitsemine.
7) Walimised.
8) Läbirääkimised.
M . Arak
Ningkonna esinaine.

Kõigite jaoskondade esinaistele.
Erasummade aruannete kokkuseadmisel
ja esitamisel palunsilmaspidavamalewa
pääliku korraldusi, missugused awaldatud
^Harjulases" Nr. 5—1930 a. „Malewa pääliku korraldused" p. VI.
M . Arak
Ningkonna esinaine.

Allüilsnste piiiililllltc leadaMed
ja llomldnftd.
Teadaanne.
Nissi malewkonna Niisepere kompanii
juure on asutatud spordipüssi laskurite
laskurring, nimega^ Niisepere laskurring"
Niisepere laskurringi esimine laskeharjutus on pühapäewal 30. märtsil s.a.
kell 10.00. Kogumine Uue-Nnseperes
malewkonna päälik H. Kalda juures.
Laskurringi astumise soowiawaldusi
wõtab wastu malewkonna päälik H.
Kalda ja komp. päälik J . Meldorff.
H. Kalda, malewk. päälik.
Kiiu komp. kaitseliitlastele.
Teatan, et kompanii laskeharjutused
käesolewal perioodil on kindlaks määratud järgmistel päewadel: 30 märtsil
ja aprilli kuus 6, 13., 17., 22. ja 27.
kuupäewal.
Harjutuste hõlpsamaks läbiwiimiseks
tuleb laskuritel koguda kell 08.00 ja
algajail kell 10.00
J. Ital, komp. päälik.
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Iärlepa komp. kaitseliitlastele.
Iärlepa kompanii aastapeakoosolek
saab ära peetud 6. apr. s. a. kell 11,00
Sadala külas, Miku talus, järgmise
päewakorraa:
1) Koosoleku awamine ja kirjatoimetaja walimine.
2) Möödunud aasta aruanne.
3) 1930/1931 a. eelarwe.
4) Walimised põhikirja järele.
5) Läbirääkimised.
Palun kõiki kompanii kaitseliitlasi
koosolekule ilmuda.
A. Ende, komp. pääiik.
Saku asunduse ttksiku rühma kaitse»
liitlastele.
Peakoosolek peetakse ära Saku majapidamise koolis 30. märtsil s.a. kell 11.00.
Ilmumine kõikidel kaitseliitlaste! tarwilik.
Weldemann, üks rühma. pääl.
Ruiwajoe komp. kaitseliitlastele.
Kompanii aastapeakoosolek saab ära
peetud 6. aprillil f. a. kell 11 00 Kuiwajõe wallamajaa
Päewakord:
1) Protokolli kirjutaja walimine,
2) Aruanded.
3) Tegewuskawa läbiwaatamine.
4) Walimised põhikirja järele.
5) Koosolekul tektiwad küsimused.
Ilmuda kõigil malewlastel määratud
kella ajaks.
Kompanii juhatus.
Peningi komp. kaitseliitlastele.
Kompanii aasta-peakoosolek peetakse
ära 17. aprillil s. a. kell 14.00 endises
Perila mõisa härrastemajas järgmise
päewakorraga:
1) Protokolli kirjutaja walimine
2) 1929/30 a. aruande kinnitamine.
3) 1930/31 a. eelarwe.
4) Walimised põhikirja järele.

3) Läbirääkimised.

.Kui määratud kellaajaks tarwiline
arw kaitseliitlasi ei ilmu, saab samas
kohas ja sama päewakorraga üks tund
hiljem koosolek ärapeetud, missugune
kokkutulnud kaitseliitlaste arwu peale
waatamata otsusewõimuline on.
K. Heimberg, komp. päälik.
Raiküla komp. kaitseliitlastele.
Kompanii aastapeakoosolek peetakse
ära 13, aprillil s. a. kell 11.00 Naiküla
wallamajas järgmise päewakorraga:
1) Koosoleku awamine.
2) 1929/30 a. aruande kinnitamine.
3) 1930/31 a. eelarwe ja tegewuskawa.
4) Kompanii aastaväewa kindlaks,
määramine.
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5) Spordi- ja laskeplatsi soetamise
küsimus.
6) Walimised põhikirja alusel.
7) Koosolekul tekkiwad küsimused.
Palutakse kõikidel koosolekule ilmuda.
Kompauii juhatus.
Rae komp. kaitseliitlastele.
.kompanii aastapeakoosolek peetakse
ära 6. aprillil s. a. kell 10.00 Nae
wallamajas Palutakse kõiki kompanii
kaitseliitlasi ilmuda.
Kompanii päälik,
Rose malewkonna kompaniide
päälikutele.
I.
13. aprillil s. a. kell 11 päewal peetakse 5^osel — Kose algkooli ruumes
kompanii päälikute ja waldade esitajate
peakoosolek järgmise päewakorraga:
1) Protokolli kirjutaja walimine.
2) Möödunud aasta aruanne ja 1930
a. eelarwe.
3) Walimised põhikirja järele.
4) Aastapäewa küsimus.
5) Läbirääkimised.
Ühes käesolewaga teatan, et malewkonna rewisjoni konnsjoni liikmetel hr-d
K. Brandta, Ed. Talul ja Peeter
Krusement'il tuleb selleks päewaks malewkonna kassaraamatud rewideerida ning
tagajärgedest koosolekul ette kanda.
Kompanii päälikutel palun waldade esitajatele aegsasti koosoleku kohast ja
ajast teada anda. Kompanii päälikuid
palun kaitseliitlaste nimekirja raamatud
kaasa wõtta.
II.
Palun kompanii päälikuid kompanii
peakoosolekuid ära pidada ja walimised
läbi wiia 13. IV s. a., et malewkonna
aastapeakoosolekute oleks wõimalik tulla
uutel esitajatel.
(A. U m j ä r w )
Kose malewkonna päälik
Nehatu komp kaitseliitlastele.
Kompanii aastapeakoosolek peetakse
ära 6. aprillil s. a. kell 10.00 3ru seltsi,
majas järgmise päewakorraga:
1) 5^oosoleku protokolli kirjutaja walimine.
2) 1929/30 a. aruanne.
3) 1930/31 a. eelarwe.
4) Walimised põhikirja järele.
5) Läbirääkimised.
Palutakse kõiki malewlasi koosolekule
ilmuda.
Komp. juhatus.
Ehrenpreis': trükk, Tallinn, Nüütli 11.

Laitse iikf rühma
Kõigil ilmuda 6
10.00 Laitse rühma
harjutustele, kaitse

kaitseliitlastele.
aprillil s. a, kell
laskerajale laste*
üks. rühma päälik.

Hageri komp kaitseliitlastele
Kompanii aastapeakoosolek veetakse
ära 13. aprillil s. a. kell 14 00 Hageri
wallamajas. Ilmumine kõigil tarwilik
Hageri komp. päälik.
Nabala komp. kaitseliitlastele.
5^ompanii peakoosolek peetakse ära
13. aprillil f. a. kell 12.00 Nabala
algkooli ruumes järgmise päewakorraga:
1) Aruanne, eelarwe ja tegewuskawa.
2) Walimised põhikirja järele.
3) Mitmesugused küsimused.
Ilmuda kõigil kaitseliitlüstel, kaasa
wõttes liikmekaart ja üks päewapilt
liikmekaartile kleepimiseks.
Kompanii juhatus.

Kaitseliidu loterii
piletite müüjad!
Kiirelt läheneb väljaloosimise tähtpäev — 30. aprill. Koik, kes maleva
staabist piletis! müümiseks võtnud
(malevk., kompaniide ja üksiku rühmade pääiikud ning jaosk. esinaised)
rutake piletite müümisega, sest maleva staap müümiseks väljaantud piletis! enam tagasi ei saa võtta. R a h a
ja piletite kontsad, kui kõik piletid
läbimüüdud, saatke kohe maleva
staapi. Kõigil müüjatel kõik r a h a ja piletite kontsad maleva staapi ä r a saata

hiljemalt 25. aprilliks s. a.
Et kaitseliidu peastaabil ja maleval
on hädavajalik ülevaadet s a a d a loterii käigu arenemisest kohapeal, palun
päälikuid, kes seda veel senini teinud
pole, a r u a n n e müüdud piletite peale
„Harjulases" Nr. 3/4 s. a. avaldud vormi
järele maleva staapi ä r a saata. J ä r g mine a r u a n n e sama vormi järele tuleb
saata 10. aprilliks s. a.

1 krooniga miljonäriks
saab 30. aprillil s. a. see,
kelle taskus KAITSELIIDU
RAHAL. LOTERII PILET.

HARJULASED!
rutake piletite ostmisega
— õnn Teile ja toetus kodukaitsjale — kaitseliidule.
Wäljaandja: Harju malewa staap
Wastutaw toimetaja: $ Saar.
a.

