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Soovin kõigile pealikutele, maleolastele,
naiskodukaitse liikmetele, noorte kotkaste
juhtidele ja noorte kotkastele, kodututarde
juhtidele ja kodutütardele

rõõmsaid ja kosutavaid keva*
K. SAAR, major,
Harju maleoapeaäk.

Harju malevapealiku
käskkiri
Nr. 10.
'['allinnas, 10. aprillil 1935. a.
§ 1.
Avaldan teadmiseks ja täitmisekks
kaitseliidu ülema ksk. Nr. 25 —
1935. a.
„Riigivanem oma otsusega 29. märtsist 1935. a. Nr. 312 kinnitas kaitseliidu
uue vormi. Uue vormi kavandi kinnitamisega on lahendatud kauemat aega
päevakorral seisnud vormi muutmise
küsimus, milleks kaitseliitlaste poolt on
mitmel korral soove avaldatud.
Avaldades Härra Riigivanema otsuse
kaitseliidu uue vormi kinnitamisest tuletan kaitseliitlastele meelde vormikandmise tähtsust ja vormi muretsemise vajadust.
Kaitseliidu ametikohuste täitmisel ja
igasuguses kaitseliidu tegevuses kaitseliitlaste riietuseks on kaitseliidu vorm.
Ühine vormiriie süvendab kaitseliitlaste
ühtekuuluvuse tunnet, loob sidet kaitseliidu organisatsiooni liikmete vahel,
kargendab kaitseliidu üksuste juhtimist
nende tegevuses ja aitab alal hoida
korda ning distsipliini. Teisest küljest
kaitseliitlased esinedes vormis annavad
üksusele ühtlase ja hästi korrastatud
ilme, mis on auks igale kaitseliidu
üksusele. Kaitseliitlased ise esinedes
vormis on tähelepanelikumad, käitlemises distsiplineeritumad ja korralikumad, kui erariietuses. Neist nõuetest
välja minnes on igale kaitseliitlasele
vormi omamine vajalik ja kohustuslik
(Kaitseliidu kodukord § 34).
Omalt poolt vorm peab olema nägus, kättesaadav ja praktiline; siis seda
meeleldi muretsetakse, kantakse ja hoitakse korras. Need vormi nõuded on

võetud aluseks ka uue vormi kavandi
koostamisel.
Praktilises mõttes on uues vormis
endise ühe üldise mütsi asemele võetud
kaks mütsi. Üks kerge müts suvel
kandmiseks; teine soe müts,' talvel
kandmiseks. Kuue (frentši) krae on
nägusam,lõikelt märksa madalani kui
endine krae. Uus krae on kaela ümber vaba ja ei takista liikumist.
Uues vormikavandis jalaväe üksuste vorm on nägusam teiste väeliikide
vormist. See kriipsutab alla jalaväe
üksuste tähtsust ja tõstab kõrgele nende enesetunde. Suurtükiväe ja ratsaväe üksuste kaitseliitlasil on nähtud
ette tumesinised püksid väeliigi värvi
paelaga, milliseid esemeid need relvliigid kannavad juba pikemad aega.
Mereüksuste ja Noorte Kotkaste vormis ei ole tehtud olulisi muudatusi,
sest need vormiesemed on täiel määral
läbi löönud.
Tähtsamateks vormiesemeteks on:
müts, vormipluus, säärsaapapüksid ja
saapad. Oma odavuse tõttu (riie 10
kr.) K. L. riidest valmistatud vormipluus ja säärsaapapüksid on kättesaadavad igale kaitseliitlasete. Heäl meelel näen, et kaitseliitlased neid vormiriideid massiliselt muretseks. Meil ei ole
tarvis uhkust, vaid on tähtis, et vormis esinedes omame ühtlase korrastatud ilme; selleks on küllalt kohane
odav K. L. riie.
Uute vormiesemetena on vormikavandis toodud poolkasukas ja vihmakuub. Nendest poolkasukas on juba
läbi löönud ja paljud kaitseliidu üksused kannavad seda. Kuna palitu (sinel)
siiski maal elavaile kaitseliitlasile tuleb
kallis, pean soovitavaks, et kaitseliitlased, kellel sineli muretsemine teeb raskusi, endile muretsevad kodusel teel
pool kasu ka ja vihmakuue, mis on võimalik kanda ka erariietusena.

8 2.
Uue vormi esemete muretsemine ja
vanade ümbertegemine uue vormikavandi kohaselt sünnib kaitseliidu liikmete poolt mitte korraga, vaid teatud
ajavahemiku vältel. Sealjuures võib
juhtuda, et kaitseliitlane muretsedes
omale ühe vormieseme uuest vormist,
ei ole veel jõudnud teha seda teiste
vorrnlesemetega ja need on jäänud vanast vormist Tekib moment, kus kaiteliit ane o ades meedi a ormieseme
uue vormi kava kohaselt, hakkab seda
eset kandma vana vormi juures. Sellane teguviis tooks uue vormi kavandi
elluviimisel juba algusest peäle segaduse, rikuks vormi ühtlust ja tooks
esile uuest vormist inetu ning vale
pildi. Kõige selle tagajärjel uus vorm
saab lubamatult moondatud ning langev parim ja heatahtlikum suhtumine
temasse.
Need kaitseliitlased, kes kogemata
või meelega püüaksid kanda segavormid on sellega teinud määratu kahju
vormile.
lähtudes ülaitooduist põhimõtteist
ning võimalikkude väärnähete vältimiseks vormiriietuse soetamisel panen
maksma järgmise korra, millest vankumata pidada kinni.
1 Keelan erandlikult uue vormi
soetamisel kanda segavormi, s. o. üks
vormi ese ühest vormist, ülejäänud
vormiesed teisest vormist.
Näiteks, kanda uut mütsi, jättes
kuue või püksid endisteks jne.
2 Luban uut vormi kanda alates
\. maist s. a. Kuni 1. maini igasugu
sei! juhtudel keelan ära uue vormi
kandmise, sest uue vormi kõigi esemete soetamine nõuab aega ja asjata
kiirus tooks siin esile segavormi kandmise juhuseid.
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3. Endist vormi võib kanda kuni
31. detsembrini 1938. a.
4. Suve- ja talvemütsi kandmise
ülemineku tähtajad määratakse
laks minu käsukirjaga. Neist tähtaegadest pidada kinni vankumatult. Kui
kaitseliitlasel puudub müts, mis vastab aasta ajale, siis vastupidise aastaaja mütsi kanda ei tohi. Kuni tarviliku
mütsi soetamiseni võib igal aastaajal
kanda endist kaitseliidu üldmütsi, muidugi ainult endise vormiga.
5. Käesoleval aastal
suvemütsi
kandmise tähtaeg algab 1. mail. Utrt
suvemütsi kandes peavad kaitseliitlasel olema muudetud uue vormikavandi
kohaselt kõik teised vormiesemed, mis
ta kannab.
§ 3.
Uue vormi elluviimise! iga maleva
hool ja mure on, et kaitseliitlaste vormiriietus oleks ühtlane ja vormikavanditele vastav. Maleva pealikutel jälgida ja juhatust anda, et kaitseliitlased
õmbleks uue vormi esemed täpselt vormikirjelduse järgi, iseäranis on see
nõuetav suvimütsi ja kuue krae kohta
'Kaitseliidu peastaap aitab selleks kaasa, korraldab rätsepatele ja mütsitegijatele kursused ning avaldab vastavad
juhendid trükituna. Ühtlasi malevad
peavad tegema kõik selleks, et saavutada suuremal arvul ja kirjeldustes ette
nähtud vormiriietust.
Loodan, et nüüd uue vormi maksmahakkamisega koik kaitseliitlased sajaprotsendiliselt endid vormi panevad.
Kuna vorm on meie organisatsiooni
väliseks tunnuseks, siis tema paneb
meie peale ka suured kohustused ja
nõuab palju. Sellepärast kandku iga
kaitseliitlane vormi armastusega, suure lugupidamisega ja eneseteadvusega.
Vorm on siis sobiv ja nägus, kui ta on
korras ja hästi hooldatud, seepärast
iga kaitseliitlane peab hoidma oma
vormi puhta ja korras.
Vorm on meie omavahelise tiheda
side väliseks tunnuseks, sellepärast olgu tema tõstetud ausse ja muretsetud
kõikidelt, pidades meeles, et:
— iga kaitseliitlane on täitnud suure kohustuse, muretsedes endale täieliku vormikomplekti;
— iga pealik, kelle üksus on vormis, väärib tõsist tänu;
— iga üksuse auasi on esineda sajaprotsendiliselt vormiriietuses."
§ 2.
Avaldan teadmiseks kaitseliidu ülema ksk. Nr. 21 — 1935. a.:
,,§ 1. Üleriiklikud kaitseliidu suusatamise võistlused Elvas möödusid
elava osavõtu tähe all. Juba mõnd
aastat valitsenud ebasoodsad talved ei
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olnud kaitseliidu suusatajate peret suusaspordist eemale tõrjunud, vaid vastupidi, selle aja jooksul oli meie suusavägi arvult kasvanud ja huvi ning
vaimustus suusaspordi vastu harrastajais süvenenud ja suurenenud.
Seega ka seletatav harukordselt, elavusrikas osavõtt ja vaimustus äsja
möödunud võistluste vastu. Ühine ja
suur tahe kaasa elada kaitseliidu suusaspordi suurpäevi meie kodumaa kaunimas looduses Elvas, Vapramäe kaunitel nõlvadel, suusatades ja võistelides
karastada oma jõudu ja osavust ning
tunda mõnu talisest loodusest peale
aastaid kestnud ootusi oli Elva kokku
toonud senisest rekordilise arvu kaitseliidu suusasportias! alates noorhaugastest ja lõppedes vanade kaitseliitlaste klassis halli pealiste suusaspordi
veteraanideaga.
Eriti just Elva suusapäevad kriipsutasid selgelt alla suusaspordi lahutamata osa kaitseliidu töös ja tegevuses.
Elva suusapäevad veel kord tõendasid,
et Eesti suusaspordi hälliks on meie
kaitseliidu üksused, kus sellel alal on
kogu aeg tehtud tublit ja tõhusat tööd.
Minu südamlik tänu malevaile ja
nende allüksusile ning võistlejaile tehtud tubli töö eest.
jätkugu senine töö veel suurema
innuga. Eevinegu suusasport meie kaitseliidu laialdases peres senisest veel
hoogsamalt. Püüdkem selle poole, et
suusk, suusasport ja suusatamise oskus igas tublis kodukaitsjas leiaks enesele pooldaja, sõbra ja innustunud
harrastaja, siis oleme saavutanud korraga mitu eesmärki, andes rahvale vaimselt ja kehaliselt tubli ja terve kodaniku ning riigikaitsele kogenenud suusamehe — võitleja.
Võistluste hääks kordaminekuks ja
õnnestumiseks oli võistluste tegelik läbiviia Tartumaa malev tööle rakendanud parima tahtmise ja ärakasutanud
kõik abinõud, et võistlused mööduks
ladusalt ja eeskujulikult. Selle raske
ja vastutusrikka ülesande läbiviimine
õnnestus Tartumaa maleval täiel määral.
Tänan Tartumaa malevat,,, naiskodukaitset ja nende juhtivaid jõude ning
võistluste korraldajaid ja kohtunikke
tubli töö eest.
§ 2. Avaldan 16. ja 17. veebr. s. a.
Elvas peetud kaitseliidu üleriiklikkude
suusatamise võistluste tagajärjed:

1. Kaitseliitlased.
1. Üldklass.
18 km suusatamine.
1. Krasikov, Vassili
Narva 1.29.25
2. Särak, Voldemar
Harju 1.30.38
3. Särak, Evald
„
1,32.34

8. Tamberg, Oskar
18. Dunkel, Eeliks
31. Nõmmits. Viktor
1.
3.
6.
9.
12.
20.

Harju 1.37.33
„
1.50.03
„
1.58.04

30 km. suusatamine.
Siitan, Edgar
Harju
Särak, Evald
Särak, Voldemar
Särglepp, Theodor
Tartu, Evald
Tamberg, Oskar
,,

2.39.38
2.44.51
2.54.46
2.57.58
2.58.35
3.04.55

10 km patruilsuusatamine
ühes laskmisega.
5. Harju maleva meeskond — 1 t.
19 m. 42 sek. (üldaeg 1 t. 29 m.
42 sek. tabamusi 20).
2. Algajate klass.

4x 10 km teatesuusatamine — indi3.
6.
7.
15.
22.
28.
36.
54.

viduaal tagajärjed.
Harji ü
Tartu, Evald
54.46
Särglepp, A.
,,
55.50
Arras, E.
,
56.19
Aavik, E.
58.49
Voormann, N.
59.38
t
Nõmmits, V.
1.00.16
Kroon, H. ^
1.01.20
Kraam, A.
1.03.51
,,

4x 10 km teatesuusatamise meeskondade tagajärg .
1. Harju maleva I meeskond 3 t.
50 m. 10 sek. (Nõmmits, V., Aavik,
E., Arras, L. ja Tartu, E.).
7. Harju maleva II meeskond 4 t.
00 m. 40 sek. (Kraan, A., Kroon,
H., Voormann, N., Särglepp, A.).
3. Vanade klass 35—40
10 km suusatamine.
2. Sams, Al-der
Harju
3. Tael, Apollon
„
4. Emar, August
„

a.
1.00.02
1.03.23
1.07.31

4. Vanade klass üle 40 a.
10 km suusatamine.
1. Sork, Arnold

Harju 1.05.21

11. N a i s k o d u k a i t s e .
3.
6.
12.
15.
19.
21.

3 km suusatamine.
Kuuskmann, Marta Harju
Umberg, Salme
,,
Kalspert, Alma
,,
Toodo, Tatjana
n
Luiga, Luise
Annus, Ilse
„
111.

Noored

18.23
19.28
20.30
20.51
21.29
21.33

kotkad.

1. Noorhaugaste klass.
8—12 a. 2 km suusatamine.
12. Merring, Lembit
Harju 13.56
34. Ithal, Valdek
„
15.55
28. Keller, Vaino
„
1647

4

H a r j u l a n e

30. Sampo, Hermann
42. Suursaar, Endel
!49. Sampo, Uno

Harju
„
„

16.56
17.07
18.46

Noorhaugaste klassi 2 km suusatamise
meeskondade tulemused.
4. Harju maleva meeskond 16 m.
34 sek. (Keller,V., Sampo, U.,
Sampo, H., Merring, L., Suursaar, E., Ithal, V.).
2. Noorte kotkaste noorem klass.
12—15 a. 4 km suusatamine.
.6.
18.
31.
33.
59.
64.

Krause, Eugen
Veski, Harald
Visk, Lembit
Madrik, Viktor
Loigu, Ram
Grüner, Richard

Harju
,,

22.46
24.18
25.22
25.35
29.46
31.33

3. Noorte kotkaste vanem klass.
15—17 a. 4 km suusatamine.
7. Korni, Heino
Harju 21.38
19. Eichorn, Helmut
„
22.55
28. Bergmann, Rudolf
„
23.26
29. Aibuk, Simon
„
23.28
40. Olev, Vootele
>,
24.15
43. Kobrusepp, Hugo
„
24.29
Kaitseliidu malevate vaheline paremus Vabrikantide Ühisuse rändauhinna
peale on järgmiselt punkte:
1. Harju malev — 1097 punkti.
1. Vabrikantide Ühisuse rändauhinna võitis jäädavalt Harju malev.
2. Tartu spordiriistade varbriku rändauhinna algajate klassi parimale malevale võitis teist korda Harju malev
595 punktiga.
3. Kaitseliidu ülema rändauhinna
parimale 30 km suusatajale võitis esi*
mest korda E. S i i t a n Harju malevast.
Noorte Kotkaste malevate vaheline
paremus Poola Küttide liidu rändauhinna peale on järgmiselt:
5. Harju malev 419 punkti.
Kaitseorganisatsioonide vahelise 30
km suusatamisel, härra Riigivanema
poolt annetatud rändauhinna, Kalevipoja kuju, võitis esimest korda kaitseliit 907 punktiga.
Selle rändauhinna võitmiseks aitasid kaasa malevad alljärgnevalt:
1. Harju malev 237 punktiga."
§ 3.
Vanem instruktor kapten Arnold
V ä l j a oli kodus haige 27. märtsist
kuni 1. aprillini s. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 593.

§ 5.
II j . kirjutaja Voldemar K u l a s a l u
oli kodus haige 16. märtsist leuni 18.
märtsini s. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 570.
§ 6.

II j . kirjutaja Voldemar K u l a s a l u
on ravimisele paigutatud Kv. keskhaigemaija, arvates 18. märtsist s. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 570.
§ 7.
H. H o m e r kandis ette, et tema
on Järvakandi tehaste üks. rühma
koosseisud, varandused, rahasummad
ja asjaajamise üle annud E. V e i n bergale 13. märtsil s. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 18.
Erich V e i n b e r g kandis ette, et
tema on Järvakandi tehaste üks. rühma
koosseisud, varandused, rahasummad
ja asjaajamise H. H o m e r'ilt vastu
võtnud ja üksiku rühma juhtimisele
asunud, arvates 13. märtsist s. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 18.
§ 9.
Avaldan K e h t n a kompani koosseisu :
Kompanipealik — Al-der A r a k ,
komp. pik. abi — Eduard Saar; sekretär — Al-der Siimon, spordipealik —
Leopold Rebane, relv. pik. — Eduard
Telliskivi, san. pik. — Alfred Telliskivi.
I rühm.
Rühmapealik — Rudolf Jalakas, abi
— Johannes Oberg.
1. j a g u .
Jaopealik — Joh. Mäeots, abi —
Jaan Kask, malevl.: Juljus Lius, Jüri
Kanarpik, Th. Ostrov, August Nelsas, Artur Peerandi, Elmar Mosse,
Peeter Madisson, Otto Rästas.
2. j a g u .
Jaopealik — Osvald Juurup, abi
— Rudolf Juurup, malevl.: Elmar
Nääri, Richard Rand, Leopold Rebane,
Artur Keidla.
3. j a g u .
(Sisekaitse jagu).
Jaopealik — Johannes Rist, abi —
, malevl.: Jaan Moose,
Herbert Kapsta, Jaan Nuudi, Joh. Riismann, Eduard Kärdi.
II rühm.

Arveametnik k. t. Eduard E r i l a n e
oli kodus haige 7. märtsist kuni 10.
märtsini s. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 568.

Rühmapealik — Eduard Telliskivi.
1- j a g u .
Jaopealik — Jaan Telliskivi, abi,—
Rudolf Tool, malevl.: Johannes Salm,

Nr. 5
Oskar Katkusild, Osvald Velberg, Eduard lipp, Alfred Telliskivi.
2. j a g u .
(RK. jagu).
Jaopealik — Elmar Pärtel, abi —
Oskar Johanson, sihtur — Johannes
Salm, abi — Johannes Hiiop, Ants
Part, August Saukas, Bernhard Part,
Elmar Reimann, Martin Tamberg.
3. j a g u .
(Sisekaitse jagu).
Jaopealik — Oskar Treiman, malevl.:
Mats Tamberg, Mihkel Saulep, Elmar
Põim, Ado Kambach, Jaan Saar, Karl
Katkusild, Jaan Telliskivi, Mats Tulp,
Joh. Mahoni, Jüri Mahoni.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 18.
§ 10.

Avaldan K a i u kompani koosseisu:
Kompani staap: komp. pik. — Voldemar Pauls, abi — Hans Obermann,
sekretär — Hugo Hanšmitt, spordipealik — Harald Nikkel.
I rühm.
Rühmapealik — Edgar Ustem, abi
— Johannes. Pauls (vanem).
I .jagu.
Jaopealik ja õppepealik — Johannes
Kütsen, abi — Jüri Tiimus, malevl.:
Eduard Vundermann, Anton Vundermann, Oskar Nahkur, Th. Saun, Ditrich Frei, Mart Koch.
2. j a g u .
Jaopeealik — Al-der Reichman, abi
— Oskar Nikkel, malevl.: Herbert
Bergstein, Martin Luige, Voldemar
Pu uster, Georg Kanter.
3. Sisekaitse jagu.
Jaopealik — Karl Kontavet, abi —
Jüri Vilson, malevl.: R. Tiimus, Hans
Niglasson, Gustav Riidebach, Harald
Nikkel, Johannes Pauls.
II rühm.
Rühmapealik — Hugo Hanšmitt,
rühmapealiku abi — Johannes Bergstein.
1. j a g u .
Jaopealik — Gustav Ilistom, abi —
Hans Under, malevlased: Martin Verner, Eduard Riiomees, Johannes Helm,
Jakob Reikson, Anton Starkopf.
2. j a g u .
Jaopealik — August Roosiman, abi
— Artur Pranno, malevlased: Eduard
Erin.
3. Sisekaitse jagu.
Jaopealik — Jaan Kütsen, abi —
Jaan Martin, malevlased: Joh. Bergstein, Anton Roosiman, Ormus Nooroert.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 21.
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§ 11Avaldan T r i i g i kompani koosseisu:
Kompanipealik — Oskar Nõmmela,
abi — Ludwig Grossvald.
I rühm.
Rühmapealik — Leonhard Marnot,
abi — Johannes Klooster/
1. j a g u .
Jaopealik — Johannes Noode, abi
— Ferd. Leht, malevlased: Karl Ehrenverth, Tõnu Kärner, Hans puudermann, Oskar Teevert, Anton Sumla,
Erich Tamm.
2. j a g u .
Jaopealik — Arnold Volmerson, abi
— Arnold Valpol, malevl.: Gustav Peeba, Johannes Peeba, Oskar Tuur, Johannes Parun, Osvald Kõusson, Artur
Vöörmann.
II rühm.
Rühmapealik — Leo Jeets, abi —
Voldemar Luik.
1. j a g u .
Jaopealik — Adolf Suukmann, abi
— Osvald Kann, malevlased: Johannes
Krass, Gustav Leppik, Heinrich Tarnkõrv, August Siegberg, Heinrich Õunapuu, Fr. Peitel, Oskar Klaan.
2. j a g u .
Jaopealik — Eduard Talu, abi —
Artur Kaumann, malevlased: Johannes
Mölder, Karl Promm, Albert Tõnus,
Al-der Valt, Karl Laurson, Johannes
Tõnts, Valter Veide, Johannes Ornefeldt, Johannes Kõusson, Karl Peek.
3. j a g u .
Jaopealik — August Kukke, abi —
Artur Jäär, malevlased: Eduard Friedberg, Heinrich Reinap, Karl Tõnuv,
Eduard Volker, Johannes Friedberg,
Harry Poomann.
Ratsa komando.
Komandopealik — Valfred Kristal,
abi — Hugo Kristal, malevlased: Johannes Lillevälja, Felix Metsis, Heinrich Jäär, Jakob Volmerson, August
Vinter.
Eripealikud.
Varahoidja — Johannes Krass, reivurpealik — Oskar Tuur, spordipealik
— Karl Laurson, orkestripealik —
Artur Vöörmann.
§ 12.
Avaldan Järvakandi tehaste üks.
rühma koosseisu:
Rühmapealik — Erich Veinberg, abi
— Hugo Kollmann, sekretär r— Osvald
Limberg, varahoidja — Albert Lippe,
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õppepealik — Karl Kõresaar, spordipealik — Karl Epner, laskejuhataja
— Karl Pütt.
1. j a g u .
Jaopealik — Karl Kõressaar, jaopealiku abi — August Kuivjõgi, malevlased: Karl Hansen, Osvald Hansberg,
Johannes Paju, Johannes' Karu.
2. j a g u .
Jaopealik -r- Karl Toppi, jaopealiku
abi — Vilhelm Hansberg, malevlased:
Albert Ebruk, Martin Hansberg, Hermann Pütt, Hugo Vickel.
3. j a g u .
Jaopealik — Gustav Päits, jaopealiku abi — Martin Linask, malevlased: Leonhard Lillak, Eduard Baltisport, Hans Noobel.
Sisekaitse jagu.
Jaopealik — Al-der Blumberg, jaopealiku abi — Jaan Noobel, malevlased: Hans Laane ja Mart Liiders.
§ 13Vabastan Al-der KÕrv'i omal soovii Hageri kompanipealiku kohalt, arvates 20. III. 1935. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 18.
§ 14Kinnitan Arnold O j a Hageri kornpanipealikuks, arvates 20. III. 1935. a.
Õ i e n d u s : lhj. Nr. 18.
§ 15.
Vabastan ametkohtadel!:
Keila Tehn. komp.: August Jõeväli
— side rühma laskejuhataja kohalt,
arvates 15. märtsist s. a.
Triigi kompanis: Johannes Klooster
— komp. pealiku abi kohalt, Hans
Puudermann — rühma pealiku kohalt,
Eduard Talu — rühmapealiku kohalt,
Johannes Krass — rühmapealiku kohalt — kõik arvates 22. III. s. a.
Kohila paberiv. üks. rühmast: Johannes Vassermann — laskejuhataja
kohalt, arvates 25. III. s. a.
Järvakandi tehaste üks. rühmas:
Karl Kõressaar — rühma õppepealiku
ja 1. jaopealiku kohalt, arvates 20. III.
1935. a.
Staabi kompanis: Eduard Saulep'i
omal soovil — komp. õppepealiku kohalt, Voldemar Oja — I rühmapealiku
kohalt, Alfred Gross — I rhm. 2. jaopealiku kohalt, kõik arvates 25. III.
1935. a.
§ 16.
Kinnitan atnetkohtadele:
Staabi kompanis: Jaan Lõoke — I
rühmapealiku ks, Gerhard Mühlberg'i

— I rühmapealiku abiks, Johannes!
Kambel'i — I rhm. 2. jaopealikuks,
K- Jürgenson'i —i I rhm. 2. jaopealiku
abiks, Al-der Kõllo — I rhm. 3. jaopealikuks, Rudolf Münfi — I rhm. 3.
jaopealiku abiks, Lembit Meier'i — I
rhm. 4. jaopealikuks ja Erich Kampsi
— I rhm. 4. jaopealiku abiks, koik!
arvates 25. III. s. a.
Hageri kompanis: Arnold Nurmoja
(Nikolai) — kompani sekretäriks, Ru-*
dolf Nimmerfeldfi — I rühma laskejuhatajaks, Joh. Ruuben'! — III rühma
laskejuhatajaks, kõik arvates 1. apr»
s. a.
Keila malevk.: Gustav Härm'i —
malevkonna propagandapealikuks, arvates 1. apr. 1935. a .
Järvakandi tehaste üks. rhm.: Karl
Epner'! — üks. rhm. spordipealiku k«
t ja I jaopealikuks, arvates 1. apr. s .a.
Tuhala üks. rhm.: Al-der Päärt'i —
õppepealikuks, arvates 25. III. 1935. a.
Pranglis, meriüks. rühmas: Oskar
Puuström'i — I rhm. pealikuks, Oskar Sumberga — II rühma pealikuks:,
Paul Valtmann'i — sidepealikuks, Divisjonipealiku abiks — Oskar Puuström'i, kõik arvates 25. III. 1935.a.
Kohila paberiv. üks. rhm.: Herbert
Sommer'i — rühma laskejuhatajaks ja
Vold. Schmidti — laskejuhataja kandidaadiks, mõlemad arvates 30. III. s. a.
Triigi kompanis: Ludvig Grossvald'i
— komp. pealiku abiks, Leonhard Marnofi — I rühmapealikuks, Johannes:
Klootser'i — I rhm. pik. abiks, Leo
Jeets'! — II rühma pealikuks, Voldemar Luik'i — II rhm. pik. abiks ja
Johannes Krass'! — kompani varahoidjaks, kõik arvates 22. III. 1935. a.
Hageri kompanis: Al-der Kõrv'i —
kompanipealikuks, arvates 20. III.
1935. a.
Keila Tehn. komp.: Ferdinand Ellmann'i — side rühma laskejuhatajaks,
arvates 15. III. s. a., Karl Vederik'u
— rk. rühma laskejuhatajaks ja Edgar
Sepp'a — gaasi rühma laskejuhatajaks,
mõlemad arvates 15. III. s. a.
§ 17.
Viin üle üksusest -

üksusesse:

August Lauk'i — Loksa üks. rhm,
— Staabi kompanisse, arvates 20. III.
s, a.
Valentin V a b i — Staabi kompanist
— Raiküla kompanisse, arvates 10.
IV. s. a.
E. P e r t e 1 — Järvakandi kompanist — Kehtna kompanisse, arvates
1. IV. s. a.
Robert S i m p s o n — Jõelehtme
kompanist — Rae kompanisse, arvates
29. III. s .a.
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Keila Tehn. kompanist: Erich PärnAl-der S i i m e r — Raiküla kompanist — Järvakandi kompanisse, ar- berg, Paul Mattias ja Voldemar Timm
— kõik elukoha muutmise tõttu, arvavates 6. IV. s. a.
Roland T a ni m e r'i — Viimsi korn- tes 25. II. s. a.
Raasiku kompanist: Juljus Tedrepanist — Nehatu kompanisse, arvates
mäe — elukoha muutmise tõttu, arva10. IV. s. a.
Arnold T a m n V e — Viimsi kompa- tes 1. III. 1935. a.
Russalu üks. rühmast: Rudolf Mespanist — Nehatu kompanisse, arvates
ner — kaitsev, teenistusse mineku tõttu,
10. IV. s. a.
arvates 1. apr. s. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 4.
Anija kompanist: Osvald Kranfeldt
§ 18.
Kohila paberiv. üks. rhm. tegev- — kaitsev, teenistusse mineku tõttu,
liigi Hans E m b e r g lugeda toetajaks- arvates 1. III. 1935. a.
Viimsi kompanist: Al-der Adosson,
liikmeks, arvates 30. III. s. a.
elukoha
muutmise tõttu, Erich VesÕ i e n d u s : ljh. Nr. 43.
mann — elukoha muutmise tõttu ja
§ 19Sharli-Ervin Pärn — kaitsev, teenisHarju maleva koosseisust lugeda tusse mineku tõttu, kõik arvates 23.
1 a h k u n u k s alljärgnevad kaitseliitlaIII. s. a.
sed:
Loksa üks. merirühmast:
Jakob
Nehatu kompanist: Leonid Milk,
Kool mann, Endel Eslon ja Arnold IdaEvald Kangur ja Heinrich Ojap —
koik arvates 1. IV. 1935. a. kaitsev, väin — kõik kaitsev, teenistusse mineku tõttu, arvates 1. apr. 1935. a. Bruteenistusse mineku tõttu.
elukoha muutmise
Tuhala üks. rhm.: Boris Saarna ja no Vebermann
tõttu,
arvates
1.
apr.
s. a.
Hans Kaal — mõlemad elukoha muutHageri
kompanist:
Alfred
Rehinann
mise tõttu, arvates 25. III. 1935. a.
Järvakandi tehaste üks. rühmast: — kaitsev, teenistusse mineku tõttu,
Karl Kõrgesaar — omal soovil, arvates arvates 15. III. 1935. a.
Kaiu kompanist: Arnold Niglasson
20. III. 1935. a.
Järvakandi kompanist: K Stern, elu- — kaitsev, teenistusse mineku tõttu,
koha muutmise tõttu, arvates 15. II. arvates 1. IV. 1935. a.
Järlepa kompanist: Elmar Vahtra1935. a.; Anton Jansen, Osvald Mõismõlemad
nik ja August Portsmuth — kaitsev. mäe ja Evald Veinberg
kaitsev,
teenistusse
mineku
tõttu,
arvateenistusse mineku puhul, arvates 1.
tes 1. apr. 1935. a.
III. 1935. a.
Paldiski kompanist: Rudolf Ingeiand
Kolga kompanist: Al-der Utrov ja
Julius Enik - mõlemad kaitsev, tee- ja Oskar Kamkvist —- mõlemad omal
nistusse mineku tõttu, esimene 1. X. soovil, arvates 25. II. 1935. a.
Kuimetsa üks. rhm.: Arnold Abring
1934. a. ja teine 1. III. 1935. a. Arno
Valk
omal soovil, arvates 15. III. ja Harald Gönnert -mõlemad kaitsev,
teenistusse mineku tõttu, arvates 31.
1935. a.
Nehatu kompanist: Ernst Pihlakas, III. s. a.
Keila Tehn. kompanist: Erich Busch
omal soovil, arvates 1. IV. 1935. a.
Kustav Kurg ja Alfred Seinberg — — kaitsev, teenistusse mineku tõttu,
mõlemad elukoha muutmise tõttu, ar- arvates 1. nov. 1934. a. ja Bruno
Brehm — omal soovil, arvates 25.
vates 1. IV. 1935. a.
Vihterpalu üks. rhm.: Julius Jaan- II. s. a. Elmar Vaht ja Hugo Gutmann
berg — kaitsev, teenistusse mineku — mõlemad omal soovil, arvates 1. I.
1935. a.
tõttu, arvates 1. III. 1935. a.
Russalu üks. rhm.: Jaan Veske —
Juuru kompanist: Johannes Altkaitsev,
teenistusse mineku tõttu, arvasepp — omal soovil, arvates 1. III.
s. a.,
Ilmar Herberger,
Johannes tes 29. veebr. s. a.
Peningi kompanist: Hugo Angerjas
Müllermann, Johannes Volberg — kõik
kaitsev, teenistusse mineku tõttu, arva- ja Julius Kasper — mõlemad kaitsev.
teenistusse mineku tõttu, arvates 1.
tes 1. apr. s. a.
Riisipere kompanist: Reinhardt Ka- II. 1935. a.
Nehatu kompanist: Oskar Villiberti
lev — elukoha muutmise tõttu, arvap. Leppik
elukoha muutmise tõttu,
tes 29. III. s. a.
arvates 20. Iil. 1935. a.
Alavere kompanist: Artur Düüna
Staabi kompanist: Alfred Tealane
— omal soovil, arvates 15. III. s. a.
Kehtna kompanist: August Jegerson — elukoha muutmise tõttu, arvates
— kaitseväe teenistusse mineku tõttu, 20. 11. 1935. a.
arvates 1. III. 1935. a. Alfred Baroni.
§ 20.
Erich Telliskivi — mõlemad kaitsev,
teenistusse mineku tõttu, arvates L
Harju maleva koosseisust lugeda
II. 1935. a.
lahkunuks loiu osavõtu tõttu kl tege-

Nr, 5
vusest alljärgnevad kaitseliitlased:
Kuivjõe kompanist: August Klooster
— arvates 1. IV. s. a.
Kolga kompanist: Villem Mink —
arvates 15. III. s. a.
§ 21.
Kolga kompani toetajadliikmed Richard K u t n i k ja Gustav K r u u s e n b e r g lugeda tegevliikmeks, mõlemad
arvates 15. III. s. a.
§ 22.
Juuru kompani tegevliige August:
K o i k lugeda toetajaksliikmeks, arvates 1. III. s. a.
§ 23.
Harju
maleva koosseisu lugeda
vastuvõetuks alljärgnevad kodanikud:
Raasiku kompanisse: Dimitri Kõiv
— arvates 6. IV. 1935. a.
Nõva üks. rhm.: Hendrik Must ja
Al-der Kask — mõlemad arvates 20.
II. 1935. a.
Kuivjõe kompanisse: August Amtmann
arvates 6. IV. s. a.
Tuhala üks. rhm.: Arnold Pääsuke,
Tõnu Uutmann, Johannes Kruuse, koik:
arvates 25. III. 1935. a.
Triigi kompanisse: Johannes Friedberg, Harry Poomann, Voldemar Luik
ja ludvig Gross va Id — kõik arvates
22. III. 1935. a.
Kohila paberiv. üks. rhm.: Osvald
Reinvaldt — arvates 25. IH. s. a.
Hageri kompanisse: Jaan Uudana,
Hans Sunni, Johannes Lier lender, koik
arvates o. IV. 1935. a.
Russalu üks. rhm.: Alfred Haaviste
— arvates 6. IV. 1935. a.
Kaiu kompanisse: Rudolf Riismann
ja Otto Karis berg — mõlemad arvates 6. IV. 1935. a.
Ingliste kompanisse: Dimitri Strelkov ja Karl Johanson — mõlemad
arvates 29. IV. s. a.
Vääna üks. rhm.: Rudolf Kivistik,
Arthur Kivistik, Valter Kivistik, Erich
Nooni, kõik arvates 9. IV. 1935. a.
Keila Tehn. kompanisse: Edmund
Ingeiand, arvates 20. III. 1935. a.
Keila I komp.: Harald Erlenheim
ja Vold. Veilmann — arvates 20. III.
s. a.
Kehtna kompanisse: Voldemar Kirik
ja Oskar Johanson — mõlemad arvates i. IV. 1935. a.
Järvakandi I komp.: August Kurisoo, Johannes Hamburg, Erich Lubaso. Elmar Vaksmann, Bernhard Erm,
Anton Jansen, Evald Portsmuth ja
Helmut Palm — koik arvates 6. IV.
s. a.
Järvakandi tehaste üks. rhm.: Villem
Vist. Karl Epner, August Värbak,
Anton Sološenok, Heinrich Luukas —arvates 29, III. 1935. a.

H

Nr. 5
Rapla kompanisse: Oskar Kuhlbach,
Bernhard Mesikäpp — mõlemad arvates 1. IV. 1935. a.
Rae kompanisse: Julius Piibor ja
Kristjan Pill — mõlemad arvates 6.
IV. 1935. a.
Väida üks. rhm.: Oskar Saar, arvates 9. IV. s. a.
Pääsküla-Tänasilma üks. rhm.: Voldemar Berg, arvates 1. IV. 1935. a.
Saku as. üks. rhm.: Felix-Roland
Einseln, Johannes Lind, Johannes Sams
— kõik arvates 20. III. 1935. a.
Staabi kompanisse: Eduard Ruhno,
Villiam Tõnisson, mõlemad arvates 4.
apr. 1935. a., E. Matson, Erich Klesment — mõlemad arvates 1. IV. s. a.
Nehatu kompanisse: Elmar Oja,
August Enok ja Heinrich Joost —
Koik arvates 20. III. 1935. a.
K. SAAR, major
Harju malevapealik.

Teadaanded.
i.
Avaldan teadmiseks kl. peastaabi
vhk. 29. III. s, a. Nr. 44:
„ Käesolevaga teatan, et vaatamata
kõigile püüetele peastaap — temast
mitte olenevatel põhjustel — ei saanud tellida täpsuspüsse, mispärast ei
saa ka täita malevate tellimisi ja anda
malevatele soodustatud tingimusil täpsuspüsse.
Kalitüli poolt lubatud täpsuspüssid
neue laskureile, kes möödunud aastal
kaitseväe ja kaitseliidu vahelisel laskevõistlusel saavutasid 500 ja enam silmi,
on tellitud ja saavad valmis 1. juuniks.
Täpsuspüsside mittetellimiste põhjuseks oli, et peastaap ei saanud inglise
püssi laade ja lukukoda, milledele täpsuspüssi rauad monteerida."
II.
Avaldan teadmiseks ja täitmiseks
Varustusvalitsuse ülema vhk. 28. II.
S. a. Nr. 3699:
„Kehtivate seaduste järgi kõik riigis
olevad sõjapüssid (vintpüssid) peavad
olema registreeritud. Vastavaid registreerin! iskohti oleks meil praegu kaks:
Kaitseministeerium ja Kaitseliit.
Km. Varustusvalitsusel on andmeid,
et üksikud kaitseliitlased, kasutades
kaitseliitlase kaarti, on Km. arsenalist
endale tellinud vintpüsse, ilma et Kaitseliidu staap selles oleks teadlik ja
seega need püssid on arvatavasti registreerimata. Niisuguste kaitseliitlasile
kaitseliidust lahkudes jäävad need relvad neile kui eraisikuile kätte, mis ed
ole aga lubatav.
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et Kaitseliidupäeval malevat väärikalt esindada.
K. Saar, major,
Harju malevapealik.
Harju maleva spordiklubi poolt
korraldatakse järgmised võistlused:
5. mail, murdmaajooks Sauel, algus kell 13.00.
19, mail rattur jagude rännak võistlus.
26. mail, Keilas pesapalli võistlus.
2. juunil, Vasalemma Kergejõustiku Yõistlus,
III.
Viievõisilus, 100—1500 m.
jooks,
kõrgushüppe, kuul,
Kaitseliitlaste tarvetelaol õnnestus
odavise,
3000 m. jooks.
osta Saksamaalt suurema partii mikroNoortele
kolmevõistlus, 60 m.
meetrilisi dioptersihikuid, millised oma
jooks,
pesapalli
ja kaugusäärmiselt odava hinna juures peaksid
hüppe,
5X200
m.
ja 5X1000
huvitama kaitseliidu laskurite peret.
jooks.
Ülal mainitud dioptersihikuid on
12.—14. juunil, Hagudis, sporditarvetelaos alljärgnevalt:
laager.
K. Saar, major,
a) ,,303" tüüpi vintpüssile, tellitava
Harju malevapealik.
silitavaga hind kr. 5.25.
b) inglis vintpüssile, tellitava siht- Raskejõustiku kursused H. Kukke
avaga hind kr. 5.25.
juhatusel, on:
K. S A A R, major
16. aprilli, kell 18.30 Kõikse jaama
Harju malevapealik.
juures.
17. aprillil, kell 16.30 Saku koolimajas.
18. aprillil, kell 19.00 Vasalemma
spordi plats.
Kaitseliidupäeval, Tallinnas, 20.—23. 24. aprillil, kell 17.00 Kohilas, seltsimajas.
juunini s. a, peetakse järgmised
25.
aprillil,
kell 17.30 Keilas, sporvõistlused:
diplats.
Kaitseliitlastele:
26. aprillil, 19.00, Turba seltsimajas.
1. Viievõisilus (100 ja 1500 mtr.,
30.
aprillil,
18.00 Raplas.
kõrgus, kuul, oda).
2.
mail18.20,
Raasikul,
2. 3000 mtr. jooks.
3.
mail,
kell
17.00
Lohu koolini.,
3. 5X200 mtr. jooks,
5.
mail,
kell
13
00
Sauel Murd4. 5X1000 mtr.
maajooks,
7. mail, kell 18.00 Pääskülas,
Noorte kotkastele:
8.
mail, kell 17.30 Keilas seltsi1. KolmeYõistlus (60 mtr. jooks,
majas.
pesapalli kaugusvise, kaugus10. mail, kell 19.30 Kehtna seltsim.
hüpe).
14. mail, kell 18.00 Lagedil,
2. 20X60 pendeljooks.
15. mail, kell 18,30 Raasikul.
3. Vibulaske võistlus.
K. Saar, major,
Mere kaitseliitlastele:
Harju malevapealik.
1. Sõudevõistlus (6 sõudjat, 1
roolis).

Arsenalile on tehtud korraldus, et
kõikidest kaitseliitlaste poolt tellitud ja
arsenalis valmistatud vintpüssidest ta
informeeriks Kaitseliidu peastaapi ja
ühtlasi nõuaks, et kaitseliitlased tellimise andmisel esitaksid arsenalile Kaitseliidu peastaabi vastava kirjaliku loa.
Palun Teid kaitseliitlastele teha sunduslikuks, et nad soovides arsenalist
tellida sõjapüsse, kõigepealt hangiks
Kaitseliidu peastaabilt vastava loa ja
alles pärast loa saamist võivad nad
arsenalile tellimise anda."

Kehaline kasvatus.

Võimlemine noortekotkastele ja
kodutütardele.
Sõjalise iseloomuga võistlused:
1. Orienteerimisjooks.
2. Sõjaline kolmevõistlus.
3. Signaliseerimisvõisilus (merekool).
4. Sidevõistlus.
Palun ülalnimetatud võistluste
vastu aegsasti harjutama hakata,

Allüksuste pealikute
korraldused.
Käskkiri nr. 6
Linnaümbruse malevkonnale
10. aprillil 1935. a.

§ 1.
Kaitseliidu õppetegevuse korraldamise aluseks on kaitseliidu
öppemäärused.Sellepäraston nõuetav, et iga kaitseliitlane vastavalt
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oma relvaliigile omaks vajalikud
praktilised ja teoreetilised teadmised. Selle ülesande täitmise eeltingimuseks on, et kaitseliitlaste
liigitus oleks läbi viidud vastavalt õppemääruste § 6. ja järgmistele, mis võimaldab igal kaitseliitlasel asuda enda väljaõppele.

H a r j u l a n e
§5.

Väljaõppe teostamise üldiseks
aluseks on üksiktegevus ja algatusvõime arendamine üksustes,
jagu kaasa arvatud. Eeskätt jao
pealikud peavad kandma hoolt, et
jao iga üksikmees omaks oma
ülesannete täitmiseks vajalised oskused. Kui jaopealikud ise ei oska
§2.
—tuleb õppida ja täiendada end
Käsen kõikidel üksuste peali- vastavatel kursustel. Loiud pealikuil vastavalt õppemääruste ja kud asendada teguvõimsamatega.
kodukorra nõuetele rühmade ja
Üksuste allpealikute väljaõppe
jagude pealikud ja meeskonnad eest peavad kandma hoolt üksusenimeliselt määrata kindlaks, võt- ja õppepealik.
tes aluseks kodukorra §§ 199., 219.,
Õppustele minek ja tulek peab
228—235 ning õppemääruste §§ sündima
rivimäärustiku kohaselt
7—10 nõudeid. Juhin üksuste pea- ja nüüdsest
peale peab ära jääma
likute erilist tähelepanu sellele, et õppe- või laskeplatsile
üksikmeeste
igasse üksusesse tuleb määrata kogumine. Kogumine sündigu
õppepealik vastavalt kodukorra ratud kogumiskohtades ja mää§ 209. nõudele. Vastavad kandi- edasi minek juba rivikorrassealt
ja
daadid leida ja esitada ettepane- väljaantud varustuses.
kud nende määramiseks ametisse.
Samuti tulevad ära määrata
§6.
kõik eripealikud, kus see veel teTeen üksuste pealikuile ülesgemata ja jälgida, et iga eripealik
oma ülesandeid tunneks ja ka täi- andeks kanda minule ette käesdaks. Iseäranis üksuse sekretärilt oleva käsukirja §§ 1—5 täitmisele
nõuan, et asjaajamine oleks kor- asumisest. Malevkonna õppepearas ja kõik tähtajalised teated ja liku ülesandeks on kontrollida
ettekanded oleks õigel ajal tehtud. täitmist ja anda vajalikud juhtnöörid.
§ 3.
§7.
Väljaõppe teostamiseks tarviLaskeharjutused peavad tegema
likud õpperaamatud, nendest kõige läbi kõik rindemehed ja harjutusvajalikumad „K. L. kodukord, õp- tele peavad järgnema klassikatpemäärused, jalaväe eeskiri I, pea- sed. Vastutus selle ala läbiviimilik lahingus", peavad üksused seks jääb üksuse pealiku ja õppemuretsema igale pealikule rühma ning relvurpealikutele.
pealikust alates, samuti on tarvi§8.
lik, et üksus muretseks endale
õppemäärustes ettenähtud teised
Karikavõistlustest peab võtma
õpperaamatud.
osa iga kaitseliitlane, arvatud välja
need, kes vabastatud arsti poolt.
§ 4.
Õppekavadena käsitada maleva Ei tohi tulla ette enam sarnaseid
õppekava (Harjulane nr. 14—1934), nähteid, et üksus jätab karikakusjuures üksuste pealikul! koos- võistluse pidamata.
tada oma õppetegevuse kava õp§9.
pemääruste § 37. nõude kohaselt.
Kaitseliitastele-sportlastele paSelle kava koostamisel aluseks
võtta järgmised põhimõtted (rüh- nen südamele osa võtta igast õppusest ja käesoleva suve perioomade ja jagude osas):
1) Koondrivi alal — rühma ja dil laskealal jõuda välja klassijao tegevus, kaasa arvatud tule- laskurini. Sportlane, kes pole ühtavamine ratsaväe ja lennukite lasi klassilaskur, ei saa edaspidi
võtta osa sportlistest võistlustest.
pihta.
2) Lähkri vi alal—rühma ja jao
§ 10.
tegevus, kaasa arvatud tule juhJärvakandi tehaste ü/r. staabi
timine laskur- ja kuulipildujate
kompaniisse ületulnud Herman
jagudes.
3) Laskeõppe alal — võimed Horneri määran kompanii I rühma.
Staabi kompaniisse määratud
kindlaks relva käsitamiseks ja
laskmiseks kõikidest põhiasendi- Apollon Tael, Evald Särak ja August Emar määran I rühma.
test (kodused harjutused).
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§ IL
Malevkonna esinduskogu koosolekust 28. aprillil 1935. a. palun
ilmuda osa võtma kõigil jaoskondade esinaistel. Ilmumine on tarvilik tihedama koostöö huvides,
kuna siis on võimalik läbi harutada ja määrata kindlaks ühine
tegevuskava.
Samuti palun malevkonna esinduskogu koosolekust võtta osa
kõigil malevkonna koosseisu kuuluvail reservohvitseridel.
§ 12.

Malevkonna esinduskogu koosoleku korrapidajaks määran malevkonna õppepealiku kapten Lind
ja abideks eripealikud Tintse, Ei~
land ja Mändmets.
§ 13.
Malevkonna valikvõistlused peetakse: 1) kergejõustikus 26. mail
s. a. ja 2) laskevõistlus 2. juunil s. a.
Kergejõustiku võistlustel on peakohtunikuks maleva spordipealik
Sork, abiks määran malevk. spordipik. F. Kuljus ja kohtunikku dekseripealikud Tintse, Brinka, Mändmets, Lepik ja Eiland, ja staabi
kompaniist mlvl. Tõnisson.
Laskevõistlustel on peakohtunikeks maleva v. instruktor kapten
Välja ja maleva käskudetäitjapealik I\. Limberg, kes selleks oma
lahke nõusoleku on annud. Nendele abiks määran minu abi lipn.
Gross'i ja kohtunikeks: eripealikud
Brinka, Eylandt ja Sachsendahl.
Võistlustel esimestele kohtadele
tulijaile annetatakse väärtuslises
auhinnad.
Lähemad andmed avaldan edaspidi.
'§ 14.
Käesoleva aasta Võidupühal
ärapeetavast kaitseliidu paraadist
Tallinnas võtab malevkond osa
täies koosseisus. Üksustel tuleb
sellepärast asuda selleks vajalikkude ettevalmistustööde tegemisele. Ettevalmistuste tegemisel võtta
arvesse, et:
1) kõik rindemehed peavad võtma osa paraadist oma üksuse
koosseisus;
2) kõik osavõtjad peavad olema
riietatud kaitseliidu vormi ja kel
seda ei ole, see muretsegu;
3) üksuse pealikud toovad isiklikult paraadile omad üksused,
samuti ka kõik allpealikud. Asetäitjate saatmist ega määramist ei
luba;

Nr. 5

H a r j u l a n e

4) paraadist osavõtjatega tulevad üksustes viia läbi vastavad
harjutused üksuste pealikute poolt
isiklikult.
§ 15.
Juhin üksuste pealikute tähelepanu minu käskkirjades tehtud
korraldustele, millede täitmist vastuvaidlematult nõuan. Edaspidiseks
panen maksma korra, et üksuste
pealikud, kes antavat korraldust
«i suuda määratud tähtajaks täita,
on kohustatud esinema vastava
ettekandega, tähendadas ära, mis
põhjusel viibib täitmine ja mis
ajaks seda suudab täita. Meeletuletusi korralduste täitmiseks edaspidi enam ei tehta. Korralduste,
kui ka käskude mittetäitjatega talitan kodukorras määratud võimupiiride kohaselt.

3) 1935./36. aasta eelarve.
4) Valimised põhikirja järele.
5) Mahtra sõja
mälestussamba
ümbruse korraldamise küsimus.
6) Koosolekul üleskerkinud küsimused ja läbirääkimised.
Joh. Tutt, n.-ltn.
Malcvk. päälik.

Keila malevkonna allüksustele.
Malevkonna esindajate kogu
korralise koosoleku kutsun kokku
28. aprillil 1935. aasta kell 11.00.
Keila Rahvamajja järgneva päevakorraga :
1. Protokollikirjutaja valimine.
2. Valimised kodukorra järele.
3. Koosolekul algatatud küsimused
Koosolekust osa võtta malevkonna allüksuste esindajatel kodukorra § 192 alusel.
E. Kuljus,

§ 16.
Malevkonna pealiku abi lipn.
Grossi ülesandeks jääb malevKeila malevkonnapealik,
konna sisemine organiseerimistöö,
E. Neitov, sekretär.
«riti aga järelevalve selle üle. et
juhtiv koosseis oleks komplekteeHageri kompani kaitseliitlastele.
ritud teguvõimsamatest ja parimaist kaitseliitlasist. Vajaduse korKompani kontrollkogumine on
ral teha kaitseliidu
kodukorra
nõuete kohaselt ettepanekuid juh- 18. aprillil s. a. kell 10.00. vallativa koosseisu täiendamise või majas. Kõigil tegevliikmetel kontrollkogumisest osavõtmine sunmuutmise kohta.
duslik ning kaasa võtta kõik kl.
Peale selle kuuluvad lipn. Grossi ^varustus.
ülesannetesse: 1) järelevalve tehSamal päeval ja kohal peetakse
tud korralduste täitmise üle; 2)
kompani
aastapeakoosolek järgettepanekute tegemine distsiplinaarkaristuste määramise kohta; mise päevakorraga:
1. Protokollija valimine.
3) kaebuste selgitamine; 4) ette2. 1934./35. a. aruanne.
panekute tegemine kütuste aval3. 1935./36. a. eelarve.
damiseks ; 5) järelevalve malev4. 1935./36. a. tegevuskava.
konna traditsioonide säilitamises,
5. Uue kl. kodukorraga tutvusja 6) paraadide ning pidulikkude
tamine.
koosolekute korraldamine.
6. Valimised põhikirja järele.
Malevkonna eripealikute üles7. Koosolekul algatud küsimused
anne on kõigiti aidata kaasa lipn.
Grossi korralduste läbiviimisel.
R. O j a,
Kompanipealik.
E. Heinaru.
N.-ltn.

Juuru malevkonnale.
Juuru malevkonna esindajatekogu aastakoosolek K. L. kodukorra § 183 kohaselt peetakse pühapäeval, 28. aprillil 1935. a. algusega kell 10.00 Juuru vallamajas,
millest osavõtma palun allüksuste
päälikuil saata esindajad K. L.
kodukorra § 192 alusel.
Koosoleku päevakorras:
1) Koosoleku avamine ja protokollikirjutaja valimine.
2) 1934./35. aasta aruanne.

Varbola kompani kaitseliitlastele.
Kompani aastapeakoosolek on
18. aprillil s. a. kell 14.00. Varbola
vallamajas järgmise päevakorraga:
1. Protokollija valimine.
2. 1934./35. a. aruanne.
3. 1935./36. a. eelarve ja tegevuskava.
4. Valimised põhikirja järele.
5. Läbirääkimised.
Osavõtmine kõigile tegevliigetele
kohustuslik.
O. Vahter,
Varbola kompanipealik.
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Järlepa kompani kaitseliitlastele.
Kompani aastapeakoosolek peetakse 18. aprillil s. a. kell 10.00.
minu juures kodus, järgmise
päevakorraga:
1. Protokollija valimine.
2. 1934./35. a. aruanne.
3. 1935./36. a. eelarve.
4. Valimised põhikirja järele.
5. Uue kaitseliidu kodukorraga
tutvustamine.
6. Koosolekul algatud küsimused
Osavõtmine kõigile tegevliikmetele sunduslik.
fl. Ende,
Kompanipealik.

Riisipere komp, kaitseliitlastele.
Kompani aastapeakoosolek peetakse 18. aprillil s. a. kell 13.00.
K.-s. „Kindluse" ruumes järgmise
päevakorraga:
1. Protokollija valimine.
2. 1934./35. a. aruanne.
3. 1935./36. a. eelarve.
4. Valimised põhikirja järgi.
5. 1935./36. a. tegevuse kava.
6. Koosolekul algatud küsimused
J. Meldorff.
Kompanipealik.

Kloostri kompanile.
Komp. üldkoosolek on 18. aprillil, algus kell 10.00 Kloostri vallamajas.
Päevakord:
1. Protokollija valimine.
2. Möödunud aasta aruanne.
3. Eeloleva aasta eelarve.
4. Valimised põhikirja kohaselt.
5. Läbirääkimised ja algatused.
Samal päeval on ka kontrollkogumine, ilmumine kodukorra
alusel kõigile sunduslik.
H. Noor,
Komp. pik.

Anija kompani kaitseliitlastele.
Kompani aastapeakoosolek peetakse 28. aprillil s. a. kell 12.00
Anija vallamajas järgmise päevakorraga :
1. Protokollija valimine.
2. 1934/1935. a. aruanne.
3. 1935)1936. a. eelarve.
4. Uue k. 1. kodukorraga tutvustamine.
5. Valimised põhikirja järele.
6. Koosolekul algatud küsimused
J. Greenbaum,
Kompanipealik.
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Naiskodukaitse ala.
Harju malevapealiku
käskkiri nr. l i .
Tallinnas, 10. aprillil 1935. a.
§ 1.
Vabastan Minna Toim'i omal
palvel Naiskodukaitse Vihterpalu
jaoskonna esinaise kohalt, arvates
15. aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 18.
§2.
Avaldan teenistuse nimel, prl.
Minna T o i m'ile suurimat tänu
tehtud töö eest Naiskodukaitses..
§3.
Kinnitan Naiskodukaitse Vihterpalu jaoskonna esinaise kohustetäitjaks Else E s k o , arvates 15.
aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 19.
§4.
Naisk. Harju ringkonnast lugeda
l a h k u n u k s alljärgnevad naiskodukaitse liikmed:
Loksa jsk.: Gudrun Flinck ja
Maria Saaberg — mõlemad elukoha muutmise tõttu, arvates 1.
apr. 1935. a.
Kurna jsk.: Hilda Nõmmik —
elukoha muutmise tõttu, arvates
2. dets. 1934. a.
Väida jsk.: Salme Tiitrov —
elukoha muutmise tõttu, arvates 1.
märtsist 1935. a.
Kohila jsk.: Helju Viilup —omal
soovil, arvates 1. märtsist 1935. a.
Anija jsk.: ' Alide Heidmets —
omal soovil, arvates 10. märtsist
1935. a.
Vihterpalu jsk.: Minna Toim —
omal soovil, arvates 15. aprillist
1935. a.
Alavere jsk.: Veera Pomerants
— elukoha muutmise tõttu, arvates 1. apr. 1935. a.
§5.
Viin üle Jõelehtme jaoskonnast
— Kodasoo jaoskonda Meeta Holtsmanni, elukoha muutmise tõttu,
arvates 6. apr. 1935. a.
Õiendus: ljh. nr. 4.
§6.
Alljärgnevad naisk. liikmed on
abiellunud ja uuteks perekonnanimedeks omanud;
Trügi jsk.: Benita Niglasson —
uueks nimeks , S o o n^e".
Anija jsk.: Elsa Suurvärav —
uueks nimeks J a u r e r ' .
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9. Koosolekul ülestõstetud küsiPeningi jsk.: Brigitte Hertmann
— uueks nimeks „ S a k s " , Anna mused.
Siidirätsepp — uueks n. J u u T .
Jaoskonnad, kel kuni 50 liiget
Staabi jsk.: Erika Nusar — — saadavad oma juhatusest ühe
uueks nimeks J a u b c " .
, esindaja ja iga järgneva täis või
I
algava 50 liikme pealt 1 esindaja
§7.
j juhatusest
juure. Esindajate hulka
Alljärgnevad naisk. liikmed on peab kuuluma jaoskonna esinaine
muutnud oma perekonnanimed ja või ta asetäitja.
võtnud uuteks nimedeks : |
Jaoskondade üldkoosolekuid piRuusalu jsk.: Helmi Soomann dada enne 5. maid s. a., et vali— uueks perekonnanimeks „H a a~ tud esindajatel oleks võimalik ringv i s t e " ja MartaPuum — „Puh m". konnakogu korralisest koosolekust
Staabi jsk.: Anni Martinson — I osa võtta.
M. V o o r e ,
uueks perekonnanimeks „M e r i- .!
Ringkonna esinaine.
laid".
Nimekirjades teha vastav paNaisjaoskonna Alavere
randus.
11
jaoskonnale.
S§8.
ISJ" Teatan, et aasta peakoosolek milNaisk. Harju ringkonda lugeda Alest kõik liikmed palun osa võtta
v a s t u v õ e t u k s alljärgnevad Weetakse 18. aprillil s. a. kell 16.00
kodanikud :
. \ J Alavere vallamajas järgmise päeStaabi jsk.: Salme Karu, Alide i vakorraga.
Pappel, Elise Nogur, kõik arvates
1. Koosoleku juhataja valimine.
11. apr. s. a.
2. Protokollija valimine.
Saku jsk.: Johanna Reisberg,
3. 1934./35. aruande kinnitamine.
Hilda Kadakas, Helmi Sepp, kõik
4.
1935./36. eelarve vastuvõtarvates 1. apr. 1935. s.
mine.
Kurna jsk.: Benita Mannav, ar5. Valimised põhikirja järgi.
vates 1. maist 1934. a., Alide Ve6. Läbirääkimised.
siloik, arvates 3. juunist 1934. a,
määratud ajaks, tarviline
Einard, Leontine, arvates 3. juun. arvKui
liikmeid
ei tule, pee1934. a., Marie Siimovart, arvates takse koosolekkokku
tund
hiljem liik3. juunist 1934. a.
mete
arvu
peale
vaatamata.
Valtu jsk.: Ida Puunik ja Linda
A. P a p p.
Põdra, mõlemad arvates 29. mart*
f Jsk. esinaine.
sist 1935. a.
Hageri-Kohila jsk.: Brigile Olau,
Helene Kant, Marie Puhkan, Klara
Kodutütarte ala.
Lindus, Anette Leo — kõik ZrvaNaiskodukaitse esinaise poolt
tes 25. märtsist 1935. a.
on
kodutütarde Harju ringkonna
Ani'a jsk.: Kenale Mänd, Hilda vanemaks
kinnitatud pr. J. P eKana, Amalie Känd. Erika Agu- t e r s o n , arvates
25 märtsist s. a.
raiuja ja Erna Uus, kõik arvates
Pr.
J.
Peterson'!
posti aadress
23. märtsist 1935. a.
on:
Jõelehtme
—
kirikla,
telekon;
K. S a a r , major,
jõelehtme 8-b.
Harju malevapcalik.
M. V o o r e .

Teadaanne.
Ringkonnakogu korraline koosolek on 5. mail s. a. kell 09.30
Tallinna maleva suures õppesaalis,
Tallinnas, Kaarli tän 10.
Päevakord:
1. Koosoleku juhataja valimine.
2. Protokoliikirjutaja abi valimine.
3. 1934./1935. a. aruanne.
4. 1935./1936. a. eelarve.
5. Aruanne läinud aasta tegevuse üle.
6. Eeltulevaasta tegevuskava.
7. Valimised põhimääruste järele.
8. Informatsioon kohtadelt.

Ringkonna esinaine.

Noorte kotkaste ala.
Kõigite Harju poistele kotkamärgi all, juhtidele ja kõigile Noorte Kotkaste sõpradele —

südamest häid pühi.
See pühade rõõm on aga eelkuulutajaks meie ühisele suurele
suverõõmule — l a a g r i l e . Sellepärast siis kõigile tööjärguks peäle
pühi — j õ u d u t ö ö l e !
O. Suursööt,
Noorte kotkaste Harju
Maleva vanem.

Olev Reinthal,
Malevapealik.
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seerimise kasvatuslikud tulemused.
Organisatsioonide
omavaheline
võistlus on lubatud sel korral, kui
i.
võistlus on rajatud kasvatuslikkuAvaldan teadmiseks ja täitmi- dele põhimõtetele. Iga organisatsiseks Haridus- ja sotsiaalministee- ooni, liige peab kohtlema teise orriumi kirja:
ganisatsiooni liiget austusega, nä* Haridus- ja sotsiaalministeeri- hes temas kaasvõitlejat ühiste sihumi 1935. a, 11. märtsi ringkiri tide poole — olla kasulik poeg või
Nr. 32505 maa- ning linnakooliva- tütar oma isamaale ja rahvale.
litsustcle, vähemusrahvuste külHaridus- ja sotsiaalminister N. KANN,
tuurvalitsustele ja koolide juhataKoolivalitsuse direktor P. MÄGRAKEN."
jaile noorsoo organiseerimise asjas.
II.
Noorsoo organseerimine vastavatesse ühinguisse evib suure
Avaldan teadmiseks ja täitmikasvstusliku tähtsuse. Eestis tegut- seks k. 1. peastaabi osa. 14. märtsevad üleriiklikult juba mitmed sil s. a. Nr. 763.
noorte organisatsioonid, nagu skau„ Vastuseks pärimistele, mis kätide, gaidide, noorkotkaste ja ko- sitavad noorte kotkaste üksuste
dutütarde organisatsioonid, kuid ellukutsumist koolide juures, kus
noorte osavõtt nende organisatsi- juba töötavad mõned noorteorgavonide tegevusest on kahjuks pai- nisatsioonid, kaitseliidu ülem käsguti ebaühtlane. Haridus- ja sotsi- kis järgmist:
aalministeerium leiab, et noorte teTuleb silmas pidada, et kõrgegevust noorsoo organisatsioonides, malt poolt on püstitatud sooviavaleriti skautide, gaidide, noorkotkas- dus, et iga kooli juures asuks tete ja kodutütarde organisatsiooni- gevusse noorte kotkaste üksused.
des tuleb teha intensiivsemaks ja Esialgu aga peab arvestama, et
kuna koolid puutuvad kokku kõigi seal, kus näit. skautide üksused
noortega ja seda pidevalt aastate tegutsevad küllaldase intensiivsuse
kestel, siis tuleb koolidel sei alal ja t a g a j ä r j e k u s e g a , haarates
näidata suuremat algatust.
küllaldase protsendi poisse, ei ole
Sellest teatades, Haridus- ja sot- noorte kotkaste ellukutsumine eriti
siaalministeerium teeb järgmised oluline, sest võib tulla puudus juhkorraldused:
tidest. Kuid koolide juures, kus
1. koolijuhatajad ja õpetajail pole organiseeritud noori või on
tuleb kõigiti soodustada skautide, neid organiseeritud ainult näilikgaidide, noorkotkaste ja kodutü- kudesse noorteorganisatsioonidestarde rühmade või rakukeste te- se, seal tuleb noori organiseerida
täie hooga. Noorte kotkaste ja
gevust koolides;
2. kui niisugused rühmad või kodutütarde üksused siin esmajärrakukesed puuduvad koolis, tuleb gus töösse rakendada.
«Lootusringid* koolides ei tokoolijuhatajail ühes õpetajatega
võtta algatus nende asutamiseks hiks küll olla takistuseks noorte
enda peale ja astuda samme ni- kotkaste ja kodutütarde üksuste
mefatud rühmade või rakukeste loomiseks. Kuid õpetajaskonna
asutamiseks, kusjuures ühe nime- vastuseisul tuleb objektiivselt kaatatud organisatsiooni olemasolu ei lutleda, kas Lootusringi töö on
tohi olla takistuseks teise organi- vaid maskiks, mille taha poetakse,
satsiooni loomisele:
kui meie noori tahame organisat3. koolijuhatajail ja õpetajail siooni tõmmata. Koolijuhtide päetuleb kanda hoolt selle eest, et tä- val Hariduse-Sotsiaalministeeriumi
hendatud rühmade või rakukeste koolivalitsuse direktor toonitas, et
tegevus toimuks korralikult ja Hasomin pooldab noorteorganisatoleks soodustavaks teguriks noor- sioone, nagu noorkotkad, kodutütred, skaudid ja gaidid, nii ei tohi
soo kasvatuse alal.
.Lootusringid" ja ka , Noorte PuÜhtlasi HSM Koolivalitsus tea- nane Rist" olla takistuseks Noorte
tab, et kõik koolides tegutsevad Kotkaste üksuste organist eriminoorte organisatsioonid või nende ses. a
rühmad või rakukesed peavad
O. Suursööt,
arendama oma tegevust kooskõlasMaleva vanem.
tatud põhimõtete järgi, hoidudes
omavahelistest
arusaamatustest,
kuna need hävitavad idus organi-

Teadaanded.

Nr. 5

Võidupühaks
eestlasele eesti nimi!
Eestluse arendamiseks ja rahvusliku iseteadvuse süvendamiseks seltskonna poolt algatud
perekonnanimede eestistamise aktsioon on valitsusvõimude toetusel
arenemas üldrahvuslikuks ettevõtteks. Selle edukas teostamine
nõuab kõikide rahvusteadlike eestlaste toetust. Seda näidaku rahvusteadlikud eestlasased hulgaliselt juba eelolevaks Võidupühaks.
Nimede eestistamine on maksuvaba
Uue perekonnanimede korraldamise seadusega on nimede eestistamine või halva tähendusega
perekonnanimede muutmine 1.
jaanuarist 1935. a. kuni 1. jaanuarini 1937. a. tehtud lihtsaks ja
maksuvabaks.
Nimede eestistamise kord.
Perekonnanimede ja nimede
eestistamise sooviavaldused tuleb
esitada sooviavaldaja elukoha järgi
vastava linna-, alevi- või valla
perekonnaseisuametnikult
Enne
sooviavalduse esitamist on vaja,
et sooviavaldajal oleks kohaliku
omavalitsuse perekonnaseisuametis avatud perekonnakirjad. Seega
oleks kodanikel, kellel veel perekonnakirjad avamata, perekonnakirjade korraldamine esimeseks
sammuks nime eestistamise läbiviimisel.
Kui perekonnanime eestistamise
sooviavaldus esitatakse selle omavalitsuse perekonnaseisuametil!kule, kus peetakse sooviavaldaja
perekonnakirju, siis ei ole sooviavaldusele vaja lisada mingisugust
tunnistust. Esitatakse sooviavaldus aga mõne teise omavalitsuse
perekonnaseisu ametnikule, siis tuleb sooviavaldusele lisada sooviavaldaja perekonnaseisutunnistus
sellelt perekonnaseisuametilt, kus
peetakse perekonnakirju.
Nimede eestistamise sooviavalduse planketid on trükitult saadaval kõigis perekonnaseisuametites.
Seadusega on perekonnanimede
eestistamine tehtud maksuvabaks
ja lihtsaks. Nüüd on kodanikel
aeg asuda seaduse kasutamisele.
Hiljemalt Võidupühaks tehku
võõrapäraste
perekonnanimede
kandjad vaba eestlase vääriline
otsus ja asugu oma nime eestistamisele !
K. S a a r , major,
Harju malevapealik.

H a r j u l a n e
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Kaitseliitlased — töötud.

Kaitseliitlased — töösturid, talupidajad, ettevõtjad ja kaupmehed.

Teatage maleva staapi, et oleks võimalik Teile
kaasaaidata teenistuskoha leidmiseks.
K. SAAR, major,
Harju malevapealik.

Teatage maleva staapi, kui Teil peaks vabu
teenistuskohti olema, et võimaldada kaitseliitlastele—
töötutele teenistust.

KODUMAA KÕIGE VANEM NING SUUREMAID KINDLUSTUSSELTSE

MÄJÄ

EEKS

TULE-, ELU-, NOORTE-, MURDVARGUSE, KLAASI JÄ
KODULOOMÄKINDLUSTUSED
OSAKONNAD: Tartus, Suurturg 7,
Rakveres, Viljandis, Valgas, Petseris

PEAKONTOR: Tallinn. Lai 1
KONTOR: Tallinn, Harju 29

Herman Rõivas
kodumaa vabrikute riidekauplus
TALLINNAS, Estonia pst. 11. Telefon 304-80

Ostes riiet suuriaost, saate kva-

i

liteetkauba õ i g l a s e

Müük suurel ja väiksel arvul

hinnaga

õnnetu surma läbi manalasse varisenud
naiskodukaitse Alavere jaoskonna liiget

LISETTE NOTTfTt
mälestavad kurbuses

Väljaandja: Harju maleva Staap.

Alavere kompani,
naiskodukaitse, kodutütred ja
noored kotkad.

Vastutav toimetaja: K. Saar.

Trükikoda »Kiirtr»Mr\ RWtttW *
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