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Rakvere Viru Maleva staap
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Kuulutuste hindi
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Nr. 11

Viru

Malevlane
Neljapäeval, 16. aprillil 1936. a.

KÄSUKIRI
VIRU MALEVALE.
Nr. 19.
1. aprillil 1:918(6. a.

Rakveres.

§ 1.
Sõidan tämä Tartu Ülikooli kliini
kusse ravimisele,, enese asetäitjaks
jätan maleva (pealiku albi kapten Pa
jos^.
Aiguski rj ale allaki rj u tanud:
G. Vaher,

kol.-itn.
Viru Maleva pealik.

KÄSUKIRI
VIRUM ALEVALE.
Nr. 20.
2. aprillil 1986. a.

Rakveres.

§ 1.
Olen tänasel kuupäeval maleva,
pealiku kohuste täitmisele asunud.
Alguskirj ale allakirj u tanud:
K. Pajo s,

kapten,
Viru Maleva pealiku aj.k.t.

KÄSUKIRI
VIRU MALEVALE.
Nr. 21.
6. aprillil 1986. a.

Rakveres.

§ 1.
Kinnitan Palmse kompani peali
kuid kohtadele järgmiselt: kompani
pealiku abiks — Voldemar Vunder
ja jao pealikuks — Kaino Vennula;
mõlemad arvates 1. märtsist s., a.
ühtlasi vabastan kompani õppepealiku F. Vesterstein’i kompani pealiku
abi kohustest, samast ajast arvates.
Õiendus: ljh. nr. 2458.
§ 2.
(Üksuste juhatuste otsuste põhjal
üksuste koosseisudesse vastuvõetud
kodanikud lugeda malevasse vastu

võetuks ja arvata üksuste koosseisu
desse tegevliikmetena järgmiselt:
Haljala kompani koosseisu: Robert-Voldemar VeerValdt, arvates
18. märtsist s. a.
Kunda kompani koosseisu: Rudolf
Kaldüalus, Edmund1 Lahi ja Nikolai
Om, arvates 27. märtsist s. a.
' Roela üksik rühma koosseisu:
August Vahesalu, Jaan Nirgi, Fried
rich Tiitson, August Peil, Jaan Vein
mann, Eduard Kruuse (Kruus), El
mar Kulli, Toomas Sekk, Joosep Kut
sar, Kaarel Kirsipuu, Ferdinand-Johannes Sitkka, Erich Vahesalu, Ants
Raudsepp, Artur Alavere, Karl-Vilhelm Johannes, Ferdinand Tiitson,
Herman Nirgi, Johannes Terras,
Gustav Tamm, Georg Annukas, Hu
go Jürgenson ja Artur Ale. Kõik ar
vates 81. märtsist 1986. a.
Kundä-Mallb kompani koosseisu:
Jalmiar Mläe, Friedrich-Johann
Roosioks, Johannes Tänavots ja Er
vin Assafei. Koik arvates 30'. märt
sist 1986. a.
Iisaku üksik rühma koosseisu:
Märt Saul, Julius Lulla, Leonhard
Leppik, Abel Selliov, Aleksander Ta
sane, Voldemar Aunap, Tõnis Kiilas,
Kõik arvates 12. märts iss s. a.
Porkuni kompani koosseisu: Ed
mund Rosin, arvates 20. märtsist s.
a.
Õiendus: lj h. nr. nr. 2288, 2454,
24)61, 2464, 2465 ja 2469.
§ 3.
Haljala kompani juhatuse otsuse
-põhjal komjpaniisse vastuvõetud
Karl Sassor lugeda malevasse vastu
võetuks ja arvata Haljala kompani
koosseisu toetaja liikmena, arvates
11. märtsist s. a.
õiendus: ljh. nr. 2288.
§ 4.
Endine Haljala kompani kl. Johan
nes Kaljusaar (Krootmann) kui
kaitseväest tagasi tulnud lugeda ma
levasse vastu võetuks ja Haljala
kompani nimekirja arvatuks 25. jaa
nuarist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 2288.

Tellimisi võtavad vastu peäle
maleva staabi kõik kompaniide
pfi&likud ja naiskodukaitse jaoskondad* esinaised.

VIII aastakäik.

§ 5.
Viin üle Kohtla kompani toetaja
liikme Rudolf Peebo elukoha muut
mise tõttu Haljala kompani koossei
su tegevliikmena, arvates 25. jaanu
arist s. a.
õiendus: ljh. ni*. 2288.
§

6.

Viib üle Põhja-Peipsi üksik rüh
ma koosseisust kl. Johannes Liimath
Roela üksik rühma koosseisu kui vii
mase üksuse piiresse elama asunu,
31. märtsist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 2460.
§, 7.
Maleva koosseisust ja üksuste ni
mekirjadest mahakustutada kl. kl.
järgmiselt:
Porkuni kompani koosseisust:
Kaitseväe teenistusse mineku tõttu
— Ilmar Kukk ja Arved Vi Luberg,
arvates 20. märtsist s. a.
Elukoha muutmise tõttu — Ar
nold Pung, arvates 20. märtsist s. a.
Palmse kompani koosseisust:
Kaitseväeteenistusse mineku tõttu —
Rudolf Pootsmann, arvates 1. märt
sist s. a.
Omal soovil — Huugo Tommula,
arvates 1. märtsist s. a.
Tudulinna üksik rühma koosseisust
Surma tõttu — Endel Treilmann
ja Ganolli Sofri, arvates 31. märt
sist s. a.
Elukoha muutmise tõttu — Bru
no Aasa (Ahse), Alfred Rääst, Ar
nold lüberbach, Endel Pikhof ja El
mar Proodel. Kõik arvates 81. märt
sist s. a.
Rakvere valla kompani koosseisust
Omal soovil' — Hermann Tenne
berg, arvates 29. märtsist s. a.
Voka kompani koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu — Juda
Baran, arvates 22. mätsist s. a.
Haljala koknpani koosseisust:
Kaitseväe teenistusse mineku tõtitu
— Elmar Bamlberg, Karl Karimäe,
Aleksander Naur ja Artur Lauri,
kõik arvates 2. märtsist s. a.
õiendus: ljh. nr. nr. 2467, 24157,
2480, 247(9 ja 2474.

i§ 8.
Kunda kompani kl. Rudolf Elm lu
geda sama kompani toetajaks liik
meks tervislistel põhjustel arvates
1. aprillist ;s. a.
Õiendus: ljh. nr. 214)56.

(§< 12.
!
Lugeda maksvusetuks ksk. nr. 17
§ 11 Peresaare üksikrühma kaitse
liitlaste kohta.
Alguskirj ale allakirjutanud:

§9.
Naiskodukaitse jaoskondade juha
tuste otsuste põhjal jaoskondadesse
vastuvõetud kodanikud lugeda ring
konda vastuvõetuks järgmiselt:
Rakvere linna jaoskonna koossei
su: Annaliisa Laasi, Linda Vahtra,
arvates 25. märtsist s. a.
Kalvi jaoskõmnfa koosseisu: Hilja
Strandt, Al j Kaljuorg ja Aino Kot
ka, arvates SO. märtsist s. a.
Õiendus: ljh. nr. nr. 2484 ja 24163.

kapten,
Viru Maleva pealiku aj. k. t.

i§ 10.
Ringkonna koosseisust ja jaoskon
dade nimekirjadest mahakustutada
liikmeid järgmiselt:
Kalvi jaoskonna koosseisust:
Omal soovil — Erika õun, arvates
29. märtsist s. a.
Tervislistel põhjustel — Aliine
Boome, arvates 29. märtsist s. a.
Elukoha muultsmise tõttu —Helene
Arro, Emilie KÖrvek ja Ehha Rulli,
arvates 29. märtsist s. a.
Rakvere linna jaoskonna koossei
sust:
Surmia tõttu — Emilie Vanahaus
ja Linda Agger, arvates 26. märtsist
s. a.
Elukoha muutmise tõttu — Marie
Hubel, Elfriede Holm, Marta Haas,
Irene Leets ja Luise Siider, arvates
26. märtsist s. a.
Õiendus: ljh. nr. nr. 2463 ja 24814.

K. Pajos,

KÄSUKIRI
VIRU MALEVALE.
Nr. 22.
16. aprillil 1936. a.
Rakveres.
§ 1.
Olen 12. sklp. Tartu ülikooli kliini
kust ravimiselt tagasi jõudnud ja
teenistuskohuste täitmisele asunud.
Kapten Pajos’el täita oma otseseid
ülesandeid.
'§ 2.
Määran Simuna kompani ratsariühima pealikuks kl. Artur Matkur’i,
arvates 1. aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 24519.
§ 3.
Määran Undla kompani III rühma
(pealikuks kl. Heinrich Nelke, arvates
28. märtsist s. a.
õiendus: ljh. nr. 21444.
§ 4.
Endine Simuna kompani kl. Otto
Liis lugeda malevasse vastuvõetuks
ja arvata Pada üksik rühma koossei
su, arvates 30.. märtsist s. a.
Õiendus: ljh. ni*. 2251.
§ 5.
Lugeda üleviiduks kl. kl. Edgar
Puksmann, Johannes Taberland, Karl
Maasik ja Friedrich Kokk Peresaare
üksik rühma koosseisust Tudu üksikriühma koosseisu, arvates 30. märt
sist s. a.
õiendus: ljh. nr. 2447.

§ 11.
§ 6.
Nimede muutmise seaduse alusel
Üksuste
juhatuste
otsuste põhjal
õn oma nimed muutnud alljägnevad
kaitseliitlased ja naiskodukaitse liik üksustesse vastuvõetud kodanikud
lugeda malevasse vastuvõetuks ja
med:
Rakwere valla kompianis: Erich arvata üksuste koosseisudesse järg
Strauss — Eerik Soiderhks, Joosep miselt.
Aseri üksikrühmla koosseisu:
Laasberg — Laaspere’ks.
Meinhard
õunas, Leonhard Õunas,
I.
Rtakvere malevkonnas: Jään
Leonhard
Toiger,
Jakob Ohmann,
Veinberg — Veenpereks.
Johannes
Heile
ja
Karl Kalamees.
Aaspere kompani®: Heinrich Sii
Kõik
arvates
25.
märtsist
s. a.
ber — Kaheks. —
Aaspere kompani koosseisu:
Tudulinna iiksikrühmas: Osvald
'Kaarel Vabaoja, arvates 24. märt
Uiman — Uibomets’aks.
sist s. a. Johannes Lukats, Hans
Vao kompani»: Hans Reitel—Ants Rebane, Osvald Sorro, arvates 18.
Reiteluks.
märtsist s. a.
Rägalvere kompanis; Hugo Dönne
Undla kompani koosseisu:
— Huugo TÖnne’ks.
Voldemar Goldberg, Kusta Sardik,
Sonda üksik rühmas: Endel Ar Johannes Dööring, Johannes Saare,
beiter — Arpo’ks.
Johannes Kressa, Aleksander Erik
õiendus: ljh. nr. nr. 2475, 2477, son, Karl Print, Nikolai Mühlbach,
2485 ja 2481.
Herbert Saarmann, Johannes Haru,

August Krell ja toetajaks liikmeks
Aleksander Volke. Kõik arvates 22.
märtsist s. a.
Õiendus: ljh. nr. nr. 2434, 2430,
2331 ja 2443.
§ 7.
Maleva koosseisust ja üksuste ni
mekirjadest mahakustutada kaitse
liitlasi järgmiselt:
Undla kompani koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu — Alfred
Traks ja Erich Magus, arvates 15.
märtsist s. a.
Kaitseväeteenistusse mineku tõttu
Karl Sats, arvates 15. märtsist
s. a.
Jõhvi alevi patarei koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu — L.
Kammer, arvates 24. märtsist s. a.
õiendus: ljh. nr. 2442 ja nr. 2458.
§ 8.
Naiskodukaitse Rakvere linna jaos
konna juhatuse otsuse põhjal jaos
konda vastuvõetud Lydia Papp luge
da ringkonda vastuvõetuks arvates
19. märtsist is. a.
Õiendus: ljh. nr. 2432.
§ 9.
Ringkonna koosseisust ja Rakvere
linna jaoskonna nimekirjast maha
kustutada Maria Perk tervislistel
põhjustel, arvates 19. märtsist s. a.
õiendus: ljh. nr. 2432.
§ 10.

Nimede muutmise seaduse aluisel
õn oma nimed muutnud alljärgnevad
kaitseliitlased ja naiskodukaitse liik
med :
Voka kompanis — Artur Merimaa
— Ardo Merimaa’ks.
Elmar Mihkelson — Elmar Saaremägfks.
Hugo Klaamann — Uku Tökke’ks.
Jõhvi alevi patareis:
Aleksander Otto — Aleksander
Otu’ks.
Johannes Pupp — Aavo Rajan
deks.
Undla kompanis:
Karl Letsius — Karl Leetmaa’ks.
Aaspere kompanis:
Elmar õunmann — Elmar õ unama a’ks.
Sõmeru kompanis:
Evald-Johannes Arro® — EvaldJohannes Arumäe’ks.
Rakvere linna jaoskonnas:
Alvine Tõnisson — Alvine TÕnuri’ks.
õiendus: ljh. nr. nr. 9, 2437, 61,
2432.
Alguskirjale allakirjutanud:
G. Vaher,
Kolonelleitnant,
Viru maleva pealik.

jaantud varustus. Relvad ja puu
kontroll Kohtla-Järve kompanile K.tumata tagavara padrunid puhas
Järvel ja kell 1700—2000 Aa meritada ja õlist kuivatada.
rühmiale Aa algkooli ruumes. Instruk
tor.
E. Rannik.
19. aprillil kell 0900—1400 õppus
r. lipnik,
Jõhvi valla (kompani sisekaitse mees
V õppepiirkonna instr.
tele Vasavere seltsimaja juures. Ju
hatab kompani pik.
Teadaanne Küti üksik ratsarühmale.
19. aprillil kell 1000—1400 Voka
G. Vaher,
kompani õppepäev kõikidele eriala
Pühapäeval, 26. aprillil s. a. pee
kolonel-leitnant,
rühmadele Toilas. Juhatavad komp. takse ära Kaitseliidu kodus Küti as.
Viru Maleva pealik.
pik. ja rühma plkd.
üksikrühma aasta peakoosolek ühes
A. Karukäpp,
19. aprillil kell 1000.—1300 õppus varustuse ülevaatusega. Algus kell
leitnant,
Iisaku kattekompjani Iisaku rühmale 1500.
vanem instruktori k. t.
Iisaku seltsimaja juures. Juhatab
Ilmuda kõigil kl. kl. Eraldi korral
üksikrühma pik.
Kadrina malevkonnale.
dusi
ei saadeta.
19. aprillil kell 1000—1200. üldõp
1. Teatan, et 18. aprillil .s. a. kell
Kell 1900 algavad samas ruumes
2000 korraldatakse Kadrina rahva pus Jõhvi lalevi patareile 4. üks. jalajv. üksik rühma naiskodukaitse jaoskon
majas raskejõustiku treeningvõist- pataljoni juures. Juhatab ohvitser 2. na aastapäeva pidustused.
lused tõstmises ja Kreeka-Rooma srtv. grupist.
II. IK uus k,
20. aprillil kell 1800—2000 õppus
maadluses.
Üksikrühma pealik.
Jõhvi
alevi
patarei
g.
k-dole
mlivk.
2. 1. mail algusega kell 1000 kor
raldab Undla kompani rühmade va staäbi ruumes. Juhatab mlvk. g.
Teadaanne.
helised murdmaa võistlused Kadri kaitse pik
26.
aprillil
kell
0900—.1000.
KontSuurtükiväe
Divisjoni naiskoduk,
nas. Parematele võistlejatele õn väl
rollkogumiine
Jõhvi
alevi
patareile
jaosk.
liikmetele.
Jaoskonna aasta
japandud individuaal auhinnad ja
üldkoosolek peetakse 217. IV kell
paremale
rühmale
rändauhind,: mlvk. staabi ruumes.. Instruktor.
26. aprillil kell OLOlOO—4400 õppus 19.00.
Võistluste üldkorraldaja Undla kom
Põhja
Peipsi üksikrühma jagudele
Päevakord:
pani spordipealik V. Veeborn, kellelt
saab kä täpsemaid andmeid võistlus Alajõel ja Kurul. Juhatavad üksik 1. Koosoleku juhataja valimine.
rühma pik. ja jao plkd.
te tingimuste kohta.
2. 19815/36. a. tegevuse aruanne.
28. aprillil kell 1800—2100 õppus 3. 1986/317. a. tegevuskava.
Ed. Kä Urla,
Jõhvi alevi patarei pealikutele mlvk. 4. Valimised (põhimääruste järgi.
r. n.-Ieitnant,
staäbi ruumes. Juhatab ohvitser 2. 5. Koosolekul ülestõstetud küsimu
II õppepiirkonna instruktori k. t.
srtv. grupist.
sed.
V. õppepiirkonnale.
Liikmetel koosolekust osavõtt sun
Märkus: Kontrollkiogumiste19. aprillil kell 1000—1600. Kontle ilmumine kõikidel kaitseliitlaste! duslik.
rollkogumine ja pealikute teadmiste
Juhatus.
kohustuslik. Kaasa võtta kogu väl

Teadaanne.
Res. ohvitseride ülendamise katse
te ettevalmistuse kursus korralda
takse (peastaabi poolt juuli kuus k.
a. kähe nädalase kestvusega, ühtlasi
korraldatakse peale kursust kä kat
sed ülendamiseks.
Rakveres* 6«. aprillil 11936.. a.
|

Kõikidele maleva pealikutele.

Ärakiri.

Olen pannud tähele, et mitte kõik kaitseliitlased ei täida hoolikalt maksma pandud korraldusi vormikandmise alal. Nii tuleb ette juhuseid, et kantakse segavormi korraga >- vana ja uue vormi artik
leid, näiteks, vanavormi püksid ja kuub ning uue vormi müts jne,, mis keelatud. Kä kannavad paljud
lohakalt vormi, nagu — krae haagid ja kuue nööbid lahti, riietus äärmiselt kortsunud — tihti kä juba
liiga vananenud ja määrdunud, püksid pressima ta jne. Kä eräriietuse palit korralikkuse
mõttes kaitseliitlase vormi peal jätab tihti palju soovida. Lõpuks kä mõned vormikandjad ise käitumises,
ülalpidamises ja kohtade Valikus, kuhu ja kuidas vormis minna ja olla, jätavad tihti palju soovida.
Kõiki loetletud puudusi pannakse tähele, eriti torkab see silma linnades ning teistes keskustes, pidu
del, rahva kogumistel ja mõne üksiku mittehoolika kaitseliitlase pärast avaldatakse tihti etteheiteid kogu
kaitseliidu perele. See pole meie organisatsioonile kasuks ja sellepärast tuletan veel kord meelde, et iga kait
seliitlane kannaks ainult, lubatud vormiriietust, mis reeglikohaselt õmmeldud ja korrali
kult hooldatud.
Iga pealiku^ja malevlase kohuseks õn teha meeldetuletust kaitseliitlasele, kes kannab lubamatut või
halvasti hooldatud vormi.
v
Käesolev ringkiri avaldada kõigile kaitseliitlasile teadmiseks ja täitmiseks maleva käsukirjades ja
Maleva Teatajates.
3. aprillil 1936. 'Nr. 1'0-R.
J. Orasmaa,
J. M a i d e,
Tallinn
Kindralmajor,
kolonel,
Kaitseliidu ülem.

peastaabi ülem.

Kõigile kaitseliitlastele:
Palun võtta teadmiseks ja täpseks täitmiseks.
G. Vaher,
Kolonelleitnant,
Viru maleva pealik.

A. Tiimus.
sekretär.

Teadaanne.
iK. L. Rakvere suurtükiväe divis
joni korraline üldkoosolek peetakse
Maleva Pealiku loaga pühapäeval, 26.
aprillil 1936. a. algusega kell 10.00
Rakveres, Viru Maleva staabi ruu
mes järgmise päevakorraga.
Päevakord.
1. Protokollia valimine.
2. 1985/3:6. a. tulude ja kulude
aruande kinnitamine ja aasta
tegevuse ülevaade.
8. 198I6/37. a. tulude ja kulude eel
arve vastuvõtmine ja aasta te
gevuse kava.
4. Valimised kodukorra järgi.
5. Läbirääkimisi.
M iä r k u s: Koosolekust osavõtt õn
igale divisjoni liikmele sunduslik.
Kui määratud ajaks tarvilist arvu
liikmeid kokku ei tule, peetakse ot
susevõimeline koosolek 1 tund hil
jem sama päevakorraga kokkutul
nud liikmete arvule vaatamata.
Õiendus: K. L. Kodukord '§ 191.
R. Tarn,

kapten,
divisjoni pealik.

Teadaanne.
Käesolevaga teatan, et Kaitseliit
laste tarvetelaol avanes võimalus
saada väikekaliibrilist laskemoona
senisest odavamate hindadega, mille
tõttu kä alates 15. aprillist s. a. õn
tarvetelaois müüdava väikekaliibrilise laskemoona hinnad odavamaks kuj unenu d allj ärgneval t:
Väikekal. padr. „R“ — 100 tükki
Kr. 1:50 (75 snt. karp).
* — „Geoo" — 100 tükki Kr. 1:60
(80 snt. karp).
— „Winchester" Precision 200 —
100 tükki Kr. 1:60 (80 ‘snt. karp).
— „Winch ester Super Speed“ —
100 tükki Kr. 1:60 (80 snt. karp)..
— „Palma Lõng Rifle Lesmok" —
100 tükki Kr. 1:50 (75 snt. karp).
Eelpool mainitud laskemoona hin
dade muutusest palun lahkesti teata
vaks teha Teie maleva kaitseliitlasi
le ,,Maleva Teataja" kaudu.
E. L e p p.
leitnant,
Tarvetelao juhataja.

Teadaanne.
Maleva võistlused tõstmises ja
Kreeka-Rooma maadluses peetakse
Rakveres, 26. aprillil s. a. algusega
kell 1200 linnavalitsuse kõrval hoo
nes, teisel korral. Nimetatud võistlu
sed õn ühtlasi valikvõistlused kaitse-

liidu
üleriiklistele
raskejõustiku
meistervõistlustele, millised peetakse
2. ja 3. mail s. a. Valgas. Avaldused
50% hinnaalandusega sõiduks raud
teel nõuda maleva staabist.
A. Karukäpp.
leitnant,
vanem instruktori k. t.

Naiskodukaitse jaoskondadele.
Meil õn juba aastaid pühitsetud
emadepäeva. Oleme harjunud seda
pidupäeva korraldama keset ilusat
kevadet ja õitsvaid lilli. Kõik emade
päeva aktused ja peod, mida oleme
ise korraldanud või kaasa teinud su
lavad ühte üheks kauniks mälestu
seks lilledega ehitatud saalidest ja
pühapäevaselt riietatud emadest ning
lapselikust suust lausutud salmidest.
Kõikjal õn kiitus, tänu ja austus
eesti emale. Emadepäeval õn suur
rahvuslik tähtsus, sest emade austa
misega ammutame moraalset jõudu
ja uut hoogu eluvõitluseks. Emade
austamisega kõvendame perekonna
elu ja seega ühtlasi meie riigi alu
seid. Tugev kodu annab tugevaid ko
dukaitsjaid, hea ema kasvatab tüt
reid tulevaste võitlejate emadeks ja
Õipetajaiks. Ema, kodu ja isamaa
need õn kolm lahutamatut tegurit,
kes peavad alati ühte kuuluma.
Meie emad armastame ülevaid tun
deid ja ülendatud meeleolusi, mispä
rast püüame kä emadepäeval seda
saavutada aktuste pidustuste ja ju
malateenistuste abil. Läinud aastal
alustati naiskodukaitse poolt ilus
komme emadepäeva õhtul aktuste
korraldamistega kalmistul sõjas lan
genud poegade emade austamiseks.
Trükiti erilaululeht, milliste müügist
saadud tulud tasusid kulud. Käes
oleval aastal õn saada Emadepäeva
laululeht ,,Emadepäeva komitee,"
Tartus, hinnaga 3 snt. tükk.
Palun kõiki jaoskondi käesoleva
aasta emadepäeva heaks kordamine
kuks kõigiti kaasa aidata ja võima
luse korral eelpool tähendatud naisk.
ilusat algatust jatkata.
Rakveres, 16. aprillil 1986. a.
H. M a 11 a,
Viru Ringkonna esinaine.

Naiskodukaitse jaoskondadele.
Naiskodukaitse Viru ringkonnako
gu aasta koosolek peetakse neljapäe
val, 30. aprillil 1936. a. kell LI bomm.
Viru Maleva staabi ruumides, Rakve
res, Pikk tn. nr. 15 järgmise päeva
korraga.

1. Koosoleku juhatuse valimine.
2. 1936/36. aasta aruande kinni
tamine.
3. 49316/37,. aasta eelarve vastu
võtmine.
4. Valimised põhikirja järele..
6. Koosolekul ülestõstetud küsi
mused.
Ringkonnakogu aasta koosolekule
saadavad jaoskonnad, kel kuni 50 lii
get oma juhatustest ühe esindaja ja
iga järgneva täis või algava 50 liik
me pealt 1 esindaja juhatusest juur
de. Esindajate hulka peab kuuluma
jaoskonna esinaine või ta asetäitja.
H. Maiu,

V. R. esinaine.

Naiskodukaitse jaoskondadele.
X.
Naiskodukaitse Keskjuhatuse esi
algsel korraldusel peetakse naiskodu
kaitse .suvepäevad Narvas, 12.—sis.
juunini 1936. a. Selleks ajaks palu
takse kõiki naiskodukaitse liikmeid
ära õlppida laulud, mis olemas nais
kodukaitse lauluvihus ja millised
saadaval Viru Maleva staabis ä
16 snt.
II.
Palun kõiki jaoskondi kellel maks
mata teenetemärkide raha, ringkon
nale kõiige hiljemalt 15. maiks 1986.
a. ära tasuda.
III.
Viru ringkonnal õn müügil sinist
villast naiskodukaitse mantli riiet
alandatud hinnaga 8 kr. meeter,
millist võib näha ja osta igal nelja
päeval kell 12—3.
Rakveres 16. aprillil 1936. a.
H. M a 11 a,

Viru ringk. esinaine.

Teadaanne Lüganuse malev
konnale.
Malevkonna korraline üldkoosolek
peetakse 1. mail s. a. kell 1300 ErraLiiva täienduskooli ruumes.
Päevakord:
1. Protokollija valimine.
2. 1985/36. aruande kinnitamine.
3. 1936/37. a. eelarve vastu võt
mine..
4. Valimised põhikirja järele.
5. Maidla ja Kiviõli kompanidele
lastetiiru ehitamine.
6. Koosolekul algatud küsimused.
Juha t u s.
Vastutav toimetaja: G. V a h e r.
Väljaandja: Viru Maleva Staap.
ÜHISTRÜKIKODA RAKVERES.

