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Kõigile Kaitseliitlasile
Uue aasta ööl vasiu OI. jaanuari 1938. o. hakkab kehtima meie uus
põhiseadus, Tallinna Malev õn varemail riikliku eiu suursündmusi
läbistanud pidulikul!.
Kä nüüd uue põhiseaduse kehtima Ijalakasatise algust elab malev
kaasa sellega, et kõik kaitseliitlased loobuvad uue-aasta vastuvõtu
pidustustest kodus või väljaspool kodu ja kogunevad 31. detsembri
õhtul (kellaaeg antakse hiljem teada) maleva staapi, kust siirdutakse
rongkäigus, tõrvikule valgusel, orkestrite saatel härra Riigihoidja
juure Vilma õnnitlusi meie riigi uude ajajärku astumise tähistamiseks.
Maleva pealik.
Käskkiri
Kaitseliidu Tallinna Malevale
16. 12. 37. a. nr. 39.
§ 1.
Detsembrikuuga algab
maleva
õppetegevuses uus aasta. Selle aja
peäle õn vajalik koostada kavu kõi
gis tiksu sis. Maleva õppekava õn
koostatud ja lähemail päevil tuleb
see allüksuste pealikute koosolekul
veel kord läbivaatamisele, et leida
selles täitmiseks ühiseid kandvaid
aluseid ja täitmise võimalusi. Uute
alade toomisega maleva tegevusse
möödunud aastal oli pealikutel töökoormatus suur. Uus tahab jätta
mõnes suhtes pealikuile rohkem va
badust ajas, et võimaldada nende
uute alade viimistlemist ja põhjalik
ku väljaõpetamist üksusis.
õppekavas pealikuile õn ette näh
tud rida õppusi, seda aga vähemal
määral kui oli käesoleval aastal.
Põhjusel, et pealikud jääks rohkem

aega oma üksuse tegevusse raken
damiseks.
Pealikuile, alates jaopealiikutega ja
lõpetades ohvitseridega auastmes
kergendamise katsete ettevalmista
miseks, korraldatakse kursusi eel
mise aasta eeskujul. Kuna meil tu
leb õppustel üksuste koosseisus ar
vestada kä kk j akusid, siis õn eel
oleval aastal pööratud rõhku kk ja
gude tegevusele, ja seda kõigil kursu sii.
Lahingu väljaõppe alal jääb võist
lusalades 1988. a. peale endiselt
„Jagu kallale tungil “. Õn suurenda
tud ainult osavõtjate jagude arv
igast kompaniist. (Samuti peame
suurendama patrullvõisitlustest osa
võtjate patrullide arvu sellaselt, et
maleva poolt korraldatud võistlus
tel esineks vähemalt igast kompa
niist või sellele vastavast üksusest
üks meeskond.
Taktikalise väljaõppe alal allüksu
sed hakkavad juba varakult val
mistuma ette 1939. a. toimuva Kait

seliidu suurmanöövri vastu. Selleks
kõigis üksusis teostada kevadel taktiikalisi õppusi. Sügisel kavatseb ma
lev korraldada kõigile üksusile ühepäevalise taktikalise õppuse koostöö
saavutamiseks relvliikide vahel.
Laskeasjanduse alal seisab ees
rida suuri võistlusi, millest osavõt
jaile laskureile korraldatakse eritree
ninguid mitmes grupis nii Kaitse
liidu [Peastaabi, maleva kui ika all
üksuste poolt. Uudusena õn võetud
kavva noortele (sõjaväes mittetee
ninud) laskureile erivõistlus.
Kui käesoleval aastal karikavõist
lused uutel alustel olid veel katseks,
sest neid ei viidud läbi üleriiklikult
sellases ulatuses nagu malevas ning
võrdlusi teiste malevatega tuua ei
saa, vaid ainult maleva allüksuste
vahel, siis eeloleval aastal need kor
raldatakse üle riigi kõigis maleva
tes. Et sammuda pealinna malevale
väärilisel kohal, tuleb pöörata erilist
rõhku käesoleval aastal karikavõist
lusil nõrkadeks osutunud lasku-

Käesolev „Tallinna Maleva Teated" saadetakse kätte maleva kõigile kaitseliitlasile, Naiskodukaitse
liikmeile ja noorte juhtidele meeletuletuseks, et möödunud õn jälle aasta ja ees seisab uus, mil „Maleva
Teated" algab XI aastakäiku.
Iga maleva pere liige, eriti aga juhtival kohal asuv, ei saa endale lugeda vabandavaks põhjuseks
häälekandjas avaldatud korralduste ja määruste mitteteadmist selle mittetellimisega.
„Maleva Teadete's" avaldatakse kõik Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorte-Kotkaste ja Kodutütarde
ellu puutuvad tähtsamad ametlikud korraldused ja määrused ning ta hoiab seega iga tellijat kursis ma
leva tegevusega sellepärast ei tohi „Tallinna Maleva Teated" puududa 1938. a. ühegi maleva liikme pere
konnas.
Palun kõiki maleva pere liikmeid täita Kaitseliidu kodukorra § 34 p. 10 ja tellida aegsasti oma ma
leva tegevusega, sellepärast ei tohi
Tellimisi võetakse vastu maleva ja allüksuste staapides ja Naiskodukaitse juhatuses.
Tellimishind postiga Kr. 1.50 aastas.
Alates järgmisest numbrist saadetakse1 leht välja ainult 1938. a. eest tellimisraha tasunuile.
MALEVA PEALIK.

rite taseme tõstmiseks 1938. aastal.
1938. a. karikavõistlusel käesolevast
aastast paremaid tagajärgi saavuta
da olgu juhtlauseks laskealal järg
neval aastal.
Kehalise kasvatuse alal jjäävad
maksma eelmise aasta põhimõtted.
Iludusena Võiks nimetada, et eel
oleval aastal pööratakse rohkem
rõhku noorte võistlusaladele. Samuti
püüab malev elustada malevas ras
kejõustikku, milleks luuakse vasta
vad harjutamise võimalused.
1938. aastal pühitsib mele riik
oma 20. aastapäeva ja kõik pidustu
sed ja paraadid mööduvad juubeli
tähe all. Samuti hakkab maksma
uus põhiseadus. See paneb malevale
peale suuri kohustusi.
Kõigist paraadidest ja pidustus
test osavõtt peab toimuma maleva
terve koosseisuga.
Võidupühal, 28. juunil, õn Tallin
nas Kaitseliidu suurparaad, 'millest
osa võtab malev terves koosseisus.
Selleks päevaks sõidavad Tallinna
kokku üle riigi kõik malevad, mis
kohustab meie maleva erilist suure
joonelist esinemist.
Samuti toimub sama-l ajal Laulu
pidu ja Võidupüha pühitsemine,
mille heaks kordaminekuks kindlasti
maleval tuleb kaasa aidata. Et seda
kõike kaasa teha, tuleb igal üksikul
kaitseliitlasel ja naiskodukaitse liik
mel arvestada oma puhkuse aega.
Eriüksused ja teised relvaliigid
asuvad tõsisele tööle, et eeloleval
aastal olla paremad ja teadlikumad
möödunud aastast.
See pikk ülesannete loetelu ei
tohi veel kedagi heidutada, sest kä
senini õn tehtud tõhusat tööd. Olen
kindel ja usun, et pealikud ja terve
kaitseliidu pere uuel tegevusaastal
sama innu ja tahtega kaasa töötab
ning kõik ettevõtted läbi viib suure
armastuse ja hoolsusega meie kalli
kodumaa kindlustamiseks ning hü
vanguks.

Selleks soovin kogu maleva perele
head tahet, jõudu ja õnne.
§ 2.
Avaldan teadmiseks ja täitmiseks
väljavõtte Kaitseliidu ülema käsk
kirjast 30. 11. s. a. nr. 45 § 2:
„Eeloleval talvel aeg 1. detsemb
rist s. a. kuni 1. aprillini 1938. a.
lugeda 'kaitseliidus taliriietuse kand
mise tähtajaks.
Kaitseliitlastele üksikkorras liiku
misel! või tegutsemisel luban samal
ajal nende endi soovi kohaselt talimütsi asemel kanda kaitseliidu suvemütsi.
Üksuste kogunemistel ja koondtegevitstel määrab riietuse, s. o.,
kas kanda suve- või talimütsi, kõr
gem kaitseliidu pealik, kelle korral
dusel üksuste kogunemine või koondtegevus sünnib."
§ 3.
Vabastan Suurtükiväe Rüg. Merekindl. Viimsi Kl. divisjonis arv.
10. 11. 37. a.:
1) nes. noor.-ltn. Alfred Raud
sepp’i — divisjoni varahoidja kohalt;
2) Ants Sard’i — divisjoni sek
retäri kohalt ja
3) Palkon TraksT — divisjoni
spordipealiku kohalt.
Õiendus: ljh. nr. 869.
§ 4.
Kinnitan Suurt. Rüg. Merekindl.
Kl. divisjoni kohtadele, arv. 10. 11.
37. a.:
1) Ants Sard’i — divisjoni vara
hoidjaks ja
2) Andres NittinTi — divisjoni
sekretäriks.
Õiendus: ljh. nr. 869.
§ 5.

Vabastan Sadama malevkonnas
kohtadelt, arv. 15. 12. 37. a.:
1) Evald Kirsmaa — malevk.
spordipealiku kohalt;
2) Samuel Nautras’i — 1. komp.
pealiku kohalt;

3) Herman Tõnissoo — 1. komp.
pik. abi kohalt;
4) Edgar Paaki — 2. komp. pik.
kohalt ja
5) Gustav Jürgens’! — 2. komp.
pik. abi kohalt.
Õiendus: ljh. nr. 865.
§ 6.
Kinnitan Sadama malevkonnas
kohtadele, arv. 15. 12. 37. a.:
1) Samuel Nautras’i — eridivis
joni pealikuks;
2) Herman Tõnissoo — eridivis
joni pealiku abiks;
3) Friedrich Villig’i — eridivisjoni
I rühma pealikuks;
4) V iil ent Seeberg’! — eridivisjoni
II rühma pealikuks.
5) Gustav Jürgens’! — traalerite
divisjoni pealikuks;
6) Evald Kirsmaa — traalerite
divisjoni pealiku abiks;
7) Erich Küün’i — traalerite di
visjoni I paatide rühma pealikuks ;
8) Arnold Kiviloo — traalerite di
visjoni II paatide rühma pealikuks;
9) Hans Mukki — traalerite di
visjoni 111 paatide rühma pealikuks;
10) Edgar Paaki — I luurepaatide
divisjoni pealikuks;
11) Arnold Lell’i — I luurepaatide
divisjoni pealiku abiks;
12) Gerhard Rahnulo — I luure
paatide divisjoni I paatide rühma
pealikuks;
13) Jaan Kiivit’i — I luurepaatide
divisjoni II paatide rühma peali
kuks ;
14) Vello Talmre — malevkonna
ispordipealikuks;
15) Mihkel Silvere — malevkonna
mehaanikaala pealiku abiks;
16) Arnold Treier’! — malevkon
na relvurpealiku abiks;
17) dr. Arnold Roomere — sanitaarpealiku abiks, viimane arvates
12. 02. 35. a.
Õiendus: ljh. nr. 865.

§ 7.
Vabastan ajutiselt ajapuudusel
kapten J. Liiv’i Kopli malevkonna
pealiku abi ja õppepealiku kohus
test, arv. 06. 12. 37. a. kuni 01. 04.
38. a.
Kopli malevkonna pealiku abi ko
huseid ikpt. J. Liiv’i äraoleku ajal
täita ajutiselt leitu. A. Pälgi’1.
Õiendus: ljh. nr. 864.

lik, 8)
Raimond Sulsenberg, 9)
Verner Kööp, 10) Gabriel Linholm,
11) Ilmar Saama, 12) Elmar Urm,
13) Arnold Tui, 14) Gustav Marken, 15) Paul Rauts, 16) Endel
Otter,
17)
Peeter
Adamson,
18) Eduard Prööm, 19) Nikita Rot
berg, 20) Harald Saar, 21) Ludvig
Krebsbach, 22) Bernhard Reinson,
23) Johannes Prison, 24) Artur
Linholm., 25) Artur Rips, 26) Axel
§ 8.
Neumann, 27) Roman Teesalu,
Suurtükiväe Rügemendi pealik 28) Feliks Greenberg, 29) Johan
kapten Alfred Terras viibis 28. 11. Müller, 30) Rein Sark, 31) Jaan
kuni 14. 12. 37. a. teenistuse alal Kalpus, 32) Johan Animägi, 33)
läkitamisel. Suurt. Rügemendi peali Valter Grünberg, 34) Roman Ta
ku kohuseid kapt. A. Terras’© ära vast, 35) Kairi Tobel, 36) Hans
Vilper, 37) Arnold Teesalu, 38)
oleku ajal täitis pik. Boris Hein.
Theodor Känd, 39) Kirill Pontikov,
õiendus: ljh. nr. 819.
40) Al-der Brommig, 41) August
§ 9.
Nääris, 42) August Abram, 43)
Täienduseks minu käskkirjale 01. Paul Raid, 44) Verner Thomson,
12. 37. a. nr. 88 § 10 lugeda Tallin 45) (Eduard Piibelaan 46) Eik
na Malevasse vastuvõetuks, arvates Leetmaa, 47) August Õtsa, 48)
August Viisilelht, 49) Gustav Han
01. ,12. 37, ja määran:
Kalevi malevkonda, 4. kompaniisse; sen, 50) Maximilian Landesen.
1)
Johannes Kotkas’! — Lennuki Arvates 15. 03. 37. a.:
51) Voldemar Bölau, 52) Anton
19—18;
Nõmme malevkonda: 2W kompa Nettan, 58) Eberhard Sandberg,
niisse : 2) Gustav Pärn’i — Nõmme, 54) Korneli Kallas, 55) Karl Silla,
Kase 12; 3) Alfred Peekmann’i — 56) Karl Koolmeister, 57) Arnold
Nõmme, Mustamäe 27—3; 4) Jüri Alliksmann.
Varjo — Nõmme, Pärnu mnt. 84
Arvates 10. 10. 37. a.:
ja 5) Karl Soomet’i — Nõmme,
Sadama malevkonnast: 58) Ro
man Krull, 59) Oskar Tuul.
Raua 10.
§ 10.
Arvates 23. 05. 37. a.:
Lääne Malevast Tallinna Malevas
60) Eugen Maddisoo, 61) Alek
se üle tulnud k/l. Enn Eerma mää sander Talts, 62) Paul Öpik, 63)
ran Nõmme malevkonna 1. kom Konstantin Maim, 64) Viliho Kur
paniisse, arv. 30. 1:1. 37. a., ja k/l. ver, 65) Boris Hennings, 66) Val
Erich Aamisepp Sadama malevkon ter Truus, 67) Johannes Nugis,
na 2. kompaniisse, arv. 15. 11. 37. a. 68) Aleksander Tiivel, 69) Arved
Õiendus: ljh. nr. nr. 844 ja Boehm, 70) Heinrich Neuhaus, 71)
Maksimi Must, 72) Edgar Pillov,
758.
73) Arnold Tamme,
74) Viktor
§ 11.
Vähe,
75) Arkadi Mattila,
76)
Viin üle:
1) Paul Kobin’i Väliisuurtükiväe Günther Salza.
Arvates 10. 09. 37. a.:
divisjonist Kergedivisjoni suusk77) Georg Brevern.
ratturite leskadroni, arvates 01. 12.
Arvates 10. 10. 37. a.:
37. a., ja
78) Eduard Tiik, 79) Mihkel Sa
2) Paul Plaks’i Põhja malevkon
nast Nõmme malevkonna 2. kompa vi, 80) Artur Veisserik, 81) Anton
Kastein, 82) Arnold
Roomere,
niisse, arvates 11. 12. 37. a.
83)
Artur
Karro,
84)
Oskar
Too
õiendus: ljh. nr. nr. 41 ja 27.
mara, 85) Mihail Laev.
§ 12.
Tehnilisest malevkonnast:
Arvates 26. 04. 87. a.:
Kinnitan alltähendatud kaitseliit
86) Karl Palu, 87) Georg Kara
lased, kes õn karikavõistlustel täit
nud vastavad tingimused, sv. püs fin, 88) Endel Ploompuu, 89) Riho
Kesa, 90) Theophil Einberg.
sist laskmises II klassi laskuriks:
Põhja malevkonnast:
Arvates 13. 06. 37. a.:
arvates 23. 05. 37. a.: 1) kolonel
91) Reinhold Tiivas, 92) Siegfried
August Balder, 2) Jaan Zimmer Veidenbaum, 98) Arnold Haldre,
mann, 3) Herbert Kaasik, 4) Mart 94) Rudolf Randlepp, 96) Arnold
Loiguni, 5)
Voldemar Hoberg, Vester, 96) Boris Koot, 97) August
6) Karl Peetson, 7) Ärdalj õn Omt- Ottenson, 98) Rau! Mardeat, 99)

Valdu Rannaleet, 100) Georg Pav
lov, 101) Bernhard Volmer, 102)
Aleksei Nuut, 103) Harald Tori,
104) Evald Rebas, 105) Aleksander
Merilaid, 106) Egon Lepik, 107)
Vladimir Klaas, 108) Mati Koot,
109) Edgar Tamberg, 110) Arnold
Veske, 111) Arnold Koldita, 112)
Valter Raudsepp, 113) Paul Vol
mer, 114) Elmar Mikita.
Arvates 19. 09. 37. a.:
115) Hans Kivisikk.
Arvates 26. 09. 37. a.:
116) Nikolai Semjonov.
Arvates 03. 10. 37. a.:
117) Jaan Ivamd, 118) Aleksan
der Jännes, 119) Friedrich Paal
berg, 120) Anton Raudsepp, 121)
Erich Hansen, 122) Jaan Kilter,
123) Alfons Kensaf, 124) Alfred
Tillema, 125) Edur Ristlaan, 126)
Eino Aval ah t, 127) Johan Allaste,
128) Roman Seidler.
Arvates 10. 10. 37. a.:
129) Juhan Pajur.
Arvates 24. 10. 37. a.:
130) Otto Reinvaldt, 131) Feliks
Jaanivald.
Arvates 14. 11. 37. a.:
13:2) Valter Vasar, 133) Tiido
Linnamaa.
Arvates 28. 11. 37. a.:
134) Johannes Steinman, 135)
Arnold Leetmaa, 136) Viktor Sim
son.
Sadama malevkonna Suu ropi meredivisjomist:
Arvates 14. 11. 37. a.:
137) Villiam Kimberg, 138) Jo
hannes Krippel, 139) Elmar Toi,
140) Alfred Sõrmus, 141) Johannes
Kermas, 142) Valter Rikku, 143)
Hans Tedro, 144) Ilmar Rikku.
Raudtee üks. pataljonist:
Arvates 03. 10. 37. a.:
145) Aleksander Kimmel.
Lõuna malevkonnast:
Arvates 06. 06. 37. a.:
146) Aavo Raj andu, 147) August
Ruus, 148) August Jaakson, 149)
Arnold Siider, 150) Arnold Plink,
151) Osvald Vohli, 152) Friedrich
Hermlin,
153) Ferdinand Tiits,
164) Enn Tali, 156) Oskar Kägu,
166) Evald Randmaa, 157) Frants
De Vries, 158) Rudolf Zero, 159)
Johan Miidu, 160) Heimar Jõers,
161) Osvald Nõukas, 162) Enn Kal
met, 163) Hugo Lepp, 165) Hein
rich Pärn, 166) Jaak Birk, 167)
Eduard Nurk, 168) Siim Jaagumets, 169) Hugo Hakk, 170) Elmar
Harak, 171) Vambola Sirel, 172)
Aleksander Leis te, 173) Peeter
Mägi, 174) Voldemar Päss, 175) Leo

Aas, 176) Jakob Jürisson, 177) Erich
Tamm, 178) Aleksander Juder,
179) Feliks Nyrnann, 180) Martin
Sarapuu, 181) Boris Epinatjeff,
182) Jaan Rõõmus, 188) Mihkel
Schmidt, 184) Voldemar Mikk, 185)
Albert Laur, 186) Valentin Kep
per, 187) Lembit Rutopõld, 188)
Valentin Masso, 189) Endel Vaht
rik, 190) Roland Reemi, 191) Ar
thur Milling, 192) Anton Toom,
193) Johannes Loosberg, 194) Ha
rald Vellner, 195) Georg Koll, 196)
Johannes Vahter, 197) Pavel Link,
198) Voldemar Lütsim, 199) Artur
Kuusmann, 200) Ernst Tevet, 201)
Johannes Kallaste, 202) Mihkel Vil
berg, 208) Ernst Männik, 204) Ru
dolf Kao, 205) Georg Tint, 206)
Augus t Raj ala, 207) Valt er Vahar,
208) Aleksander Kaiv, 209) Sieg
fried Polli, 210) Hendrik Mitt, 211)
Artur Kohuste, 212) Johannes Udus
te, 218) Aleksander Tomingas, 214)
Benno Haecks, 215) Rudolf Kivi
mäe, 216) Oskar Paabo, 217) Jüri
Karotam, 218) Evald Alton, 219)
Julius Radu, 220) Bernhard Kes
küla, 221) Arnold Avalaht, 222)
Juhan Nurk, 223) Gustav Malok,
224) Voldemar Siikfca, 225) Johan
nes Peets, 226) Aksel Ohaka, 227)
Alfred Reintam, 228) Johan Kruus
mägi, 229) Juhan Puusaag, 230)
Ferdinand Munr, 231) August Raag,
232) Johannes Mihkelson, 233)
Henn Simre, 234) Karl Nigulas,
235) Aleksei Remma, 236) Vassili
Saksakulm, 237) Helmuth Rada,
238) Roland Piiri sild, 239) Ferdi
nand Bachtejev.
Arvates 10. 09. 37. a.:
240)
Kristjan
Paling,
241)
August Kook.
Arvates 26. 09. 37. a.:
242) Aleksander Uusna, 243)
kolonel Jaan Maide, 244) Ernst
Korol, 245) Johannes Johanson,
246) Ado Truuvere, 247) Rudolf
Treialt, 248) Helmuth Roman, 249)
Alfred Ventsel, 250) Karl Laks.
Arvates 31. 10. 37. a.:
251) Valter Palmberg, 252) Kons
tantin Linkvist, 253) Ruttar Esko.
Õiendus: Ijh. nr. 663.
§ 13.
Maleva noor.-instruktor leitnant
Jüri Masso väljus Sõjaväe Kesikhaigemajast ravimiselt, arv. 03. 12.
s. a., ja viibis 03. 12. kiuni 13. 12.
37. a. terviseparandamise puhkusel.
II õppepiirkonna instruktori ko
huseid leitn. J. Masso äraoleku ajal
täitis noor.-instruktor leitnant J.

Aiman ühes oma otseste kohuste
täitmisega.
Õiendus: kskk. nr. 38 § 4 ja
Ijh. 790.
§ 14.
Alltähendatud kaitseliitlasile õn
perekonnaseisuametnike
otsustega
määratud uuteks perelkonnanimedeks:
1) Elmar Frommhold — Toom
pea malevkonnast — Tammes;
2) Priidik Tcinmann — üks.
s/auto kompaniist — Talmre;
3) Eduard Zimmermann — Ka
levi malevkonnast — S äärekivi.
õiendus: ijh. nr. nr. 803, 815,
821.
§ 15.
Tehnilise malevkonna kaitseliitla
ne Adolf VilkeMe õn perekonnaseisuametniku otsusega määratud uuteks
nimeks jja perekonnanimeks Aado
Pakri.
õiendus: Ijh. nr. 868.
§ 16.
Alltähendatud naiskodukaitse liik
meile õn perekonnaseisuametnike ot
sustega määratud uuteks perekon
nanimedeks :
1) Hermine Tõnström — Välisuurt. divisj. jaoskonnast — Tõnuri;
2) Benita Tõnström — Välisuurt.
divisj. jaoskonnast —TÕnuri;
3) Leontine Rode — Kalevi jaos
konnast — Rodin.
õiendus: Ijh. nr. 70.
§ 17.
Alltähendatud kaitseliitlased luge
da Tallinna Malevast lahkunuks ja
kustutada maleva ja allüksuste ni
mekirjadest:
Põhja malevkonnast, arv. 24. 11.
37. a.: 1) John Sepa (Schmidt) —
sõjaväkke mineku puhul ja 2) Enn
Kivisalu — elukoha muutmise tõttu.
Naissaare üksikpatareist: 3) Hjal
mar Luther — sõjaväkke mineku
puhul, arv. 10. 11. 37. a.
Kerge-divisjomist, arv. 25. 11. 37.
a.: 4) Julius Dikman (Tiikmaa) —
ajapuudusel, 5) Aleksamteri Voipää
— välismaale elama asumise pu
hul.
Kopli malevkonnast, arv. 03. 12.
37. a.: 6) Johannes Palju — ärasõi
du tõttu, 7) Johannes Blank — loiu
osavõtu tõttu kaitseliidu tegevusest,
8) Karl Tamm — ülemineku puhul
Harju Malevasse.
Nõmme malevkonnast: 9) Leonid
Tammin — loiu osavõtu tõttu kait
seliidu tegevusest, arv. 30. 11. 37. a.

10) malevkonna varahoidja Karl
Küll — surnud 01. 12. 37. a.
üksikust kuulipildurite kompa
niist, arv. 29. 11. 37. a.: 11) Osvald
Pallas ja 12) Harry Tertius — mõ
lemad sõjaväkke mineku puhul.
Varssavi üksikust kompaniist, ar
vates 27. 11. 37. a.: 13) leitn. August
Berner, 14) leitn. Leonid Koort ja
15) Karl Koppel — kõik kolm elu
koha muutmise tõttu.
õiendus: Ijh. nr. nr. 64, 41,
120, 61, 27, 211.
J. Lepp,
major,
Tallinna Maleva pealiku aj. k. t.
Väljavõte.

Kaitseliidu Ülema käskkiri
22. 11. 37. a. nr. 44.
§ 1.
Kaitseliidu ja Poola Küttideliidu
vahel peeti käesoleval aastal korres
pondentsi teel järjekorras seitsmen
dad laske võistlused.
Käesoleval aastal oli võistlusrelvaks täiskaliibrilise püssi alal muut
mata sõjaväepüss, kuna varematel
aastatel oli võistlus sõjaväe täpsuspüssist.
Sõjaväepiüssi laskevõistlus viidi lä
bi 300 m kauguselt, lastes kolmes
asendis ä 20 lasku. Laskevõistlus
väikekaliibrilisest
püssist toimus
50 m kauguselt, kolmes asendis, ä
20 lasku.
Meeskondade suurus oli 12 las
kurit.
§ 2.
1937. a. korrespondents-laskevõistlused Kaitseliidu ja Poola Küttide
liidu vahel toimusid järgmiselt:
Kaitseliit võistles 28. ja 29. augustil
s. a. Tallinnas ja Poola Küttideliidu
meeskond 2. ja 3. oktoobril s. a.
Vilnos.
•
Võistluse tulemused olid:
A. T ä i s k a 1 i i b r i 1 i s e s t püs
sist laskmises:
Eesti meeskond.
1. August Liivik 535, 2. Erich
Prikko 519, 3. Karl Jürgens 515, 4.
Endel Rikand 506, 5i Karl Kübar 497,
6. Eduard Mälgi 493, 7. Heinrich
Silber 489, 8. Al-der Mänd 489, 9.
Ernst Rull 486, 10. Arnold Teder
483, 11. Edgar Kuusk 472, 12. Karl
Kukk 425. Kokku 5909.
Poola meeskond.
1.
Vrzosek 507, 2. Matuszak 496,
3. Vasilevski 483, 4. Savicki 480, 5.
Stanislav Stavarz 477, 6. Malik 473,

7. Kozlovski 472, 8. Brodala 465, 9. ga ja 1936. a. August Liivik 286 palli viskamine ja teisi lõbustusi.
Sissepääs TO senti. Osavõtjail regist
Aleksander Stavarz 462, TO. Rahval silmaga.
3. Poola Küttideliidu Peakoman- reerida maleva, üksuste ja ringkon
458, 11. Jurek 453, 12. Vöjtovicz 441.
dandi individuaalauhinna parimale na staabis või jaoskondade esinaise
Kokku 5667.
Muutmata sõjaväepüssist laskmi Eesti Kaitseliidu sõjaväepüssi las juures kuni 21. skp.
ses tuli võitjaks Eesti Kaitseliidu kurile August Liivik, Järva Ma
Nimekirjad esitada ringkonnale
levast, 535 silmaga.
meeskond 242 edusilmaga.
21. dets. hiljemalt kella 2000.
4. Poola Küttideliidu PeakomanParimaks laskuriks sõjaväepüs
sist laskmises tuli August Liivik, dändi individuaalauhinna parimale
535 silmaga, mis õn ühtlasi Kaitse Eesti' Kaitseliidu väikekaliibrilise
Eesti rahvusväeosade asutamise
liidu rekordiks muutmata sõjaväe püssi laskurile Karl Kübar, Tartu 20. aasta juubeli tähistamiseks õn
püssist kolmes asendis laskmises Malevast, 1580 Silmaga.
Selts „1. Eesti Polk" välja annud
5. Eesti Küttideliidu ülema indi koguteose „Eesti Rahvusväeosade
300 m kaugusele.
viduaalauhinna Poola Küttideliidu Album II", mis sisaldab ülevaateid,
B. Väikekaliibrilisest
parimale sõjaväepüssi laskurile — isiklikke mälestusi, dokumente ja
püssist laskmises:
pan Vrzosek 507 silmaga.
pilte eesti rähvusväeoisadest ja nen
6. Eesti Kaitseliidu ülema indivi de asutamisega ühenduses olnud
Eesti meeskond.
1.
Karl Kübar 580, 2. August Liiduaalauhinna Poola Küttideliidu pa sündmustest
(Vene revolutsiooni
vik 575, 3. Endel Rikand 575, 4. Val- rimale väikekaliibrilise püssi lasku kajastusi meie kodumaal, võitlus kor
dik Pringi 570, 5. Karl Jürgens 569, rile — pan Andrzej Matuszak,
ralagedusega, Eesti iseseisvuse väl
6. Ernst Rull 567, 7. Johannes Pri- 569 silmaga.
jakuulutamine, Saksa okupatsioon
son 567, 8. Heinrich Silber 561, 9.
Eestis jne.) \ Piltidest õn enamik
§ 4.
Arnold Treier 559, 10. Johannes
haruldasi ja seni mujal mitteilmu3. oktoobril 1937. a. peetud sõja nuid.
Pürn 556, 11. Eduard Maigi 550, 12.
väepüssi laskevõistluste tagajärgede
Nikolai Eha 546. Kokku 6775.
Teose tellimishind õn laiema levi
põhjal kinnitan Eesti Kaitseliidu
Poola meeskond.
ku
huvides määratud odav — Kr.
küttideks järgmised Poola kütid ja
1.
Andrzej Matuszak 569, 2. Paannetan neile vastavad rinnamärgid 1.25 eksemplar, mida ühistellivel Kaermanovyik 560, 3. Boleslav ja diplomid:
misfcel õn võimalik soovi korral ta
Vaohovicz 553, 4. Vitold Bitner 552,
1. pan Vasilevski — I kl. kütiks,; suda 3 kuu jooksul, teose kättesaa
5. Stanislav Stavarz 551, 6. Edvard 2. pan Malik — I kl. kütiks; 3. pan mise kuust arvates, kas osade kau
Kolochiejski 549, 7. Edmund Ru- Kozlovski — I kl. kütiks; 4. pan pa või korraga.
tecki 545, 8. Karel Paprocki 545, 9. Brodala — I kl. kütiks; 5. panRachPalun hiljemalt 23. dets. s. a.
Jan Vrzosek 542, 10. Piotr Hüda val — II kl. kütiks; 6. pan Jurek — teatada maleva staapi, kes raama
539, 11. Aleksander Stavarz 529, II kl. kütiks; 7. pan .Vöjtovicz — tut soovivad tellida.
12. Jan Jablonski 515. Kokku 6549. II kl. kütiks.
Maleva pealik.
Väikekaliibrilisest püssist laskmi
J. Orasmaa,
ses Kaitseliidu meeskond tuli võit
kindralmajor,
jaks 226 edusilmaga.
Käskkiri
Kaitseliidu ülem.
Parimaks laskuriks väikekaliibrili
Põhja malevkonnale
sest püssist laskmises tuli Karl Kü
Maleva pealiku
15. 12. 37. a. nr. 35.
bar, Kaitseliidust.
korraldused ja teadaanded
§ 1. Soovin kõigile kaitseliitlasile,
Järgmine „MaIeva Teadete" num naiskodukaitse liikmeile, noorkotkas§ 3.
Võistlustulemuste põhjal omanda ber ilmub neljapäeval, 13. jaanuaril tele ja toetavliikmeile rõõmsaid jõulu
1938. a.
pühi ja õnnerikast uut aastat. Tänan
sid auhindu:
kõiki
möödunud aastal tehtud suure
1. Eesti Kaitseliidu ülema ränd
töö
eest
ja loodan sama head tahet ja
Täienduseks
ja
osaliseks
muutmi
auhinna parimale sõjaväepüssi las
püüet
kä
edaspidises töös.
seks
minu
korraldusele,
avaldatud
kurile — A. Liivik, Järva Malevast,
535 silmaga. iSama auhinna võitis „Mal. Teadetes" nr. 36 Ihk. 255, tea
§ 2. Korraldan kontrollkogunemi
A. Liivik kä 1936. a. võistlustel ja tan, et jõulupuu kaitseliitlasile, nais sed malevkonnale alljärgnevalt:
seega läheb auhind lõplikult A. Lii- kodukaitse liikmeile, noorkotkaste
I pat. 1. kompaniile — 10. 01. 38.
ja ikodutütarde juhtivaile tegelasile
vi:k’u omanduseks.
a.; I pat. 2. kompaniile ja staabi
korraldatakse
maleva
võimlas
18.
2. Eesti Kaitseliidu ülema ränd
meeskonnale — 11. 01. 38. a.; VI pat.
auhinna parimale väikekaliibrilise dets., algusega kell 2000.
1. kompaniile— 13. Oli. 38. a.; VI pat.
Kava ja lõbustuste eest õn hoolit 2. kompaniile — 17. 01. 38. a.; VI pat.
püssi laskurile — Karl Kübar, Eesti
Kaitseliidust, 580 silmaga, esimest senud ringkond.
postikompaniile ja neile toetavliik
Sissepääs 50 senti.
korda. Auhinda tuleb võita lõplikuks
meile, kel õn kaitseliidu relvad1 käes,
Maleva pere ühine laste jõulupuu — 18. 01. 38. a.
omandamiseks 2 korda järgemööda
korraldatakse 22. d etsembril
või 3 korda vaheldumisi.
Osavõtt kontrollkogunemisest õn
.Sama auhinda õn senini võitnud: s. a. kel 1 1700 ma 1 eva võim sundus 1 i k kõigile kaitseliitlasile
1932. a. Heinrich Silber 278 silma las, mitte 23. dets. s. a. Estonia (kä neile, kellele relvi välja pole an
ga; 1933. a. Andrzej Matuszak, kontsertsaalis.
tud) .
Poola Küttideliidust, 280 silmaga;
Ringkonna korraldusel õn lasteKompaniidel koguneda neile määra
1934. a, Johannes Pürn 281 silma jõulupuul kavas loterii ä 20 senti, tud päevadel maleva õppesaali kell
ga; 1935. a. Ernst Rull 284 silma kusjuures iga pilet võidab, liumägi, 1900.

Kaitseliitlasil võtta, kaasa liikme
kaart, relvad, .padrunid, relvade pu
hastamise abinõud, relva hoolekande
leht (püssipass) ja kõik muu Kaitse
liidu poolt välja antud varustus.
Kompaniipealikuil hoolitseda, et
kompaniid oleksid esitatud täies koos
seisus.
§ 3. Kompaniipealikuil vahtkond
Kaitseliidu Peastaapi jaanuarikuuks
1938. a. määrata järgmiselt: VI pat.
1. kompaniil — 02., 12. ja 17. 01. 38.
a.; I pat. 1. kompaniil — 22. ja 217.
01. 38. a.

Minu suurim tänu kõigile võistlus
test osa võtnud malevkonna liikmeile,
eriti aga kompanii- ja rühmapealikuüe, tehtud suure töö eest üksuste
lasketaseme tõstmisel. Tänan võist
luste kohtunikke — Lõuna malev
konna pealikuid J. Metsküla, V. Re
sev-Resel! ja 0. Karpi — võistluste
asjatundliku juhtimise eest.

§ 2. Suuremal osal kaitseliitlasil
lõpeb „Tallinna Maleva Teadete" tel
limine s. a. 31. detsembril. Seepärast
palun kompaniipealikuid korraldada
1938. a. tellimisrahade kasseerimist
rühmapealikute kaudu. Kviitungiraamatuid saab malevkonna staabist.
Tellimisraha malevkonna staapi ära
anda hiljemalt 6. jaanuariks 1988. a.

§ 6. Et uuel aastal „Maleva Tea
dete" saamisel takistusi ei tuleks, pa
lun kõiki malevkonna liikmeid teilimisraha tasuda malevkonna sekretä
rile või otsekohe maleva staapi. Ma
leva Teadetes" antakse edasi kõik ma
leva ja malevkonna tegevusse puutu
vad korraldused, mida igal liikmel
tingimata tarvis teäda. Malevkonna
suurearvulise koosseisu juures pole
võimalik tarvilikke korraldusi edasi
anda üksikult.
Teen kõigile malevkonna liikmeile
kohuseks kohe tellida „Maleva Tea
ted". Tellimise hind õn aastas ainult
Kr. 1.50.

§ 3. Määran vahtkonna Kaitseliidu
Peastaabi majja 1988. a. jaanuari
kuuks järgmiselt: III pat. 1. komp.—
01. 01; Politseikomp. — 18. 01.; II
pat. 1. komp. — 24. 01. ja II pat. 2.
komp. — 30. 01.
Kompanii- ja rühmapealiku!! vaht
konnad õigeaegselt välja saata ja öösi
neid kontrollida.

§ 4. Korrapidajaiks-pealikuiks ma
leva majja jaanuarikuuks 1938. a.
määran: 02. — pik. J. Unt; 12. — pik.
E. Rosik; 17. — pik. Kaij ula Teder;
22. — pik. E. Hasselblatt; 27. — pik.
A. Devis.
§ 5. Avaldan malevkonna käesoleva
aasta karikavõistluse tagajärjed:
Võistlusest võttis, osa 326 malev
konna liiget ehk 98,49%. Võistlusest
ei võtnud osa: 1) I pat. adjutant K. J.
§ 7. Palun kõiki malevkonna liik
Oja — tervislikel põhjusil; I pat. 1.
meid
elukoha muutmisest kohe malev
komp.: 2) V. Šakin — Tallinnast
ärasõidu tõttu. I pat. 2. kompaniist: konna staapi teatada.
3) A. Ellmann — teenistuslikel põh
§ 8. VI pat. 1. kompanii k/l. A. En
jusil; VI pat. 2. kompaniist: 4) B. gelbrecht õn muutnud oma elukoha
Boelter ja 5) P. Kees — mõlemad ja elab nüüd Kaupmehe 31—4.
sõjaväkke mineku puhul.
§ 9. 5. ja 12. detsembril s. a. pee
Malevkonna keskmine silm võisttud
laskurklubi väikekaliibrilise püssi
lusmääruste järgi oli 47,322 s.
Malevkonna keskmine silm puhta- võistlustel tulid kohtadele:
suuirmeister-meeskonnas — J. Prison
te tulemuste järgi oli 45,989 s.
570 silmaga, võitis konsul J. LehAllüksused saavutasid järgmised
mus’e rändauhinna I korda;
tagajärjed:
I pat. 1. kompanii — keskmine silm I meeskonnas — pik. A. Teder 553
silmaga, võitis pik. A. Kivisild!
56,05; I pat. 2. kompanii — 48,75 s.;
rändauhinna I korda;
VI pat. 1. kompanii — 47,55 s.; VI
pat. 2. kompanii — 41,58 s.; VI pat. II meeskonnas — miv. A. Marandi
postikompanii — 38,18 s.
535 silmaga, võitis k/l. E. Rikand’!
Rühmadest saavutasid parimaid
rändauhinna I korda;
tagajärgi:
III meeskonnas — k/l. A. Hammer
I pat. 2. kompanii II rühm (raud
275 silmaga, võitis pr. A. Jaakson’!
teepolitsei) — keskm. silm 71,33;
rändauhinna II korda järjest.
I pat. 1. komp. III rühm — 57,17 s.;
Õiendus: võistlusprotokollid.
VI pat. 1. komp. II rühm — 56,45 s.
A. B a 1 d e r,
Käesoleval aastal peeti karikavõist
kolonel,
lused uute laskemäämste kohaselt.
malevkonna
pealiku k. t.
Üksiktagajärgi vaadeldes paistab sil
ma, et möödunud karikavõistlusel oli
eriti palju nõrku laskureid, ligi 32%
&
osavõtjate arvust. Näib, et kõik
Käskkiri
kaitseliitlased pole suutnud veel uute
Ida malevkonnale
laskemäärustega ja tingimustega
kohaneda. Kompanii- ja rühmapeali14. 12. 37. a. nr. 30.
kuil uurida nõrkade tagajärgede põh
§ 1. Laskeharjutused siseilaskejusi ja asuda eeloleval kevadel vara
kult vigade kõrvaldamisele ja nõrkade rajal 1938. a. õn 10. 01., 31. 01 ja 21.
02., igakord algusega kell 1700. B
laskurite lasketaseme tõstmisele.
Loodan, et järgneval aastal meie klassi laskureil koguneda kella 1700—
malevkonna keskmine tase tõuseb 1800 ja A klassi laskureil kella 1900—
2000.
märgatavalt.

§ 4. Korrapidaj aiks-pealikuiks ma
leva kodusse 1938. a. jaanuarikuuks
määran järgmised pealikud:
01. 01. — J. Leek, 18. 01. — E. Pal
lop, 24. 01. — A. Treff ja 30. 01. —
A. Madisson.
§ 5. Soovin kõigile Ida malevkonna
malevlasile, pealikuile, Naiskodukaitse
liikmeile ja noortele rõõmsaid jõulu
pühi ja õnnerikast uut aastat.
V. Heyduck,
malevkonna pealiku aj. k. t.

Käskkiri
Lõuna malevkonnale
15. 12. 1937. a. nr. 37.
§ 1. Soovin kõigile pealikuile, ma
levlasile, naiskodukaitse ja toetavliikmeile häid jõulupühi ja õnnerikast uut
aastat, ühtlasi tänan kõiki möödu
nud aastal tehtud suure töö ja näh
tud vaeva eest ja loodan sama head
tahet ja püüet kä edaspidises töös.
§ 2. Vabastan 3. kompaniis kohta
delt, arvates 15. 12. s. a.: 1) Villem
Kasemets’! — kompanii varahoidja
kohalt; 2) Hans Teras! — kompanii
sekretäri kohalt; 3) Johannes Vah
ter’! — I rühma pealiku abi kohalt;
4) Johannes Takk’i — II rühma pea
liku abi kohalt; 5) Mart Tammisto —
I rühma 1. jao pealiku abi kohalt;
6) Erich Haimre — II rühma 1. jao
pealiku kohalt; 7) Heinrich Tallmeis
ter! — II rühma pealiku abi kohalt.
§ 3. Kinnitan 3. kompaniis kohta
dele, arvates 15. 12. s. a.: 1) Hans
Teras! — kompanii varahoidjaks; 2)
Johannes Takk! — kompanii sekretä
riks ; 3 ) Johannes Vahter! — kompa
nii veltveebliks; 4) Mart Tammist!—
I rühma pealiku abiks; 5) Erich
Haimre — H rühma pealiku abiks;

6) Jüri Uritam’! — I rühma 1. jao
§ 4. Kompaniipealikuil saata jaa
pealikuks; 7 )Jüri KarotanTi — I nuarikuuks 1938. a. vahtkond KL
rühma i. jao pealiku abiks; 8) Alfred Peastaapi j ürgmiselt:
Reintamm — I rühma 2. jao peali
1. kompanii — 04. 01. 38.
kuks; 9) Oskar Sauna — I rühma
2.
„
— 14. 01. 38.
2. jao pealiku abiks; 10) Viktor Pri3.
„
— 23. 01. 38.
metz’i — II rühma 1. jao pealikuks ja
4.
„
— 28. 01. 38.
11) Erich Kurs’i — II rühma 2. jao
Vahtkonna koosseisu määratud
pealiku abiks.
kaitseliitlasil koguneda kell 2200 ma
leva
majja korrapidaja-pealiku juure.
§ 4. Korraldan reedel, 07. 01. 38. a.
§ 5. Korrapidajaiks-pealikuiks jaa
kell 1600 mai. siselasketiirul R klas
sile v.-kal. püssidest siseitreeningvõist- nuarikuuks 1938. a. maleva majja
määran:
luse.
04. 01. 38 — pik. V. Ehrenbergi.
Võistlus läbi viia ringipealikul ühes
14. 01. 38 — „ A. Lundverii.
abidega.
23. 01. 38 — „ A. Ellermets’i.
§ 5. Vahtkond Kaitseliidu Pea
28, 01. 38 — „ J. Erjapea.
staapi saata 2. kompanii pealikul 03.,
§ 6. Malevkonna laskesportlaste
13., 16., 29. ja 31. 01. 38. a. Vaht
klubi
v/k. püssi ringi poolt 08.12. s. a.
konna koosseisu määratul! ilmuda kell
maleva
siselaskerajal korraldatud klu
2200 maleva staapi korrapidaja-peabide
vahelisel
võistlusel a/s. Eesti
liku juure.
Kunstsarvevabriku 0. Kerson & Co.
§ 6. Määran korrapidaj aiks-peali- rändauhinnale tuli kohale August
kuiks maleva majja: 08. 01. Johan Lass — 274 silmaga, võites seega
Hiidu; 13. 01. Kristjan Reinap’i; 16. rändauhinna esmakordselt.
01. Maks Tihane ; 29. 01. Reinhold
§ 7. 12. 01. 38. a. korraldan kont
Martini ja 31. 01. 38. a. Johannes rollkogunemise, algusega kell 1900
Johansoni.
malevkonna ruumes, Gonsiori 4, staa
bi
koosseisu kuuluvaile pealikuile ja
§ 7. Reedel, 03. 12. s. a. maleva
siselasketiirul peetud võistlusel v.-kal. neile, kes senini ei ole veel kontroll
püssidest B kl. võitis pr. 0. Karpi kogunemisel käinud.
Kompaniipealikuil saata kõik need
rändkarika pealik Arved Kallo — 135
kaitseliitlased, kes senini käimata,
silmaga, esimest korda.
tähendatud päeval kella 1900 malev
P. R eintam,
malevkonna pealik. konna staapi.
§ 8. Soovin malevkonna mees- ja
naisperele ja noortele rõõmsaid jõulu
pühi ja õnnerikast uut aastat!
Käskkiri
Samuti südamlik tänu ja parimad
õnnesoovid kõigile malevkonna toetaKalevi malevkonnale
jarlie.
14. 12. 1987. a. nr. 34.
B. Abrams,
kapten,
§ 1. Avaldan südamlikemat tänu
malevkonna
pealik.
pealikuile, malevlasile, orkestrile ja
külalisile, kes võtsid osa malevkonna
aastapäeva pühitsemisest.
Käskkiri
Eriti tänan naiskodukaitse Kalevi
Toompea malevkonnale
jaoskonna liikmeid ja kõiki neid, kes
aitasid kaasa aastapäeval korraldatud
04. 12. 37. a, nr. 30.
koosviibimise heaks kordaminekuks.
§ 1. Kompaniide paremuse hinda
§ 2. Sügavaim tänu naiskodukaitse misel 1937. a. laske-, õppetegevuse
Kalevi jaoskonnale malevkonnale aas ja spordi alal saavutatud tagajärge
tapäeval annetatud väärtusliku ränd de põhjal tuli I kohale 4. kompanii
punktide arvuga 168,505 ja oman
auhinna eest.
das seega teist korda malevkonna
§ 3. Pühapäeval, 19. 12. s. a. kell toetavliikmete kogu poolt malevkon
1800 korraldab Kalevi üksik jalaväe nale 10. aastapäeva puhul annetatud
pataljon Rahumäe kalmistul kalev jäävalt rändava auhinna parimale
laste matmispaigal leina j umalateenis- kompaniile.
tuse Vabadussõjas langenud kalev
II kohale tuli 3. kompanii punk
laste mälestamiseks.
tide arvuga 144,211, III kohale 2.
Malevkonna liikmeil koguneda kompanii punktide arvuga 143,868
mundris, relvata kell 1730 Rahumäe ja IV kohale 1. kompanii punktide
jaama, kust minnakse kalmistule.
arvuga 135,044.

§ 2. Avaldan 19. 09. 37. a. ühen
duses malevkonna karikavõistluste
ga korraldatud allüksuste vaheliste
laskevõistluste tagajärjed:
I. Kompaniide vahelisel võistlusel
saavutasid kompaniid järgmised ta
gajärjed: I kohale tuli 4. kompanii
tagajärjega 28,244 ja omandas kol
mandat korda ning seega jäävalt
N. K. Toompea jaoskonna poolt väl
ja pandud rändauhinna; II kohale
tuli 3. kompanii tagajärjega 20,063;
III kohale tuli 2. kompanii tagajär
jega 19,464; 1. kompanii tagajärg
oli 17,268.
II. Rühmade vahelisel võistlusel
tulid kohtadele: I pataljonis — 2.
kompanii III rühm (pealik A. Landt)
tagajärjega 20,76; II pataljonis —
4. komp. III rühm (pealik F. Tamm)
tagaj ärj ega 28,04.
III. Jagude vahelisel võistlusel tu
lid kohtadele:
1. kompaniis — II rühma 1. jagu
(pealik J. Raidjõe) tagajärjega —
24,66; 2. kompaniis — III rühma 3.
jagu (pealik K. Pärdi) tagajärjega
— 29,03; 3. kompaniis — II rühma
3. jagu (pealik J. Lepikson) tagajär
jega — 25,75; 4. kompaniis — III
rühma 1. jagu (pealik J. Kolts) ta
gajärjega — 35,87.
IV. Parimate laskuritena malev
konnas tulid kohtadele väljalastud
silmade järgi (ilma lisapunktideta
vanuse arvel): I — mlvk. õppepea
lik abi A. Karina, tagajärjega 46
silma, omandades seega esmakord
selt malevkonna toetavliikmete kogu
poolt väljapandud rändauhinna. II
kohale tuli 1. komp. relv.-plk. A.
Luuberg — 46 silma; III kohale —
4. komp. m/l. A. Seks — 45 silma;
IV kohale — mlvk. adjutant F.
Valdvere — 45 silma; V kohale —
1. komp. jaoplk. abi H. Kuusk —
45 silma.
V. Parimate laskuritena üksustes
(üle 40 silma puhta tulemuse järgi)
tulid kohtadele ja omandasid ma
levkonna juhatuse poolt välja pan
dud isiklikud auhinnad:
Malevkonna staap: I mlvk. õppeplk. abi A. Karina — 46 s., II mlvk.
adjutant F. Valdvere — 45 s., III
relv.-plk. J. Sander — 42 s.
1. komp. I rühm: I komp. relv.plk. A. Luuberg — 46 s., II jaoplk.
abi H. Kuusk — 45 s., III pik. O.
Pettai — 43 s.
2. komp. III rühm: I m/l. E. Karinurm — 43 s., H rühmaplk. abi E.
Juurik — 43 s.
3. komp. II rühm: I m/l. J. Põld
re — 42 s.

3. komp. III rühm: I m/l. A. Ki
C.
Individuaalselt kahest relvast
Käskkiri
vistik — 43 s.
kokku tulid kohtadele ja omandasid
Kopli
malevkonnale
4. komp. I rühm: I komp. relv.- auhinnad:
plk. L. Raid — 41 s.
15. 12. 37. a. nr. 34.
1. m/l. A. Lanno — 520 silma, 2.
4.
komp. II rühm: I jaoplk. abi E.pik. A. Luuberg— 511 s., 3. m/l. A.
§ 1.
Soovin kõigile pealikuile,
Kungla — 43 s., II jaoplk. abi E. Kivistik — 506 s., 4. m/l. R. Mägi — malevlasile,
naiskodukaitse ja toeMäll — 42 s., III m/l. A. Noor — 505 s., 5. m/l. J. Ossar — 495 s., 6. tavliikmeile häid
jõulupühi ja õnne
42 s.
pik. J. Kolts — 489 silma.
rikast uut aastat, ühtlasi tänan kõi
4. komp. III rühm: I m/l. A.Seks
ki möödunud aastal tehtud töö ja
K. Terra s,
— 45 s., II jaoplk. J. Kolts — 44 s.,
nähtud vaeva eest ja loodan niisama
malevkonna
pealik.
III m/l. 0. Plink — 42 s.
head tahet ja püüet kä edaspidises
VI.
Sisekaitse-meestele määratud
töös.
auhinnad omandasid: 1) Mlvk. maKäskkiri
§ 2. Malevkonna juhatuse poolt
jandusplk. abi H. Puskar — tagajärje
õn
annetatud malevkonna rinnamär
Toompea malevkonnale
ga 54 punkti, 2) 3. komp. pik. abi
gi
kandmise
õigus rinnamärgi sta
A. Kuut — tagajärjega 51 punkti.
15. 12. 37. a. nr. 31.
tuudi põhjal alljärgnevaile NKK
§ 3. 19. 09. 37. a. korraldatud
§ 1. Avaldan malevkonna juha jaoskonna liikmeile: Maie Laigu,
granaadiheitej võistlusel tuli esiko tuse nimel tänu kõigile, kes austasid Ludmilla Liiv ja Salme Rahu.
hale 4. komp. II rühm tagajärjega oma osavõtuga ja õnnesoovidega
§ 3. Eelolevate pühade tõttu õn
38,15 ja võitis seega esmakordselt malevkonna ja jaoskonna ühist aasmalevkonna staap suletud 18. 12.
malevkonna juhatuse poolt välja tapäeva-aktust.
s. a. kuni 07. 01. 38. a.
pandud rändauhinna. II kohale tuli
§ 2. 2. komp. pealik F. Reidolf
4. komp. III rühm — tagajärg 30,87
§ 4. Et uuel aastal „Maleva Tea
ja III kohale 4. komp. I rühm — lugeda välismaalt tagasi jõudnuks ja dete" saamises ei tuleks takistusi,
oma kohuste täitmisele asunuks, ar
tagajärg 28,59.
palun kõiki malevkonna liikmeid
vates 09. 12. 37. a.
Granaadiheite üksikvõistlustel tu
§ 3. Soovin malevkonna mees- ja „M. T.“ tellimisraha — aastas
lid kohtadele ja omandasid malev naisperele
rõõmsaid jõulupühi ja õn Kr. 1.50, poolaastas 75 senti — ta
konna juhatuse poolt välja pandud nerikast uut
suda malevkonna laekurile| pik. A.
aastat.
isiklikud auhinnad:
Vahterhle või oma üksuse pealikule.
K.
Terras,
I. 4. komp. relv.-plk. A. Raid —
Kuna „M. T.“ antakse edasi kõik
malevkonna pealik.
tagajärg 56,5 m.
maleva ja malevkonna tegevusse
II. 1. komp. m/l. A. Kaasik —
puutuvad korraldused, mida igal
Käskkiri
tagajärg 53 m.
liikmel õn tingimata tarvis teada,
Sadama malevkonnale.
III. ja IV. 2. komp. m/l. E. Tom
siis teen kõigile malevkonna liik
son ja 3. komp. m/l. H. Gröön— mõ
meile kohuseks „M. T.“ 1938. aas
15. 12. 37. a. nr. 24.
lemail tagajärg 52 m.
§ 1. Soovin malevkonna mees-ja taks aegsasti tellida. Eriti nõuan
§ 4. Malevkonna laskesportlaste naisperele rõõmsaid jõulupühi ja selle korralduse täpset täitmist kõi
klubi katsed 26. 09. 37. a. täitsid õnnerikast uut aastat. Südamlikeni gilt pealikuilt, alates jaopealiku abi
katsed täiskaliibrilise püssi alal tänu ja parimad õnnesoovid kä kõi dest, kel õn tarvis hoolitseda selle
eest, et „M. T.“ avaldatud käsud ja
järgmised pealikud ja malevlasied:
gile malevkonna töötajaile.
korraldused oleksid teada kõigile
1) m/2. Sade, Boris — 121 silma;
§ 2. Pühapäeval, 05. 12. s. a. hra
2) pik. Kartna, Ants — 117 s. ; A. Kalmi rändauhinnale korralda malevlasile.
3) m/l. Ossar, Joh. — 115 s.
§ 5. Määran korrapidajaiks ma
tud laskevõistlusel tuli esimeseks
§ 5. Malevkonna laskesportlaste pik. A. Treier 97 silmaga, omanda levkonna staapi pealikud: 01. 01. 38.
klubi poolt 05. 09. 37. a. korraldatud des rändauhinna — hõbedast eesti a. — A. Kõiv, 14. 01. — J. Pääl,
laskevõistlustel saavutati järgmised kannu — vahelduvalt kolmandat 21. 01. — S. Anari ja 28. 01. — J.
Lindpere.
korda.
tagajärjed:
Joh. Kauba,
§
3.
Teen
teatavaks,
et
laskeA. Laskevõistlustel täiskaliibrilisest
malevkonna
pealik.
võistlus
a.-s.
„Eesti
Aga“
rändauhin
püssist tuli esikohale 4. komp. m/l.
nale,
mis
oli
määratud
19.
12.
s.
a.,
A. Lanno, tagajärjega 253 silma,
võites seega esmakordselt Toompea jääb ära. Võistluse uus tähtaeg tea
Käskkiri
jaosk. poolt annetatud rändauhinna. tatakse eraldi.
§ 4.
Korrapidajaiks - pealikuiks
B. Laskevõistlustel v/k. püssist tu
Nõmme malevkonnale
maleva majja määran 06. 01. 38. a.
lid esikohale:
14. 12. 37. a. nr. 21.
A grupis: pik. A. Luuberg, taga pealik V. Talmre ja 19. 01. pealik
järjega 271 silma, võites malevkon F. Villigi.
§ 1. Malevkonna 2. kompanii ja
§ 5. Vahtkonnad Kaitseliidu Pea
na juhatuse poolt välja pandud
orkestri
rühma kontrollkogunemine
staapi 06. ja 19. 01. 38. a. määrata
rändauhinna.
õn reedel, 17. 12. 37. a., kell 1915
eridivisjonist.
B grupis: I m/l. M. Laanep, taga
§ 6. Oma elukohad õn muutnud (mitte kell 1845, nagu oli eelmises
järjega 268 silma, võites hra Sii ja elavad nüüd:
käskkirjas).
Kontrollkogunemisele
mon’! poolt välja pandud rändauhin
ilmuda
kä
neil
1. kompanii, staabi1) Raimund Mets —- Linda 4—9.
na, ja II m/l. A. Lanno, tagajärjega
ja raadiorühma liikmeil, kes ei il
E. Maramaa,
267 silma, võites hra Lange poolt
munud kontrollkogunemisele 10. 12.
malevkonna pealik.
C grupi laskureile välja pandud
s. a. Kaasa võtta relvad, laskemoon,
rändauhinna.
liikmekaart, püssipass ja kõik ma-

kontrollkogunemisele õn kohustatud
õigeaegselt ilmuma kõik tegevliik
med ja need toetavliikmed, kellele
õn antud välja relvad.
§ 2. Korraldan pühapäeval, 19.
12. 37. a. kell 1700, malevkonna
ruumes malevkonna liikmete nõupi
damise rahvamaja asukoha asjus,
millest palun võtta osa kõiki malev
konna liikmeid.
§ 3. Malevkond koos naiskodu
kaitse jaoskonnaga korraldab ühise
jõulupuu pühapäeval, 19. 12. 37. a.
kell 1800 malevkonna ruumes, mil
lest palutakse võtta osa kõiki malev
konna ja naisjaoskonna liikmeid ja
nende täiskasvanud perekonnaliik
meid — noorkotkaste ja kodutütarde juhte. Vastastikuste ja nimelis
te kingituste tegemine õn võimalik.
Ühine teelaud — tasuta.
Karl Küll t

Möödunud 1. 12 tabas malevkonda
ootamatu saatuselöök: malevkonna
kauaaegne juhatuse liige, laekur, ma
levkonna varahoidja ja endine majanduspealik Karl Küll sai õnnetut sur
ma oma kutse teenistuslike ülesannete
täitmisel. Karl Küll oli paljude aas
tate jooksul eeskujulik malevlane ja
pealik, kelle suure hoole, kohusetruu
duse ja ennastsalgava töö tulemusena
malevkonna majanduslik elu ja tege
vus võis areneda ja edeneda. Tema
teened malevkonna majanduslike
aluste kindlustamisel õn väga suured.
Ta oli otse asendamatuks jõuks oma
tegevusalal malevkonnas. Peale oma
otseste ülesannete täitmise võttis
K. Küll alati hoolikalt osa malevkonna
tegevusest nii õppuste, laskeharju
tuste kui kä muudel aladel, vaatamata
arvukale aastate reale, mis tema juba
oli sammunud eluteel. Mis aga K.
KülVi tegi eriti armsaks kõigile kaaskaitseliitlasile, oli tema armastusväär
ne ja sobiv iseloom. Alati hea ja õig
lane kõigi vastu, tasakaalukas ja abi
valmis — niisugusena tundsime K.
KülPi. K. Küll’i hea tervislik seisu
kord lubas meil temalt loota veel pal
ju malevkonna ülesehitavas töös. Saa
tus aga tahtis teisiti. Leiname temas
suurt töömeest, head eestlast ja ar
mast kaaskodanikku. Tema mälestus
olgu meile püha, tema eeskuju virgu
tagu meidki parematele tegudele.
K. Keinast e,
Nõmme malev,k. pealik.
levkonna poolt välja antud muu va
rustus. üksuste pealikuil üksused
rivistada kell 1930. Juhin malevkon
na liikmete tähelepanu sellele, et

§ 4. Teisipäeval, 21. 12. 37. a.
kell 2000, peetakse malevkonna staa
bis koosolek malevkonna liikmeile,
kes õn huvitatud sportlikust tegevu
sest. Koosolekul tulevad käsitami
sele malevkonna sportliku tegevuse,
eriti suusaspordi, arendamise küsi
mused. Koosoleku juhatajaks mää
ran malevkonna spordiplk K. Rosen
bergi. Loodan, et koosolekust, sa
muti malevkonna sportlikust tegevu
sest malevkonna liikmed võtavad
rohkel arvul osa.
§ 5. Vabastan 2. kompaniis — II
rühma 1. jao pealiku abi kohalt Au
gust SikTi, arvates 15. 12. s. a., ja
järgmiste pealikute alatised asetäit
jad, arvates 1. 12. 37. a.:
a) I rühma 1. jäe pik. E. Koolil —
Johannes Tomsoni ja Elmar Punneki,
b) I rühma 2. jao pik. N. Raadi
kul — Orest Lõhmussaare ja Eduard
Velleranna,
d) I rühma 3. jao pik. Elmar
Punnekil — Aleksander Lausmaa ja
Gustav Kriiseli,
e) II rühma 1. jao pealik H. Jürisalul — August Süia ja Karl Külli
(viimase surma puhul).
§ 6. Määran 2. kompaniis koh
tadele :
1. II rühma 1. jao pealiku abiks
— Rudolf Parkeri, arvates 15. 12.
37. a.
2. Kompanii sekretäriks — Elmar
Martma, arvates 01. 12. 37. a.
3. Määran järgmisile pealikuile
alatisiks asetäitjaiks, arvates 01. 12.
37. a.: a) I rühma 1. jäe pik. Elmar
Koolile — Jakob Viinamäe ja Val
fried Türk’!; b) I rühma 2. jao pik.
N. Raadikule — Aleksander Laus
maa ja Gustav Kriiseli; d) I rühma

3. jao pik. Elmar Punmekile —Orest
Lõhmussaare ja Herman Körneri;
e) II rühma 1. jao pik. H. Jüri sa- '
lule — Rudolf Parkeri ja John
Steinfelsi.
§ 7. Avaldan pik. ,V. Meierile sü
damlikku tänu malevkonnale kingi
tud surnud pik. Karl Külli pildi eest.
§ 8. Oma elukohad õn muutnud
ja elavad nüüd — Edgar Pelle —
Nõmmel, Muru 12; Vladimir Viijah
— Nõmmel, Ida 3—1; Aleksander
Koppel — Nõmmel, Pärnu 36—4.
K. Keina s t e,
leitnant,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Tehnilisele malevkonnale
15. 1)2. 37. a. nr. 24.
§ 1. Soovin kõigile pealikuile ja
malevlasile rõõmsaid jõulupühi ja
õnnerikast uuit aastat!
§ 2. Avaldan teadmiseks malev
konna 1937. a. karikavõistluste taga
järjed:
p. 1.
Karikavõistluste esimesel
päeval, 25. 04. 1937. a., oli malev
konna nimekirjas 134 tegevliige!, kes
olid kohustatud osa võtma karika
võistlustest, ja 5 tegevliige!, kellel
osavõtt (põlnud kohustuslik (55-a. ja
vanemad), kokku 139 tegevliige! ning
7 toetavliiget, üldse 146 kaitseliitlast.
Karikavõistlustest võttis osa 120
tegevliige!, ehk 86,96% (nende hul
gas 4 tegevliige!, kellel osavõtt pol
nud kohustuslik); toetavliikmed ka
rikavõistlustest osa ei võtnud.
p. 2. Karikavõistlustel saavutati
tabamusi kolmandik-kuj usse 3260 sil
ma, millele lisandub 94 vanuse-lisasilma, kokku 3354 silma, ning lama
des laskja kujusse — 2500 silma, —
üldse 5854 silma.
üksuse keskmine (tagajärg õn
5854 : 138—42.420 silma.
p. 3. Malevkonna parima kompa
nii koha omandas 2. kompanii, saavu
tades keskmise tagajärje kolmandikkuj us, lisasilmadeta — 25,9 silma.
p. 4. Malevkonna parima rühma ko
ha omandas ja võitis kolmandat korda
vaheajata, seega jäävalt, malevkonna
parima rühma rändauhinna — 1.
kompanii III rühm, saavutades kesk
mise tagajärje kolmandik-kuj us, lisa
silmadeta — 29,8 silma.
1. kompanii III rühma pealik Ilmar
Köstner võitis isikliku jääva eriau
hinna.

p. 5. Malevkonna parima jao koha sel üldkoosolekul (arvatavasti aprilli
omandas 1. kompanii III rühma 1. kuus 1988. a.).
jagu, saavutades keskmise tagajärje
p. 12. Karikavõistlustest ei võt
kolmandik-kuj u s, lisasilmadeta — nud osa 18 kaitseliitlast:
37,3 isilma.
1. kompaniist: Vlad. Kunnos, Jaan
1. komp. III rühma 1. jao pealik Konno, Harald Lipping, Feliks Antso,
Leonhard .Kangro võitis isikliku jää Tarmo Randvee ja Lembit Käär.
2. kompaniist: Jaan Roht, Elmar
va eriauhinna.
p. 6. Malevkonna parima laskuri Tomingas ja Otto Kirotar.
Purilennu salgast: Alfred Proos ja
koha omandas Viktor šmakov (46
Anatol
Rebane.
silma).
Vanahärrade
erirühmast: Nikolai
p. 7. Kompaniide parimate lasku
Rang, Arnold Radik, Lee Luiga, Adolf
rite kohad omandasid:
1. kompaniis — pik. Ilmar Köst Edenberg, Hugo Tallmeister j a Johan
Espar.
ner (46 s.),
(Üks kaitseliitlane õn vahepeal sur
2. kompaniis — pik. Albrecht
nud.)
Kõuts (44 s.) ja
3. kompaniis — pik. Endel Truus
§ 3. Vahtkonnad Kaitseliidu Pea
(45 s.).
staapi
05. 01. 38. a. ja 20. 01. 38. a.
p. 8. Rühmade parimate laskurite
määrata
2. kompanii pealikul A. Kõut
kohad omandasid:
sil tema kompanii koosseisust.
1. kompanii I rühmas — Karl No
rak (41 s.), II rühmas — Arnold
§ 4. Määran korrapidajaks-pealiHaldre (44 s.) ja III rühmas — Juu kuks maleva ruumidesse kell 1900:
lius Nuus (43 s.).
05. 01. 38. a. — pik. R. Pärks epp’a
2. kompanii I rühmas — Valter ja 20. 01. 38. a.— pik. K. Aavakukk’e.
Vasar (43 is.) ja II rühmas — Eduard
§ 5. Korraldan maleva siselaskeKreutsberg (37 s.).
rajal
(Kaarli t. 10) laskeharjutused
Staabi rühmas — Voldemar Pikson
väikekaliibrilistest
vintpüssidest nel
(42 s.), purilennu salgas — Raul
japäeval,
30.
12.
37.
a., ja neljapäeval,
Mardeat (44 s.) ja vanahärrade eri
05.
01.
38.
a.
rühmas — Juhan Pajur (40 s.).
Laske j uhataj aks nimetatud päeva
p. 9. Jagude parimate laskurite
del
määran malevkonna spordipealiku
kohad omandasid :
H. Kärki.
1. kompaniis:
I
rühma 1. jaos — Vladimir Klaas § 6. Purilennu salgal õn kavatsus
(35 s.) ja 2. jaos — Arnold Volberg korraldada lähemal ajal Ontika ran
(29 s.) ; II rühma 1. jaos — Manivald nal, Virumaal, purilennu harjutusi
Loite (42 s.) ja 2. jaos — Reinhold kohapealse maastiku otstarbekuse
Tiivas (41 s.); III rühma 1. jaos — määramiseks.
Arnold Nirk (41 s.) ja 2. jaos —
Kõigil sälgä liikmetel, kes soovivad
Robert Maks (37 s.).
harjutustest võtta osa, anda vastav
2. kompaniis :
sooviavaldus hiljemalt 20. detsemb
I
rühma 1. jaos — Riho Kesa (41riks s. a. purilennu sälgä pealikule.
s.) jia 2. jaos — Elmar Siidam (39
Sõit sanna ja tagasi võimaldatakse
s.); II rühma 1. jaos — Hans Kivi kõigile salga liikmeile tasuta. Osa
sikk (34 s.) ja 2. jaos — Georg Ka võtjail varustada vastavate soojade
rafin (35 s,).
jalanõudega ja tuulekindlate riietega.
3. kompaniis:
purilennu sälgä 1. jaos —- Aleksan
§ 7. Neil purilennu sälgä liikmeil,
der Kask (42 s.); vanahärrade eri kes õn sooritanud purilennu A, B või
rühma 1. jaos — Egon Lepik (33 s.), C klassi katsed, esitada malevkonna
2. jaos — Jaan Kilter (38 s.) ja 3. staapi hiljemalt 10. 01. 1938. a. oma
jaos — Anton Raudsepp (29 s.).
päevapilt, suuruses 4,5X6 cm, puri
lenduri
kutsetunnistuse saamiseks.
p. 10. Koik punktides 6, 7, 8 ja 9
nimetatud parimad laskurid omanda
§ 8. Vabastan A. Vilke 2. kompa
vad isiklikud jäävad auhinnad, kus nii II rühma pealiku kohalt, oma pal
juures paremuse selgitamisel õn ar vel, ajapuudusel, arvates 15.12. 37. a.
vesse võetud ainult tegelikult saavu
tatud silmade arv kolmandik-ku j us,
§ 9. Vabastan Elmar Tükki 2.
lisasilmadeta (vaata minu kskk. nr. kompanii I rühma 1. jao pealiku ko
22, § 2 — 1987. a.).
halt ja määran tema sama kompanii
p. 11. Auhindade kätteandmine I rühma pealikuks, arvates 15. 12.
toimub malevkonna 1988. a. korrali 37. a.

§ 10. Vabastan Riho Kesa 2. kom
panii I rühma 1. jao pealiku abi ko
halt ja määran tema sama jao peali
kuks, arvates 15. 12. 37. a.
§ 11. Järgmised kaitseliitlased õn
muutnud oma elukoha ja elavad
nüüd:
1) E. Rebas — Kehra, Sulfaattselluloosivabrik; 2) Ei. Ploompuu —
Roosikrantsi 3—7; 3) V. Kohver —
Jakobsoni 56—1; 4) A. Radik —
Kehra mõis, Harjumaal, ja 5) A. Pak
ri (end. Vilke) — Müürivahe 215—3.
A. Tääker,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Suurtükiväe Rügemendile
15. 12. 37. a. nr. 36.
§ 1. Jõudsin tagasi teenistusalaliselt läkituselt ja asusin rügemendi
juhtimisele, arvates 14. 12. 37. a.
Minu abil lin. B. Hein’il pöörduda
oma otseste kohustuste täitmisele.
§ 2. Avaldan südamlikku tänu
kõigile pealikuile ja malevlasile, kes
lõppeva aasta jooksul raugematu
tahte ja hoolega täitsid endale vaba
tahtlikult võetud kohustusi.
Minu suurim tänu kä rügemendi
juures tegutsevate naiskodukaitse
jaoskondade esinaistele ja liikmeile,
kelle abivalmis kaastöö aitas palju
kaasa rügemendi allüksuste majan
dusliku külje kindlustamisele, sa
muti kõigile asutusile, ettevõtteile
ning isikuile, kes rügementi aineli
selt abistasid. Kogu rügemendi pe
rele — meestele, naistele ja noor
tele — ja tema sõpradele, soovin lõ
busaid pühi ja õnnelikku uut aastat,
et puhanult kokku tulles uuel aastal
võiksime uue innu ja energiaga asu
da tööle.
§ 3. Määran vaheaja rügemendi
õppetegevuses 16. 12. 37. a. — 11.
01. 38. a.
§ 4. Rügemendi õppetegevuse al
guse puhul pean 12. 01. 38. a. kell
1900 maleva õppesaalis loengu teemal
„ ülevaade kaasaja relvatööstuse saa
vutusist", millest osavõtt õn kohus
tuslik kõigile rügemendi Tallinnas
elavaile kaitseliitlasile.
§ 5. Vabastan merekindl. Viimsi
divisjonis kohtadelt, arvates 10. 11.
37. a., Andres NittimT — sekretäri
abi kohalt; Arnold Viira —- staabi
kirjutaja kohalt; Evald Grau — pa
tarei nr. 8 sanitaarpealiku kohalt;

Jaan Andrellerii — patarei nr. 11
sanitaarpealiku kohalt.
§ 6. Kinnitan merekindl. Viimsi
divisjonis kohtadele, arvates 10. 11.
37. a.: Arnold Viira — divisjoni
sekretäri abiks; Evald Grau — pa
tarei nr. 11 sanitaarpealikuks;
Enn Vainomäe — patarei nr. 8 sa
nitaarpealikuks, pannes temale üht
lasi patarei sekretäri kohused; Al
fons Pajuste — patarei nr. 7 vara
hoidjaks ja Viktor Poonit — pata
rei nr. 7 sekretäriks.
§ 7. Viin üle merekindluste Viim
si divisjonis, arvates 10. 11. 37. a.:
J. Andrellerii patareist nr. 11 — di
visjoni staapi; E. Grau patareist
nr. 8 — patareisse nr. 11; H. Viik’i
patareist nr. 7 — patareisse nr. 11.
§ 8. Viin üle res.-n.-Itn. N. Sausailov’i välisrtv. divisjoni sisekaitse
rühmast sama divisjoni juhtimispatareisse, arvates 15. 12. 37. a.
§ 9. Valvkond Kaitseliidu Pea
staapi ja korrapidajad-pealikud ma
leva majja saata jaanuarikuus 1938.
a.: 8. — välisrtv. divisjoni patareist
nr. 1 ja 21. — välisrtv. divisjoni pa
tareist nr. 2.
§ 10. Alljärgnevad kaitseliitlased
õn muutnud elukoha ja elavad nüüd:
välisuurtükiväe divisjonist: R. Roos
— õuna 8—6; A. Humal — Tulika
3—3; V. Vaher — Kuu 5-a—6;
merekindl. Viimsi divisjonist: A.
Viira — Tallinnas, Poska t. 24—1
ja A. Pajuste — Tallinnas, Falkpargi 18-a—24.
§ 11. Välisuurtükiväe divisjoni
pealik vabastas divisjoni sisekaitse
rühma pealiku J. Urv’i 08. 12. 37. a.
— 15. 03. 38. a. kaitseliidu teenis
tuskohuste täitmisest ja määras sel
leks ajaks rühma pealiku aj. k. t.
res.-kpt. F. Gisetti.
§ 12. Välisrtv. divisjoni pealik
läkitas r.-lipnik A. Urmet’! tagasi
õppepatarei pealiku käsutusest juhtimispatareisse, arvates 01. 12.
37. a.
§ 13.
Välisuurtükiväe divisjoni
pealik läkitab res.-lipn. Karl Silla
mäe divisjoni staabist õppepatarei
pealiku käsutusse, arvates 15. 12.
37. a.
§ 14. Välisrtv. div. pealik mää
ras korrapidajaiks divisjoni õppe
päevadel: 12. 01. 38. a. — pik. K.
Luuki; 19. 01. 38. a. — n.-ltn. H.
Leies’i; 26. 01. 38. a. — Itn. H. Uibo;
02. 02. 38. a. — pik. V. Kuusk
mann’! ; 09. 02. 38. a. — pik. K.

Maieva võimlas
Laupäeval, 18. detsembril s. a ,
kaitseliitlasile, Naiskodukaitse liik
meile ja nende poolt kaasa toodud
külaüsiie

jõulu vana, ettekannete, king tuste,
tantsu ja muude lõbustustega.
Mängib maleva orkester.
Sisse minek ä 50 senti.
Algus kell 2000.

Rüütel’!; 16. 02. 38. a. — lpn. A.
Koov’i ja 23. 02. 38. a. — lpn. E.
Randlepp’!.
§ 15. Välisuurtükiväe divisjoni
pealik korraldab järgmised ettekan
ded :
19. 01. 38. a.:
„Motoriseeritud
patarei" — n.-ltn. E. Kotkas.
02. 02. 38. a.: „Esmaabi andmine"
— seletused ja demonstratsioonid.
Õppust juhatab divisjoni sanitaar
pealik dr. F. Paas.
16. 02. 38. a.: „Tankitõrj e-kahurite kasutamine, eriti meie oludes" —
ltn. J. Oksenberg.
Kõik nimetatud ettekanded peetak
se maleva õppesaalis, algusega kell
1900. Kõigile välisuurtükiväe divis
joni kaitseliitlasile õn neist õppusist
osavõtt kohustuslik.
§ 16. Välisuurtükiväe divisjoni
pealiku korraldusel peetakse peali
ku iie, alates veltveeblist allapoole,
nende pealikute kandidaatidele ning
kõigile reserv-allohvitseridele eriala
õppused, õppused jagunevad kahte
ossa — iseseisev aine läbitöötamine
ja kontrollõppused. Kontrollõppus ed
algavad 1938. a. veebruarikuu teisel
poolel. Iga pealik valmistab end ko
dus ette oma eriala vastavates küsi
mustes. õppusist osavõtjad ja nende
erialad tehakse teatavaks patareide
pealikute kaudu. Vastavalt erialale
peavad pealikud omama teadmisi ja
oskusi järgmiselt:
Suurtüki erialal:
Sv. E. I täielik tundmine; 76v ka
huri materiaalosa ja laskemoona täie
lik tundmine; tulepositsiooni valik ja
organi seerimine.
Side erialal:
Induktoiriline välitel efoniaparaat;
induktoriline kommutaator; välikaa-

Kesknädabtš, 22. detsembril s. a.,
kaitseliitlaste ja Naiskodukaitse
liikmete

jõuluvana, ettekannete, lastemän
gude, humäe j. m. lõbustustega.
Sisse minek lastele ä 10 senti
Algus keti 1700.
Ruumipuuduse! võõraid Jap-d
sisse ei lasta.

bei, selle hooldamine, imbutamine ja
kontrollimine; kaabli värtnad ja töö
riistade komplektid; liini ehitamine;
patarei side j ao koosseis; patarei side
võrk kaitsel; -topograafiline kaart,
selle kasutamine ja lugemine.
Luure erialal:
Topograafiline kaart, selle lugemi
ne ja kasutamine; bussol ja tööd sel
lega; binokkel ja mõõtmised sellega;
mall ja tööd sellega; perspektiivvisand; tulepositsiooni ja vaatluspunk
tide valik.
Kontrollõppuste teostajaiks ja korraldajaiks määras divisjoni pealik:
suurtüki erialal — ltn. J. Oksen
berg’!,
side erialal — n.-ltn. U. Riga ja
luure erialal — n.-ltn. K. Karunga.
Kui õppuste ettevalmistusperioodil
tekivad imõnipgad küsimused, mida
pealikud-allohvitserid ei suuda ise la
hendada, siis pöörata, vastavalt eri
alale, vastavate patareide pealikute
poole.
§ 17. -Sageli tuleb ette, et kaitse
liitlastele antud korraldused, käsud
ja ülesanded ei leia õigeaegset täit
mist. Vajatakse veel korduvaid mee
letuletusi ja lõpuks osutub sageli ik
kagi ülesande täitmine puudulikuks
ja lohakaks. Juhtides kaitseliitlaste
tähelepanu ülaltoodule nõuan, et sel
lased nähted jäävalt kaoksid. Iga
sugused korraldused, käsud ja üles
anded peavad leidma täpset täitmist
määratud tähtaegadeks. Selle nõude
mittetäitmisele järgneb edaspidi ka
ristus.
§ 18. Tuletan meele merekindl.
Viimsi divisjoni kaitseliitlasile, et
kõik need, kes senini ei ole tasunud
divisjonile „Tall. Hal. Teadete" tel-

limisraha 1937. a. eest, seda teeksid
võimalikult peatselt. Tellimisraha
võtavad vastu: Tallinnas — divisjo
ni majanduspealik ja Viimsis pik.
A. iSard.
A. Terra s,
kapten,
rügemendi pealik.

Käskkiri
Raudtee üksikule pataljonile

dusse määran: 09. 01. 38. a. —
pik. E. Jürgenson ja 26. 01. 38. a.
— pik. M. Lauter.
H. Onni,
kapten,
Kergedivisjoni pealik.

Käskkiri
Üksikule sidekompaniile

järelikult — korralduste mittetead
misega mitteilmumist vabandada ei
saa.
Põhjendamata puudumist ja kõr
valekaldumist loen lodevaks teenis
tuskohuste täitmiseks, seega dist
sipliini rikkumiseks ning olen sunni
tud käsitama Kodukorra § 275, üht
lasi süüdlased esitama üksuse juha
tusele järelduste tegemiseks.
§ 7. III rühma pealikul määrata
vahtkond Kaitseliidu Peastaapi es
maspäeval 10. jaan. 1938. a.
Korrapidaj alks-pealikuks maleva
majja samaks päevaks määran pea
lik A. Välik’u.
§ 8. 31. dets. s. a., algusega kell
2100, korraldab kompanii koos Nais
kodukaitse staabi jaoskonnaga ja
üks. soomusauto kompaniiga oma
liikmetele ja nende külalistele kinni
se „ aas tavahetu se-peo “.
Osa võtta soovijatel kutsekaartide
saamiseks aegsasti pöörduda sekre
tär P. Otisoo poole.
Kutsekaartide arv õn piiratud.
§ 9. 31. dets. s. a. „aastavahetusepidu" korraldavasse toimkonda ük
suse esindajana määran majanduspealiku k. t. R. Jaanus’e ja pik. P.
Otisoo.
U. O j a s s o n,
kompanii pealik.

15. 12. 37. a. nr. 23.
§ 1. Soovin kõigile üksuste liik
15. 12. 37. a. nr. 35.
meile rõõmsaid jõulupühi ja õnne
§ 1. Määran vahtkonnad KL pea rikast uut aastat.
staapi ja koirrapidajad-pealikud ma
Jätkugu kä eeloleval aastal kõi
leva majja jaanuarikuuks 1938. a.: gil hoogu ja tahet kodukaitse tööks.
07. 01. — 3. kompaniist ja 25. 01.
§ 2. Korraldan neljapäeval, 13.
— I kompaniist.
01. 38. a., kell 1900 maleva õppetoas
§ 2. Kompaniipeälikuil määrata kompaniile loengu gaasiasj andu sest,
korrapidajad pataljoni staapi jaa millest osavõtt õn kõigile sunduslik.
nuarikuus
1938. a. järgmiselt:
Loengut peab cand. chem. R.
I kompaniil — 18., 21.; 2. komp. — Lagle.
4., 7., 25., 28.; 3. komp. — 11., 14.
Ühtlasi teatan, et järgmine eriala
§ 3. Korraldan 21. 12. 37. pataljo õppus peetakse neljapäeval 27. jaan.
ni staabis lusik eala õppuse. Osavõtt 1938. a. kell 1900 maleva eriüksuste
õn kohustuslik kõigile rühmapeali- õppetoas.
kuile, komp. relvurpealikuile ja rüh
§ 3. Kinnitan üksik-sidekompanii
made laskejuhataj aile. õppuse algus spordipealiku abiks ml vi. Paul Reskell 1800.
saar’i, arvates 1. dets. s. a.
§ 4. ,,Maleva Teadete" tellimiste
§ 4. Teenistuse nimel avaldan tänu
vastuvõtmine õn igal teisipäeval ja üksuse korvpalli meeskonnale, kes
reedel pataljoni staabis. Et pataljo maleva üksuste vahelistel 1937/38. a.
ni tööga ja maleva korraldustega korvpallivõistlustel väärikalt esindas
kursis olla, tuleb kõigil pataljoni üksust, tulles malevas teisele kohale.
kaitseliitlasil tellida „Maleva Tea
§ 5. Olen märganud, et õppustel,
Käskkiri
ted".
loenguil, kogunemisi! jne. viibib Õige
Üksikule
soomusautokompa§ 5. Soovin kõigile pataljoni kait vähe vormiriideis pealikuid ja ma
niile
seliitlasile rõõmsaid pühi ja õnne levlast.
rikast uut aastat.
15.
12.
37. a. nr. 6.
Vormis esinemine omab aga meie
A. Pihla k,
organisatsioonis suure tähtsuse, an
§ 1. Maleva pealiku korraldusel
pataljoni pealik.
nab esinemisel üksusele ühtlase vä peetakse s.-a. kompaniile kontroll
limuse ja aitab süvendada üksuse kogunemine maleva õppe ruum es 21.
Käskkiri
ühtekuuluvuse tunnet.
detsembril s. a., algusega kell 1900,
Panen üksuse liikmeile südamele millest kohustan võtma osa kõiki
Kerge-divisjoniie
eelnimetatut arvestada ja et võima komp. tegevliikmeid. Ilmuda vormis
15. 12. 37. a. nr. 23.
likult kõik liikmed oleksid igasugus ja võtta kaasa kõik välja antud rel
§ 1. Soovin divisjoni mees- ja tel kaitseliidu kogunemistel varus vad, laskemoon, varustus ja k.-l.
naisperele rõõmsaid jõulupühi ja tatud kaitseliidu vormiga.
liikmekaart.
õnnerikast uut aastat. Südamlikeni
§ 6. Olen korduvalt juhtinud pea
§ 2. Määran korrapidaj aiks ja abi
tänu ja parimad õnnesoovid kä kõi likute ja malevlaste tähelepanu ko jõududeks 31. detsembril s. a. ma
gile divisjoni toetajaile.
dukorra vastavaile §§, kuid olen hoi leva ruumes korraldatavale aastava
Loodan, et järgneval aastal divis dunud tõsisemate järelduste tegemi hetu se-p eole järgmised pealikud ja
joni liikmeskond võtab divisjoni sest vabandavate põhjusteta õppus malevlased : 1) H. Anni, 2) V. Piireluavaldustest osa niisama hoogsalt telt puudumise suhtes.
vald’i, 3) J. Villmanni, 4) K. Lind
ja samasuguse heatahtlikkuse ning
Kasutan juhust käesoleva ,,,Male pere, 5) E. Milistveri, 6) K. Reminnuga kui seni.
va Teadete" kaudu, mis saadetakse liiki, 7) iE. Pildi, 8) E. Naapi,
§ 2. Katkestan pühadeaegse va kõigile liikmeile, teha teatavaks, et 9) N. Kauniste ja 10) T. Krauli.
heaja puhul divisjoni korralise te üksuse üldõppustele ilmumiseks eriÜ1 dkorraldaj aks s.-a. kompanii
gevuse kuni LO. jaanuarini 1938. a. käsike kellelegi ei saadeta, vaid see poolt määran majanduspealiku B.
§ 3. Määran vahtkonna Kaitse tehakse käskkirjaga „Maleva Tea Orelli jia temale abiks pik. F. En
liidu ■ Peastaapi jaanuarikuus 1938. dete" kaudu, missugune igal liikmel geli.
a. järgnevalt: 09. 01. 38. a. — rat peab olema tellitud (Kodukord § 34
Määratud ilmuda maleva võimlas
sa eskadroni st ja 26. 01. 38. a. — p. 10), kä õn käskkiri ja muud kor se vormis 31. 12. 37. a., hiljemalt
suuskratturite eskadronist.
raldused kõigile liikmeile kättesaa kell 2000.
Vahtkonna revideerijaks ja kor davad igal esmaspäeval ja neljapäe
§ 3. Karistan mivl. Johannes Vill
rapidajaks pealikuks maleva ko val kella 1900—2100 üksuse staabis; manni kahe teenistustoimkonnaga

väljaspool järjekorda selle eest, et
olles määratud minu kskk. nr. 4
§ 1 vahtkonda 12. 11. 37. a. ta ei
ilmunud sinna ega kannud kä minule
ette mitteilmumise põhjusi.
ühtlasi hoiatan ml vi. J. Vill
manni, et kui ta edaspidi ei täida
kaitseliidu teenistuskohuseid korra
likumalt senisest, siis kustutan ta
nimekirjast Kaitseliidu tegevusest
loiu osavõtu pärast.
§ 4. Määran vahtkonda Kaitselii
du Peastaapi 11. 01. 38. a.: vahtkonnanpealikuks mlvi. N. Kauniste, valvureilks: malevlased Joh. Villmanni,
M. Saia ja August Treiali.
Korrapidaj aks-pealikuks
maleva
majja samal päeval määran pealik
Konstantin Remliki.
Joh. S p u u 1,
üks. s.-a. kompanii pealik.

Naiskodukaitse
Tallinna ringkonnale.
Jõuluõhtu kaitseliidu ja naiskodu
kaitse liikmeile korraldatakse 18.
dets. s. a. Tallinna maleva võimlas,
algusega kell 2000. Sissepääs ä 50
senti.
Jõuluõhtu kava 18. dets. s. a. õn
järgmine: mängib maleva orkester,
laulab Naisk. Tall. Ringkonna laulu
koor, soololaulud, metsasarv, jõulu
vana, pöialpoisid, kingitu ste-laud jne.
Laste-jõulupuu kaitseliidu ja nais
kodukaitse liikmete lastele ja noor
kotkaste ning kodu tütarde juhtidele
korraldatakse 22. dets. s. a., alguse
ga kell 1700, maleva võimlas.
Laste-jõulupuul õn loterii ä 20 s.
Iga pilet võidab. Laste lõbustami
seks õn liumägi, pallivisikamine, Õnneõng ja einelaud. Sissepääs 10 s.
Osa võtta soovijate eelregistreeri
mine õn maleva staabis, Naisk. Täll.
Ringkonna staabis ja jaoskondade
esinaise juures. Viimane registreeri
mine õn teisip., 21. skp., Naisk. Tall.
Ringk. staabis kella 0830—1200 ja
1700—2130, tel. 470-97.
Naiskodukaitse Täll. Ringkonna
lasteaia jõulupuu õn 19. dets. s. a.
kell 1600 ringkonna ruumes.
Lasteaia jõulupuul ringkonna ju
hatus korraldab teelaua lastele, nen
de vanematele ja kutsutud külalis
tele. Lasteaia jõuluõhtust ja teelauast palun osa võtta kõiki jaos
kondade esinaisi.
Töö jaoskondade vahel õn jaota
tud järgmiselt:
Toompea jaosk. — kassad 18. ja
22. dets. s. a. Kohal olla 18. skp. kell
1900 ja 22. skp. kella 1600.

Maleva staabi jaosk. — eeskava
korraldamine kaitseliidu ja naisko
dukaitse jõulupuul. Hoolitseda ees
kava õigeaegse läbiviimise eest.
Lõuna jaosk. — loterii.
Sadama ja Välisuurt. div. jaosk.
koos — liumägi. Kohal olla kella
1600.
Kalevi jaosk. — palli viskamine ja
õnneõng.
Kerge-div. j aosk. — j õulup-uu ehti
mine. Mõlemal päeval jõulupuu ehti
mine lõpetada tund aega enne algust.
Põhja jaosk. — korrapidajad koos
kodutütardega 22. dets. s. a. ja ustel
18. skp.
Kopli jaosk. — korrapidajad ustel
22. dets. s. a. Kohal olla kell 1600.
Nõmme jaosk. — einelaud korral
dada 22. dets. s. a. kell 1600.
Palun linna jaoskondade esinaisi,
kellel sanitaairvarustuse muretsemise
summad toomata, kontrollida, et
kõik kohad nimestiku järgi läbi
käiakse. Korjandus lõpeb 18. det
sembril s. a.
Soovin kodukaitse perele; — kait
seliidu ja naiskodukaitse liikmeile,
ringkonna laulukoorile, kodutütardele ja noorkotkatele — rõõmsaid jõupühi ja õnnelikku uut aastat.
Sirutame sõbralikult üksteisele
käe, soovides tervist, jõudu ja õnne
ühiseks üksmeelseks ülesehitavaks
tööks ornja organisatsioonis, isiklikus
ja riiklikus elus.
A. J e e t s,
esinaine.

Põhja jaoskonnale
Kõigile Põhja jaoskonna ja ma
levkonna liikmeile ning noortele
kotkastele soovin jaoskonna ja enda
nimel rõõmsaid jõulupühi ja õnne
rikast uut aastat.
Järgmine käsitööõhtu peetakse
kesknädalal, 12. jaan. 1938. a.
B. Sults,
esinaine.

Noorte Kotkaste
Tallinna Maleva vanema
käskkiri
nr. 63
Tallinnas, 7. detsembril 1937. a.
§ 1.
Avaldan väljavõtted Noorte Kot
kaste Peavanema käskkirjast nr.
105.
§ 1 Seisame oma tege vuse 8. aas
tasse astumise lävel. Iga järgnev

aasta toob meile uusi ülesandeid,
laiendab tegevust ja püstitab kohus
tusi. Arenevas töös peabki see nii
olema.
Noorte Kotkaste kaheksas tege
vusaasta kujuneb aga erinevaks oma
ülesannete rohkuselt. Peame selle
aasta kestes rajama alused oma va
nemate poiste tööle ja nende üksus
te võrku arendama. Peame oma
vanemate juhtide tööd täpsustama
ja nende ülesandeid lõplikult kujun
dama. Peame ehitama endale juh
tide ja poiste väljaõppe teostamiseks
õppetsentrumi koos alatiste laagriplatsidega.
Erakordse ülesandena aga tähis
tame meie riigi iseseisvuse 20. aas
tapäeva oma igapäevases töös ja
märgime seda suurema kokkutule
kuga võidupühal 1938. aastal.
Meie senised töötulemused õn mei
le annud kindla seisukoha Eesti
noorteorganisatsioonide
eesotsas.
Meie edaspidine töö peab selle kind
lustama lõplikult ja jäävalt. Te
gevuse aastapäeval soovin meie
noorte kotkaste organisatsiooni liik
meskonnale ja juhtkonnale edu sel
leks tööks ja jõudu püsivaks sam
mumiseks Eesti elu edasiviimiseks,
rahvusliku vaimu kindlustamiseks
ja kõigi eesti noorte sõprade tugev
damiseks.
§ 2. Noorte Kotkaste seitsmendal
tegevusaastapäeval, 30. novembril
s. a., tunnistan noorhaugaste
hoolsus paela vääriliseks hool
sad noorhaukad.
Tallinna Malevast : nh.
Vellendi, Valdur, nh. Männikson,
Elmar, nh. Rätsep, Günther, nh.
Sarv, Olaf, nh. Ruubel, Kalju, nh.
Leok, Raimond.
§ 3. Noorte Kotkaste seitsmen
dal tegevusaastapäeval, 30. novemb
ril s. a., tunnistan noorkotkas
te h o o 1 s u Si p al e 1 a vääriliseks
hoole ja tublidusega töötanud noo
red kotkad:
Tallinna malevast: kp.
Ots, Hans, kp. Koitlepp, Endel, pk.
Leppiman, Arkadi, pk. Sangast, Ar
nold, pk. Thomson, Eugen, kp. Ma
dise, Johannes, pk. Birk, Jafcik-Arved,
kp. Vimmsaare, Kuulo, kp. Brambat,
Väino, kp. Kalda, Paul, kp. Sander,
Valdek, kp. Luppe, Hans, kp. Aitsen, Erik, kp. Väljak, Giuseppe, kp.
Ball, Ioldemar, kp. Seljamaa, Ju
lius.
§ 4. Noorte Kotkaste seitsmen
dal tegevusaastapäeval, 30. novemb
ril s. a., tunnistan hoolsus-

märgi vääriliseks pideva hoole ja
tublidusega töötanud noored kotkad:
Tallinna Malevast : kp.
Roosaar, Jüri, kp. Rebane, Endel,
kp. Ant, Endel, kp. Kallas, Ants,
kp. Kuik, Leo.
§ 5. Noorte Kotkaste seitsmen
dal tegevusaastapäeval, 30. novemb
ril s. a., tunnistan teenetekirj a vääriliseks edukalt juhtimise
alal tegutsenud noorte kotkaste ju
hid :
Tallinna Malevast : Kivi,
Eduard, Ida malevkonna pealiku
abi.
§ 7. Noorte Kotkaste seitsmen
dal tegevusaastapäeval, 30. novemb
ril s. a., tunnistan k o t k a j uh i
märgi vääriliseks juhtimise oskusi
ja võimeid üles näidanud noorkotkad:
Tallinna Malevast:
Nk. Kokk, Edgar, maleva instruk
tor.
Nk. Vahur, Jaak, Kalevi ,,Pikse"
rühma vanakotkas.
Nk. Kivi, Al-der, Lõuna malev
konna pealiku abi.
Nk. Ant, Lembit, Põhja malev
konna pealiku abi.
§ 8. Noorte Kotkaste seitsmen
dal tegevusaastapäeval, 30. novemb
ril s. a., tunnistan aita j a märgi
väärilisteks üle 2 aasta noorkotkastega hästi töötanud ja üldettevõtete
korraldamises kaasa aidanud vane
mad tegelased :
Tallinna Malevast:
Major Lepp, Jaan, VR. II/2 ja 3.
KL maleva pealik.
Lender, Uiio, maleva majanduspealik.
Abram, Kunnar, Kalevi Merirühma vanakotkas.
Riismandel, Jaan, Lõuna ,,Side“
rühma majanduspealik.
§

2.

Soovin neile vanematele tegelas
tele, juhtidele ja noortele, kes õn
tegevusaastapäeval leidnud tunnus
tust Noorte Kotkaste Peavanemalt
tunnustusvälj enduste annetamisega,
südamest õnne ja õnne kä edaspidi
seks tööks.
§ 3.
Kinnitan Noorte Kotkaste Tallin
na Maleva poolt korraldatava kooli
õppetöö võistluse tagajärjed 1936/
37. õppeaasta II poole kohta järg
nevalt :

I *|~ Arnold Pälling’it
mälestab

SUURTÜKIVÄE RÜGEMENT.
!
Kesk
mine
hinne

Rühmad.
Koht

I
II
III
IV

Üksus

Kalevi „Pikse“ rh....................
Kalevi Vestholmi gümn. rh. .
Nõmme H rh............................
Suurtükiväe erirühm . . .

Kesk

mine
hinne

Parim noorkotkas

3,840 pk. Aksel Talpsepp
3,749 kp. Lembit Lehiste
3,652 pk. August Väli .
3,157 pk. Jaan Vähk . .

.
.
.
.

4,750
4,538
4,416
4,400

.
.
.
.
.

4,666
4,875
4,500
4,250
4,625
4,888
4,375
4,800
4,100

Haukapered.
Koht

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Parim noorkotkas

Üksus

Kalevi Vestholmi gümn. I hp.
Nõmme Hiiu hp.......................
Kopli haukapere....................
Kalevi Vestholmi gümn. II hp.
Kalevi „Pikse“ hp..................
Kalevi Pr. Lüts. hp. . . .
Suurtükiväe erirühma hp. .
Ida „Lembitu“ hp....................
Ida „Hirve“ hp........................

4,010
3,8512
3,779
3,758
3,721
3,676
3,384
3,083
2,669

hp.
nh.
pk.
hp.
pp.
pp.
pp.
nh.
pp.

Arno Hellat .
Olimar Kangur
Hugo Vinn .
Ilmar Teose .
Evald Mägi .
Sven Linholm
Leonti. Kliiman
Al-der Loit .
ürgo Ibrus .

.
.
.

Esitatud kooli õppetöö hinnete
nimestikest puudusid osa õpilaste
hindeid: „Hirve“ perest — 5, „Lembitu“ perest — 4. Suurtükiväe erk
rühmast — 2. Selletõttu nendes
üksustes esitatud õppetöö hinnete
keskmise jagamine üksuse tõelise
liikmete arvuga õn viinud üksuse

keskmise allapoole kui seda oleks
juhtunud kõikide õpilaste hinnete
esitamise puhul.
Võistlusmääruse § 3 põhjal lan
gesid võistlusest välja järgmised
rühmad ja haukapered, kes olid esi
tanud nimestikud pärast tähtpäeva,
s. o. pärast 15. sept.

Keskmine
hinne

Keskmine
hinne

Rühm.
TZ
.
t
Koht

üksus

I Kalevi Ingl. Kolledži rh.
II Lõuna „Tungla“ rh. . .
IH Põhja „Eskadroni“ rh. .
IV Lõuna „Tähe“ rh. . . .
V Nõmme ,,Mustamäe" rh. .
VI Kopli I rh..........................

Parim noorkotkas

3,636
5,581
3,523
3,350
3,289
3,242

PP. Olaf õun....................
alg. Al-der Utkin . . .
kp. Uudo Toome ....
PiP. Ervin Rütesby . . .
pk. Feliks Hunt .....
pik. Arnold Tomson . . .

.
.
.
.
.
.

4,400
4,500
4,244
4,250
4,244
4,200

Haukaper e.
Koht

I Harku rühm hp. . . . 4,186 pp. Elmo Tamm .... .
II Lõuna „Tungla" hp. . . 3,710 pik. Heino Kivi . . . •
III Lõuna Pedagoogiumi hp. . 3,520 pk. Rene Rätsnik . • •• .
.
IV Kalevi „Lõvi“ hp. . . . 3,516 nh. Valdur Vellendi
Alus: Võistluse hindamisekomisjoni otsus 24. novemril 1987.
p A. U es s o n,
maleva vanem.

4,875
4,636
4,230
4,400
a.

H. Lagu a,
maleva pealik.
(Järgneb.)

Väljaandja: Kaitseliidu Tallinna Maleva staap.

Vastutav toimetaja: major J. Lepp.
Täll. Eesti Kiri.-Ufa. tr. Pikk t. 2. 1937.

