K, L.

Tallinna
Toimetus Jo talitus
Kaarli t. 10
Tallinna maleva staap.
Telef, 9-98.
Kuulutuste hind »
Kuulutuste küljel 8 s. mm. 1 veerul
Teksti ees 16 s. mm. 1 veerul;
Tekstis 20 s. mm. 1 veerul.
Kaitseliitlastele 5Q°/o hinnaalandusega.

Nr. 10 (64)

1 kord nädalas

Tellimishind
1.50 kr. aastas
võetakse vastu peale maleva
kõikides malevkondade staapi
des ja naiskodukaitse juhatustes.

Neljapäeval, 13. märtsil 1930. a.

Käskkiri
kaitseliidu Tallinna male
vale.

§

2.

III aastakäik.

Malevlaste kohaleviimiseks sõidab
veoauto välja maleva staabist kell
0800, kell 0845, kell 0930 ja kell 1030,
edaspidi tarviduse järele.

Avaldan Poola strzelecki peastaa
bi käskkirja nr. 4/30, 15. veebruarist
s. a.:
Nr. 10.
~
Eesti kaitseliidu ohvitserid (peali
§ 5.
11. märtsil 1930. a.
kud) nimetatakse strzelecki ühingu
Pühapäeval, 16. märtsil s. a., kella
ohvitserideks.
§ 1.
0900
Mustamäe lasketiirul korraldaAlljärgnevad Eesti kaitseliidu oh
Avaldan kaitseliidu ülema käsk
tavaile
klassikatseile määran komis
vitserid
(pealikud)
nimetatakse
kirja 8. märtsist s. a. nr. 9.
joni järgmises koosseisus: esimees
strzelecki
ühingu
ohvitserideks,
sa
§ 2. Tallinna maleva instruktori
vanem instruktori k. t. leitnant E.
kohustetäitja lipnik Heinrich Silber’! mades kraadides, mis nende oma or Kask, liikmed pealikud A. Tääker ja
kinnitan sama maleva instruktoriks ganisatsioonides neil ette õn nähtud: A. Liefländer.
1.
Pinka, Friedrich;
2. Terras,
24. veebruarist s. a. arvates.
§ 6.
Karl;
3. Uibopuu, Friedrich;
4.
Õiendus: lhj. nr. 322.
Minu käskkirja nr. 7 § 12 1930. a.
§ 11. Avaldan kaitseliidust välja Zimmermann, Jaan; 5. Klaar, Jaan;
täienduseks
määran maleva laskur6.
Pajusson,
Valter;
7.
Abrams,
Bern
heidetute nimekirja:
hard;
8.
Reier,
Herman;
9.
Tääker,
grupi
vanema
abiks pealik J. Trumm’!
Harju malevast:
Arthur;
10.
Manitski
Edgar;
11.
ja
grupi
tehniliseks
nõuandjaks pea
1. Petrov, August Jaani p., sünd.
Odenberg,
Artur;
12.
Terras,
Alfred;
lik
R.
Passup’i.
2. V 1897. a. 2. Amberg, Magnus
Kõigil grupi laskureil ja teisi! lask
Hansu p., sünd. 1880. a. 3. Klaus, 13. Kepper, Alfred; 14. Ingermann,
Hans;
15.
Kask,
Emil;
16.
Silber,
misest
huvitatud paremail laskureil
Johannes Joh. p., sünd. 23. V 1910.
Heinrich;
17.
Habicht,
Josep;
18.
lasknusse
puutuvais küsimusis pöö
a. 4. Klauson, Joh. Jenny p., sünd.
Kurvits,
Paul;
19.
Roth,
Villem;
20.
rata
tähedatud
pealikute poole.
17. II 1910. a. 5. Riismann, Aleks.
Suursööt,
Oskar;
21.
Loun,
Aleksan
Juhani p., sünd. 10. X 1910. a. 6.
§ 7.
Tori, Alfred Otto p., sünd. 8. IX der; 22. Kauba, Johannes; 23.
1904. a. 7. Kärner, Arno-Joh. Lud Trumm, Julius; 24. Raudsepp, Ru
Avaldan teadmiseks, et maleva
vig! p., sünd. 18. IX 1906. a., 8. Väl dolf; 25. Reintam, Paul; 26. Tief, laskurgrupile pannakse maleva poolt
jak, Martin Jakobi p., sünd. 4. VII Otto.
välja 8 auhinda, mille omandavad
§ 3.
1907. a. 9. Annz, Rudolf Jaani p.,
need 8 paremat laskurit, kes neljal
sünd. 19. IX. 1890. a. 10. Vilmann,
Poola strzelecki ühingu (küttide järjekorralisel laskeharjutused ala
Mart Mardi p., sünd. 10. X 1902. a. liidu) Varssavi ringkonna komandant tes 9. märtsist s. a., paremaid taga
11. Vart, August-Heinrich Karli p., ja välisasjade büroo juhataja Vladis järgi saavutavad. Üksikasjalised tin
sünd. 24. VI 1905. a. 12. Veinberg, lav
Ludvig Evert loetakse kaitselii gimused annab teada pealik P. Rein
Gustav Villemi p., sünd. 21. VIII du Tallinna maleva pealikute koossei tam.
1899. a. 13. Liiders, Jaan Mardi p.,
§ 8.
sünd. 28.11 1899. a. 14. Arvin, Aleks. su, relvavendluse põhjal, mis õn sõl
mitud
eelpooltähendatud
ringkonna
KorraJpidaj aiks-pealikuiks Tondi
Johani p., sünd. 5. 1 1897. a.
15.
lasketiirudele pühapäeval, 16. märtsil
Jaanberg, Al-der Tooma p„ sünd. 1. ja Tallinna maleva vahel.
s. a., määran kella 0900—1230 pealik
X 1906. a. 16. Schults, Joh. Villemi
§ 4.
A. Birkan’! Sadama malevkonnast ja
p., sünd. 14. I 1910. a. 17. Nahkur,
Ferd. Aleks, p., sünd. 26. VI 1911. a.
Korraldan laskurklassikatsed II ja kella 1230—1600 pealik P. Kõrts’i
18. Villenthal, Joh. Jüri p., 6. XII I laskurklassi kutses kinnitamiseks Nõmme malevkonnast.
1881. a.
pühapäeval, 16. märtsil s. a., kell
§ 9.
Pärnumaa malevast:
0900 Mustamäe uuel lasketiirul. Ku
1.
Tomson, Al-der Jaani p., sünd. na need katsed õn ainukesed kevadi
Kaitseväe ühendatud õppeasutuste
24. I 1902. a. 2. Madisson, Joh. Ju sel perioodil, õn soovitav, et kõik ma Tondi lasketiirudele korrapidajad k.
hani p., sünd. 6. VIH 1905. a.
levlased, kes klassiharjutused läbi õn a. märtsi- ja aprillikuude jooksul
õiendus: ljh. nr.nr. 294 ja 349.
lasknud, katsele ilmuksid.
määran järgmiselt:

Sadama malevkond 16. märtsil kella
0900—1230;
Nõmme malevkond 16. märtsil kella
1230—1600;
Põhja malevkond 23. märtsil kella
0900—1230 ja
13.aprillil kella 1230—1600;
Eskadron 23. märtsil kella 1230—
1600;
Lõuna malevkond 30. märtsil kella
0900—1230 ja
27. aprillil kella 0900—1230;
Kalevi malevkond 30. märtsil kella
1230—1600 ja
27. aprillil kella 1230—1600;
Toompea malevkond 6. aprillil kella
0900—1230;
Tehniline malevkond 6. aprillil kella
1230—1600;
Ida malevkond 13. aprillil kella 0900
—1230.
§ 10.

maspäeval, 17. skp., kell 1900, maleva
õppesaalis (vaata samas lehes avalda
tud artikkel „Maleva laskurgrupile").
Maleva pealik.

Jao- ja rühmapealikute
kursusele.
Järgmine välisõppus peetakse pü
hapäeval, 16. märtsil s. a. Kogune
mine kell 0920 Tondil kadettide ka
siino juures. Kaasa võtta relvad,
pliiatsid, kummid ja kaustikud.
Palun kõiki kursuslasi õigel ajal
ilmuda.
E. Kas k,
leitnant,
kursuse j uhataja.

Vabadusristi vendadele.
Avaldan teadmiseks, et vabadus
risti vendade ühingu Tallinna osa
konna liikmeilt võtan liikmemaksu
vastu ja annan liikmekaarte välja
töötundidel ja õhtuti maleva staabis.
Soovitav, et (kõik vabadusristi ven
nad oleksid selle ühingu ümber koon
datud. Üles anda võib kä minu
juures.
F. Pinka,
kolonel,
Tallinna maleva pealik.

Sportlastele.
Maadlejad ja tõstjad!

Ühenduses üleriiklikkude kaitseliidu ras
kejõustiku võistlustega, missugused pee
takse Tallinnas 29. ja 30. skp., korralda
takse laupäeval, 22., ja pühapäeval, 23.
märtsil s. a., Tallinna maleva võistlused al
Maleva laskurgrupile.
Määran malevkondade vahtkonna
gajaile maadluses ja tõstmises.
1. Teen teatavaks, et järgmine
kaitseliidu peastaapi ja korrapidajadM ärkas: algajate alla kuuluvad
pealikud maleva majja käesoleva aas võistlus auhindade peale õn pühapäe võistlejad!, kes alates 1925. a. rahvusvahe
ta aprillikuu peale kindlaks järgmi val, 23. märtsil s. a., kell 09.00, Tondi lisi!, üleriiklikel kaitseliidu, kaitseväe, po
tiirul nr. 1.
selt :
litsei ja Eesti esivõistlustel maadluses ja
2. Esmaspäeval, 17. märtsil, kell tõstmises pole omandanud üldse või mitte
Põhja malevkond 1, 5, 12, 17, 20, 26,
19.00 õn maleva suures õppesaalis rohkem kui kolm auhinda. Siin arvesta
30;
maleva
laskurperele loeng:
Ida malevkond 4, 11, 21, 29;
takse ainult I, II ja III auhinnad. See
„Möödunud
suvel Stokholmis ärapee määrus õn maksev eraldi nii maadluses kui
Lõuna malevkond 2, 6, 10, 16, 19, 25;
tud rahvusvahelised laskevõistlused“, kä tõstmises.
KgWvTm&wmna», ifertgJ!—
major Partsi ja pealik Louni ette
Toompea malevkond 7;
Võistlusteks ülesandmine õn nimekirjakandel
ja „Näpunäited relva käsita line ja nimekirjad ühes kahe kohtuniku ni
Sadama malevkond 8, 23;
mise ja korrashoiu üle", pealik Pas- mega tulevad malevkondade spordipealiTehniline malevkond 9, 24, 27;
supi ettekandel.
Eskadron 18;
kute poolt saata maleva staapi hiljemalt 21.
Usun, et ükski laskur sellest huvi märtsiks s. a.
Divisjon 13, 28;
tavast ettekandest ei puudu. Kä tei
Soomusautode rühm 14.
Iga malevkond võib võistlustele piira
site pealikuile ja laskureile õn osa mata arvul osavõtjaid saata.
võtt võimaldatud.
§ IL
Võistlejad jagatakse keharaskuse järele
Allüksustes 1-st aprillist 1929. a.
3.
Pühapäeval, 9. märtsil, ärapee järgmistesse kaaludesse ja nimelt maadlejad
kuni 1-se aprillini 1930. a. äratarvi tud võistlustel näitasid 20 lasuga la — 7 kaalu ja tõstjad — 5 kaalu.
tatud materjali ja kõlbmatuks muu mades tagajärgi:
Maadlusvõiistlus (mac) kestab vastase
peal. A. Loun
176 silma
tunud inventari (riikliku) peale tule
võitmiseni määruste kohaselt — seljavõit,
„
J. Trumm
174 „
vad aktid kokku seada ja hiljemalt
kuid mitte üle igale üksikule paarile mää
„
R. Passup
171 „
24. märtsiks s. a. minule ette kanda
ratud maksimaalse võitliusaja, s. o. 15 mi
„
R. Raudsep
170 „
käskkirjaga arvelt maha kustuta
nuti ilma vaheajata.
„
P. Kõrts
170 „
miseks. Aktidesse ei tule sisse võt
Tostmisvõistlusi peetakse kolmevõistluta varandus, mida kustutatakse ar mis õn rahuldavad, kuid tuleb silmas sena — ühe käega rebimises, kahe käega
velt maha laskemoona aruandega, s. pidada, et laskespordi klubi ,,rekordi- tõukamises ja rebimises.
o. padrunid, toalaskekuulid ja ton märk“ õn pealik Trummi käes 180
Iga eritõste maksimaalse tagajärje saa
silmaga.
gid, raketid jne.
vutamiseks lubatakse kõigile võistlejaile
40 lasuga kolmest asendist samas viis katset.
Ühtlasi teatan, et maleva laod õn
19-st märtsist kuni 1. aprillini s. a. peetud võistlustel näitasid tagajärgi:
Maadlejate kaalumine toimetatakse kait
302 silma
peäl. A. Loun
suletud inventuuri tegemiseks ja raa
seliidu Tallinna maleva majas laupäeval,
301
„
„ P. Kõrts
matute võrdlemiseks.
kella 1400 kuni 1700. Maadlejaid teisel
298
„
„ R. Passup
võistluse päeval üle ei kaaluta.
F. Pinka,
294
„
„ J. Trumm
Tõstjate kaalumine sünnib pühapäeval,
kolonel,
294
„
mlvl.
H.
Ingland
kell 1600.
Tallinna maleva pealik.
Need tagajärjed õn nõrgavõitu,
Võistluste algus: laupäeval kell 1900 ja
neid tuleb vähemalt 10% võrra pa- pühapäeval, kell 1800.
Maleva pealiku korraldused rändada, seepärast - veel rohkem Igal individuaalvõistlusalal omandavad
sihtimisharjutusi!
ja teadaanded.
kolm esimest auhinnad ja IV ja V kohaleP. R e i n t a m,
tulijad diplomid.
Juhin kõigi pealikute ja laskmisest
maleva laskurgrupi vanem.
J oh. Kauba,
huvitatud malevlaste tähelepanu eel
maleva
spordipealik.
seisvale loengule, mis peetakse es

Spordipealiku!!©.

3.
Alljärgnevad
malevlased
lugeda
Spordipealikute järjekorraline koosolek
peetakse esmaspäeval, 17'. skp., kell 1900 malevkonnast lahkunuiks ja kustu
maleva staabis, millest kõiki spordipeali- tada vastava üksuse nimekirjadest:
kuid või nende asetäitjaid palun osa VI pataljoni 1. kompaniist:
võtta.
1) Maisel, Abram — teenistuskohuPäevakorras: 1) maadlus ja tõstekohtuse täitmise tõttu.
nikkude määramine eelseisvaile võistlu- 2) Kuuskmann, Roland ■— sundaja
sile.
teenimise puhul.
2) Kevadise harjutus- ja võist-lu skava lä
Õiendus: Juhatuse prt. nr. 22
bivaatamine.
§ 2.
3) Jooksvad asjad.
§ 4.
Maleva pealiku käskkirja nr. 4 § 3 põh
I
pataljoni
2. kompaniist:
jal määratud spordiharude juhte palun
1)
Piiper,
Johannes-Otto,
eluk. : Ka
ülalpooltähendatud koosolekuks oma tege
levi 9—17.
vuskavad esitada.
2) Klaar, Berthold, eluk.: KeskvangiJ o h. Kauba,
majas.
maleva spordipealik.
3) Sibul, Friedrich, eluk.: teadmata.
4) Lindström, Oskar. eluk.: tead
mata.
Käskkiri
Õiendus:
Juhatuse protokoll
Tallinna maleva Põhja
nr. 22 § 1.
malevkonnale.
§4.
Nr. 9.
Sellele vaatamata, et „Maleva Tea
13. märtsil 1930. a.
dete" tellimisraha äraõiendamise
§ 1.
tähtaega mitmel korral õn pikenda
tud,
ei ole siiski veel paljud seda ar
Pühapäeval, 16. skp., korraldab
malevkonna pealik Mustamäe uuel vet seni õiendanud. Kuna aga igale
lasketiirul laskurklassi katsed II ja I malevlasele nimetatud teadete saa
laskurklassi saamiseks. Palun patal mine osutub tingimata tarviliseks,
joni- ja kompaniipealikuil hoolt kan loodan seepärast neilt malevlasilt,
da, et klassikatseile laskurid, kellel kes tellimisraha veel pole maksnud,
algajate klassis vastavad tagajärjed selle võimalikult 26. skp. äramaks
õn saavutatud, rohkel arvul ilmuksid. mist. Vastasel korral olen sunnitud
nende nimed käskkirjas avaldama.
§ 2.
Fr. Uibopuu,
malevkonna pealik.
Alljärgnevad kodanikud lugeda
malevkonda vastuvõetuks ja mää
ran:
Käskkiri
I pataljoni:
Tallinna maleva Ida malev
1) Reinbach, Jaan, eluk.: Girgensoni
konnale.
18—16.
Nr. 44.
2) Lukas,
August, eluk.: Liiva
14-a—13.
10. märtsil 1930. a.
3) Pääsuke, Jaan, eluk.: Jakobi
§ 1.
22—3.
4) Uutmann, Johannes, eluk.: Vase
Aprillikuu esimesel poolel korral
3—6.
dab maleva pealik lühiajalised relvur5) Schultz, J. — Toompea malevkon pealikute ja laskejuhatajate kursu
sed. Kursuste kestvus 2 nädalat, õp
nast üle tulnud.
Õiendus: Juhatuse prt. nr. 22 pused õhtuti S korda nädalas ä 2
tundi ja 2 pühapäeva.
§ 3.

Palun pealikuid, kes soovivad kur-t
suisest osa võtta, malevkonna staabis
registreeruda kuni 20. märtsini s. a.
§ 2.
Alljärgnevad kodanikud lugeda ma
levkonda vastuvõetuks ja määran
2. pataljoni 2. kompaniisse: Alfred
Kaarli p. Maasik, elukoht Jakobsoni
tän. 21—25, Leo Kaarli p. Pinkovski,
elukoht Uus tän. 35—-5 ja Joosep Ii
saku p. Mütsenhändler, elukoht Sii
mon! tän. 25—3 ja 3. pataljoni I kom
paniisse: Eduard Ado p. Maasepp,
elukoht S. Tartu mnt. 13—2.
Õiendus: juhatuse koosoleku pro
tokoll nr. 14.
§ 3.
Saue manöövreiks välja jagatud
Saue ümbruskonna kaarte ei de seni
veel kõik pealikud tagasi toonud. Pa
lun pealikuid kaardid lähemal ajal
malevkonna staapi ära tuua.
§ 4.
Maleva pealik korraldab laskur
klassi katsed II ja I laskurklassi kut
ses kinnitamiseks 16. märtsil s. a.
Mustamäe uuel lasketiirul. Malevlaste
kohaletoimetamine sünnib veoauto
del. Palun pealikuid ja malevlasi, kes
soovivad katseist osa võtta, õigeks
ajaks koguneda maleva pealiku käsk
kirjas tähendatud kohta.
J.
Klaar,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Tallinna maleva Lõuna
malevkonnale.
Nr. 10.
11. märtsil 1930. a.
§ 1.
.Vabastan oma palvel HI kompanii
II rühma pealiku kohalt Otto Vir
kust ja kinnitan sama rühma peali
kuks Villem Kasemetsi arvates 1.
novembrist 1929. a.
Õiendus: II kompanii pealiku ette
kanne nr. 1.
§ 2.
Määran pealikute koosoleku kesk
nädalal, 19. märtsil, kell 1900 maleva
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andmist võetakse vastu kuni 20. skp.
Rutake, kõik huvitatud, ja ärge vii
vitage registreerimisega.
Laskesport saagu meie tunnusta
tud spordialaks.
§ 6.
Alljärgnevad malevlased õn muut
nud oma elukoha, häire- ja kompaniipealikuil teha vastavad parandused
nimekirjades:
Tari, Hans — end. elukoht Tondi t.
24—1, nüüdne Tallinn, Väike
jaam 3—2;
Tari, August — end. elukoht Tondi
tän. 24—1, nüüdne Nõmme, Käo
tän. 4—3.
§ 7.
Käskkiri
Alljärgnevad malevlased lugeda
Kalevi malevkonnale.
kaitseliidu Kalevi malevkonnast va
Nr. 10.
bastatuks ja kustutada kompanii- ja
Tallinnas, 11. märtsil 1930. aastal. häirenimdkirjadest:
§ 1.
Amandus, Elmar — III komp., „ elu
koht S. Juhkentali t. 12, üle läi
Kinnitan VII kompanii pealiku et
tekandel sama kompanii rühma pea
nud Narva malevasse;
liku kohtadele arvates 10. märtsist Ots, Felix — VII komp., elukoht Ro
hu tän. 16—5.
s. a. alljärgnevad malevlased :
I rühma pealikuks reserv-iipnik Bet
§ 8.
Uuteks liikmeteks õn vastu võetud
lem, Max;
II rühma pealikuks reserv-iipnik Ei alljärgnevad kodanikud ja määran
nad:
senschmidt, Arnold;
III rühma pealikuks reserv-iipnik Ellenberg, Valter — III komp., elu
koht Jakobsoni t. 7—1;
Lind, Harry.
Alus: komp. peal. ettekanne nr. 1. Jaama, Richard — IV komp., elu
§ 2.
koht Oa t. 3—9;
Teenistuse huvides II kompanii Viikberg, Otto — VII komp., elukoht
pealikul oma nimekirjast kustutada ja
T.-Rüütli t. 2—5;
VII kompanii pealikul oma nimekirja Lind, Harry — VII komp., elukoht
üles võtta malevlane Miller, Hugo,
Rüütli t. 32—14;
kelle elukoht õn Jakobsoni tän. 44—2. Betlem, Maksim — VII komp., elu
koht Lai t. 34—1, tel. 14-96;
Alus miv. palve.
Häire- ja kompaniipealikuil ülaltä
§ 3. *
Reedel, 21. märtsil s. a., õn kõigile hendatud malevlased kompanii nime
Kalevi malevkonna kaitseliitlasile kirja üles võtta.
maleva õppesaalis Kaarli tän. 10 kella
§ 9.
29. märtsil 1930. a. korraldab Ka
1900—2100 õppus. Kavas vahiteenistus ja gaasiasjandus. õppusest osa levi malevkond oma traditsioonilise
aastapeo, millised varemalt alati õn
võtta kõigil pealikuil ja malevlasil.
õppusi juhatavad maleva instruk leidnud poolehoidu ja tunnustamist
kui malevlast e nii kä meie poolehoid
torid. Õppusele ilmuda relvata.
jate poolt, seepärast loodab malev
§ 4.
16.
märtsil s. a, korraldab malev konna juhatus erandita kõiki peali
Mustamäe uuel lasketiirul laskurklas kuid ja malevlasi näha sel tähtsal
si katsed II ja I laskurklassi pääs- päeval ,,Estoonias“. — Iga tõsine kalevlane-malevlane peab lugu oma ma
miseks.
Malevlasil tähendatud katseist või levkonna peost.
Piletid saadaval malevkonna asja
malikult suuremal arvul osa võtta.
Kohaleviimine sünnib maleva poolt ajajalt ja E.S.S. Kalevi uksehoidjalt
veoautodega maleva staabi juurest iga päev kuni kella 10 õht.
B. Abrams,
Kaarli tän. 10. Autode väljasõidu
malevkonna pealiku a.-t.
ajad õn kell 0800, 0845, 0930 ja
1030.
§ 5.
Kõiki malevlasi, keda huvitab laskesport, palun end registreerida Ka
levi malevkonna staabis iga päev ohvitseri, müüa ühes koburaga ja 45
kella 1200—1600 malevkonna või Ka padruniga 18 kr. eest. Näha Vene
levi seltsi asjaajajate juures, Üles tän. 11 krt. 16 kl. 4—5.

staabi ruumes Kaarli tän. 10. Osa
võtt kõigil pealikuil alates jaopealikust sunduslik.
§ 3.
Käskkirja nr. 8 õienduseks lugeda
mai. Leopold Kreem mitte IV kom
paniisse, vaid II kompaniisse.
§ 4.
Maleva pealik korraldab kesknäda
lal, 19. märtsil s. a., kella 1900—2100
õppuse malevkonna I pataljoni malevlastele malevi õppesaalis Kaarli
tän. 10.
R. Raudsepp,
malevkonna pealik.

Nagast,

Käskkiri
Toompea malevkonnale.
Nr. 5.
11. märtsil 1930. a.
§ 1.

Neljapäeval, 20. skp. kell 1900—
2100 korraldatakse õppus Toompea
malevkonna malevlasile maleva õppe
saalis vahiteenistuse ja gaasiasjan
duse alal. Tähendatud õppusest osa
võtt õn kõigile malevlasile sunduslik.
Teen pealikuile ülesandeks hoolitseda
selle eest, et kõik neile alluvasse ük
susesse kuuluvad malevlased tähen
datud õppustest oleksid informeeri
tud.
M)alevlasil, kel mõjuvad põhjusil
võimalik ei ole õppusile ilmuda, tuleb
sellest vastavale pealikule teatada.
§ 2.
Minu käskkirja nr. 4 —
seks muutmiseks lugeda
lossi valvekorra kohustuse
päevadeks: 2. kompaniil —
3. kompaniil — 13 päeva.

§ 3 osali
Toompea
kandmise
15 päeva,

§ 3.
I. Vabastan malevkonna spordi
pealiku kohalt pealik J. Schultzi oma
palvel, ülemineku puhul Põhja malev
konda, arvates 15. skp.
Avaldan pealik Schultzäle teenistu
se nimel tänu agara tegevuse eest
Toompea malevkonnas.
II. Kustutada pealik J. Schultz
malevkonna nimekirjadest, arvates
15. skp.
§ 4.
Kustutada malevkonna nimekirja
dest surma läbi lahkunud 3. kompanii
malevlane Fr. V. Mikkelsaar.

§ 5.
3.
kompanii pealiku F. Rose ära
sõidu puhul ameti asjus määran kom
panii pealiku asetäitjaks sama kom
panii I rühma pealiku H. Henno.
Õiendus: 3. kompanii pealiku ette
kanne 9. III s. a.
§

6.

Alljärgnevad malevlased õn oma
elukoha muuitnud, häirepealikuil teha
vastavad muudatused nimekirjades:
1) Visnapuu, J. — uus elukoht Uus
tän. 16;
2) Evart, H. — uus elukoht Nõmme,
Metsa t. 25—1;
3) Uuli, A. — uus elukoht Laulu
peo t. 1—12.
K.
Terras,
malevkonna pealik.

Sadama malevkonnale.

§ 4.............

Tondi lasketiirude korrapidajaks
pühapäeval, 16. märtsil s. a., kella
0900—1230 määran pealik A. Birkan’i.
E. Manitsky,
malevkonna pealik.

Kinnitan I kompanii Balti puuvilla
vabriku rühma pealiku abiks Elmar
Pällingu, arvates 5. märtsist s. a.
õiendus: I kompanii Balti puuvilla
vabriku rühma pealiku ette
kanne.

Käskkiri
Tallinna maleva Kopli
malevkonnale.

§ 5.
Vabastan Nikolai Trei II kompanii
I rühma pealiku kohalt ajapuuduse
ja toetajaks liikmeks astumise tõttu
arvates 10 skp.
õiendus: II kompanii pealiku k. t.
ettekanne.

Nr. 7.
11. märtsil 1930. a.
§ 1.
Kesknädalal, 19. skp., kella 2000
kuni 2200 peetakse malevkonna kodu
ruumes ltn. J. Liivi juhatusel õppus
ainel „laskeasjandus“. Kõigil malevlasil ilmumine relvadega sunduslik.
§

2.

Uuteks malevlastekis õn vastu võe
tud ja määran:
I komp. Balti puuvillavabriku rühma,
Karl Jüri p. Luutus, elukoht
Sitsi tän. 10—4;
II kompaniisse August Juhani p. Kont,
elukoht Vene-Balti teh. 100 krt.
3/4.
õiendus: juhatuse otsused 5. II ja
3. III s. a.
§ 3.
Vabastan Richard Pällingu I kom
panii Balti puuvillavabriku rühma
pealiku abi kohalt ajapuuduse tõttu,
arvates 5. skp.
Õiendus: I komp. Balti puuvilla
vabriku rühma pealiku ette
kanne.

§

6.

Kinnitan II kompanii I rühma pea
likuks Jaan Treufeldt!, vabastades
teda sama rühma pealiku abi kohalt,
arvates 10. skp.
Sama kompanii I rühma pealiku
abiks kinnitan Georg Pluumeri ja
jaopealikuks A. Grünfeldt!, arvates
10. skp.
Õiendus: II kompanii pealiku k. t.
ettekanne.
§ 7.
J ärj ekorralised ilaskeharj utused
Kalevi üksiku pataljoni laskerajal
peetakse esialgu igal pühapäeval.
Laskeharjutuste algus täpselt kell
1000, mis ajaks koguneda laskerajä
le, kaasa võttes isiklikud laskeraamatud.
Korrapidajad laskerajal määrab
laskeringi juhataja.
A. Terras,
kapten,
malevkonna pealik.

Käskkiri/
Nõmme malevkonnale.
Nr. 9.
11. märtsil 1930. a.
§ 1.

Vabastan pealik K. Saage I rühma
pealiku abi kohalt, jättes teda edasi
relvurpealiku abiks, arvates 11. märt
sist s. a.
§ 2.
Määran I rühma pealiku abiks' F.
Aru, vabastades teda I rühma I jao
pealiku kohalt arvates 11. märtsist.
§ 3.
Määran I rühma I jao pealikuks
F. Harrusovsky, arvates 11. märtsist
s. a.
§ 4.
Viin üle I rühmast II rühma P. Sallerti arvates 11. märtsist s. a.
§ 5.
Määran korrapidajaiks-pealikuiks
malevkonna staapi:
17. märtsil pealik E. Pello.
18. märtsil pealik L. Lepik.
19. märtsil pealik K. Kull.
20. märtsil pealik G. Sallert.
21. märtsil pealik P. Kõrts.
22. märtsil pealik P. Mõll.
§

6.

Korraldan noorte (I) rühmale ree
del, 21. märtsil s. a., õppuse. Ilmuda
relvata malevkonna staapi täpselt kl.
19.00.
§ 7.
Korraldan pühapäeval, 16. märtsil
s. a., noorte rühmale ja teisile alga
jaile Tondi lasketiirul laskeharjutuse.
Ärasõit Nõmmelt kl. 1204. Laskejuhatajaks määran pealik P. Kõrtsi.

Peakõõma seep
« Viko»

aitab kindlasti

See õn parim ltöögi- Ja saunaseep,
naida tele tunnete.

Laboratoorium

«V

I K. O»,

Tallinn, Luuta tänav 11.

§ 8.
Kv. ühendatud õppeasutuste Tondi
lasketiirude korrapidajaks pealikuks
16. märtsil s. a. kella 1230—1600
määran pealik Paul Kõutsi.
A. Odenberg,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Suurtükiväe divisjonile.
Nr. 7.
11. märtsil 1930. a.
§ L
Maleva pealiku korraldusel peetak
se suurtükiväe divisjoni malevlasile
loeng maleva õppesaalis 19. märtsil
s. a. kell 19—21. Loeng õn sunduslik
kõigile. Loodan, et pealikud ja ma
levlased loengu tähtsust hindavad ja
suuremal arvul osa võtavad.
Loeng õn ainel „Vahiteenistus ja
gaasiasjanduse
§ 2.
Divisjoni malevlasil õn võimlemine
igal esmaspäeval kell 19—20 ja kol
mapäeval 20—21. Võimlej ail end
üles anda grupi vanemale pealik A.
Mändik.
A. Terras,
kapten,
Suurt, divisjoni pealiku k. t.

Soomusautode rühma
meeskonnale.
Määran kaitseliidu peastaapi vaht
konda 20. märtsil s. a.:
vahtkonna pealikuks: Trumberg,
Balduin;
Engel, Friedrich,
Tamm, Johan ja
Tannile, Hartvig.
A. Lou n,
Soomusautode rühma pealik.

Kaitseliidu Ülikond
kõigi tarbeasjadega, peenemale pika
kasvule, odavasti müüa.
Endla t. 18 k. 5.
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Härrad töökoja omanikud!
Olen äärmiselt viletsasse seisukorda sattu
nud, palun andke tööd. Olen kudumis- ja
kompvekivabrikutes ennem töötanud aas
taid. Olen rahul ükskõik mis tööga.
Palun teatada Nõmmele, Harku t. 3 „A. K.“
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Tallinna maleva orkester paneb
toime orkestri V aastapäeva puhul
15. III 1930. a. maleva võimlas, Kaarli
tän. nr. 10, kinnise

kontsert-balli.
Algus kell 2030.

Kava:
1. Marss ^Relvade au". BLankenburg.
2. Avamäng ,,SemiramMe". Rossini.
Maleva orkester hra F. Tammar! jut;.
3. Deklamatsioon — hra H. Laur.
4. Katkendid operetist ,,Tsirkusprintsess".
E. Kalman.
Maleva orkester hra F. Tammar! juh.
5. Czardas — tantsib pr. Mira Miralda.
6. Tõrvikute tants nr. 1. Meyerbeer.
7. „Suve õhtul", valss. Waldteufel.
Maleva orkester hra F. Tamman j Hi.
8. 'Sõjamarss, — tantsib pr. Mira Miralda.
9. Bravuurmarss „Kodumaa". R. Kull.
Maleva orkester hra F. Tamman juh.

Tants.
Pääsed saada Täll. maleva staabist ja
balliõhtul korrapidiajailt.
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Vastutav toimetaja: F. Pinka

Väljaandja: Kaitseliidu Tallinna maleva staap.

Maleva majas, Kaarli tänav 10.

maleva einelauas köök parima koka juhatusel.
Suurim valik. Lõunasöögid kella 12—17, õhtusöögid kella 18—22. Kaardi järele kliimad ja soojad söögid igal
ajal. Toidud valmistatakse alati värskelt ja puhtalt.
Ainete headuselt ja hindade odavuselt väljaspool võistlust.
Tallinna Eesti Klrjastus-Ühisuse trükikoda, Pikk t. 2.

