K. L.

leva

Tallinna
Toimetu» Ja talitu»
Kaarli t. 10.
Tallinna maleva staap.
Tele!. 451-92
Kuulutuste hind:
Tuulutuste küljel 8 s. mm. 1 veerul.
Teksti ees 16 s. mm. 1 veeral.
Tekstis 20 s. mm. 1 veerul
kaitseliitlastele 500,n hinnaalandusega.

Nr. 35 (130)

Teated

Neljapäeval, 5. novembril 1931. a.

Käskkiri
kaitseliidu Tallinna
malevale.

Hans Kartau — Toompea ma
levkonnast.
Õiendus: Protokoll nr. 708.

4. novembril 1931. a. nr. 42.

§ 3.
Kinnitan maleva üksikeskadroni
pealiku abi kohustetäitja h-ra Vil
lem K ä n d’i üksikeskadroni pealiku
abiks, arvates 1. novembrist s. a.
õiendus: ljh. nr. 748.

§ 1.
Avaldan teadmiseks, et 1. novemb
ril s. a. maleva staabi poolt Valdeko
korraldatud jao lahinglaskevõistlustes
tuli esimesele kohale Põhja malevkon
na jagu koosseisus: jaopealik E. Ri
kand, jaopealiku abi K. Vildek, malev
lased H. Ingland, A. Teder, E. Lasdorf, V. Tšistjakov, A. Jänes, 0.
Kreela ja A. Lauk, saavutades 641
punkti, võites seega kaitseliidu ülema
poolt väljapandud rändauhinna esma
kordselt.
Teised üksuste jaod tulid kohtadele
järgmiselt:
2) Soomusautode rühma jagu —
— 633 punkti,
3) Kalevi malevk. jagu — 598 pkt.,
4) Lõuna malevk. jagu — 559 „
5) Sadama mai. jagu — 537 „
6) Nõmme mai. jagu — 519 „
7) Kopli malevk. jagu — 497 „
8) üksikeskadr. jagu —1 488 „
9) Srtkv. divisj. jagu — 470 „
10) Ida malevk. jagu — 450 „
11) Toompea mai. jagu — 334 ,,
Avaldan kõigile võistlustest osa
võtnud üksuste meeskondadele, koh
tunikele ja korraldajaile oma südamlikema tänu võistluste hea kordamine
ku eest.
§2.
11. oktoobril ja 1. novembril s. a.
maleva staabi poolt korraldatud las
kurklassi katsed täitnud laskurid
kinnitan laskurklassidesse järgne
valt:
1) Esikütiks — rühmapealik Balduin
Tramberg — Soomusautode
rühmast;
2) I klassi kütiks — rühmapealik
Johannes S p u u 1 — Soomusau
tode rühmast ja — malevlane

§ 4.
Korrapidajaks-pealikuks
maleva
laskerajale pühapäeval, 8. novembril
s. a., määran pealik M. Saveliev’i
põhja malevkonnast, kel olla kohal
hiljemalt kell 0900.
F. Pinka,
kolonel,
Tallinna maleva pealik.

Maleva pealiku korraldused
ja teadaanded.
Korraldan käesoleva aasta det
sembrikuus kontrollkogunemised kõi
gis maleva allüksustes.
Aeg ja koht, kuhu üksus kontroll
kogunemiseks peab ilmuma, antakse
pealikule 7 päeva varem teada.
Kontrollimisele tulevad
üksuse
koosseis ja kõik väljaantud varustus
ja relvad.
Esimene loeng maleva riihmapealikute kursustel õn teisipäeval, 10. skp.,
kell 1900 maleva staabis, kuhu ilmu
da kõigil osavõtjail.
Et luua malevas sanitaarkaader,
korraldatakse käesoleva aasta lõpul
maleva juures sanitaarkursused hu
vitava ja õpetliku kavaga. Kursused
algavad novembrikuu keskel ja õn
ette nähtud 15 tundi, õhtuti.
Pean soovitavaks, et igast allüksu
sest saadetaks kursustele vähemalt 5
kaitseliitlast. Osavõtjate nimed tu

ilmub 1 kord nädalas.
Tellimishind
postiga 1.50 kr. aastas.
Tellimisi võetakse vastu peale maleva
'tääb! kõikides malevkondade staapi
des ja naiskodukaitse juhatustes.

iV aastakäik.

leb maleva staapi teatada hiljemalt
16-ks novembriks s. a.
Maleva ja naiskodukaitse Tallinna
ringkonna aastapäevade puhul kor
raldatakse laupäeval, 14. novembril
s. a., kell 2000 maleva võimlas aktus
ja pärast aktust Õppesaalis koosviibi
mine tantsu ja ettekannetega.
Sisseminek kaitseliitlasile, nais
kodukaitse liikmeile ja nende poolt
kaasa toodud külalistele tasuta.
Aktusel antakse ühtlasi välja male
va 1931. a. laskurmeistreile märgid ja
sügisel korraldatud sõjalise iseloomu
ga võistlustel kohtadele tuhmile ja
jao lahinglaskmisel 6-le esimesele ko
hale tulnud jagude pealikuile ja esi
mesele kohale tulnud Põhja malev
konna jao meeskonnale auhinnad.
Pean soovitavaks, et kõik eeltähen
datud kaitseliitlased ilmuksid aktu
sele.
Tuletan meele, et neljapäeval, 12.
novembril s. a., kell 1800 peetakse oh
vitseride keskkogu ruumes h-ra N.
Köstneri ettekandel loeng teemil
„Praegune majanduskriis, selle põh
jused ja väljavaated selle lahendamiseks“. (Vaata „Mal. Teated" nr. 34
ksk. nr. 41 § 2.)
Palun kõiki pealikuid ja kaitseliit
lasi ning naiskodukaitse liikmeid aeg
sasti ära tasuda „Tallinna Maleva Tea
dete" tellimisraha Kr. 1.50 1932. a.
peäle.
Alates 1-st jaanuarist 1932. a. saa
detakse leht ainult neile välja, kel tel
limisraha õn tasutud.
Maleval õn kavatsus eeloleva talve
perioodil korraldada veel kord üksustevahelisi lahinglaskmisi. Seepärast
palun üksuste pealikuid varakult
meeskondi ette valmistada.
Maleva pealik.

Käskkiri
Põhja malevkonnal©
4. novembril 1931. a. nr. 35.
§ 1. Pühapäeval, 8. novembril s.
a., kell 0900 korraldatakse maleva
laskerajal minu eelmises käskkirjas
nr. 33 § 2 avaldatud tingimustel p os
ti- ja eri kompaniidele sügise
sed laskevõistlused sv. vintpüssidest
väärtuslike auhindade peale.
Loodan, et kõik nimetatud kompa
niide kaitseliitlased neist võistlustest
tingimata suuremal arvul osa võta
vad.
Vahekohtunikeks määratud peali
kud palun õigel ajal kohal olla.
§ 2. Pühapäeval, 15. novembril s.
a., kell 0930 korraldan maleva laske
rajal I pataljoni 1. kompa
ni il e sügisese rühmadevahelise laskevõistluse sõjaväe vintpüssidest au
hindade peale järgmistel tingimus
tel :
Distants 200 mtr., märklaud 10ringiline normaalmärklaud, laskeasend lamades käelt, laske 15, proove
3. Võistluseks võib tarvitada kõiki
kaitseliidu võistlustel lubatud vint
püsse ja lisandeid.
Võistluste vahekohtunikeks mää
ran: vanemaks vahekohtunikuks pik.
E. Tõnisson’!, tema abideks pealikud
V. Viin’i, J. Potter! ja J. Pisarev’i
ning laskej uhata jaks-korrapidaj aks
pik. R. Valter’i ja temale abiks pik.
V. Linholm’!.
Kompaniipealikul hoolt kanda tele
foniühenduse ja sanitaarala eest ja
et laskerajale oleks õigeks ajaks ko
hale toimetatud tarviline arv padru
neid, märklehti ja muud vajalist materjaali.
Kõigil I pataljoni 1. kompanii kait
seliitlasil õn võistlusest osavõtt ko
hustav.
§ 3. Avaldan siinkohal möödunud
pühapäeval Valdeki laskerajal kor
raldatud maleva üksustevahelisel las
kurj ao lahinglaskmisel esimesele ko
hale tulnud Põhja malevkonna las
kurj ao juhtivaile pealikuile ja kõigile
teistele jao koosseisust osavõtjaile
kaitseliitlasile võistlusil vääriliselt
esinemise eest oma südamlikema
tänu.
§ 4. Allpool loeteldud I pataljoni
malevlasi Herbert Kaasikut, Hugo
Kaasikut, L. Laamann’!, A. Einsild!
ja VI pataljonist A. Nyman’i karis
tan kahe vahtkonna toimkonnaga see
pärast, et nad, määratud 1. nov. s. a.
maleva üksustevahelisest laskurj ao

võistlusest
osavõtule,
vabandava
põhjuseta jäid võistlusele ilmumata.
Õiendus: Ijh. nr. 216.
§ 5. Palun kõiki pealikuid ja ma
levlasi, kel veel õn vanu jaapani pad
runeid tagavaraks, need tingimata
13. novembriks s. a. malevkonna
staapi ära tuua.
§ 6. Alljärgnevad kodanikud Karl
Jürgens ja Artur Jürgens, kes elavad
Girgensoni 7—1, lugeda malevkonna
1 pataljoni 1. kompanii tegevliikmeiks vastuvõetuks.
§ 7. Teenistuse huvides viin üle I
pataljoni 1. kompanii malevlased H.
Mickvitz’i, V. Nahtmann’i, R. Staden’i ja E. Eichorn’! erikompanii II
rühma, kõik arvates 4. novembrist
S. ci.

palvel, V. Käär — üleminekul Side
kompaniisse, U. Bremen, E. Dresen,
O. Jakobson ja A. Seer — loiu osa
võtu pärast ja toetajad-liikmed R.
Lellep ja A. Reisberg.
Õiendus: malevkonna juhatuse
koosoleku protokoll nr. 6.
§ 3. Viin üle tegevliikmeist toetajaiks-liikmeiks Christian Tomingase
ja Nikolai Kivi.
õiendus: juhatuse koosoleku
protokoll nr. 6.
§ 4. Määran malevkonna lippuriks
oma palvel lippuri kohalt vabastata
va J. Nabali asemele pealik O. Kööbe,
arvates s. a. 1. novembrist.
J.
Klaar,
malevkonna pealik.

õiendus: ljh. nr. nr. 209, 210 ja
217.
Käskkiri
§ 8. Kinnitan erikompanii m.-l. II.
.
Lõuna
malevkonnale
Mickvitz! jaopealikuks, arvates 4.
nov. s. a.
3. novembril 1931. a. nr. 33.
Õiendus: ljh. nr. 218.
§ 1. Soovin malevkonna nais- ja
§ 9- Alljärgnevad kaitseliitlased meesperele palju Õnne malevkonna
õn muutnud oma elukoha ja elavad aastapäeva puhul. Suurim tänu kä
nüüd:
malevkonna lahkeile toetajaile.
Tagasi vaadates möödunud tege
VI pataljoni 1. kompaniist:
1. Ilves, Richard — Raua 18—4; vusaastale võime rõõmustavalt tun
2. Zeitung, Aleksander — Lõuna nistada, et õn tehtud üksmeelselt pal
ju ennastsalgavat tööd. Tingituna
16—12.
raudsest tahtejõust, õn see töö olnud
VI pataljoni 2. kompaniist:
kõigiti positiivne ja töö tulemused
3.
Felicius, Eugen — V. Patarei rahuldavad. Võime konstateerida
13—4; 5. Steinberg, Karl — Kuke igalpool edusamme, nii laskeasjandu
4—12.
ses kui kä teistel õppealadel.
Loodan, et kä eeloleval tegevusaas
Vastavail kompaniipealikuil teha
sellekohased parandused nimekirja tal see tahtejõud ei rauge ja et Koik
des.
malevkonna liikmed, nii naised kui
kä mehed, noored kui kä vanad sa
Fr. Uibopuu,
mas vaimus jatkavad kodukaitsetööd.
malevkonna pealik.
Selleks jõudu, edu ja õnne!
§ 2. Malevkonna juhatuse otsuse
Käskkiri
põhjal teatan, et arvesse võttes ma
Ida malevkonnale
janduslikult rasket, aega ja 12. sept.
k. a. peetud malevkonnale lipu üle
3. novembril 1931. a. nr. 27.
andmise pidustusi, malevkonna aasta
§ 1. Kinnitan 3. pat. 2. kompanii, päeva pühitsemine käesoleval aastal
1. rühma pealikuks sama rühma pea jääb ära. Soovitan malevlasil suu
liku abi A. Auksmann! ja 1. rühma remal arvul osa võtta maleva aasta
pealiku abiks ühes 1-se jaopeaiiku päeva puhul korraldatavast aktusest
kohuste täitmisega malevlase A. El- laupäeval, 1-4. novembril s. a. 'maleva
dermanni, mõlemad arvates 20. ok võimlas. Aktuse algus kell 2000.
toobrist s. a.
§ 3. Allpool nimetatud kodanikud
õiendus: 3. pat. pealiku ette lugeda malevkonna liikmeiks vastu
kanne nr. 105.
võetuks ja arvata üksuste koosseisu
§ 2. Malevkonnast õn lahkunud ja desse järgmiselt:
kustutatakse nimekirjast Voldemar
1. kompaniisse:
Kask ja Herbert Kukk — surma pä
rast, O. Juksar — elama asumisel
arvates 30. oktoobrist 1931. a.
Tartu, L. Bruns ja A. Hanson — kait
Ilmjärv, Viktor Mihkli pg., elukoht
seväkke minekul, H. Leidig — oma Raua tän. 10—4.

2. kompaniisse:
arvates 1. okt. 1931. a.
Grünreich, Otto Bernhard! pg., elu
koht Nõmmel, Metsa t. 3—1.
3. kompaniisse:
arvates 1. oktoobrist 1931. a.
Vöörmann, August Priidu pg., elu
koht Kaarli tän. nr. 10; Kahar, Vik
tor Viktori pg., elukoht Villard! t.
3—10.
4. kompaniisse:
arvates 1. oktoobrist 1931. a.
Käär, Oskar Juhani pg., elukoht
Tatari tän. 15-a, krt. 3.
5. kompaniisse:
arvates 1. oktoobrist 1931. a.
Kaera, Olev, Luha t. 17—2 ; Poola,
Eugen, Laulupeo t. 22—1; Nyman,
Felix, V.-Kalamaja 3—2-a; Kark,
Jaan, Toompuiestee 15—2; Kivistik,
Aleksander, Köhler! t. 14—8; Lellep,
Leo, Kordese t. 9—1; Blöger, Alek
sander, Tatari t. 48—5; Richter,
Harry, V.-Ameerika t. 23—2; Esku,
Oskar, Falkpargi t. 21—3; Türk,
Rudolf, Nõmmel, Metsa t. 10; Rein
vald, Viktor, Nõmmel, S.-Pärnu mnt.
255; Scheller, Adolf, Herne t. 24—1;

Mänd, Helmuth, Metalli t. 2—4; Kur
vits,. Arno, Terase t. 3-a, krt. 1;
Luiskmann, Hjalmar, Koidu t. 63—
19; Saarmann, Felix, Niidi t. 17-—2;
Nyman, Ilmar, Mündi t. 3—6; Bür
ger, Harald, Liivalaia t. 22—16; Ma
honi, Ilmar, Pirita, Kose-Kallaste
nr. 1; Matiesen, Konstantin, Pikk t.
64—1; Rebane, Aleksander, S.-Pärnu
t. 29; Vanamölder, Georg, Toom
puiestee 9—14; Viherbaum, Arved,
Falkpargi 14—1; Kess, Ottomar,
Kristiine t. 11—6; Lio, Hindrik, Al
lika t. 10—4; Ernits, Edmund, Nõm
me, Vabaduse p. 57—1; Berg, Ervin,
Vabaduse p. 2—5; Vöörmann, Georg,
Kaarli t. 10; Strund, Ervin, Graniidi
t. 10—2; Talvik, Uno, Lai t. 2—9;
Siiak, Ilmari, Oskari t. 29—2; Han
son, Leonid, Narva mnt. 69—9;
Nenn, Arvo, Valgevase t. 3—1; Maasepp, Erik, S. Tartu mnt. 13—1;
Sarmann, Viktor, Gonsiori t. 11—3;
Kirsipuu, Richard, Nõmmel, S. Pär
nu t. 34—1; Volmer, Otto, Villard! t.
7—3; Nikolai, Boris, Falkpargi t. 8
—4-a.
Arvates 30. oktoobrist 1931. a.
Kuusmann, Jaan, Lina t. 14-a, krt.
12; Luterus, Johann, Endla t. 19—4;

Pika, Edgar, Oskari t. 65—1-a;
Kreuzberg, Roland-Helmuth, Kalevi
t. 12—2; Linnamägi, Martin, Maneeži
t. 4—11; Bachfeldt, Erich-Vambola,
Gilde t. 2—4.
§ 4. Malevkonna juhatuse otsuse
põhjal kustutan malevkonna nimekir
jast allpool nimetatud malevlased
järgmiselt:
1. kompaniist:
Aleksander
Brandmanni — tervislikel põhjustel.
4. kompaniist: Erich RikmamTi — elukoha muutmise puhul,
ja Erich KleemamTi — teenistusko
huste täitmisest loiu osavõtu pärast.
5. kompaniist: Leo Sireni —
elukoha muutmise pärast ja Rudolf
Sarv’e, Valter Pihl’i, Ilmar Ronk’i,
Hans Simmi, Rudolf Kenimägi, Ralf
Tiidti, Edgar Riiki,
Voldemar
Tauts’!, Helmuth Ploomi, Voldemar
Puuri, Oskar Altoki, Alvar Anni,
Paul Pinna, teenistuskohuste täitmi
sest loiu osavõtu pärast.
§ 5. Likvideerin 4. kompanii 3.
rühina, ühendades selle 1. jao 2. rüh
maga ja jättes 2. jao iseseisvalt te
gutsevaks jaoks alluvusega vahendi
tult 4. kompanii pealikule.
Õiendus: lj. nr. 332.

Kaitseliitlased ia naiskodukaitse
liikmed, ostke, müüge ja levi*
tage kaitseliidu loterii pileteid,
sest loosimise tahtaeg ligineb l

Peavõit 1.000.000 senti.
Piletit avades võidate preemiana
kohe kuni 5 0.0 0 0 senti.
Loosimise talitajaks õn ja jääb
kindlasti 31. detsember s. a.

§ 6. Vabastan 4. komp. 3. rühma
pealiku A. Tralla rühmapealiku ko
huste täitmisest, rühma likvideeri
mise puhul.
õiendus: lj. nr. 332.
§ 7. Elukoha muutmise puhul viin
üle allpool nimetatud malevlased
järgmiselt:
Heinrich Luubergh, eluk. Metalli
t. 19—3 — 3. kompaniist 4. kompa
niisse; Aleksander Pichelsteinh, eluk.
Magasini 3—10 — 1. kompaniist tei
se kompaniisse; Vassili Saksakulmhi,
eluk. Tehnika t. 18-a — 4. kompa
niist 2. kompaniisse.
Õ i e n d u s : lj. nr. nr. 304, 333.

§ 14. Malevkonna pealikute kogu
ülesvõte õn valmis ja õn saadaval
malevkonna staabis. Kõigil tellijail
ülesvõte viibimata ära viia, tasudes
selle kinna Kr. 1.50.
P. Reintam,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Kalevi malevkonnale
4. novembril 1931. a. nr. 23.

§ 1. Tänan kõiki pealikuid, malevlasi ja kohtunikke, kes möödunud pü
1. nov. s. a., malevkonna
§ 8. Kinnitan malevlase Alfred hapäeval,
sügisestest
laskevõistlustest osa võt
Jakobson’! 1. komp. 1. rühma pealiku sid ja selle heaks
kordaminekuks kõi
abiks, arvates 22. okt. 1931. a.
giti kaasa aitasid, ühtlasi avaldan
Õ i e n d u s: lj. nr. 304.
siinkohal „Lindade“ juhatusele, här
radele E. Kimberghle ja K. Huukhle
§ 9. Kinnitan kohtadele allpool ni ning firma „Raadus & Ossipovile“
metatud malevlased järgmiselt:
laskevõistluste auhindadeks anneta
Dunkert, Aleksander — 4. komp. tud väärtuslike auhindade eest oma
II rühma pealiku abiks; Valdmann, südamliku tänu.
Otto — 4. komp. II rühma 1. jao pea
Laskeprotokolli kohaselt tulid koh
likuks ; Satsi, Aleksander — 4. komp. tadele ja omandasid auhinnad:
II rühma 2. jao pealikuks; Jakobus,
Parimaks üksuseks malevkonnas
Johannes — 4. komp. II rühma 1. jao osutus
staabi meeskond, koefitsien
pealiku abiks; Varres, Kurt — 4. diga 24,00.
komp. II rühma 2. jao pealiku abiks.
II — 1. kompanii; III — 4. kom
Õiendus: lj. nr. 311.
panii, IV — 2. kompanii ja V — 3.
§ 10. Teatan, et 25. okt. s. a. Mus kompanii.
üksiklaskureist tulid kohtadele ja
tamäe laskerajal korraldatud B-kl.
karikavõistlustel tuli esimesele koha omandasid auhinnad:
1. Tomson, H., 128 silma — 1.
le malevlane A. Massmann 78 punk
tiga, võites seega Eesti Tulitikumo- komp. 2. Mirt, N., 120 silma — St.
nopoli poolt väljapandud auhinna esi ni. 3. Melts, K., 119 silma — 4. komp.
4. Kask, A., 111 silma — 1. komp. 5.
mest korda.
Koltšin, V., 110 silma — 1. komp. 6.
Alus: võistlusprotokoll.
Piperal, V., 109 silma — St. m. 7.
§ 11. Malevkonna pealikute üld Puss, A., 100 silma — 4. komp. 8.
koosolek õn esmaspäeval, 9. novemb Melts, Th., 97 silma — 1. komp. 9.
ril s. a., kell 1900 maleva õppetoas. Hütt, 93 silma — 5. komp. 10. PartOsa võtta kõigil pealikuil, rühmapea land, A., 89 silma — St. m. 11. Ka
lev, P., 88 silma — 4. komp. 12. Tä
liku õigustega pealikust alates.
ieste, 86 silma — 4. komp. 13. Vach§ 12. Kompaniide pealikuil hilje tel, O., 86 silma — 1. komp. 14. Kär
malt 15. novembriks s. a. esitada ni ner, 85 silma — 4. komp. 15. Kõppo,
mekirjad pealikute kohta, kes kohta Ed., 84 silma — 1. komp.
dele õn määratud kohuste täitjaiks ja
Pealik E. Kimberg’! poolt annetati
neil kohtadel pikemat aega õn teeni auhinnad
parimaile laskureile staabi
nud ning oma kohuseid korralikult
meeskonnast,
kelleks osutusid: 1.
täitnud.
Mirt, N. 2. Piperal, Vold. 3. Partland,
§ 13. Et kaitseliidu loterii loosimi Aleks, ja 4. Liinat M.
se tähtaeg — 31. detsember s. a. —
1. kompanii pealiku K. Huuk’i poolt
läheneb, loosimise tähtaega aga milgi olid annetatud auhinnad kompanii pa
tingimisel ei pikendata, siis soovitan remale rühma- ja jaopealikule, kes
kõigil malevkonna liikmeil energili protsentuaalselt rohkem endale allu
selt hakata loteriitähti levitama. Lo- vaid malevlasi välja toovad, võitsid:
teriitähti saab malevkonna sekretä rühmapealik Karp, Eduard, ja jaorilt malevkonna staabis.
pealik Huuk, Karl.

Kompanii paremaiks laskureiks
osutusid: 1. Tomson, Herbert; 2.
Kask, Aleksander, ja 3. Melts, Theo
dor, kes kä auhinnad omandasid.
§ 2. Alljärgnevad malevlased õn
muutnud oma elukoha, häiregrupi ja
kompanii pealikuil teha vastavad
parandused nimekirjades:
Aljas, August — III komp., end.
eluk. S. Tartu 62 (30), nüüdne Kun
deri 19—5 (32). Amos, Erich — Ork.
komp., end. eluk. Falkpargi 43—2
(15), nüüdne Madara 6—2 (15).
Riga, Karl — Ork. komp., end. eluk.
Vaestekooli 8—2 (16), nüüdne Koidu
52—2 (18). Karp, Eduard — I komp.,
end. eluk. Kolde 27 (11), nüüdne
Juure 24 (15). Karp, Nikolai — IV
komp., end. eluk. Kolde 27 (11),
nüüdne Juure 24 (15).
V. P a j u s s o n,
leitnant,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Sadama malevkonnale
4. novembril 1931. a. nr. 13.
§ 1. Malevlane Aleksander Prosovits kustutada malevkonna nimekir
jast kaitseväkke sundaega teenima
mineku puhul, arvates 24. oktoobrist
s. a.
§ 2. Alljärgnevad kaitseliitlased
õn oma elukohad muutnud ja elavad
nüüd: Konstantin Regi — Kodu 21
—8; Feliks Mühlberg — Valgevase
5—3.
§ 3. Kinnitan malevkonna relvurpealiku abiks ml vi. Paul Veske, arva
tes 1. novembrist s. a.
§ 4. Pühapäeval, 8. novembril s. a.,
kell 10 bomm. Mustamäe lasketiirul
a.-s. Eesti-Aga rändauhinna peale
korraldatavale laskevõistlusele mää
ran vanemkohtunikuks peal. P. Ves
ke, kohtunikeks: pealikud J. Lavitsky
ja A. Mikk.
§ 5. Avaldan teadmiseks, et püha
päeval, 22. novembril s. a., korraldan
Mustamäe lasketiirul järjekorralise
laskevõistluse A. Kuusner ja Ko
rändauhinna peale. Algus kell 10
hommikul.
E. M a n i t s k y,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Kopli malevkonnale
3. novembril 1931. a. nr. 35.
§ 1. Tuletan meele, et korraldan
pühapäeval, 8. skp., Kalevi üksiku ja
laväe pataljoni laskerajal üksustevahelised ja isiklikud lõpplaskevõistlused sõjaväe vintpüssidest. Äigas
kell 1000 ja lõpp kell 1330.
§ 2. Alljärgnevad kodanikud õn
malevkonda vastu võetud ja määran
Balti-Puuvilla üksikrühma: Mihail
Grutšenko, elukoht Balti Puuvillavabr. nr. 7, krt. 9; Voldemar Ger
ber, elukoht Balti Puuvillavabr.
nr. 6, kr. 25; Richard Jürgenson,
elukoht Balti Puuvillavabr. nr. 10,
kr. 3.
§ 3. Malevkonnast õn lahkunud ja
kustutatakse nimekirjast: Anton tiõhar ja Arnold Vender — oma palvel.
õiendus: juhatuse protokoll 28.
X 1931. a.
§ 4. Mänguderingi üldkoosolek pee
takse kesknädalal, 11. skp., kell 1900
malevkonna ruumes, millest palun
kõiki ringi liikmeid osa võtta.
Joh. Kauba,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Nõmme malevkonnale
4. novembril 1931. a. nr. 36.
§ 1. Mlvl. Uno Värk õn oma elu
koha muutnud, elab nüüd Põllu 3.
§ 2. Määran korrapidajad ja abikorrapidajad
malevkonna staapi:
10. X — K. Reinmann ja F. Brandmeister, 11. XI Hj. Mäe ja M. Trei
mann, 12. XI — K. Küll ja G. Jüris
son ja 13. XI — P. Kõrts ja H. Ro
senberg.
A. Odenberg,
malevkonna pealik.

Käskkiri
suurtükiväe divisjonile
4. novembril 1931. a. nr. 26.
§ 1. 21. novembril s. a. korraldab
suurtükiväe divisjon ühes soomusau
tode rühmaga „Estonia“ sinises saa
lis peo huvitava eeskavaga. Arvan, et
igal divisjoni kaitseliitlasel õn küllalt
selge peo hea kordamineku tähtsus,
milleks igaüks kä isiklikult kõigiti ai
tab kaasa. Peokutseid võib saada pik.
Mändilt, kõnetr. 440-14.

§ 2. Viin teenistuse huvides mlvl.
A. Künkmanni staabi komandost 2.
patareisse. Divisjoni adjutandil ja
2. patarei pealikul teha vastavad pa
randused nimekirjades.
§ 3. Kustutada mlvl. J. Nirk divis
joni nimekirjast arvates 28. oktoob
rist s. a. oma palvel. Reivurpealikul
võtta vastu kod. J. Nirkhlt kaitseliidu
varustus.
Õiendus: divisjoni juhatuse ot
sus 28. X 1931. a.
A. Terras,
divisjoni pealik.

Käskkiri
üksikeskadronile
4. novembril 1931. a. nr. 30.
§ 1. Määran vahtkonna kaitseliidu
peastaapi 14. novembriks 1931. a.:
vahtkonna vanemaks A. Puuseppüi,
valvureiks: A. Vinkler!, V. Eichhorni, N. Grönfeldti. Revideerijaks-pealikuks ja korrapidajaks maleva maj
ja K. Dehio.
§ 2. Malevlane V. Ruus õn ümber
holinud ja elab nüüd Hollandi tän.
48—24.
§ 3. 12. dets. s. a. pühitseb eskadron oma 7. aastapäeva. Ette nähtud
õn maneežis suur ratsavõistlus järg
mise kava järele:
1. Vanade hüppevõistlus. Parimad
hobused handikapeeritud. 3 auhinda.
2. Noorte hüppevõistlus. 3 au
hinda.
3. Allohvitseride ja kaitseliitlas
te vahelised võistlused, hüpped (hän
dikäp). 4 auhinda.
4. Rebasepüük.
5. Voltižeerimisvõistlus allohvitse
ride ja kaitseliitlaste vahel punktide
peale. 3 auhinda.
6. Sultanivõistlus.
5. Ronimisvõistlus. 2 auhinda.
8. Paarishüpped. Kaitseliitlane ja
allohvitser. Parimale paarile auhind.
§ 4. Palun eskadroni liikmeid, kel
õn kohustusi eskadroni kassale, need
ligemal ajal täita.
A. Kepper,
Ü.-eskadroni pealik.

Käskkiri
soomusautode rühmale
4. novembril 1931. a.
§ 1. Soomusautode rühma õn vas
tu võetud ja määran rühma baasi:
1) Friedrich Engel ja 2) Aleksander

Viil, mõlemad arvates 26. oktoob
rist s. a.
Õiendus: Juh. prot. nr. 14 § 1.
§ 2. Arvata soomusautode rüh
mast lahkunuks kaitseväeteenistusse
mineku puhul baasi autojuht Johann
Tamm, arvates 28. okt. s. a.
Õiendus: Juh. prot. nr. 14 § 2.
A. Loun,
s.-aut. rühma pealik.

Käskkiri
Tallinna maleva
raskekuulipildurite
kompaniile
3. novembril 1931. a. nr. 11.
§ 1. Olen Tallinna maleva pealiku
käskkirjaga 7. okt. k. a. nr. 38 § 6
määratud kuulipildurite kompanii
pealikuks ja asusin oma kohuste täit
misele 29-st oktoobrist k. a.
§ 2. Kompanii kantselei asub Tal
linna maleva staabis (Kaarli tän.
nr. 10) teisel korral, Toompea malev
konna toas.
Kantselei õn avatud kompanii as
jaajamiseks: igal esmaspäeval kella
1900—2100 ja igal neljapäeval kella
1700—1900.
§ 3. Määran 1931./32. aasta talvi
se perioodi (1. novembrist 1931. a.
kuni 31. märtsini 1932. a.) õppetege
vuse kava kindlaks järgmiselt:
1) iga kuu esimesel neljapäeval
kell 1900—2100 : I rühmal: kuulipil
duja materjaalosa ja tegevuse harju
tused.
2) Iga kuu teisel neljapäeval kell
1900—2100 : II rühmal: kuulipilduja
materjaalosa ja tegevuse harjutused.
3) Iga kuu kolmandal neljapäeval
kell 1900—2100: I ja II rühmal:
a) teoreetilised loengud laskeas
jandusest ühes praktiliste töödega;
b) taktikalised loengud ja praktili
sed harjutused kaardil ja liivakastil;
c) mõttevahetused ja harutused.
4) Iga kuu ühel pühapäeval — te
gelik laskmine (õppelaskeharj utused,
katselaskmised, näitelaskmised ja lahingusisulised laskmised).
Märkus: Laskmiste päevad ja
kellaajad antakse täiendavalt teada
üks nädal enne laskmist õppusel ja
teadaanne pannakse välja kompanii
kantseleis teadete tahvlile.
A. P a r t s,
major,
Rkp. komp. pealik.

Käskkiri
sidekompaniile
4. novembril 1931. a. nr. 14.
§ 1. Teen teatavaks, et komp, rel
vuri poolt õn muretsetud v.-kal. spordipüss, millega komp. liikmed võivad
maleva siselaskerajal laskeharjutusi
pidada igal esmaspäeval kella 2100—
2200.
Padruneid ja märklehti võib koha
peal saada hinnaga ä 1,5 senti tükk.
§ 2. Kustutada kompanii nimekir
jadest Lõuna malevkonda tagasimine
ku puhul mlvl. August Ruhno, arva
tes 27. maist s. a.
K. Martin,
kompanii pealik.

Fr. Tammar,
orkestri pealik.

N aiskodukaitse
Tallinna ringkonnale.

K.-l. Tallinna maleva
orkestri pealiku
käskkiri

1. Ringkonna võimlemistunnid õn
igal esmaspäeval prl. Abrami juhat.
ja igal neljapäeval prl. Prassi juha
tusel kella 7—8 Õhtul maleva võimlas

„ 30. oktoobril 1931. a. nr. 25.
§ 1. Järgmised kodanikud lugeda
vastuvõetuks maleva orkestri liik
meiks :
1) Tammerist, Johannes Gustavi
p., elukoht Köie tn. 10—3; 2) Vahtmann, Johannes Mihkli p., elukoht
Maakri tän. 16—5; 3) Tammik, Sieg
fried Mihaili p., elukoht Bekkeri te
has 41—9; 4) Vender, Aleksander
Karli p. (üle tulnud Kalevi malevkon
nast).
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§ 2. Kustutada orkestri liikmete
nimekirjast:
1) Metting, Heinrich Hindrekil p.,
haiguse ja vähese osavõtmise pärast;
2) Voip, Aleksander Karli p., vähese
osavõtmise pärast; 3) Lepp, Johan
nes Augusti p., Tallinnast lahkumise
pärast; 4) Kees, Voldemar Jaani p.,
vähese osavõtmise pärast; 5) Tõnis
son, Hugo Eduardi p., vähese osavõt
mise pärast ja 6) Prooses, Nikolai
Kirilli p., vähese osavõtmise pärast.

Kaarli 10. Soovitav õn rohkearvuli
sem ringkonna liikmete osavõtt, sest
võimlemistunnid õn väga huvitavad
ja mitmekesised. Pealeselle võetakse
läbi rahvatantsud.
A. Tõrvan d-T ellmann,
ringkonna esinaine.

Põhja jaoskonnale.
1. Segakoori lauluharjutused pee
takse muusikaõpetaja hra Jakobsoni
juhatusel igal teisipäeval ja reedel
kell 8 õhtul malevk. pealiku hra F.
Uibopuu korteris, Pikk t. 2.
2. Valmis käsitööd palun kõigil
liikmeil ära tuua jaoskonna tööõhtule esmaspäevaks, 9. novembriks s. a.
B. S u i t s,
esinaine.
Vastutav toimeta]a: F. Pinka.
Väljaandja:
Kaitseliidu Tallinna maleva staap.

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna eriüksuste jaoskonna
juhatus korraldab Tallinna maleva õppesaalis pühapäeval,
8. novembril s. a.,

kellaviietee.
Kutsed saadaval maleva staabis samal päeval kella 3 alates.

Täielisim spordiäri Eestis

*

K.-M. „SPORT“
Tallinn, S. Karja 1®,

kõnetraat 440-00.

Soovitab spordiabinõusid kõigil aladel.
Täieline suusaspordi varustus.

A.~S. „UnIonM jalanõude osakond.

h

Soodsaim ostukoht kaitseliitlasil.
Kaitseliitlasil hinnaalandus.

Tall. Eesti Kirj.-Üh. trükikoda, Pikk t. 2.

Nõudke tilanaiUrfii.

1931.
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