Tallinna dh Maleva
Itmnb 1 kord nädalas.

Toimetas ja talitus

Kaarli t. 10,
Tallinna maleva staap.
Telef. 451-92.
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Tekstis 20 s. mm. x veerul.
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Käskkiri
kaitseliidu Tallinna
malevale.
Nr. 20.
18. juulil 1932. a.
§ 1.
Olen tänasest kuupäevast arvates
kaitseliidu ülema loaga läinud suve
puhkusele.
Minu asetäitjaks jääb minu abi
hra K. Terras.
õiendus: ljh. nr. 531.
F. Pinka,
kolonel,
Tallinna maleva pealik.

Käskkiri
kaitseliidu Tallinna
malevale.
Nr. 21.
18. juulil 1932. a.
§ 1.
Olen tänasest kuupäevast arvates
asunud maleva pealiku kohuste täit
misele.
Õiendus: kskk. 20 § 1 32. a.
K. Terras,
Tallinna maleva pealiku k. t.

Käskkiri
kaitseliidu Tallinna
malevale.
Nr. 22.
27. juulil 1932. a.
§1.

Avaldan väljavõtted kaitseliidu üle
ma käskkirjast 6. juulist s. a. nr. 34
§ 5:
Avaldan Valgeristi kavaleride ni
mekirja:

Neljapäeval, 28. juulil 19

"*si

Tellimishind
postiga 1.50 kr. aastas.
Tellimisi võetakse vastu peäle maleva
staabi kõikides malevkondade staapi
des ja naiskodukaitse juhatustes.

V aastakäik.
>

11. Rõivas, Hermann, III klk^
§ 6.
12. K u, r v i tTls, Elfriede,
III
kl)
0-1
1 • '5*.
kirjutaja Boris Otten
Oiendu s: ljh. nr. 2-s ja keskji^^rfg^^r puh^use^ tagasi jõudnuks
katuse koosoleku protokoll nr. nr. 91 ja oma ametikohuste täitmisele asu
ja 92.
nuks, arvates 13. juulist s. a.
§ 2.
Õ i p n H n h ■ lr«VJr rrr IRS 9.0
Avaldan kaitseliidu ülema käskkir
ja 21. VII s. a. nr. 36:
§ 7. Avaldan kaitseliidust välja
heidetute nimekirja:
Harju malevast.
1. Nõmberg, Arnold Jakobi p.,
sünd. 1906. a.
2. Laur, Heinrich Gustavi p.,
sünd. 9. X 1906. a.
3. Kristjansen, Eduard Aleks, p.,
sünd. 24. IX 1881. a.
4. Rõemus, Johannes Jüri p., sünd.
8. IX 1897. a.
5. Toom, Evald, sünd. 26.11913. a.
§ 3.
Surma läbi lahkunud maleva aulii
ge kindral-major Ernst Põdder
kustutada maleva staabi nimestikust,
arvates 24. juunist s. a.
§4.
Sadama tehastes remonteeritud
maleva traktori vastuvõtmiseks mää
ran: komisjoni esimeheks srt. divis
joni pealik kapten A. Terras, liik
meiks maleva instruktor n.-leitn. H.
Silber ja hra R. Otter-Stetter srt. di
visjonist.
Komisjoni esimehel kutsuda välja
riigikontrolli ja sadama tehaste esin
daja.
Komisjonil astuda kokku komisjoni
esimehe kutsel.
§ 5.
Avaldan teadmiseks, et 22. juulil
s. a. s.-s. Kalevi väljal jalgpalli võist
lus Tallinna garnisoni ja Tallinna ma
leva meeskondade vahel loppis taga
järjega 2:0 Tallinna maleva kasuks.

§7.
Nõmme malevkonna pealik Artur
Odenberg lugeda 7. kuni 14. juulini s.
a. haigemajas ravimisel olnuks.
Õiendus: ljh. nr. 539.
§ 8.

Luban Nõmme malevkonna pealiku
Artur Odenberg’i tervise paranduse
puhkusele, arvates 14.. juulist s. a.
Malevkonna pealiku kohuseid pea
lik Odenbergi äraoleku ajal täita tema
abil dr. A. Vastalu’1.
õiendus: ljh. nr. 539.
§ 9.
Luban maleva I jrg. kirjutaja Jaan
Sultsi ühekuisele suvepuhkusele, ar
vates 25. juulist s. a.
Maleva sekretäri kohuseid täita I
jrg. kirjutajal B. Ottensonül.
õiendus: ljh. nr. 551.
§ 10.
Luban minu käsutusse läkitatud
leitnant A. Arenbergü korralisele
puhkusele 18. juulist kuni 2. augus
tini s. a.
õiendus: ljh. nr. 530.
§

11.

Luban raudtee üksiku pataljoni
pealiku Artur Pihlak^ 17. juulist kuni
1. augustini s. a. suvepuhkusele.
Raudtee üksiku pataljoni pealiku
kohuseid pealik Pihlak’i äraoleku ajal
täita tema abil A. Mänd’il.
Õiendus: ljh. nr. 532.

12.
Kinnitan Lõuna malevkonna 2.
kompanii pealiku abiks Aleksander
Maling’i, arvates 15. juulist s. a.
õiendus: ljh. nr. 553.
§

§ 13.
Srt. divisjoni pealik kapten A.
Terras lugeda puhkuselt tagasi jõud
nuks ja oma ametikohuste täitmisele
asunuks, arvates 20. juulist s. a.
Pealik B. Heinel asuda oma otseko
heste ametikohuste täitmisele.
õiendus: kskk. nr. 19 § 19 ja
ljh. nr. 499.
§ 14.
Luban Sadama malevkonna peali
ku Edgar Manitsky ühekuisele suve
puhkusele, arvates 26. juulist s. a.
Sadama malevkonna pealiku kohu
seid pealik Manitsky äraoleku ajal
täita pealik S. Nautras’il.
õiendus: ljh. nr. 554.
§ 15.
Korrapidaj aks-pealikuks
maleva
laskeraj ale pühapäeval, 31. juulil s. a.,
määran pealik Fr. Lents’! raudtee
üks. pataljonist, kel olla kohal hilje
malt kell 0900.
K. Terras,
Tallinna maleva pealiku k. t.

Maleva pealiku korraldused
ja teadaanded.
Maleva meistervõistlušed ja lahingusisulised laskevõistlused peetakse
minu kskk. s. a. nr. 18 § 2 („M. T.“
16. juun. s. a. nr. 18/153) ja ringkir
jas 15. juul. s. a. nr. 528 ettenähtud
aegadel ja kohtadel.
üksuste pealikuil eelpool nimeta
tud käskkirja ja ringkirja kohaselt
saata välja nõutud arv kohtunikke.
Lahingusisulistel võistlustel võib
kasutada sõjaväe ja sõjaväe täpsuspüsse.
Järgmine „Maleva Teadete" num
ber ilmub neljapäeval, 11. augustil
s. a.
Maleva pealik.

a) Kesknädalal, 10. augustil s. a.,
sõjaline kolmevõistlus Musta
mäel, laskeraja juures. Algus
kell 1800.
b) Neljapäeval, 11. aug. s. a.,
orienteerumisjooks. Kogunemi
ne maleva staabis kell 1700.
c) Pühapäeval, 14. aug. s. a., jalg
rattasõidu võistlus ühes orien
teerumisega. Kogunemine male
va staabis kell 1000.
II. 12. aug. s. a. „Kalevi“ bassei
nis peetakse maleva meistervõistlused ujumises 5 alal: 1) 1000 mtr. va
balt, 2) 100 mtr. rinnuli, 3) 100 mtr.
seljali, 4) 100 mtr. vabalt ja 5) tea
teujumine 50 mtr. X 4.
III. Augustikuu teisel poolel pee
takse malevkondade vahelised pesa
palli sõprusvõistlused.
IV. Augustikuu lõpul õn kavatsus
ära pidada pesapalli võistlused Tal
linna garnisoni ja Tallinna maleva
meeskondade vahel.
V. 20. ja 21. aug. s. a. õn ette näh
tud üleriiklikud kaitseliidu sõjalise
iseloomuga võistlused, kuhu malev
paneb välja meeskonna.
VI. 29. aug. s. a. kuni 11. sept. s.
a. õn sõjalise iseloomuga võistlused
rändauhinna peale.
VII. 18. sept. s. a. õn Harju ja
Tallinna malevate vahelised sõjalise
iseloomuga võistlused. Korraldaja
Harju malev.
Malevkondade spordipealikuid pa
lun energiliselt õhutada sportlasi
suurearvuliselt osa võtma kõigist
ülaltoodud võistlustest.
Joh. Kauba,
maleva spordipealik.

Käskkiri
Põhja malevkonnale

§ 2. Alljärgnevad kaitseliitlased
lugeda malevkonnast lahkunuiks ja
kustutada vastava üksuse nimekir
jadest:
I pataljoni 1. kompaniist:
1. Linholm, Valter — surma puhul.
VI pataljoni 2. kompaniist:
2. Brandt, Albert; 3. Eigo, Arnold;
4. Hollmann, Karl; 5. Jantschevsky,
Georg; 6. Loorberg, Konrad; 7. Meyer,
Robert; 8. Michelson, Aksel; 9. Nurmland, Edgar; 10. Thal, Richard; 11.
Veel, Magnus — kaitseväeteenistusse
astumise puhul; 12. Ratse j ev, Valery
— elukoha muutmise tõttu.
Postikompaniist:
13. Relve, Arnold; 14. Nilson, Au
gust; 15. Liiver, Johannes; 16. Soo,
Endel — loiu osavõtu tõttu.
Õiendus: juhatuse prot. nr. 7
§ 4.
§ 3. Vahtkond kaitseliidu peastaapi
panna välja ja korrapidaj ad-pealikud
saata maleva majja augusti
kuuks järgmiselt:
I pataljonist — 2., 6. ja 11. augus
til s. a.; VI pataljonist — 15., 19. ja
21. augustil s. a. ja 28. augustil s. ä.
erikompanii II rühmast.
Kompaniipealikuil hoolitseda selle
eest, et vahtkonnad ja korrapidaj adpealikud oleksid õigel ajal välja saa
detud.

§ 4. Avaldan teadmiseks, et ma
levkonna juure õn ellu kutsutud
„Põhja malevkonna laskesportlaste
klubi".
Klubi pealikuks (vanemaks) nime
tan pik. K. Kronberg’! ja abideks
pealikud R. Passup’i ja A. Teder’i.
Klubi liikmeks võib astuda iga ma
levkonna liige oma kompanii pealiku
lu soovitusel.
vas

28. juulil 1932. a. nr. 20.
§ 1. Alljärgnevad kodanikud
geda malevkonna tegevliikmeiks
tu võetuks ja määran:
§ 5. Reedel, 29. juulil s. a., kell
VI patalj. 1. kompaniisse:
1700
korraldan maleva laskerajal A
1.
Kivi, Karl, eluk. Toompuiestee
klassi
laskurgrupi laskureile järje
13—2; 2. Schogot, Leonhard, eluk.
kordse
laskevõistluse a.-s. „Aivaz’i"
Telliskivi 18—15.
VI patalj. 2. kompaniisse: rändauhinna peale.
Laskevõistlusi juhatada grupi va
3. Baranov, Boris, eluk. S. Kom
passi 36—9; 4. Heiduck, Erhard, eluk. nemal.
Telliskivi 33—-2; 5. Laane, Arved,
eluk. P. Süda 9—15; 6. Thomson,
§ 6. 17. juunil s. a. ärapeetud A
Sportlasile.
Voldemar, eluk. Paldiski 59—4, ja klassi laskurgrupi laskevõistlustel a.Teen teatavaks maleva suvise ja toetajaks liikmeks hra Eduard Ro s. „Aivaz’i“ rändauhinna peale tuli
senvald^ eluk. Põhja pab. ja puup. esimesele kohale 232 silmaga k.-l. A.
sügisese sportliku tegevuse kava:
Vaha ja võitis nimetatud auhinna esi
I.
üleriiklike kaitseliidu sõjalise vabr.
iseloomuga võistluste eelvõistlused
Õiendus: juhatuse prot. nr. 7 mest korda.
peetakse:
§ 1 ja 2.
õiendus: võistlusprotokoll.

§ 7. Malevkonna laskesportlaste
klubi pealikul saata pühapäeval, 31.
juulil s. a., kella 0730—1200 maleva
laske raj ale 5 laskurit, Eesti-Soome
laskurliitude vaheliste korrespondentvõistluste vahekohtu käsutusse, tule
joone protokollide pidamiseks.
§ 8. Avaldan teadmiseks, et hra H.
Saohssendhaki poolt I pat. 1. kompa
niile annetatud hoolsuskarika peale
peetud võistlusel 20. 2. — 20. 6. 32. a.
tuli võistlustabelite ja protokolli ko
haselt 38 tegutsemiskorraga esimese
le kohale pik. A. Teder ja võitis seega
nimetatud karika.
Avaldan teenistuse nimel pik. A.
Tederhle kaitseliidus hoolsa ja kor
raliku teenistuse eest palju tänu.
Samuti palju tänu hra H. Sachssendharile annetatud väärtusliku ka
rika eest.
§ 9. Vabastan VI pataljoni 1. kom
panii I rühma pealiku kohalt Volde
mar Viin’i ja kinnitan ta VI pataljoni
adjutandi kohale, arvates 28. juu
list s. a.
VI pat. 1. komp. I rühma pealiku
kohuseid täita sama rühma pealiku
abil Paul Rosenbaum’!! ühes oma ot
sekoheste ametikohuste täitmisega.
Õiendus: ljh. nr. 107.
§ 10. Kinnitan jaoplk. A. Paja postikompanii relvurpealikuks, arvates
28. juulist s. a.
õiendus: ljh. nr. 113.
§ 11. Likvideerin I pataljoni 2.
kompaniis senise I ja II rühma ja
moodustan neist uue II rühma, III
(Riigi trükikoja) rühma nimetan üm
ber — I rühmaks ja IV rühma —
III rühmaks, arvates 28. juulist s. a.
õiendus: ljh. nr. 115.

§ 13. Teenistuse huvides viin üle
I pataljoni 2. kompaniist k.-l. R.
Täheste ja R. Peitong’i — I pat. 1.
kompaniisse ja k.-l. J. Reinbach’!, A.
Kalveste, P. Johanson’i, E. Hindberg’i, E. Tärk’i ja P. Luukas’e —
erikompaniisse, kõik arvates 28. juu
list s. a.
õiendus: ljh. nr. 115.
§ 14. Maleva meistervõistlused
laskmises korraldatakse 5., 6., 7. ja 8.
aug. s. a. maleva pealiku käskk. s. a.
nr. 18 § 2 („M. T.“ 16. juun. s. a.
nr. 18/153) kohaselt.
Abikohtunikeks ja näitajaiks meistervõistlustele määrata van. instruk
tori käsutusse: I pataljoni pea
lik u 1: 5. aug. — 9 k.-l. ja 7. aug. —
3 kl.; VI pataljoni pealikul:
6. aug. — 9 k.-l. ja 8. aug. — 3 k.-l.
Vastavail kompaniipealikuil kanda
hoolt, et kõik abikohtunikeks ja näi
tajaiks määratud kaitseliitlased olek
sid õigeks ajaks kohale välja saade
tud.
§ 15. Alljärgnevad kaitseliitlased
õn muutnud oma elukoha ja elavad
nüüd:
I pataljoni 1. kompaniist:
1. Odrovanš, Karl — Niine 6—3;
I pataljoni 2. kompaniist:
2. Sipra, Anton — Kopli 50—28;
VI pataljoni 1. kompaniist:
3. Kattenberg Voldemar — Kö
leri 28—7;
Postikompaniist:
4. Kuuskmann, Georg — Sõja 4—
17, ja 5. Luukmann, Arnold — Kopli
52—8.
Vastavail kompaniipealikuil teha
sellekohased parandused nimekirja
des.
Fr. Uibopuu,
malevkonna pealik.

§ 12. Vabastan I pataljoni 2. kom
paniist kohtadelt:
1. I rühma pealiku kohalt R. Täheste;
2. komp. veltveebli kohalt R. Peitong’i; 3. I rühma pealiku abi kohalt
K. Putnin’i; 4. II -rühma pealiku k.-t.
Käskkiri
kohalt H. Person’!; 5. II rühma peali
Ida malevkonnale
ku abi kohalt A. Kerd’i ja
26. juulil 1932. a. nr. 17.
kinnitan:
1. res.-li-pn. V. Tšistjakov’! — II
§ 1. Vabastan 2. pat. 1. kompanii
rühma pealikuks, pannes tema peäle 2. rühma, pealiku abi kohalt J. Moühtlasi kompanii sidepealiku kohu sin’i, arvates s. a. 1. juulist.
sed ; 2. K. Putnin’i — II rühma peali
Õiendus: ljh. nr. 46.
ku abiks ja 3. A. Kerd’i — komp.
veltveebliks, pannes tema peale üht
§ 2. Kinnitan 2. pat. 1. kompanii
lasi komp. relvurpealiku abi kohused, 2. rühma pealiku abiks jaopealik L.
kõik arvates 28. juulist s. a.
Remmeli, sama rühma 2-se jao pea
Õiendus: ljh. nr. 115.
liku k. t. mlvl. J. Roosililli ja sama

rühma 1. jao pealikuks mlvl. J.
Adamson’!, kõik arvates s. a. 1.
juulist.
õiendus: ljh. nr. 46.
§ 3. Kinnitan 3. pat. 1. komp. 1.
rühma 1. jao pealikuks malevlase J.
ViitU, arvates s. a. 20. juulist.
õiendus: ljh. nr. 48.
§ 4. Määran maleva poolt korral
datavalt meistervÕistlusist osa võt
ma järgmised pealikud ja malevla
sed: I kütiklassist: J. Jeets ja J.
Ivask; esilaskurite klassist: J. Nabal,
J. Ruubel ja N. Ojasson; I klassist —
A. Eldermann, 0. Jankovits ja L. Rei
mann; II klassist — F. Junkur, R.
Reinmann ja E. Gutmann; väikekal.
sportpüssidest O. Kööbe, J. Jeets, K.
Heydock ja reservis N. Ojasson ning
lahingusisulisest laskevõistlusest O.
Kööbe, J. Jeets ja J. Ivask,
Võistlusi peetakse maleva pealiku
käskk. s. a. nr. 18—2 avaldatud ae
gadel ja kohtadel (vaata „M. T.“ 16.
juunist s. a. nr. 18/153).
Võistlejail pidada täpselt. kinni
eelpool tähendatud kellaaegadest ja
õigeks ajaks ilmuda laskerajale, kuna
lahingusisulisest ja I ja esiklassi küt
tide meistervõistluse II osast osavõt
jail koguneda 7. augustil kella 0900
maleva staapi, kust edasisõit õn omnibusega.
§ 5. Määran kindlaks vahtkonna
kaitseliidu peastaapi s. a. augusti
kuuks järgmiselt: 2. pat. 2. kompanii
— 1 augustil, 3. pat. 2. kompanii —
8. augustil, 3. pat. 1. kompanii — 18.
augustil ja politseirühm — 26. au
gustil.
Pataljoni- ja kompaniipealikuil
hoolitseda vahtkondade õigeks ajaks
väljasaatmise eest ja öösel kontrolli
da vahtkondi.
§ 6. Korrapidajaiks-pealikuiks ma
leva kodusse augustikuuks s. a. mää
ran järgmised pealikud: 1. augustil
— J. Nabal, 8. augustil — J. Ingel,
*18. augustil — E. Aunin ja 26. augus
til A. Gutmann.
§ 7. Pühapäeval, 14. augustil s. a.,
kell 1000 korraldan maleva laskerajal
klassilaskureile laskeharj utuse ja
laskklubi liikmeile laskevõistluse E.
Riemeri auhinna peale. Osavõtjail
koguneda lasketiirule täpselt kell
1000. Vanemaks kohtunikuks mää
ran pealik O. Kööbe ja kohtunikeks
pealikud P. Nõumi ja F. Junkur’!.

Relvurpealiku abil toimetada laskerajale tarviline arv padruneid, märklehti jne. Sidepealikul hoolitseda te
lefonisideme eest.
J. Klaar,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Lõuna malevkonnale
26. juulil 1932. a. nr. 19.
§ 1. Malevkonna juhatuse 21. juuli
s. a. koosoleku otsusel kustutan ma
levkonna nimekirjast:
2. kompaniist: Hans Ritso — Sa
dama mlvk. ülemin. puhul;
3. kompaniist: Friedrich Savi —
elukoha muutmise pärast, Arnold
Põlderh — k.-l. teenistusest loiu osa
võtu pärast;
4. kompaniist: Eugen Heiduk’i,
Eduard Schmidt’i, Arnold Kilgase ja
Eduard Proos’i — k.-l. teenistusest
loiu osavõtu pärast.
Õiendus: ljh. nr. nr. 8-s ja 170.

V i n t p ü s s i II kl. meisterk oi t i nimele:
pik. R. Raudsepp, A. Rist.
Vintpüssi I kl. meisterküti
nimele:
pik. H. Siirmann.
Vintpüssi esiküttide kl.
meisterküti nimele:
pik. J. Trumm, J. Madisson.
Püstoli meis teri askuri
nimele:
pik. J. Trumm, H. Siirmann, E.
Sihv.
V ä i k e k a 1. püssi meisterlaskuri nimele:
pik. J. Trumm, J. Madisson, N.
Ende.
Kahin gusisulisest laskevõistlusest:
pik. J. Trumm, H. Siirmann ja J.
Madisson.
Võistlused peetakse 5., 6., 7. ja 8.
aug. s. a. maleva pealiku käskk. s. a.
nr. 18 § 2 kohaselt (vaata „M. T.“ s.
a. nr. 16/153).
Ainult inglise, jaapani ja vene püs
side ja F. N. 9 m/m. püstolite laske
moon antakse võistlusteks maleva
poolt.
Võistlustingimuste üle saab teateid
malevkonna staabist.

§ 2. Malevkonna juhatuse 21. juuli
s. a. koosoleku otsusel malevkonna
liikmeiks vastuvõetud allpool loenda
tud kodanikud arvata 'üksuste koos
seisudesse järgmiselt:
2. kompaniisse: Balzar, Jaan
, — eluk. Tsemendi 1-a—27, Vene,
Heinrich — eluk. Rahumäel, Liiva 16,
§ 5. Allpool nimetatud kompanii
Rand, Mihkel — eluk. Nõmmel, male dest maleva meister- ja lahingusisuva laskerajal;
liste võistluste korraldaja maleva
staabi meeskonda: Pint, van. instruktori käsutusse saata abiAdolf-Valter — eluk. S. Roosikrantsi kohtunikke ja näitajaid järgmiselt:
8—9.
Maleva laskerajale Mus
§ 3. Eesti-Soome laskurliitude va
tamäele:
helise korrespondent - laskevõistluse
5. augustil s. a., kella 1530:
vahekohtu käsutusse tulejoone proto
kollide pidamiseks määran: pik. pik. 1. kompaniist 6 kaitseliitlast, 2. kom
A. Maling’i, A. Uustalu, A. Ruhno, N. paniist 5 kaitseliitlast;
6. augustil s. a. kella 1430:
Nutt’i ja K. Tuudeberg’i. Määratud
olla maleva laskerajal, Mustamäel, pü 3. kompaniist 4 kaitsel., 4. komp. 1
kaitseliitlane;
hapäeval, 31. juulil s. a., kell 0730.
8. augustil s. a. kella 1530:
§ 4. Maleva pealiku poolt k. a. kor
4.
kompaniist 3 kaitseliitlast;
raldata vaist meister- ja lahingusisu7.
augustil s. a. kella 0800: maleva
listest meistervõistlustest palun osa
staapi
2. komp. 2 kaitseliitlast.
võtta allpool loendatud laskureid:
Nimetatud kompaniide pealikul!
Vintpüssi II kl. meisterabikohtunikeks ja näitajaiks määrata
laskuri nimele:
laskealal vilunud ja asjatundlikud,
pik. E. Siliv, R. Kimberg, ml. K. võistlustest mitte osa võtjad kaitse
Tepp.
liitlased. Kellaaegadest täpselt kinni
pidada.
Vintpüssilkl. laskuri
Nimekirjad määratute kohta esi
nimele:
pik. A. Mugra, N. Ende ja J. Var tada malevkonna staapi 3. augus
tiks s. a.
bola.
Vintpüssi es ilas kurki.
§ 6. 1. komp. pik. K. Jürgens õn lu
meister laskuri nimele:
batud puhkusele 19. juulist kuni 24.
pik. V. Resev-Resel, ml. A. Mass- aug. s. a. Kompanii pik. kohuseid täi
mann, A. Vilmansen.
dab pik. A. Remma.

§ 7. Malevk. käskudetäitja pik. H.
Siirmann õn lubatud puhkusele 7.
juulist kuni 1. aug. s. a.
§ 8. 2. komp. pik. P. Tomson õn lu
batud puhkusele 15. juulist kuni 15.
aug. s. a. Kompanii pik. kohuseid
täidab pik. A. Maling.
§ 9. 4. komp. pik. F. õunapuu kan
dis ette, et tema õn puhkuselt tagasi
jõudnud ja oma ametikohuste täitmi
sele asunud 23. juulist s. a. arvates.
Pik. Th. Pähkelmann’il asuda oma ot
seste ülesannete täitmisele.
§ 10. Vabastan pik. A. Maling’i 2.
komp. I rühma pik. kohalt, arvates
15. juulist s. a., tema 2. komp. pik.
abiks nimetamise puhul.
§ 11. 2. kompanii isiklikus koossei
sus teen järgmised muudatused: va
bastan A. Ruhno komp. sideplk. ko
halt, K. Paling’i I rühma pik. abi ko
halt, mõlemad arvates 15. VII s. a.;
kinnitan: A. Ruhno I rühma peali
kuks ja K. Paling’i kompanii sidepealikuks, mõlemad arvates 15. VII s. a.
§ 12. Oma elukoha õn muutnud ja
elavad nüüd:
2. kompaniist: A. Maling —
Tsemendi 1—3; A. Uustalu — Malmi
3—4; A. Kiipus — L. Koidula 40—
2—9.
4. kompaniist: A. Tralla —
Luha 32—4; M. Sarapuu — Söörensi
7—9; J. Nappa — Vesivärava 20-b
—

12.

5. kompaniist: E. Pitk — Pü
havaimu 7—5.
P. Reintam,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Kalevi malevkonnale
26. juulil 1932. aastal nr. 19.
§ 1. Avaldan teadmiseks ja täitmi
seks kompaniide vahtkonna järjekor
ra k.-l. peastaabis augustikuuks kind
laks alljärgnevalt:
4. augustil — I kompanii; 17. au
gustil — I kompanii, 27. augustil —
II kompanii, 29. augustil — III kom
panii.
§ 2. Korrapidaj ad-pealikud mää
ran kindlaks maleva kodusse augusti
kuuks alljärgnevalt:
4. augustil — pealik Raudkats,
Aleksander; 17. augustil — pealik
Hefftler, Eugen; 27. augustil — pea
lik Rüütel, Adolf; 29. augustil — pea
lik Rebane, Artur.

§ 3. Maleva meistervõistlused lask
mises algavad augustikuu alul, s. o.
5., 6., 7. ja 8. augustil, samuti pee
takse 7. augustil s. a. Valdeki laskeväljal lahingusisulised laske võistlu
sed.
Laskurite nimestik määrata kind
laks malevkonna laskurklubi! ja mi
nule kanda ette hiljemalt 2. augus
tiks k. a.
Iga ala peale õn üksusel luba saata
kuni 3 osavõtjat.
§ 4. Maleva meistervõistlustele abikohtunikeks määrata kompaniipealikuil malevlasi alljärgnevalt:
Reedel, 5. augustil — I komp. pea
likul 5 malevl. ja IV kompanii peali
kul 5 mlvl., kel olla Mustamäe laske
rajal kell 1530.
Laupäeval, 6. augustil — III komp.
pealikul 5 mlvl. ja IV kompanii pea
likul 5 mlvl., kel olla Mustamäe laske
rajal kell 1430.
Pühapäeval, 7. augustil — II kom
panii pealikul 2 malevlast, kel olla
maleva staabis kell 0800.
Esmaspäeval, 8. augustil — II kom
panii pealikul 3 malevlast, kel olla
Mustamäe laskerajal kell 1530.
Minu korraldustest kompaniipealikuil täpselt kinni pidada.
§ 5. Alljärgnevad malevlased õn
muutnud oma elukoha, häiregrupi ja
kompanii pealikud teha nimekirjades
vastavad parandused:
Abrams, Bernhard — st. nim., end.
elukoht Girgensoni 5, nüüdne Vana
Kalamaja 33—3; Lustverk, Heinrich
— I komp., end. elukoht Välja 40—1,
nüüdne Juure 10—1; Ermates, Edu
ard — II komp., end. elukoht S. Tartu
30—11, nüüdne S. Juhkentali 2—18;
. Niggol, Konstantin — II komp., end.
elukoht S. Pärnu 36—7, nüüdne S.
Pärnu 32-b—4; Krebs, Felix — III
komp., end. elukoht Kunderi 8—3,
nüüdne S. Tartu 77—6; Aljas, August
— III komp., end. elukoht Kunderi 15
—9, nüüdne S. Tartu 62; Rõõmusoks,
August — ork. komp., end. elukoht
Vaestekooli 4—8, nüüdne Nõmme,
Kreutzwaldi 23—2.
V. P a j usso n,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Toompea malevkonnale
27. juulil 1932. a. nr. 10.
§ 1. Malevkonna pealiku 6. VII s. a.
käskkirja nr. 19 § 5 täitmiseks 2.
kompanii pealikul määrata vahtkond

kaitseliidu peastaapi ja korrapidaja
maleva majja 5. ja 20. augustil s. a.
§ 2. Malevkonnast lahkunuks luge
da ja nimekirjadest kustutada — tee
nistusse määramise tõttu välispool
Tallinna 2. kompaniist Benjamin
Martin.
K.
Terra s,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Kopli malevkonnale
27. juulil 1932. a. nr. 20.
§ 1. Arusaamatuste ärahoidmiseks
teatan, et malevkonnal õn uus kummipitsat. Vana pitsat õn oma maks
vuse kaotanud, arvates 4. juunist s. a.
§ 2. Malevkonna loterii-allegri ühes
rahvapeoga korraldatakse 6. ja 7. au
gustil s. a. Kopli rahvapargis, mispä
rast palun kõik korjatud asjad ühes
korj anduslehtedega esmaspäeval, 1.
augustil, kell 1900 malevkonna staapi
ära anda. ühtlasi palun kõiki üksuste
pealikuid samal ajal ilmuda malev
konna staapi.
§ 3. Määran 6. ja 7. augustil s. a.
malevkonna loterii-allegrile peakorrapidajaks pik. A. Näri pea, tema abi
deks pealikud K. Soosaare ja N. Vo
robjova.
Laskej uhataj aks
märkilaskmise
juure määran pik. K. Sketšuse ja
temale abideks pealikud A. Kõiv’u ja
J. Napp’i.
Abikotrapidajad ja öine vahtkond
asjade juure määrata I komp. peali
kul A. Näripea’1 oma äranägemise
järgi.
§ 4. Katkestan ajutiselt laskehar
jutused malevlasile. Järgmine laskeharjutus õn teisipäeval, 9. augus
til s. a.
§ 5. Avaldan teadmiseks* et ära
peetud malevkonna laskesportlaste
klubi omavahelistel laskevõistlustel
tulid kohtadele ja omandasid au
hinnad :
a) I seerias, mis peeti 8. V, 29. V
ja 17. VI s. a., I Kõiv, Alfred —
106.2 silma; II Kruus, Eduard —
99 silma; III Sketšus, Konstantin —
77.2 silma.
b) II seerias, mis peeti 13., 20. ja
27. juulil s. a.: I Pruul, Vassili —76.3 silma; II Lepiste, Johannes —
75,57 silma; III Gerst, Voldemar —
70,95 silma.
Joh. Kauba,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Nõmme malevkonnale
26. juulil 1932. a. nr. 17.
§ 1. Allpool nimetatud kodanikud
õn malevkonna liikmeiks vastu võe
tud:
I rühma: ööpik, Anton — elukoht
Kase 12;
II rühma: Meyer, Voldemar —
eluk. Apteegi 18, üle tulnud Lõuna
malevkonnast;
ratsarühma: Siimann, Augustin —
eluk. Lossi 32, Keevit, Leopold —
eluk. Apteegi põik 3—2, Sihver,
Erich — eluk. Mustamäe 17—1, Tõnnus, Erich — eluk. Põllu 22—4, kõik
arvates 20. juulist s. a.
§ 2. Luban kompanii pealiku K.
Saage puhkusele 30. juulist — 31. au
gustini s. a., tema äraolekul ta kohu
seid täita pik. B. Methusalem’il.
§ 3. Määran vahtkonna malevkon
na staapi: 1.—7. VIII 32 — I rühm,
8. —14. VIII 32 —. II rühm ja 15.—
21. VIII 32 — ratsarühm.
§ 4. Tulekahju kordadel määran
korrapidajaks augustikuu jooksul
I rühma.
§ 5. Määran korrapidajad ja nende
abid malevkonna staapi:
, 2. VIII 32 — H. Oit — J. Domingo,
3. VIII 32 — M. Mölder — R. Truu,
9. VIII 32 — P. Sallert — A. Viita,
5. VIII 32 — A. Jürgenson — G.
Möölmann, 10. VIII 32 — P. Kõrts
— M. Treimann, 12. VIII 32 — K.
Küll — M. Liit.
A. V a s t a 1 u,
malevkonna pealiku abi.

Käskkiri
Raudtee üksikule
pataljonile
26. juulil 1932. a. nr. 18.
§ 1. Alljärgnevad kodanikud lu
geda pataljoni vastuvõetuiks ja mää
ran: 1. kompanii I rühma — Promm,
Johannes — Tehnika tän. 16-k—23
ja II rühma — Brido, Karl — Endla
tän. 15—9; 2. kompanii II rühma —
Blauhut, Arnold — Nõmme, Liiva
6— 2 .
Õiendus: juhat. prot. nr. 12
§ 1.
§ 2. Lugeda pataljonist lahkunuiks
ja kustutada nimekirjast: 1. Jaan
Aadli, 2. Johannes Müllerbeck, 3. El
mar Tartland ja 4. Konstantin Väl
jaots — pataljoni tegevusest loiu ja
üldse mitte osavõtu tõttu; 5. Richard

I kl. rühmapealiku G. RussmamTi,
Spordipüss:
1. E. Green, 2. G. Heine, 3. J. Mät jaoplk. B. Venta ja mlvl. E. Põlenlik; reservis: A. Liidemann — kohal dik’u. Algus täpselt kell 1600.
II kl. määran eskadr. pealiku abi V.
olla 8. augustil kell 16.00.
Kõigil võistlejad olla kohal täpselt Känd’i, jaoplk. Rebase ja mlvl. Vir§ 3. Oma elukoha õn muutnud pik. määratud’ ajaks. Riietus — kaitse belh; algus kell 1700. Meistervõist
N. Freimuth ja elab nüüd Raudtee liidu vorm; neil, kel kaitseliidu vormi lustele püstolist laskmises määran:
tän. 10—4.
ei ole — kaitseliidu müts, käelint ja eskadr. pik. abi Känd’i, rühmaplk.
RussmamTi ja adjutant Triumph’!.
§ 4. Määran vahtkonna kaitseliidu vöörihm.
peastaapi 10. augustiks s. a.: 1. Au
§ 3. Juhin veel kord 2. patarei pea Algus kell 1730. 8. august, s. a.
gust Unt — vahtkonna vanem, 2. liku tähelepanu sellele, et paljud 2. meistervõistlustele spordipüssist mää
Jakob Sisas, 3. Jaan Veski ja 4. Kali patarei kaitseliitlased ei ole seni neile ran rühmaplk. RussmamTi, jaoplk.
väljaantud karabiinereid toonud ta Venta ja jaoplk. Rebase. Algus kell
Teetso.
Korrapidaj aks-pealikuks
samal gasi. 2. patarei pealikul korraldada 1600.
päeval maleva majja määran pik. ja isiklikult jälgida, et kõik karabii§ 5. 7. augustil s. a. pannakse toi
Valter Ambrosius^.
nerid oleksid korjatud kokku ja aja- me eskadroni laskespordiklubi Iaskeviitmatult toodud staapi.
harjutus, millest kõigil klubi liikmeil
§ 5. Korraldan reedel, 29. juulil s.
osavõtt soovitav.
200 mtr. vasak
§
4.
Luban
2.
patar.
vanema
oh
a., Mustamäe lasketiirul laskevõistpoolses osas märklauad nr. 11—15-ni.
vitseri
r.-leitn.
E.
Greeni
ühekuisele
luse sõjaväe püssidest ja püstoleist I
Relvurpealikul kanda hoolt, et
ja II klassi laskureile pataljoni meist suvepuhkusele, arvates 6. juulist.
märklehed
õn õigeks ajaks üles sea
A. Terras,
ri nimele. Algus kell 1700. Tingi
tud, ja toimetada kohale laskemoon.
kapten,,
mused nagu maleva meistervõistlusLaskejuhatajal hoolitseda selle
divisjoni pealik.
tel. Peakohtunikuks määran pik. A.
eest, et kõik laskeharjutused ja ära
Kriisa.
tarvitatud laskemoon kantaks laskeKäskkiri
Pataljoni karikavõistlused sõjaväe
kaustikusse.
püssidest korraldatakse 18. septemb
üksikule eskadronile
§ 5. Kustutan eskadroni nimekir
ril s. a. kell 1000; neile, kes sel päe
26. juulil 1932. a. nr. 19.
jast
kaitseväkke mineku puhul: Kar
val ametis, õn võistlus 20. septemb
§ 1. 9. ja 10. skp. ei ilmunud vaht
ril s. a. kell 1600. Karikavõistlus konda teiskordselt Karl Echt ja esi bis, Georg, ja Eichhom, Valfrid.
Alus: juh. prot. nr. 65, 20. IV 32
test osavõtt õn kõigile tegevliikmeile mest korda E. Pihlakas. Panen juha
ja nr. 66, 15. VI 32. a.
sunduslik.
tusele ette K. Edith eskadroni nime
A. Mänd,
§ 6. Panen veel kord kõigile ette
kirjast kustutamiseks. Mlvl. Pihla
pataljoni pealiku abi.
kiires
korras oma võlad tasuda ära
kasele määran kaks karistustoimeskadroni kassale, vastasel korral
konda.
§ 2. Määran vahtkonda 13. augus avaldan kõikide nimed järgmises
käskkirjas.
Käskkiri
til s. a.:
Suurtükiväe divisjonile
§ 8. Järgmine juhatuse koosolek
Korrapidajaks pealikuks maleva
peetakse
kesknädalal, 3. augustil
kodusse
pealik
Helfrid
Becker;
vaht
27. juulil 1932. a. nr. 19.
konna vanemaks A. Seedorf; valvu- 1932. a.
§ 1. Olen puhkuselt tagasi jõudnud reiks: Anso, Alfr., Echt, K., Koch, H.,
Alfr. Kepper,
ja asunud ametikohuste täitmisele, Pihlakas, E., Berg, Vladimir.
üksiku eskadroni pealik.
arvates 20. juulist s. a.
Määran vahtkonna 31. augustiks
1. patar. pealikul r.-leitn. B. Hei s. a.: Korrapidajaks pealikuks male
ne! pöörduda oma otseste ametiko va kodusse pealik Ferdinand Bach
huste täitmisele.
tejev; vahtkonna vanemaks Veiss, K.,
§ 2. Maleva
üksustevahelistele valvureiks: Tofer, A., Leiden, G.,
Põhja jaoskonnale.
meistervõistlustele 5. ja 8. augustil Maydel, O.
määran divisjonist järgmised lasku
§ 3. Oma elukoha õn muutnud ja
Minu puhkusel oleku ajal 25. juu
rid:
elavad nüüd: Nahkur, Herbert — list 25. augustini s. a. täidab esinaise
Parandamata vintpüss:
Viimsi tän. 6—4, Ruus, Voldemar — kohuseid jaoskonna sekretär pr. A.
II klassi laskurid: 1. V. Vaher, 2. Narva maantee 48-c—3.
Grünberg, telefon nr. 451-34.
J. Mätlik, 3. H. Puskar; reservis: A.
B. Suits,
§ 4. Määran 5. augustiks s. a. ma
Liidemann, kel olla laskerajal 5. au leva meistervõistlustele vintpüssist
esinaine.
gustil kell 17.30.
I klassi laskurid: 1. E. Green, 2.
Kopli rahvapargis laupäeval ja pühapäeval, 6. ja
l_
lf* 0*1*1
Kahk, kel olla laskerajal 5. augustil
7. augustil s. a., korraldab Kopli malevkond suurima U/lCi 11 a
-*•
kell 16.00.
Võidud — huvitavad originaalsed naiskodukaitse käsitööd, kinoteaatri abonen
did, jahu, jalanõud ja palju väärtuslikke majapidamise ja muid hinnalisi tarbeasju.
Esilaskur^: 1. O. Pettai.
Võite üle 2000.
Loteriipilet ä 10 siit.
Püstol:
Vahetpidamatult mängib orkester.
Märkilaskmine, õnneõngitsemine jne.
1. E. Green, 2. J. Mätlik, 3. R. OtRikkalik einelaud olle, veini ja karastavate jookidega.
ter-Stetter; reservis: O. Pettai — ko
Algus laup. kell 16.00, ptihap. k. 10.00.
hal olla 5. augustil kell 17.00.

Brücker — raudtee teenistusest lah
kumise tõttu; 6. Vassili Barmin —
surma puhul.
Õiendus: juhat. prot. nr. 12 § 2.

Naiskodukaitse

Vastutav toimetaja:

F. Pinka.

Väljaandja:

Kaitseliidu Tallinna maleva staap.

Tall. Eesti Kiri.-Ühisuse trükikoda, Pikk t. 2. 1932.

