h. Li.

Tallinna
Toimetus Ja talitus
Kaarli t. 10
Tallinna maleva staap.
Telef. 451-92.
Kuulutuste hind:
Kuulutuste küljel 8 s. mm. 1 veerul.
Teksti ees 16 s. mm. 1 veerul.
Tekstis 20 s. mm. 1 veerul.
Kaitseliitlastele 50°/o hinnaalandusega
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Ja

Maleva

Teated
Neljapäeval, 13. juunil 1935. a.

Ilmub 1 kord nädalas
Tellimishind
postiga 1.50 kr. aastas.
Tellimisi võetakse vastu peale maleva
staabi kõikides malevkondade staapi
des Ja naiskodukaitse juhatustes.

VIU aastakäik.

2.
Riigivanemat — „Tervist, hra muda kell 1700 laskerajale Jahi
riigivanem!“
meeste Seltsi paviljoni.
kaitseHidukTallinna
Riigivanema
kõnele
järgneval
riiVõistlused korraldatakse eelmiste
malevale
gihümni mängimisel laulavad kõik aastate tingimuste kohaselt.
12. juunil 1985. a. nr. 18.
paraadist osavõtjad kaasa.
§ 4.
S 1.
§ 2.
Kinnitan naiskodukaitse Tallinna
23. juunil s. a. k.-l.-päeva üleriik
Politseivalitsuse
direktori
käskkir
ringkonna
kogu ja jaoskondade pea
likuks paraadiks koguneda maleva
jalaväe üksustel maleva staabi hoovi ja nr. 8 § 1 ts. a. põhjal ei kuulu po- koosolekud valitud ringkonna ja jaos
litseilise registreerimise alla kaitse kondade juhatuste liikmeiks:
kella 0845.
liitlaste, naiskodukaitse, noorte kot
1) Ringkonnas: vanuse läbi välja
Motoriseeritud üksustel korralda kaste ja kodu tütarde kogunemised
da kogunemine sääraselt, et kella nende põhikirjas ettenähtud tegevu langenud sekretäri Anna Starrkopfi
0845 oleks maleva hoov sõidukeist seks, kuna sealsete kogunemiste hea sekretäriks tagasi; vanuse läbi väl
jalangenud juhat. liikme Franzyska
vaba.
korra eest vastutavad nende vasta Tõnissoni juhatuse liikmeks tagasi
Toompea malevkonnal määrata vad pealikud ja vanemad. Rongkäi ja uueks juhatuse liikmeks vakant
kolm meest liinureiks maleva asuko kudest, paraadidest, manöövreist ja sele kohale Amanda Grünberg’!. Ju
muist kogunemisist rahvarikastes hatuse liikmete kandidaatideks Sal
ha tähistamiseks.
Põhja ja Lõuna malevkondadel kohtades ja avalikel platsidel, kus me Eslas’e ja Betty Suits’u.
korrapidamine kodanike seas kaitse
määrata ä 2 liinurit lippudega pa- liidu üksuste kogunemiste tõttu õn
2) Kalevi jaoskonnas: vanuse läbi
raadmarsi tähistamiseks.
väljalangenud
sekretäri Alice Nel
tarviline, peab politseile vähemalt 24
Liinureil ilmuda Vabadusplatsile tundi ette teatama koosolekute sea sas’! sekretäriks tagasi; juhatuse
liikmete kandidaatideks Lydia Dokella 0830 ltn. Veelma käsutusse.
duses ette nähtud korras.
mingo ja Herta Välja;
Üksuste lippureil ja assistentidel
Olgugi et neil juhtumeil õn korra
3) Lõuna jaoskonnas: vanuse läbi
ilmuda maleva võimlasse kella 0845, pidamine politsei ülesandeks, õn
väljalangenud
sekretäri*Lisette Linaltn. G. Masso käsutusse.
kaitseliidu ülema poolt siiski kaitse
mäe
(Lemberg)
asemele sekretäriks
Paraadist osavõtjad peavad olema liidu pealikuile tehtud kohuseks eel
Hilda
Tehver’i
(Teffer);
vanuse läbi
tähendatud
kokkutulekute
puhul
kä
riietatud: vormikuub või pluus, säärväljalangenud
juhat.
liikme
Hilda
saapad (võiksid olla kä sääresidemed oma poolt korra alalhoidmiseks võt
Tehver’i
asemele
Glafiira
Teetsov’!;
või sukad) ja vormimüts. Kaabudes ta tarvitusele kõik abinõud.
juhatuse liikmete kandidaatideks Ma
ja eramütsides esinemine pole luba
Kaitseliidu õppusil ja koosolekuil rie Luberg’i ja Olly Karp’!;
tud. Kõigil kaitseliitlasil olgu käe- õn korra säilitamine täiel määral
side vasakul varrukal. Kooliõpilased pealiku ülesandeiks ja kohuseks, kes
4) Ida jaoskonnas: vanuse läbi
ja üliõpilased võivad esineda erariie- õppust korraldab ja juhib. Iga kait väljalangenud sekretäri Hilda Ittuses ja oma õppeasutuse vormimüt seliidu õppust korraldaja pealik vas nurm’i sekretäriks tagasi; vanuse lä
sides, olles koondatud omaette rüh tutab seal valitseva korra eest.
bi väljalangenud juhatuse liikme Ly
madesse. Relvastus pealikul! rühmadia Veske juhatuse liikmeks tagasi;
juhatuse liikmete kandidaatideks
pealikuist kõrgemale püstol paremal
§ 3.
Lihi Rose ja Ida Mainj’u;
küljel, teistel vintpüssid.
Kesknädalal, 19. juunil s. a., kor
Lippurid ja assistendid püstoli
5) Kopli jaoskonnas: loosi läbi väl
raldatakse Tallinna maleva ja Tallin jalangenud juhatuse liikme Minna
tega.
Paraadil kaitseliitlased tervitavad: na Jahimeeste Seltsi vahel maleva Adamson’! juhatuse liikmeks taga
1.
Kaitseliidu ülemat ja kaitsevälaskerajal jahipüssist laske võistlused si; juhatuse liikmete kandidaatideks
Ksenia Siimon’! ja Julie Maripuu;
gede ülemjuhatajat sõnadega: „Ter- tuvide ja jäneste pihta.
Võistlustest osa võtta soovijail il
6) Sadama jaoskonnas: vanuse lä
vist, hra kindral!“

bi väljalangenud sekretäri Alice Semiskar’i sekretäriks tagasi; vanuse
läbi väljalangenud juhatuse liikme
Franzyska Tõnissoni’ juhatuse liik
meks tagasi; juhatuse liikmete kan
didaatideks Salme Seeberg’i ja Al
viine Teener’i;
7) Toompea jaoskonnas: vanuse
läbi väljalangenud juhatuse liikme
Hermine Schönrock’! juhatuse liik
meks tagasi; juhatuse liikmete kam
didaatideks Anna Starrkopfi ja Ger
da Valder’i;
8) Põhja jaoskonnas: vanuse läbi
väljalangenud sekretäri Amanda
Grünberg’! sekretäriks tagasi; vanu
se läbi väljalangenud juhatuse liik
me Ida Ummer’i asemele uueks ju
hatuse liikmeks Gerda Simonlatser’i;
juhatuse liikmete kandidaatideks
Linda Kütsar’! ja Anette Saar’e.

Arnold Teder — Põhja mlvk. —
249 s.
2. Laskurite 300 mtr. klassis tuli
maleva meistriks Johannes Jakobus
— Lõuna mlvk. — 172 s.; 2) Alfred
Hütt — Kalevi mlvk. — 169 s.; 3)
Georg Russmann — Üks. eskadr. —
166 s.
3. Laskurite 200 m klassis tuli
maleva meistriks Eduard Roosmann
— Põhja mlvk. — 88 s.; 2) Eduard
Sihv — Lõuna mlvk. — 87 s.; 3)
Peeter Kare — Kalevi mlvk. — 85 s.
4. Sõjaväe-püstoli klassis tuli ma
leva meistriks Voldemar Pikson —
Tehnilisest malevk. — 20 tab. 168 s.;
2) Heinrich Siirma (Siirmann) —
Lõuna mlvk. — 19 itab. 171 s.; 3)
Friedrich Lents — Raudtee üks. patalj. — 19 t. 170 s.

9) Maleva staabi jaoskonnas: aju
tise juhatuse asemele kõik endised
tagasi: sekretäriks Magda Hindov,
juhatuse liikmeiks Leonida Voiman,
Ella Land ja Lydia Aljas; juhatuse
liikmete kandidaatideks Cornelia
Roos ja Hilja Nõum;

5. Püstolkuulipildujast laskmises
tuli maleva meistriks Leonhard And
resson — Lõuna mlvk. — 3 tab.,
keskm. tabamuse kiirus 6,73 s.; 2)
Karl Tepp — Lõuna mlvk. — 3 tab.,
keskm. tabamuse kiirus 9,3 s., ja 3)
Jaan Roots — Põhja mlvk. — 2 tab.,
keskm. tabam. kiirus 9, 57 s.

10) Nõmme jaoskonnas: loosi läbi
väljalangenud juhatuse liikme Johan
na Tiidemann’i juhatuse liikmeks ta
gasi; juhatuse liikmete kandidaati
deks Jenny Krause ja Helene Karl
soni.

6.
Väikekaliibrilisest eripüssist
laskmises tuli maleva meistriks Ni
kolai Ende — Lõuna mlvk. — 276 s.;
2) Jaan Madisson — Lõuna mlvk. —
275 s.; 3) Johannes Varbola — Lõu
na mlvk. — 275 s.

õiendus: ljh. nr. 19.
§ 5.
Vahtkond kaitseliidu peastaapi ja
korrapidaja-pealik maleva majja saa
ta välja juulikuus s. a.:
Ida malevkonnast — 1„ 16., 22.,
28.;
Põhja mlvk. — 2., 7., 17., 20., 23.;
Lõuna mlvk. — 3., 8., 14., 18., 24.;
Kalevi mlvk. — 4., 9., 19., 25.;
Toompea mlvk. — 5., 10., 26.;
Sadama mlvk. — 6., 29.;
Raudtee üks. pat. — 12., 27.;
Suurtükiv. divisj. — 13., 30.;
Üks. eskadron. — 11., 15.;
Üks. klp. komp. — 21.;
Üks. g.-komp. — 31.

7. Väikekaliibrilisest diopterpüssist laskmises tuli maleva meistriks
Artur Luuberg — Toompea mlvk. —
137 s.; 2) Boris Antonov — Tehnili
sest mlvk. — 135 s.; 3) Konst. Lents
— Raudtee üks. pat. — 131 s.
8. Väikekal. lahtise sihikuga püs
sist laskmises tuli maleva meist
riks Aleksander Haring — Põhja
mlvk. — 119 s.; 2) Leonhard Ma
disson — Põhja mlvk. — 118 s.; 3)
Ilmar Köstner — Tehnil. mlvk. —
118 s.
õiendus:

võistlusprotokollid.

§ 7.
2. juunil s. a. maleva laskerajal
maleva parimaile laskureile korral
datud laskevõistlusel vintpüssist lask
§ 6.
mises tulid kohtadele: 1) Harald
Maleva staabi poolt 3.—7. juunini Ingland — Põhja mlvk. — 269 s.;
s. a. korraldatud maleva meister- 2) Endel Rikand — Põhja mlvk. —
260 s.; 3) Johannes Varbola — Lõu
võistlustel tulid kohtadele:
na mlvk. — 259 s.; 4) Arnold Teder
1.
Küttide klassis tuli maleva — Põhja mlvk. — 257 s.; 5) instr.
meistriks Endel Rikand — Põhja leitn. Heinrich Silber — 253 s.; 6)
mlvk. — 255 s.; 2) Johannes Var Prits Schüts — Põhja mlvk. — 253
bola — Lõuna mlvk. — 253 s.; 3) s.; 7) Nikolai Ende — Lõuna mlvk.

— 252 s.; 8) Heinrich Siirma —
Lõuna mlvk. — 250 s.; 9) Voldemar
Pikson — Tehn. mlvk. — 249 s.;
10) Rudolf Peitong — Põhja mlvk.
— 246 s.
õiendus: võistlusprotokollid.
§

8.

Kinnitan Lõuna malevkonna k.-l.
Hermann KriilVi, kes õn kaitseväes
sooritanud vastavad katsed, kaitse
liidu II klassi laskuriks.
Õiendus:

ljh. nr. 286.

§ 9.
Kinnitan Sadama malevkonna kait
seliitlase Peeter Kask’!, kes õn soo
ritanud Saaremaa malevas 26. mail
s. a. vastavad katsed, esilaskuriks.
õiendus: ljh. nr. 272.
§

10.

Vabastan kapten Ludvig Ratasepp’a, pioneerpataljoni, maleva
laskeraja ehitustööde juhataja kohuseist, tööde lõpmise puhul, arva
tes 1. juunist s. a.
Õiendus:

ljh. nr. 285.
§

11.

Vabastan kod. Aleksander Uibo
maleva laskeraja ehitustööde kümni
ku kohalt, tööde lõpmise puhul, ar
vates 1. juunist s. a.
õiendus: ljh. nr. 285.
§

12.

Leitnant Voldemar Issako ja ma
jor Ulrich Ojasson VR 1/3 kandsid
ette, et esimene õn üle annud ja tei
ne vastu võtnud 6. juunil s. a. male
va üks. sidekompanii juhtimise, isik
liku koosseisu ja varanduse.
õiendus: ljh. nr. 198.
§ 13.
Vabastan Andres Michelsoni Kopli
malevkonna propagandapealiku ko
halt oma palvel, tervislikel põhjus
tel, ja kinnitan samale kohale Fer
dinand Jürine, mõlemad arvates 11.
juunist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 301.
§ 14.
Maleva Üks. eskadroni pealiku
k. t. kapten August Siller lugeda 12päevalisele puhkusele läinuks 3. juu
nist 16. juunini s. a.

Üks. eskadroni pealiku kohuseid
kapt. A. Silleri äraoleku ajal täita ta
abil pik. Villem Känd’il.
Õiendus: ljh. nr. 277.

9) Kööp, Adolf — Pioneeri 5/29—2,
Nõmme; 10) Oja, Karl — Vabriku
20—4; 11) Raadik, Alfred — Vesi
värava 30—3; 12) Ruut, Madis —
Drevingi 20—3; 13) Sipra, Anton —
Tarabella 28—3; 14) Suis, Harry —
Graniidi 29—16; 15) Urba, Nikolai
— Rataskaevu 6—15; 16) Adamka,
Ulo — S. Pärnu mnt. 57, Rahumäe.

§ 15.
Allpool tähendatud kodanikud lu
geda Tallinna malevasse vastuvõetuiks, arvates 12. juunist s. a., ja
määran:
Nõmme malevkonda:
Tegevliikmeiks:
17) Krabi, Villem —Korn t. Har
üksiku eskadroni I rühma:
kus; 18) Jürisalu, Hindrik — Õie
1) Mähar, August — Kesk-Luha 74, Nõmme; 19) Jürgenson, Robert
6— 4; 2) Reindorf, Jaan — Roopa — S. Pärnu mnt. 62—9, Nõmme.
7— 7.
Ohvitseride erijakku:
üksikusse sidekompaniisse:
3)
Kirsmann, Herbert — Kauna 20) Kenk, Samuel — Kalevi 22—9.
5—4; 4) Luig-Luigas, August —
üle tulnud Tartu malevast.
Toompea malevkonda:
21) Esko, Voldemar — Riigikogu
Mootorratturite rühma:
hoone krt. 8 — 1. kompaniisse; 22)
5) Veiber, Edgar — Vabaduse pst. Opsola, Ralf — Rohu 27—5 — 2.
127, Nõmme; 6) Kivisild, Boris — kompaniisse.
Vabriku 1—5.
Maleva staabi juure:
Suusk-jalgratturite rühma:
23) Tuisk, Robert — kv. kesk
7) Engmaa, Bodo — Vaestekooli haigla; 24) Teas, Paul — Kinga
5—1; 8) Kivi, Nikolai — Tähe 6—1; 6/8—10.

Toetav-liikmeiks:
Toompea malevkonda:
1) Mägraken, Paul — S. Amee
rika 3-a—3; 2) Viilup, Paul — Pos
ka 23—2.
Üksikusse sidekompaniisse:
3)
Treisalt, Aleksander — Paldiski
mnt. 6—11.
§ 16.
Allpool tähendatud kaitseliitlasile
õn perekonnaseisuametnike otsustega
määratud uuteks perekonnanime
deks :
1) Nikolai Pelovashl — Nõmme
malevk. — Põlluaas;
2) Paul-Johannes Strundhl — Lõu
na malevk. — Siilaste;
3) Tõnis Oolberg’il — Ida malevk.
— öösalu;
4) Eino-Harald Besfamilie’1 —
Tehnil. malevk. — Avaleht;
5) Karl-Rudolf Silberg il — Raud
tee üks. patalj. — Sillak;
6) Johannes Moosberg’il — Toom
pea malevk. — Morn;

KIKBSEBISKSHi

Kõik kaitseliitlased ja naiskodukaitse liikmed
„

ühes perekondadega

laupäeval, 22. juunil s. a., Kadriorgu Laulupeo-platsile!
Meil varem nägemata

LAHINGDEMONSTRATSIOON
tankettide, leegiheitjate, kahurite, kuulipildujate
ja teiste relvaliikide osavõtul.
KAITSELIIDU

orkestrite ühine kontsert
üle 400 mängijaga.
Võidutuled, ennenägematu ilutulestik, raketid jne. Ettekandeid ja palju muid lõbustusi.
ALGUS KELL 9 ÕHTUL.
Sissepääs:

istekohad 1 kr., seisukohad 50 snt., vormiriietes kaitseliitlasile, naiskodukaitsjaile, noorkotkastele ja koduttitardele 25 snt.

7) Artur-Eduard Einsild’il — Põh
ja malevk. — Eensild;
8) Albert Taubel — Põhja mlvk.
— Tammearu;
9) Karl Erlemann’!! — Ida mlvk.
— Eelmets.
Õiendus: ljh. nr. nr. 268, 285,
269, 271, 270, 299, 300 ja 295.
§ 17.
Allpool tähendatud kaitseliitlasile
õn perekonnaseisuametnike otsuste
ga määratud uuteks nimedeks ja pe
rekonnanimedeks :
1) Roman Koolman’il — Toompea
malevk. — Rein Koolme;
2) Traugott-Julius-Andreas Grenzmann’il — Suurtükiväe divisj. —
Andre Rajango;
3) August-Heinrich Miring’il —
Ida malevk. — Indrek Mast;
4) Arnold-Johannes Luukmannhl
— Põhja mlvk. — Endel Luhaveer.
õiendus : ljih. nr. 278, 300
ja 299.
§ 18.
Toompea malevk. k.-l. Viktor Mõt
tus^ õigeks perekonnanimeks lugeda
Mõtus.
õiendus: ljh. nr. 298.
§ 19.
Naiskodukaitse Tallinna ringkonna
sekretäri Anna Starrkopf’i abiellu
mise puhul lugeda ta uueks perekon
nanimeks ööpik.
õiendus: ljh. nr. 302.
§ 20.
Allpool tähendatud naiskodukaitse
liikmed lugeda Tallinna ringkonnast
lahkunu iks ja kustutada ringkonna
ja jaoskondade nimekirjadest, arva
tes 27. maist s. a.
Põhja jaoskonnast: 1) Helmi Ilves
— oma palvel; Kalevi jaoskonnast:
2) Gerda Küjen — ajapuudusel; 3)
* Hilda Laufer — elukoha muutmise
tõttu;
Lõuna jaoskonnast: 4) Tusnelda
Noor — tervislikel põhjustel; 5) Lei
da Hoffart — ajapuudusel; 6) El
mire Reineller — elukoha muutmise
tõttu;
Kopli jaoskonnast: 7) Adele Lass
— loiu osavõtu tõttu; 8) Liisa Pluuta — loiu osavõtu tõttu; 9) Alvine
Tross — loiu osavõtu tõttu.
õiendus: ljh. nr. 39.

§

21.

Korrapidaj aks-pealikuks
maleva
laskerajale pühapäevaks, 16. juuniks
s. a., määran pik. R. Vinberg’i üksi
kust klp. kompaniist, kel olla kohal
hiljemalt kell 0800.
R. Lin t s,
major,
Tallinna maleva pealiku k. t.

Järgmine „Maleva Teadete" num
ber ilmub kaitseliidupäeva puhul 19.
juunil s. a.
Materjaal selles numbris avalda
miseks saata maleva staapi teisi
päeval, 18. juunil s. a., kella 1200-ks.

silmaga esimest korda; II meeskon
nas — pik. A. Maasikamäe 243 sil
maga esimest korda.
§ 6. VI pat. 2. kompanii pealik
E. Hasselblatt lugeda välismaalt ta
gasi jõudnuks 10. märtsist k. a. ar
vates. Tagasijõudmisel haigestus ta
kopsupõletikku ja viibis Tallinna era
kliinikus 27. märtsist 15. maini. 15.
maist kuni käesoleva ajani viibis ta
terviseparanduse-puhkusel.
Asus
kompaniipealiku kohuste täitmisele
arvates 12. juunist k. a. Kompanii
pealiku abil A. Devis’el asuda oma
otseste ülesannete täitmisele.
A. Balder,
kolonelleitnant,
malevkonna pealiku k. t.

Käskkiri
Põhja malevkonnale

Käskkiri
Ida malevkonnale

12. juunil 1985. a. nr. 18.

11. juunil 1935. a. nr. 17.

§ 1. Kaitseliidupäeval, 23. juunil
k. a., korraldatavast suurest kaitse
liidu paraadist võtab malevkond osa
täies koosseisus ühes lipuga. Paraa
dist osavõtmiseks malevkonnal ko
guneda vormis ja vahiteenistuse rak
meis kell 0845 maleva staabi õue.
Kõigil pealikud ja malevlasil ilmuda
paraadile kaitseliidu käelindiga.
Paraadile määran lippuriks pik.
A. Raavik’u ja assistentideks pik.
V. Viin’i ja E. Poot’i, kel ilmuda
malevkonna staapi kell 0830. Kom
paniipealikuil käesolev korraldus te
ha teatavaks kõigile allu väile ja kont
rollida, et kõik liikmed võtaksid pa
raadist osa.
§ 2. Kompaniipealikuil saata juu
likuuks vahtkonnad kaitseliidu pea
staapi järgmiselt: I patalj. 1. kom
paniil — 2. ja 7. juulil; VI pat. 2.
komp. — 17., 20. ja 23. juulil k. a.
§ 3. Korrapidaj aiks-pealikuiks ma
leva majja juulikuuks k. a. määran:
2. VII — pik. A. Baring; 7. VII —
pik. M. Villemson; 17. VII — pik.
J. Kalpus; 20. VII — pik. A. Paju;
23. VII — pik. J. Roosileht. '
§ 4. I pataljoni 1. kompanii kait
seliitlane Edgar Tartov õn muutnud
oma elukoha ja elab nüüd Tondi t.
41—10.
§ 5. Neljapäeval, 23. mail k. a.,
peetud järjekorralisel laskevõistlusel täiskaliibri A ringi I ja II mees
konnale võitsid rändauhinnad: I
meeskonnas — pik. A. Teder 248

§ 1. Kaitseliidupäeva paraadist
23. juunil s. a. võtab malevkond osa
terves koosseisus ühes lipuga. Sel
leks koguneda kõigil pealiku il ja
malevlasil vahiteenistuse vormis 23.
juunil kell 0845 maleva staabi hoovi,
Kaarli 10. Paraadile määran lippu
riks pik. J. Nabala ja assistentideks
pealikud E. Kivi ja J. Martinson!,
kel lipp toimetada maleva staapi
kella 0845. Kompaniipealikuil hoolit
seda selle eest, et paraadist võtak
sid osa kõik kaitseliitlased.
§ 2. Tänan kõiki pealikuid, malävlasi ja kohtunikke, kes võtsid osa
malevkonna karikavõistlusist ja ai
tasid kaasa selle heaks kordamine
kuks. Samuti tänan Ida jaoskonna
liikmeid, eesotsas pr. A. Jeets’i ja
K. Münth’iga, laskureile valmistatud
maitsva supi eest.
§ 3. Möödunud
karikavõistlusel
tulid kohtadele ja said jäävad auhin
nad: a) vanade grupis: F. Pinding,
K. Heyduck, J. Tabur, V. Heyduck,
O. Jankovits ja V. Jõbeda, ja b) üldgrupis: A. Kukk, F. Junfkur, A. Jü
risson, N. Ojasalu, A. Tammer!k,
A. Nagland, A. Kaur, K. Renser, M.
Tamm, N. Nikonov, J. Brück, J.
Rennit, J. Jeets, E. Maasepp, A.
Väeden, H. Tuur ja A. Mutso.
J.
Klaar,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Lõuna malevkonnale
12. juunil 1935. a. nr. 18.
§ 1. Ajapuudusel minu abi k. t.
kohalt vabanenud ltn. H. Silber’ile
avaldan tehtud töö. eest südamlikku
tänu. Vastutuleliku inimesena ltn.
H. Silber oma piiratud ajast hooli
mata tegutses .tagajärjekalt, eriti
laskurite peres, ja võitis kõigi poole
hoiu ja lugupidamise. Loodan, et ltn.
H. Silber kä edaspidi ei keeldu ma
levkonnale ta töös jõudu mööda kaa
sa aitamast.
§ 2. Kaitseliidupäeva puhul 23.
juunil s. a. korraldatavast paraadist
võtab malevkond osa terves koos
seisus ühes lipuga. Selleks kompa
niidel koguneda maleva õue kella
0845. Ilmuda kõigil vormikuubedes
(frentšides)
või
vormipluusides,
säärsaabastes (võib kä sääresidemeis
või sukkades) ja vormimütsis, rel
vaga ja rakmeis. Kõigil pealikuil ja
malevlasil olgu kaitseliidu käeside
vasakul varrukal. Kooliõpilased, kui
neil puudub kaitsel, vormiriietus,
võivad esineda eririietuses ja oma
õppeasutuse vormimütsis.
Kompaniide pealikuil hoolitseda
selle eest, et kompaniid oleksid esi
tatud täies koosseisus. Paraadi lõ
pul komp.^pealikuil minule esitada
paraadist puudunute nimekiri esita
miseks juhatusele puudunute kohta
seisukoha võtmiseks ja vastavate
järelduste tegemiseks.

resson — Reinvald! 2—12, A. Mikk
— Weizenbergi 12-^2, 3. kompaniist:
F. Kimberg — Endla 16—11.
§ 5. 4. kompanii pealikul saata
kaitsel, peastaapi vahtkond nelja
mehelises kooseisus k. a. juulikuu
3., 8., 14., 18. ja 24. päeval. Vahtkon
na pealikud määrata kompanii pea
likul.
§ 6. Korrapidaj aiks-pealikuiks
maleva majja k. a. juulikuuks mää
ran: 3. — pik. V. Kahar, 8. — pik.
G. Villemson, 14. — pik. O. Vald
mann, 18. — pik. J. Maime, 24. —
pik. J. Saar.
§ 7. Malevkonna väärtasjade lo
terii loosimine toimub kindlasti täht
päeval, s. o. 24. juunil s. a., maleva
õppesaalis. Seepärast palun kõiki *
loteriipiletite müüjaid agarasti pile
teid levitada. Kompaniide pealikuil
jälgida ja korraldada, et kompaniile
väljavõetud arv pileteid tingimata
läbi müüdaks, sest müümata pileteid
tagasi ei võeta. Samuti palun lote
riipiletite eest raha tuua ära malev
konna staapi kohe, aga mitte hiljem
kui 20. skp.
§ 8. Et kaitseliidupäeval esineda
väärikalt ja ühtlaselt, palun kõiki
malevkonna liikmeid rutata uue vor
miriietuse soetamisega.
P. Reintam,
malevkonna pealik.

Paraadile määran: lippuriks pik.
J. Saar’e ja assistentideks pik. A.
Varbola ja 0. Karp’!, kel olla ma
levkonna staabis kell 0820.

Käskkiri
Kalevi malevkonnale

§ 3. Teenistuse huvides teen 4.
kompanii koosseisus alljärgnevad
muudatused, arvates 1. juunist s. a.:

§ 1. 1. ja 2. juunil korraldatud malev
konna loterii õnnestus 100%-liselt, mis
kindlustab aineliselt malevkonna tegevuse
käesolevaks aastaks. Avaldan malevkonna
juhatuse nimel sügavaimat tänu kõigile
lahkeile annetajaile, loterii külastajaile ja
kõigile neile, kes selleks andsid oma kaas
abi.
/“I
Samuti tänan naiskodukaitse Kalevi
jaoskonda eesotsas pr. E. Kurvits’aga lo
teriile valmistatud käsitööde eest ja kõiki
jaoskonna ja malevkonna liikmeid, kes töö
tasid agaralt kahe päeva jooksul.
§ 2. Kaitseliidupäeval, 22. juunil s. a.,
kell 2100 korraldab Tallinna malev Laulupeo-platsil lahingdemonstratsiooni.
Selle
läbiviimiseks määrata kõigi kompaniide
pealikuil ä 5 kaitseliitlast. Määratavate ni
mestikud minule ette kanda. Jaopealikud
määrata II ja IV kompanii pealikuil.
§ 3. Reedel, 31. mail s. a., peeti Kalevi
pataljoni laskerajal laskevõistlus Kalevi
üksiku jalaväe pataljoni ja minule alluva
malevkonna laskurgruppide vahel.
Võistlus peeti sõjaväe-püstoleist ja v.kal. spordipüssidest.

vabastan: O. Valdmann’i II rüh
ma pik. abi kohalt, J. Jakobuse II
rühma 1. jao pik. kohalt, A. Satsi
II rühma 2. jao pik. kohalt, K. Var
rest II rühma 2. jao pik. abi kohalt;
kinnitan: 0. Valdmann’! komp.
spordipealiikuks, J. Schönberg’i kom
panii varahoidjaks, 0. Kruhming’!
— komp. veltveebliks, J. Jakobuse
— II rühma pik. abiks, A. Sats’i^ —
II rühma 1. jao pealikuks, J. Nõlva
— II rühma 1. jao pik. abiks, K.
Varres’e — II rühma 2. jao pealikuks
ja J. Koha — II rühma 2. jao pea
liku abiks.
§ 4. Oma elukoha õn muutnud ja
elavad nüüd: 1. kompaniist: L. And
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Püstoleist laskmises saavutas — laskeprotokolli kohaselt — pataljon 589 silma ja
malevkond 555 silma.
Üksikuist laskureist tulid kohtadele:
I pik. E. Hiiop (M), 129 silma, II n.-ltn.
Palgi (P), 127 silma, III v. a.-o. Prinken
(P), 125 silma, ja IV pik. A. Hütt (M),
118 silma.
V.-kal. sportpüssidest saavutas pataljon
2102 silma ja malevkond 1988 silma.
Üksikuist laskureist tulid kohtadele:
I pik. A. Hütt (M), 274 silma, II n.-a.-o.
K. Vilberg (P), 269 s., III ltn. A. Roosi
leht (P), 267 s., IV veltveebel K. Sternfeldt
(P), 266 s., V n.-ltn. A. Palgi (P), 264 s.,
VI v. a.-o. H. Vilo, 263 silma.
Võistlus sõjaväe-vintpüssidest peetakse
statuudi kohaselt sügisel.
Avaldan siinjuures tänu kõigile kohtu
nikele ja korraldajaile, kelle energilisel
kaasabil laskevõistlused läksid hästi korda.
§ 4. IV kompanii pealiku ettekandel va
bastan kohtadelt samas kompaniis:
III rühma 1. jao pealiku kohalt Peeter
Kalevi, III rühma 1. jao pealiku abi ko
halt Karl Märka, II rühma relvurpealiku
kohalt Richard Tikkar’i ja III rühma rel
vurpealiku kohalt Arnold Marvitsä, kõik
arvates 28. maist s. a.
Kinnitan kohtadele: III rühma pealiku
abi kohale Peeter Kalev’!, III rühma 1. jao
pealiku kohale Karl Märka, III rühma 1.
jao pealiku abi kohale Artur Kulo, III rüh
ma laskejuhataja kohale Arnold Marvitsä,
II rühma pealiku abi kohale Elmar Bem’i,
II rühma laskejuhataja kohale Richard
Tikkar’i ja I rühma laskejuhataja kohale
kompanii relvurpealiku Hans Holmberg’i,
kõik arvates 28. maist k. a.
Alus: IV komp. pik. ettekanne nr. 19.
§ 5. Alljärgnevad malevlased õn muut
nud oma elukoha, häire- ja kompaniipealikuil teha nimekirjades vastavad parandu
sed:
Karp, Eduard — I komp., end. eluk.
Juure 24 (29), nüüdne Rohu 31—13 (27).
Mikkov, Theodor — III komp., end. eluk.
S. Pärnu 77—5 (22), nüüdne õie 5—2
(18).
Kihno, Leopold — IV komp., end. eluk.
Kauna 3—1 (18), nüüdne Kauna 3—7 (18).
§ 6. Avaldan teadmiseks, et kaitselii
dupäeval — laupäeval, 22. juunil s. a. —
maleva poolt korraldatava lahingdemon
stratsiooni, võidutulede ja orkestrite ühiskontserdi pääsmed õn eelmüügil saadaval
malevkonna staabis asjaajajalt bürootundidel.
B. Abrams,
kapten,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Toompea malevkonnale
12, juunil 1935. a. nr. 15.

i

§ 1. Korraldan neljapäeval, 20.
juunil s. a., kell 1800 malevkonnale
kevadise kontrollkogunemise ühes
sellele järgneva jalutuskäiguga Kad-

riorgu, kus toimub vandetõotuse
andmine malevkonna uute liikmete
poolt.
Osavõtt kontrollkogunemisest õn
sundkorraldusena kohustatav kõigile
malevkonna tegevliikmeile. Puudu
mise põhjuseks võivad olla ainult
z malevkonna kodukorra vastavais §§
tähendatud põhjused. Pealikud ja
malevlasil, kes lähevad isuvepuhku-*
seie enne 20 skp., tuleb sellest tea
tada oma vahetule pealikule, lisades,
kuhu sõidetakse puhkuse ajaks.
Kontrollkogunemisele ilmuda kõi
gil pealikud ja malevlasil vahiteenistuse vormis täpselt ülaltähendatud
kellaajal maleva staabi hoovi. Riie
tus — kaitseliidu uue vormikirjelduse kohaselt, kaitseliidu käelindiga va
sakul käisel; uue vormi puudumisel
endine vormiriietus või erariietus
(palituta) võimalikult uue kaitseliidu
mütsiga ja käelindiga. Pealikud rühmapealikuist alates kõrgemale —
vöörihm püstoliga, teistel vintpüss
vöörihma ja padrunitaskuga.
Relvade ülevaatuseks tuleb relv en
ne kodust väljatulekut õlist teha
puhtaks ning võtta kaasa relva kontroll-leht neil, kellele see õn välja
antud.
Kuna käesoleval kontrollkogunemi
sel malevkond esmakordselt koguneb
ja rivistub vastavalt kindlaksmää
ratud rivilisele jaotusele, tuleb igal
pealikul ja malevlasel kohaleilmumi
sel kanda ette enda ilmumisest oma
vahetule pealikule. Pealikud regist
reerida kohaleilmunud.
Ühtlasi teen allüksuste pealikude
ülesandeks hoolitseda selle eest, et
neile alluvate üksuste koosseisud il
muksid kohale võimalikult 100%-lt
Kompaniipealikuil käesolev korral
dus teha teatavaks kõigile neile allu
vate üksuste pealikude ja malevlasile hiljemalt 17. skp., kontrollkogu
nemisest mitteosavõtjate nimestikud
ühes puudumise põhjuste äratähen
damisega esitada malevkonna adju
tandile hiljemalt 20. skp. kella 1100.

ni 1. novembrini s. a. 1. komp. m.-l.
Karl Maranik’u tervislikel põhjustel
arstitunnistuse põhjal.
§ 5. 1. komp. m.-l. Peeter Hiiop
õn muutnud oma elukoha, asudes
elama Girgensoni t. 1-a—5. Alarmipealikuil teha vastavad muudatused
nimekirjades.
K.
Terras,
malevkonna pealik.

1) O. Prinken — 188 silma, 2) J.
Luba — 177 &., 3) A. Pälgi — 160
s., 4) J. Liiv — 132 s. ja 5) A. Kõiv
— 128 silma.
J o h. Kaub a,
malevkonna pealik.

Käsikiri
Nõmme malevkonnale
7. juunil 1935. a. nr. 14.

Käskkiri
Sadama malevkonnale
12. juunil 1935. a. nr. 14.
§ 1. Südamlik tänu lipuannetajade ja kõigile neile, kes malevkon
na lipu õnnistamist 25. V 1935
austasid oma osavõtuga ja lipu var
rast kaunistasid rohkearvuliste mälestusnaeltega.
§ 2. 1. kompanii malevlane Ri
hard Neuhof lugeda tegev-liikmest
üleviiduks toetav-liikmeks, arvates
15. V 1935. a.

§ 1. Pik. K. Küll’! lahkumise pu
hul malevkonna maj anduspealiku ko
halt — oma soovil — avaldan talle
teenistuse nimel suurimat tänu ko
husetruu ja eeskujulikult hoolika
ülesannete täitmise eest 6 aasta
kestes malevkonna majandusjuhi
vastutusrikkal kohal.
§ 2. Kaitseliitlased Aleks. Kits
nik ja E. Reim arvata nende soovil
toetav-liikmeiks — Kitsnik 1 aas
taks ja Reim 3 a., arvates 1. april
list 1935. a.
A. Oja 1 o,
malevkonna pealik.

§ 3. 2. kompaniist määran ma
levlased Hans Ilves’i ja Jaan Kiivit’i
1. kompaniisse, arvates 22. V s. a.
§ 4. Malevlase Eduard Sandeli
määran 1. kompanii sanitaarpealikuks ja Eduard Laureni 2. kompanii
sanitaarpealik^^, arvates 11. VI
1935. a.
* • E. Manitski,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Kopli malevkonnale
12. juunil 1935. a. nr. 15.

§ 2. Määran malevkonna lipu as
sistentideks malevkonna kontrollko
gunemisel 20. skp. pik. A. TreiaVi
ja A. ööpiku.
§ 3. Teenistuse huvides viia üle
malevkonna toetav-liikmete koossei
su 1. komp. m.-l. Friedrich Kolts
* ja 3. komp. m.-l. Rein Muremaa, kus
tutades nad ühtlasi kompaniide ni
mekirjadest, arvates 12. skp.

§ 1. Kaitseliidu 10. aastapäeva
paraadist Võidupühal, 23. juunil s.
a., võtab malevkond osa terves koos
seisus ühes lipuga. Kõigil malevkon
na liikmeil koguneda linnas — Kopli
trammi lõppjaamas — kell 0800.
Osavõtt paraadist õn kõigile malev
konna tegev-liikmeile kohustuslik.
Üksuste pealikud käesolev korraldus
teha malevlasile teatavaks.
Lipukandjaks määran pik. E.
Mast’i ja assistentideks H. Kivistik^
ja A. Lordi’i, kel ilmuda maleva
staapi ühes lipuga kell 0845 ltn. G.
Masso käsutusse.

§ 4. Vabastan ajutiselt kaitselii
du teenistuse kohuste täitmisest ku

§ 2. Avaldan teadmiseks malev
konna püstoli võistluse tagajärjed:

Käskkiri
Tehnilisele malevkonnale
12. juunil 1935. a. nr. 17.
§ 1. Alates 15. juunist s. a. õn
malevkonna kantselei avatud igal es
maspäeval kella 1500—1700.
§ 2. Järgmised kaitseliitlased õn
muutnud oma elukoha ja elavad
nüüd:
1) B. Pertelson — Viimsi 10.
2) J. Roht — Aegviidu, Pillapalu.
A. Tääker,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Suurtükiväe divisjonile
112. juunil 1935. a. nr. 118.
§ 1. Korraldan pühapäeval, 16. juunil
s. a., maleva laskerajal patareide vahelise
suurtüki numbrite võistluse, milleks võistlusmeeskondadel ja kohtunikel koguneda
kell 0900'suurtükiparki, kuhu pik. R. Friedmann’il muretseda kaks veoautot.
Patarei nr. 2 pealikul viia välja tiks
suurtükk ja divisjoni relvurpealikul toime
tada kohale vajaline varustus ning seada
korda märklehed ja liikuvad märgid.

§ 2. Määran suurtüki numbrite võist
luse vahekohtu järgmises koosseisus: esi
meheks r.-ltn. E. Green, liikmeiks: pata
reide pealikud r.-n.-ltn. E. Kotkas ja peaük E. Pohl.
§ 3. Kaitseliidupäeval, 22. juunil s. a.,
Laulupeo-platsil maleva poolt korraldatayast lahingdemonstratsioonist võtab divis
jon osa kahepatareilises koosseisus.
Lahingdemonstratsiooniks määran: ptr.
nr. 1 pealikuks r.-n.-ltn. G. Oebius’e ja ptr.
nr. 2 pik. r.-n.-ltn. H. Uibo, divisjoni side
luua spets, k-do pik. korraldusel. Paukpadvunite, määrdeainete ja puhastusabinõude
muretsemise panen divisjoni relvurpealiku
peale.
Kõigil lahingdemonstratsioonist osavõt
jail koguneda 22. juunil s. a. kell 1800
suurtükipargi juures, kuhu pik. R. Friedmann’il muretseda viis veoautot.
Lahingdemonstratsiooni patareide pea
likud täiendada tarviduse kon&l oma pa
tarei koosseisu teiste divisjoni liikmetega
ja hoolitseda selle eest, et patarei esineks
tarvilises koosseisus.
Ettevalm istused 1 ahingdem ons tratsi oo niks viia läbi divisjoni õppepealikul res.ltn. E. Greeni juhatusel.
§ 4. 22. juunil s. a. kell 2200 divisjon
korraldab ühise koosviibimise teiste kait
seliidu suurtükiväe üksuste liikmetega.
Osavõtumaks Kr. 2.50. /Osa võtta soovijaid
palun oma nimed teatada hiljemalt 19.
juuniks s. a. maj anduspeal ik ule r.-n.-ltn.
E. Villig’ile, kelle peäle panen selle koos
viibimise korraldamise.
§ 5. 23. juunil s. a. kori laldatavast pa
raadist võtab divisjon osa terves koossei
sus. Kogunemine suurtükipargi juures kell
0800, rivi vormis, relvadega ja käelindiga.
§ 6. Lugeda spordipealik r.-lipnik E.
Vahho terviseparanduse-puhkuselt tagasijõudnuks ja oma ametikohuste täitmisele
asunuks, arvates 05. VI 35.
§ 7. Elukoha õn muutnud R. Kaminsky
ja elab nüüd Nõmmel, ,S. Pärnu mnt. 79—3.
§ 8.
Vabastan kaitseliidu tegevusest
kordamisõppustele mineku puhul järgmised
pealikud: 1) r.-n.-ltn. K. Karunga; 2) r.n.-ltn. A. Rajango ja 3) r.-lipn. P. Taranenko, kõik arvates 11. VI 35. — 10. VII 35
ja 03. X 35 — 17. X 35.
§ 9. Erirühma pik. kohuste täitmise pa
nen div. adjutandile r.-n.-ltn. A. Õunapuu’le.
§ ,10. Vabastada r.-lpn. A. Nüchtern
kaitseliidu tegevusest 1. VI 35 — 1. IX 35;
mlvl. P. Jerlei — 11. VI 35 — 22. VI 35;
mlvl. J. Kusnets — 05. VI 35 — 01. IX 35.
§ 11. Käskkirjas nr. 17 — 28. V 35 —
§ 7 lugeda mlvl. A. Tomberg! asemel G.
Tomberg.
B. Heine,
r.-leitnant,
divisjoni pealiku aj. k. t.

Käskkiri
Raudtee üksikule
pataljonile
12. juunil 1935. a. nr. 18.
§ 1. Pühapäeval, 23. juunil s. a.,
korraldatavast kaitseliidu suurpa-

raadist võtab pataljon osa. Paraa
dist osavõtjail koguneda pataljoni
staapi kell 0830. Soovitav oleks il
mumine uues kaitseliidu mütsis.
Kompaniipealikuil esitada paraadist
osavõtjate nimekirjad ja nimekir
jad kä nende kohta, kes teenistuse
tõttu ei saa ilmuda. Nimekirjad esi
tada hiljemalt 18. juuniks s. a.
§ 2. Kolmapäeval, 26. juunil s.
a., algusega kell 1700 korraldan ma
leva laskerajal karikavõistluste järellaskmised.
Võistluste üldkorraldajaks määran
pik. K. Ridaste ja abijõududeks pik.
J. Vares, pik. J. Tustit ja mlvl. F.
Johanson.
§ 3. Pataljoni pealikute koosolek
peetakse 14. juunil s. a. kell 1830 pa
taljoni staabis. Osavõtt õn kohus
tuslik .kõigile pealiku iie, jaopealikust
alates kõrgemale.
§ 4. Kuna kaitseliidu ülema poolt
õn raudtee-kaitseliitlaste vorm mää
ratud kindlaks, mille üksikasjadega
võib tutvuda pataljoni staabis, siis
pean soovitavaks, et kõik pataljoni
kaitseliitlased juba eelolevaks kaitseliidupäevaks oleksid sellekohaselt
riietatud.
A. Pihlak,
pataljoni pealik.

Käskkiri
Üksikule eskadronile
1)1. juunil 1936. a. nr. 13.
§ 1. Kaitseliidupäeva paraadist 23. juu
nil s. a. võtab üksik eskadron osa täies
koosseisus. Kogunemine kella 8.15 maleva
õues. Varustus: kõigile tegevliikmeile kuni
rühmapealikuni — püss, mõõk, padrunitasku ja käelint, alates rühmapealikust —
püstol. Ilmumine kõigile kohustuslik.
§ 2. Avaldan teadmiseks s. a. kevadel
peetud üksiku eskadroni ja suurtkv. divis
joni laskespordiklubide vaheliste laskevõistluste tagajärjed kolmest relvast kokku:
Sv.-püstolist — E. Põlendik 137; M.
Virbel 126,15; A. Seedorf 124; V. Känd
120,35; G. Russmann 81; B. Venta 69.
Kokku 657,50 s. Suurtkv. div. 511,65 vastu.
V.-kal. püssist — B. Venta 258; G. Russ
mann 245; V. Känd 242; E. Põlendik 238;
A. Seedorf 197; H. Jürgenson 189. Kokku
1369 s. Suurtükiv. % div. ,18130 s. vastu.
Vintpüssist — G. Russmann 114; V.
Känd 107; B. Venta 102; E. Põlendik 99;
A. Seedorf 91,35; V. Ruus 64. Kokku
577,35 s. Suurtükiv. div. 467,7 vastu.
Kolmest relvast kokku Üksiku eskadroni
klubil 2603;85 silma ja Suurtkv. divisjoni
klubil 23111,35 silma, seega võitis võistluse
Üksiku eskadroni laskesporti! klubi 292,50silmalise ülekaaluga.

Auhindu said järgmised laskurid:
Tegev-liikme härra Aug. Mälkov’i poolt
annetatud rändauhinna — E. Põlendik —
I korda.
Isiklikke auhindu said: 1) E. Põlendik
(esk.) — 474 s.; 2) V. Känd (esk.) —
469.35 s.; 3) Mätlik (div.) — 461 s.; 4) G.
Russmann (esk.) — 440 s.; 5) B. Venta
(esk.) — 429 s.; 6) A. Seedorf (esk.) —
412.35 s.; 7) Heine (div.) — 371 s.
Avaldan südamlikemat tänu kõigile laskureile võistlusil väärika esinemise eest,
samuti tänan tegev-1. härra Aug. Mälkov’it
annetatud väärtusliku rändauhinna eest ja
kõiki teisi, kes aitasid kaasa võistluste lä
biviimisel.
§ 3. Kannan üle tegev-liikmete nime
kirjast Joh. Tomasson’! toetav-liikmete ni
mekirja, arvates 22. maist s. a. Põhjus —
ajapuudus.
§ 4. I r. pik. abi U. Pullmann õn oma
elukoha muutnud ja elab nüüd Raua t.
12—4.
V. Känd,
Üksiku eskadroni pealiku aj. k. t.

Käskkiri
Üksikule kuulipildujate
kompaniile
12. juunil 1935. a. nr. 7.
§ 1. Tuletan meele, et 16. skp.
algusega kell 0900 toimuvad kom
panii karikavõistlused. Möödunud
aastate eeskujul peab kompanii kä
tänavu ilmuma välja 100% koossei
sus. Kõigil pealikud hoolitseda mees
te väljatuleku eest.
§ 2. Kaitseliidupäeva puhul 23.
juunil s. a. korraldatavast paraadist
võtab kompanii osa täies koosseisus.
Paraadist osavõtmiseks kompaniil
koguneda vormis ja vahiteenistuse
rakmeis kell 0845 maleva staabi
hoovi.
Kaitseliidupäeva tähtsust silmas
pidades loodan, et kõik kompanii liik
med1 eranditult ilmuvad paraadist
osa võtma.
§ 3. Kuulipildujäist
laskmise
võistlusmeeskonna järjekordne laskeharjutus Valdeko õn reedel, 14.
skp. Väljasõit maleva staabist kell
1700.
Relvuril hoolitseda kuulipildujate
korrasoleku ja lintide laadimise eest.
M. Orgusaar,
kompanii pealiku k. t.

Käskkiri
Üksikule sidekompaniile
6. juunil 1935. a. nr. 13.
Andes täna üksiku sidekompanii
juhtimise üle uuele kompäniipealikule major U. Ojasson’ile loen oma
meeldivaks kohuseks teenistuse ni
mel tänada kõiki pealikuid ja malevlasi minu juhtimisel tehtud töö eest.
Loodan, et kogu kompanii liikmes
kond täie innu ja armastusega kä
edaspidi jatkab seda vastutusrikas t
tööd meie kalli kodumaa kaitseks.
V. I s s a k o,
leitnant,
Üksiku sidekomp. pealiku k. t.

..
Käskkiri
Üksikule sidekomdaniile
6. juunil 1935. a. nr. 14.
§ 1. Maleva pealiku kskk. nr. 17.
§ 3. s. a. olen määratud üksiku side
kompanii pealiku k. t. ja asusin tä
nasel kuupäeval üksuse juhtimisele.
Asudes üksuse juhtimisele loodan,
et üksuses valitseb edasi sama hea
läbisaamine, koostöö, üksmeel ja tahe
töö jätkamiseks kodukaitse alal.
§ 2. 23. juunil s. a. k.-l.-päeva üle
riiklikuks paraadiks koguneda kõigil
üksuse liikmeil vormis ja rakmeis
maleva staabi hoovil kella 0845.
U. Ojasson,
major,
kompanii pealiku k. t.

Käskkiri
Üksikule G-kompaniile
12. juunil 1935. a. nr. 7.
§ 1. Kaitseliidupäeva paraadist
pühapäeval, 23. skp., võtab kompanii
osa terves koosseisus. Kogunemine
maleva staabi hoovi kell 0845 pealik

A. Pabstelli käsutusse. Ilmuda käelindiga, v.-püssiga ja vahiteenistuse
rakmeis. Rühmapealiku!! ja kompa
nii sekretäril ilmuda püstolitega va
rustatult.
H. Silber,
leitnant,
komp. pealiku aj. k. t.

..
Käskkiri
Üksikule soomusautorühmale.
Määran valvkonda kaitseliidu pea
staapi 28. juunil s. a.: vanemaks
pik. A. Kiisa, valvuriks pik. Rudolf
Tannik’u.
Korrapidaj aks-pealikuks
maleva
majas tähendatud päeval olen mina.
J. S p u u 1,
Üks. s.-a. rühma pik. aj. k. t.

N aiskod u kaitse
Tallinna ringkonnale.
1) Avaldan tänu kõigile ringkonna liik
meile, kes võtsid energiliselt osa karbikorjandusest „Kõik lapsed suveks maale", eriti
aga esinaistele, kes oma eeskujuga korjan
dusel jaosk. liikmeid virgutasid tööle, mis
suurel määral aitas kaasa korjanduse heaks
kordaminekuks, mille tõttu naiskodukaitse
organisatsioonide vahelisel korjandusel tuli
nii arvult kui kä rahasummalt esikohale.
Sissetulek korjandusest jaotatakse organi
satsioonide vahel, selle tõttu avaneb Tallin
na ringkonnal võimalus saata suveks maale
paljusid oma kodutütreid, kelle vanemail
see võimalus puudub.
2) Kaitseliidupäeva puhuks teen ülesan
deks prl. L. Veske’le olla toitlusjuhiks 20.
—23. skp. kv. ü. õppeasutustes, korraldades
iga päev umbes 1600 mehe toitlustamist.
Noorte Kotkaste laagris korraldada toit
lustamist pr. B. Lagus’el 18.—24. skp.
Maleva staabi jaosk. esinaisel pr. M.
Pärtelpoeg!! ja Ida jaosk. abiesinaisel pr.
K. Münth’il korraldada toitlustamist male
va laskerajal 21. ja 22. skp.
Nõmme jaosk. esinaisel pr. S. Eslas’el

korraldada toitlustamise Valdeki õppe
väljal 21. ja 22. skp.
Lasketiiru sekretariaadi korraldajaks
määran ringkonna sekretäri pr. A. ööpiku.
Liiklemise korraldajaks olla ringkonna
juhatuse liikmel pr. F. Tõnisson!!.
Kalevi jaoskonna esinaisele pr. E. Kur
vitsale teen ülesandeks olla pidustuste kor
raldajaks Estonias kaitseliidupäevai.
Lähemate juhtnööride saamiseks pöör
duda ringkonna juhatuse poole.
3)
16. ja 17. skp. korraldatakse ÕhuGaasikaitseühingu karbikorjandus. Kor
janduskarpe antakse välja linna I tütar
laste gümnaasiumis Narva m. 1 laupäeval
kell 0700 ja pühapäeval kell 0800 alates. —Soovitan ringkonna liikmeil võtta rohkear
vuliselt osa karbikorj andusest. Korjan
duse palun jaoskondade esinaisi teha
teatavaks kõigile liikmeile.
A. Jeets,
Tallinna ringkonna esinaine.

Lõuna jaoskonnale.
Enda ja jaoskonna juhatuse nimel
avaldan südamlikku tänu jaoskonna
liikmele prl. Marie Zernanfile suure
ja vaevarikka töö eest, õmmeldes
lühikese ajaga N. K. Lõuna mlvk.
siderühmale nägusa lipu, mille noor
te kotkaste vanemad annetasid 2.
juunil s. a.
G. Kartus,
esinaine.

Vastutav toimetaja: major R. Lints.
Väljaandja:
Kaitseliidu Tallinna maleva staap.

Müüa 9 rn/in pikaraudne

BARABELLUM
(sobiv duell-laskmiseks) ühes 100 padruni
ga, nahkkabuuriga ja soovikorral .puulaega
(tarviline klassikatseil).
Hind kr. 45.—.
Nä! a saab Luha tän 23—12, iga päev kella
17—20 ja piihap. kella 11.00—15.00.
H. BIRKAN.

Kaitseliitlased!
Viimne aeg õn endale muretseda Cõuna malev
konna väärtasjade loterii pilet, sest loosimine õn
maleva õppesaalis kindlasti 24. juunil sel aastal.
Võitudeks: meesterahva kuldtaskukell ja Qulk
vääriuslikke kristall- ja Qõbeasju ja naiskäsitöid.

Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda, Pikk tän. 2. 1935.

