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

Neljapäeval, 3. oktoobril 1935. a.

Käskkiri
kaitseliidu Tallinna
malevale
2. oktoobril 1935. a.
nr. 27.
§ 1.

Avaldan teadmiseks ja täitmiseks
kaitseliidu peastaabi ülema ringkirja
25. septembrist s. a. nr. 93—R:
karikavõistluste määruste § 1
alusel õn kohustatud karikavõistlu
sest võtma osa kõik püssikandjad
kaitseliitlased-tegevliikmed.
Maleva pealikud õn pöördunud pea
staabi poole selgituse saamiseks, mis
suguses ringis võistlevad karikavõistlusil kodukorra § 154 ja § 174
alusel maleva või malevkonna staabi
koosseisu kuuluvad pealikud.
Ühtlustamise mõttes palun võtta
tarvitusele järgmine kord. Maleva ja
malevkonna ja malevkonnale vasta
vate üksuste staapide koosseisu kuu
luvad kaitseliitlased võtavad osa karikavõistlusist nende üksuste koos
seisus, kellede nimekirjades nad sei
savad. Kui nad ei seisa aga üksuste
nimekirjas, siis määrab malevas ma
leva pealik, malevkonnas malevkonna
pealik, üksused, millede koosseisus
nad võistlevad, kusjuures üks pealik
võib võistelda ühes, teine teises ük
suses/'
§ 2.
Kinnitan Kalevi malevkonnas koh
tadele, arvates 1. oktoobrist s. a.:
1) miv. Rudolf Kuuskmaa malev
konna juriskonsuldiks ja
2) res.-lipnik Nikolai Mirt malev
konna õppepealik!.! abiks.
Õiendus: ljh. nr. 586.

§ 3.
Kinnitan Lõuna malevkonna 3.
kompanii pealiku abiks Gustav Vil
lemsoni, arvates 4. oktoobrist s. a.
õiendus ljh. nr. 588.
§ 4.
Kinnitan dr. Hugo Reimann’! üks.
eskadroni veterinaar pealiku kohus
te täitjaks, arvates 15. septembrist
s. a.
õiendus: ljh. nr. 565.

Vill aastakäik.

randamise puhkusele läinuks, arvates
1. okt. s. a.
Õiendus: ljh. nr. 584.
§ 9.
Allpooltähendatud kaitseliitlasile
õn perekonnaseisuametnike otsustega
määratud uuteks perekonnanime
deks :
1) Robert üllimson — Ida malevk.
— „Ülesoo“;

2) Aleksander Petrov — üks. soomusautor. — „Parre“;
§ 5.
3) Elmar-Leopold Seeblatt —
Vabastan Rudolf Kulbas’e Tehni- . Põhja malevk. — „Servet“;
Iise malevkonna majanduspealiku ko
4) August-Eduard Seeblatt
—
halt oma palvel ametikohtade ümber Põhja malvk. — „Servet“;
korraldamise puhul ja määran tema
5) Paul Tomson — Ida malevk. —
sama malevkonna varahoidjaks, ar
„Toomsalu“;
vates 1. oktoobrist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 591.
§

6.

Maleva instruktor leitnant Hein
rich Silber lugeda viibinuks kaitse
väe keskhaiglas ravimisel 30. sep
tembrist s. a. kuni 3. oktoobrini s. a.
õiendus: ljh. ni*. 595.
• § 7.
Maleva noor.-instruktor leitnant
Georg Masso lugeda viibinuks kodu
sel ravimisel 26. kuni 30. septembrini
s. a.
Õiendus: ljh. nr. 560.
§

8.

Põhja malevkonna pealiku abi —
maleva juhatuse liige Jaan Zimmer
mann lugeda välismaale tervise pa

6) Artur Trubok — Toompea ma
levk. — „Tarmet“;
7) Jaan Feldmann — Toompea
malevk. — „Põldre“;
8) Roman-Theodor
Vollmann
(Vollmann) — Toompea malevk. —
Kelling";
9) Konstantin Thalstroni —Toom
pea malevk. — „Raidla“;
10) Martin Reinveld — Toompea
malevk. — Reinsalu";
õiendus: ljh. nr. nr. 592, 585, 516,
594 ja 523.
§ 10.
Allpooltähendatud kaitseliitlasile
õn perekonnaseisuametnike otsuste
ga määratud uuteks nimedeks ja pe
rekonnanimedeks :
1) Nikolai Vetka — Lõuna malevk.
— „Nigul Veersalu";

2) Joann (Juhan) Edemann (Hei
demann) — Toompea malevk. —
„Juhan Heinla".
õiendus: ljh. nr. nr. 587 ja 523.

Staabi rühma: 15> Benjamin Nie
länder — Kentmanni 11-a.
Üksikusse Sidekompaniisse:

Klaar’! VR 1/2, 11/2 ja 3; V. Heyduk’i
ja M. TamnTe Ida malevkonnast.
Abi j õu de saata Ida malevk. 8 kait
seliitlast ja üks. s./auto rühmast 3
kaitseliitlast.

16) Lembit Vides — Luise 20—16;
17)
Elmar Lillipuu — Roosi 5—11;
§ IL
Vanemaks kohtunikuks mõlemal
18) Asa Metsa — S.Ameerika 31—5; päeval määran vanem instruktor kap
Tallinna linna perekonnaseisuamet- 19) Oskar Treumann — õnne 5—4; ten H. Hirvelaan^ VR II/3 (end. Inniku otsusega õn parandatud Põhja 20) Johannes Rosin — Suurtüki , germann).
malevkonna liikme Aleksander Ba- 40—1; 21) Oskar Normann — Kau
ring’u perekonnanime vastavalt eesti ba 12—8, üle tulnud Kopli malevkon
õigekeelsuse eeskirjadele, kirjutades nast — kõik arvates 2. oktoobrist
6. oktoobril s. a. kell 0900 maleva
selle „Paring“.
s. a.; 22) Hans Einberg — üle tul laskerajal toimuvaid karikavõistl. sv.
nud Lääne malevast, arvates 1. au püstodist Kalevi ja Sadama malevk.
Õiendus: ljh. nr. 593.
gustist s. a.
ja üks G^kompanii pealikuid määran
kohtunikud Lõuna malevk. ja abijõud
§ 13.
§ 12.
ä 1 k/l. Kalevi, Sadama ja üiks GAllpooltähendatud
kaitseliitlased
kompaniist.
Allpooltähendatud kodanikud lu
geda Tallinna malevasse vastuvõe lugeda malevast lahkunuks ja kustu
13. oktoobril s. a. samalajal toimu
tada maleva ja Põhja malevkonna ni
tuks ja määran:
vaid
karikavõistl. sv. püstodist
mekirjadest, arvates 27. septembrist
Nõmme,
Kopli malevk., Raudtee üks.
s. a.:
patalj., üks. sidekomp. ja üks. s./auto
Suurtükiväe divisjoni, arvates 2. ok
1) Hugo Peterson — I pat. 1. rühma pealikuid määrata kohtunikud
toobrist s. a.;
komp. — kaitseväkke mineku puhul; Kalevi malevkonnast ja abijõud ä 1
Õppepatareisse: 1) Gert Grosset —
k/l. Nõmme, Raudtee üks, patalj. ja
2) Viktor Kõrresaar — VI pat. Üks. sidekompaniist.
Õpetajate 3—6; 2) Johann Post —
S. Ameerika 13—11; 3) Valter Reits 1. komp. — ärasõidu puhul;
— P. Süda 10—2.
3) Leonhard Korjas — VI pat.
Spetsial. komandosse: 4) Johannes Postikomp. — loiu osavõtu tõttu.
Maleva samariitlaste kursuse järg
Kivi — Videviku 14—16; 5) Jakob
Lisa: ljh. nr. 2.
mise loengu ühes praktiliste töödega
Kroon — Viimsi 43-a—6.
peab dr. R. Tuisk esmaspäeval, 7.
§ 14.
oktoobril s. a., kell 1900, maleva õp
Erirühma: 6) Mart Pau — Vabri
pesaalis.
ku 47—12.
Korrapidaj aks-pealiikuks
maleva
laskerajale pühapäevaks, 6. okt. s. a.,
Kopli malevkonda:
määran pealik A. Raudsepp’a Tehni Järgmine „Maleva Teadete" number
ilmub neljapäeval, 10. okt. s. a.
1.
kompaniisse, arvates 30. seplisest malevkonnast, kel olla kohal
tembrist s. a.: 7) August Paogen — hiljemalt kell 0830.
V. Balti asundus 72—2.
R. Lints,
Taktikalised õppused Lõuna mlvk.
major,
1. kompaniisse, arvates 2. oktoob
rist s. a.: 8) Evald Hamburg — V.
Tallinna maleva pealiku k. t. ja üks. eskadronile toimuvad 6. ok
toobril s. a. Kogunemine relvaga kell
Balti asundus 44—4; 9). August
0900
maleva staabi hoovid.
Kompus — Bekkeri as. 15—2.
Põhja malevkonda, arvates 2. oktoob
rist s. a.:
VI patalj. 1. kompaniisse:
Oskar Mänd — Pikk 2.

10)

Nõmme malevkonda, arvates 2. ok
toobrist s. a.:
Ühendatud kompaniisse: 11) Jo
hannes Mäe — S. Pärnu mnt. 155—3,
Nõmme; 12) Johannes Haber —
Palli 12, Nõmme; 13) Gaston-Osvald Randvee — Videviku 25—24.
Üksikusse eskadroni, arvates 2. ok
toobrist s. a.:
Suusk-jalgratt. rühma: 14) Mihail
Kepper — Paldiski mnt. 41—3.

Maleva pealiku korraldused
ja teadaanded.
Klassikatsed laskmises.
6. oktoobril s. a. kell 1230 maleva
laskerajal korraldataväile klassikatseile esi- ja I kl. küttide klassi
päämiseks määran kohtunikeks pea
likud: B. Abrams VR 1/3, Kalevi ma
levk. ; E. Tõnisson — Põhja malevk.
ja J. SpuuVi üks. s./auto rühmast.
Abi jõude saata Põhja malevkon
nast 12 kaitseliitlast.
13. oktoobril s. a. kell 1000 korral
datavaid klassikatsetele II kl. kütti
de ja esilaskur! klassi pääsmiseks
määran kohtunikeks pealikud: J.

Eelõppused ülalnimetatud õppus
tele toimuvad 4. oktoobril s, a. kell
1900 maleva õpperuumis, kogunemi
ne relvaga.
Maleva pealik.

Käskkiri
Põhja malevkonnale
2. oktoobril 1935. a. nr. 26.
§ 1. Korraldan pühapäeval, 13. oktoob
ril k. a., taktikalise õppuse maastikul VI
pataljoni rindemeestele ja algajaile. Kogu
neda maleva õuele kella 0930 relvaga ja
rakmeis.
Teoreetiline loeng lahingu tegevusest
üksusele peetakse reedel, 11. okt. k. a., kell
1900, maleva õppetoas. Lektor kapten
0. Kalikorm.

Üksuste pealikuil hoolitseda, et kõik
rindemehed ja algajad võtaksid täies koos
seisus õppustest osa.
§ 2. Avaldan Põhja malevkonna 1935. a.
laskevõistluste tagajärjed, missugused peeti
koos K. L. karikavõistlustega ja viimaste
tingimuste kohaselt maleva laskerajal 12.
mail k. a.
Kohtadele tulid ja omandavad auhinnad:

Parim VI pataljoni 2. kompaniis: pealik
Artur Veelman — 66 silma. Võitis esi
mest korda rändpokaali ja individuaalauhinnaks — peekri.
Parim postikompaniis: pealik Ernst Kukk
— 62 silmaga. Võitis esimest korda
rändpokaali ja individuaal-auhinnaks —
peekri.
Parim Erikompaniis: pealik Aleksander
Seemann — 53 silma. Võitis esimest
korda rändpokaali.

Üksused:

parim pataljon malevkonnas — I pataljon,
46,429 silma. Võitis kolmandat korda
ja jäävalt o.-ü. Kopf’i rändauhinna —
kristallvaasi;
parim kompanii I pataljonis — 2. kompanii,
47,267 silma. Võitis esimest korda ma
levkonna rändpokaali;
parim kompanii VI pataljonis — 2. kompa
nii, 39,032 silma. Võitis kolmandat kor
da ja seega jäävalt o.-ü. Vaba Maa rändkarika.
Parimaiks rühmadeks
osutusid :

I pat. 1. kompaniis — III rühm, 59,950 sil
ma. Võitis kolmandat korda ja seega
jäävalt malevkonna juhatuse peekri;
I pat. 2. kompaniis — III rühm, 56,579 sil
ma. Võitis esimest korda malevkonna
juhatuse poolt väljapandud rändpeekri;
VI pat. 1. kompaniis — I rühm, 44, 800 sil
ma. Võitis kolmandat korda vaheldu
misi malevkonna juhatuse rändpeekri;
VI pat. 2. kompaniis — I rühm, 43,727 sil
ma. Võitis esimest ko^da malevk. juha
tuse rändpeekri;
postikompaniis — I rühm, 34,474 silma.
Võitis esimest korda malevk. juhatuse
rändpeekri.
Üksiklaskureist tulid koh
tadele :
Parim malevkonnas: pealik Arnold Tähe,
VI pataljoni 1. kompaniist, 75 silma.
Võitis esimest korda Rahva Panga ränd
pokaali ja individuaal-auhinnaks —
peekri
Parim I pataljonis: pealik Harald Ingland,
1. kompaniist, 74 silma. Võitis teist kor
da vaheldumisi rändpeekri ja individ.auhinnaks — peekri.
Parim VI pataljonis: malevlane Rudolf Passup, I kompaniist, 75 silma. Võitis teist
korda vaheldumisi rändpeekri ja indivi
duaal-auhinnaks — peekri.
Parim staabi meeskonnas: pealik Konstan
tin Kronberg — 72 silma. Võitis esi
mest korda rändauhinna K. L. hõbedase
portsigari.
Parim I pataljoni 1. kompaniis: pealik Karl
Jürgens — 73 silma. Võitis teist korda
rändpeekri ja isiklikuks auhinnaks —
peekri.
Parim I pataljoni 2. kompaniis: malevlane
Prits (Šüts — 70 silma. Võitis esimest
korda rändpeekri ja individuaal-auhin
naks — peekri.
Parim VI pataljoni 1. kompaniis: kapten
Hans Hirvelaan VR II/3 — 73 silma.
Võitis esimest korda rändpokaali ja indi
viduaal-auhinnaks — peekri.

Isiklikke

auhindu
dasid :

oman

Staabi meeskonnas: 1. Konstantin Kron
berg — 72 s.; 2. Mihkel Saks — 69 s.;
3. Aleksander Raavik — 64 s.
I pat. 1. kompaniis: I rühmas — 1. Ri
chard Pihelgas — 67 s.; 2. August Vaha —
65 s.; 3. Paul Hansar — 64 s. II rüh
mas — 1. Karl Jürgens — 73 s.; 2. Karl
Mägi — 61 s.; 3. Kustas Suga — 60 s.
III rühmas — 1. Harald Ingland — 74 s.;
2. Johan Tats — 69 s.; 3. Hugo Kaasik —
69 s.
I pat. 2. kompaniis: I rühmas — 1. Ro
man Laast — 64 s.; 2. Voldemar Künnap —
64 s.; 3. Oskar Essmann — 58 s. II rüh
mas — 1. Prits Šüts — 70 s.; 2. Osvald Arbet — 60 s.; 3. Jaan Pääsuke — 60 s. III
rühmas: 1. Rudolf Jakobson — 68 s.; 2.
Theodor Värk — 68 s.; 3. Jaan Roots —
68 s.
VI pat. 1. kompaniis: I rühmas — 1.
Arnold Tähe — 75 s.; 2. Rudolf Passup —
75 s.; 3. Hans Hirvelaan — 73 s. II rüh
mas — 1. Edgar Mõistlik — 69 s.; 2. Ar
nold Teder — 65 s.; 3. Jaan Tabur — 65 s.
III rühmas — 1. Herman Schönfeldt — 64
s.; 2. Evald Rosik — 63 s.; 3. Leonhard
Zogot — 57 s. IV rühmas — 1. Georg Kit
sing — 60 s.; 2. Felix Tischler — 57 s.; 3.
Peet Aarela — 57 s.
VI pat. 2. kompaniis: I rühmas — 1.
Otto Kitsing — 58 s.; 2. Herbert Obst —
58 s.; 3. Elmar Suits — 55 s. II rühmas —
1. Karl Steinberg — 65 s.; 2. Bruno Boelter — 59 s.; 3. Viktor Trofimov — 56 s.
III rühmas — 1. Gustav Reinberg — 63 s.;
2. Evald Kurg — 59 s.; 3. Nikolai Krivtsov — 55 s. IV rühmas — 1. Artur Veel
man — 66 s.; 2. Ilmari Kirsimägi — 58 s.;
3. Heinrich Mölter — 54 s.
Postikompaniis: I rühmas — 1. Arnold
Tui — 58 s.; 2. Arnold Martinson — 58 s.;
3. Gustav Jakobson — 57 s. II rühmas —
1. Ernst Kukk — 62 s.; 2. Anton Nettan —
58 s.; 3. Mälk Roosman — 53 s. III rüh
mas — 1. Johannes Liiver — 47 s.; 2. Bern
hard Põld — 32 s.; 3. Arnold Luha veer —
29 s.'
Erikompaniis: 1. Aleksander Seeman —
53 s.; 2. Eugen Reinson — 46 s; 3. Ferdi
nand Klemmer — 45 s.
Samal ajal peetud püstol; laskevõistluses pealikuile — omandas A. Näärise poolt
väljapandud igavesti rändava rändauhinna
pik. Tõnis Tirman — 5 tab. ja 44 silma.
Püstoli laskmises omandasid
isiklikke auhindu :
1. Tõnis Tiimann,
3. Prits Šüts.

2. Harald Ingland,

Malevkonna juhatuse poolt oli pandud
välja ergutusauhinnad neile üksuste peali

kuile, kelle üksuse lasketulemuse keskmine
esimesel võistluspäeval, s. o. 12. mail k. a.,
oli vähemalt 40 silma.
Ergutusauhinnad võitsid järgmised pea
likud: parim kompaniipealik I pataljonis —
2. kompanii pealik Bruno Dresen, üksuse
keskm. 47,267 silma. Parim rühmapealik
I pat. 1. kompaniis — III rühma pealik Ha
rald Ingland, üksuse keskm. 59,950. Parim
rühmapealik I pat. 2. kompaniis — III rüh
ma pealik Aleksander Haring, üksuse kesk
mine 56,579. Parim rühmapealik VI pat.
1. kompaniis — I rühma pealik Jaan Roosi
leht VR II/3, üksuse keskm. 44,800. Parim
rühmapealik VI pat. 2. kompaniis — I rüh
ma pealik Nikolai Beckmann, üksuse kesk
mine 43,727.
Parimaiks jagudeks kompa
niides osutusid:
I pat. 1. kompaniis: 1. III rühma 1. jao
pealik Elmar Ingland — jao keskm. 63,125
s.; 2. III rühma 2. jao pealik Arnold Jänes
— jao keskm. 54,250 s.
I pat. 2. kompaniis: 1. III rühma 2. jao
pealik Jaan Roots — ^ao keskm. 56,750 s.;
2. III rühma 1. jao pealik Johan Pärs —
jao keskm. 54,333 s.
VI pat. 1. kompaniis: 1. I rühma 3. jao
pealik Mart Loigum — jao keskm. 53,625
s.; II rühma 1. jao pealik Oskar Brun — jao
keskm. 46,000 s.
VI pat. 2. kompaniis: 1. I rühma 1. jao
pealik Voldemar Kaarmann — jao keskm.
52,4 s.; 2. III rühma 2. jao pealik Ilo Trom
pet — jao keskm. 41,7 s.
Auhindade väljajagamine toimub teisi
päeval, 8. oktoobril k. a., kell 1900, maleva
õppesaalis. Palun kõiki üksuste pealikuid
kanda hoolt, et kõik ilmuksid auhindade jä
rele.
§ 3. Pühapäeval, 6. oktoobril k. a. ma
leva poolt korraldatavaile klassikatseile
üksuste pealikuil abijõude määrata järg
miselt: I pataljoni pealikul — 4, ja VI pa
taljoni pealikul — 10 kaitseliitlast.
Abijõududel ilmuda maleva lasikerajale
kella 1200 kaptein H. Hirvelaan^ VR 1/3
käsutusse.
§ 4. 20. oktoobril k. a. maleva laske
rajal Tehnilise mlvk., Strkv. divisjoni, Üks.
Eskadroni ja Üks. Klp. kompaniile peeta
vale püstoli karikavõistlusele määirm ahekohtu järgmises koosseisus: peakohtunik
pik. A. Paju ja kohtunikud pik. pik. A.
Kura ja L. Hanberg. Määra tuil ilmuda
maleva laskerajale kella 0900.
Alus: maleva pik. kskk. nr. 23 § 3 k. a.
§ 5. Maleva poolt korraldatavaile jaoja rühmapealikute kursusile üksuste peali
kud määrata kaitseliitlasi järgmiselt: I
pataljoni pealikul — 4 k/l., ja VI pataljoni
pealikul — 8 k/l. Kursusile määrata need
pealikud, kes varem kursustel pole olnud.
Kursused algavad 15. oktoobril k. a.
kell 1900 maleva õppesaalis.
Nimekirjad määratute üle esitada mulle
hiljemalt 12. oktoobriks k. a.
§ 6. Korraldan pühapäeval, 6. oktoobril
k. a., algusega kell 0930 maleva laskerajal
järjekordse laskevõistluse 300 m laskur
klubi A^ringi I ja II meeskonnale, ränd au
hindadele. Iga laskur peab oma näitaja
tooma kaasa, sest laskmine sünnib ühe
vahetusega. See laskevõistlus õn eel või st-

lusetks 13. skp. peetavale laskevõistlusele
„01e mees".

B-klassile: reedel, 11. oktoobril, püha
päeval, 10. ja reedel, 29. novembril ja pü
hapäeval, 8. detsembril.

§ 7. VI pat. 1. kompanii miv. August
Tannebaum õn muutnud oma elukoha ja
elab nüüd Narva mnt. 26—6.

Võistlused toimuvad pühapäeviti kella
0900—1300 ja tööpäeviti kella 1600—2200.

A. Balder,
kolonel-leitnant,
malevkonna pealiku k. t.

Võistlustingimused igas klassis tehakse
teatavaks võistluse esimesel päeval enne
võistluse algust.
Kohtunikud igale võistlusele
klubi pealikul klubi liikmeist.

Käskkiri
Ida malevkonnale
1. oktoobril 1935. a. nr. 24.
§ 1. Vabastan August Ektermann’!
III pataljoni 2. kompanii I rühma
pealiku kohalt, oma palvel, aja puu
dusel ja kinnitan sama rühmapealiku
kohustetäitjaks res.-lipnik Harald
Truus’i, mõlemad arvates s. a. 26. sep
tembrist.
•
õiendus: ljh. nr. 83.
§ 2. Juhin tähelepanu lähemal
ajal korraldatavaile klassikatseile ja
soovitan kõigil kaitseliitlasil, kel
klassikatse sooritamata, ilmuda kat
seile ajal, nagu õn loeteldud „Maleva
pealiku teadaandeis ja korraldustes“
— Maleva Teated nr. 25 — k. a.
§ 3. Abijõududeks klassikatseile
13. oktoobril s. a. saata igal kompaniipealikul ä 2 asjatundjat malevlast.
Saadetavad ilmuda maleva laslkerajale 13. oktoobril s. a. kell 0930.
J.
Klaar,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Lõuna malevkonnale

määrata

Laskurid õn liigitatud klassidesse järg
miselt:
Eriklassis õn: H. Siirma, N. Ende, J.
Madisson, A. Peetson, A. Mikk, E. Sihv,
J. Varbola ja A. Mugra.
A-klassis: J. Jaanuska, A. Varbola, H.
Vene, A. Rist, N. Nutt, K. Tepp, A. Madjak, J. Jakobus.
B-klassis: O. Karp, M. Nurk, 0. Vald
mann, J. Saar, E. Siig, A. Sakermann, E.
Vimberg, A. Dunkert, J. Maime.
Uued juuretulijad laskurid määratakse
nende laSketasapinna järgi vastavasse klas
si malevkonna pealiku poolt, klubi pealiku
ettepanekul
Järelevalve ja vastutuse võistluste kor
rapärase läbiviimise eest panen laskesport1 aste klubi pealikule.
§ 3. Pik. J. Madisson kandis ette, et
tema õn 3. kompanii juhtimise annud üle
pik. Jaan Saar’ele 23. sept. s. a. ja asunud
samast päevast arvates 6. komp. juhtimi
sele.
§ 4. Pik. Jaan Saar kandis ette, et te
ma õn asunud 3. kompanii juhtimisele
23. septembril s. a.
§ 5. Teen malevkonna laskesportlast^
klubi juhtivas koosseisus alljärgnevad
muudatused, arvates 5. oktoobrist s. a.:
vabastan: Jaan Saar’e väikekal. püssi
B-ringi pealiku kohalt, oma palvel, aja
puudusel ja Mihkel Nuhk’! sama ringi pea
liku abi kohalt — teenistuse huvides;
kinnitan: väikekal. püssi B-ringi peali
kuks Mihkel Nuhk’i ja sama ringi abiks
Otto Valdmann’!.
§ 6. Arvan ml. Johannes Johanson’!
toetavliikmest tegevliikmeks ja viin ta üle
6. kompaniist 1. kompaniisse, arvates 4.
okt. s. a.

2. oktoobril 1995. a. nr. 26.

§ 7. Kinnitan Johannes Johanson’! 1.
kompanii sekretäriks, arvates 4. okt. s. a.

§ 1. Oma kakk. nr. 24 § 4 ja 25 § 9
— 'k. a. täienduseks teatan, et kä 4. oktoob
ril s. a. tuleb pealikud õppusele ilmuda rel
vadega. Ühtlasi veel kord palun komp.- ja
rühmapealikuid korraldada, et 6. oktoob
ril s. a. malevkonna taktikalisele õppusele
ilmuksid kõik pealikud (ika eripealikud) ja
kõik malevlased.

§ 8. Maleva pealik korraldab oiktoobrija novembrikuudes s. a. kursused jao- ja
rühmapealikuile ja allohvitseride katseile
ettevalmistamiseks. Kursused algavad 15.
•oktoobril s. a. kell 1000 maleva õppesaalis.

§ 2. Avaldan teadmiseks väikekal. püs
si laskureile, et möödunud aastate eeskujul
laskesporti aste klubi korraldab maleva siselaskerajal talvise hooaja jooksul treening-laskevõistlused väikekal. püssidest
laskmises. Laskurid oma võimeilt õn jaga
tud eri-, A- ja B-klassidesse. Võistlused
peetakse järgmistel päevadel.
Eri- ja A-klassidele: pühapäeval, 13. ja
reedel, 25. oktoobril, reedel, 15. novembril,
reedel, 6. ja reedel, 20. detsembril.

1., 2., 3. ja 4. kompanii pealikul igal lä
kitada kursustele 3 vastava ala pealikut,
kes ei ole vastavaid kursusi teinud läbi.
Kursustele saadetavate nimekiri esitada
mulle 10 skp.
Allohvitseride katseist osa võtta soovi
jail end anda üles maleva staapi hiljemalt
10. skp.
§ 9. Naiskodukaitse Lõuna jaoskonna
poolt 5. akt. s. a. maleva õppesaalis korral
datavale perekonnaõhtule korrapidajaks
määran pik. M. Tihase, kel olla kohal kella
2030.

§ 10. Oma kakk. nr. 25 § 5 k. a. osali
seks muutmiseks määran Kalevi ja Sadama
lnalevk. ja Üksik. G-komp. karikavõistlusile
kohtunikuks pik. J. Varbola asemele, kes
õn haigestunud, pitk. Aug. Pihlberg’i.
§ lil. Avaldan teadmiseks, et 23. sept.
s. a. tehtud pealikutekogu ülesvõtte proovipildid õn vaatamiseks pandud välja malev
konna staabis. Tellimisi võtab vastu ma
levkonna sekretär malevkonna staabis töö
tundidel. Piltide hinnad: pealikutekogu
pilt: papil Kr. 1.50, ilma papita — Kr. 1.00.
Juhatuse pilt: papil Kr. 1.00, ilma papita
Kr. 0.75.
Palun pealikuid rutata piltide tellimise
äraandmisega.
P. Reintam,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Kalevi malevkonnale
2. oktoobril 1935. a. nr. 26.
§ 1. Malev korraldab oktoobri- ja
novembrikuudes s. a. kursused jaoja rühmapealikuile ja allohvitseride
katseile ettevalmistamiseks.
Kompaniipealikuil saata kursuste
le osavõtjaid ä 3 mlvl. kompaniist.
Allohvitseride katseist osa võtta
soovijail end anda üles maleva staa
pi hiljemalt 10. oktoobriks s. a.
Kursused algavad 15. oktoobril s.
a. kell 1900 maleva õppesaalis.
§ 2. Alljärgnevad
malevkonna
liikmed õn muutnud oma elukoha,
häire- ja kompaniipealikuil teha ni
mekirjades vastavad parandused:
M. Roots — 1. komp., endine elu
koht Rulkoviuse 18—2 (22), nüüdne
— Luise 27—5 (24). K. Kruusi —
1. komp., endine eluk. Kopli 66—14
(5), nüüdne — Sõja 6—13 (5). A.
Einborn — 2. komp., endine elukoht
Vaestekooli põik 6—6 (25), nüüdne
— Vaestekooli põik 6—6 (26). H.
Talvik, toetavliige, endine eluk. Lai
2 (6), nüüdne — Nõmme Olevi 30,
tel. 523-90. (Nõmme).
§ 3. Vabastan malevkonna asja
ajaja kohalt Voldemar Piperali ja
määran malevkonna asjaajajaks Ni
kolai Lugenberg!, arvates 1. sept.
s. a.
B. Abrams,
kapten,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Toompea malevkonnale
2. oktoobril 1935. a. nr. 20.

C.

9 mm automaatpüstol „Browingust“:

1. pealik G. Jürgens, Sadama mlvk.

123's.
100 „
3. kapt.-major H. Liikane, merevägi HH5 „
4. leitn. Kirotar, merevägi
105 „
Õiendus: võistlusprotokoll.
2. v.-alliohv. Jalaik, merevägi

§ 1. Maleva staabi poolt 15. ok
toobril s. a. korraldatavaile jao- ja
§ 2. Vabastan malevkonna sekretäri
rühmapealikute kursustele kompa- pealik Nikolai Viilup’!, sanatooriumi ravi
niipealikuil määrata kõik neile allu misele mineku puhul, ajutiselt sekretäri ko
huste täitmisest, arvates 1. oktoobrist s. a.
vad kompaniipealikud, kes seni ei ole ja
määran malevkonna sekretäri ajutiseks
võtnud osa vastavaist kursusist.
kohuste täitjaks pealik Eduard Mätas’e, ar
vates 1. oktoobrist s. a.
§ 2. Alljärgnevad pealikud ja
3. Teatan, et pealik Väino Rannaste
malevlased õn muutnud oma eluko õn §muutnud
oma elukoha ja elab nüüd
ha, pealikuil teha nimekirjades vas U. Sadama tärn. 6—2. Häirepealikuil teha
tavad muudatused:
häirenimekirjas vastav parandus.
1) Pealik T. Vinnal — uus eluk.
Sireli t. 5—5, tel. 451-0-1; 2) pealik
K. Mölder — uus eluk. Vaestekooli
t. 5—9; 3) mlvl. 0. Raud — uus
elukoht Kreutzvaldi t. 19—15.
K. Terras,
malevkonna pealik.

E. Maremaa,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Kopli malevkonnale
2. oktoobril 1935. a. nr. 20.

§ 1. Pühapäeval, 15. ja 2:9. sept. s. a.,
Kalevi üks. jal. pataljoni lasketiirul korral
datud laslkevõistlusel tuli esikohale staabirühm, keskmine 211,583 — osavõtjate arv
Käskkiri
100%, omandades seega esimest korda pr.
L. Vachmann’i poolt annetatud rändauhin
Sadama malevkonnale
na. Teisele kohale tuli II rühm, keskm.
—
20.685, osavõtjate arv 7(5%, kolmandale
3. oktoobril 1935. a. nr. 19.
kohale, — I rühm, keskm. — 17.483 — osa
§ 1. Avaldan kõigile, kes 29. septemb võtjate arv 96,8%, neljandale kohale —
rühm,
keskm.
—■
ril s. a. peetud mereväe ja Sadama malev Balti-Puuvillavabr.
16.059 — osavõtjate arv 88,2% ja viiendale
konna vahelisest lasikevõistlusest osa võt kohale
— Arsenaali rühm, keskm. 13.769 —
sid ja selle kordaminekuks kõigiti aitasid osavõtjate
arv 76,9%.
kaasa, südamlikema tänu.
Parimate laskuritena — viie lasuga la
Võistlusel saavutati punkte järgmiselt: mades käelt — tulid kohale: 1) A. Palgi
— 42 silma, 2) J. Napp — 4)1 s., 3) J.
Luba — 40 s., 4) O. Prinken — 39 s.,
5) E. Masit — 38 s., 6) E. Kruus — 38 s.,
ü •ä
7) A. Kõiv — 37 s., 8) H. Vesiloik —
37 s. ja 9) V. Pruul — 36 s.
Tänan kõiki võistlusi st osavõtnud las
1. Merevägi .... 1605 049 544 4198 kureid, vahekohtunikke ja korraldajaid.
2. Sadama malevkond 1642 1995 506 4143
Suurim tänu staabi rühmale, kes võttis
võistlustest osa 100% koosesisus.
Seega võitis mereväe meeskond 55-silSiin kohal ei saa kä jätta mainimata
malise ülekaaluga merejõudude rändauhin
na — hõbekarika — vaheldumisi teist kor asjaolu, et mõned malevlased ei ilmunud
da. Laevakon/tor E. Bergmann & Ko ränd võistlusele ja nimelt: J. Raag, J. Nurmela,
auhinna (hõbekannu) parimale laskurile P. Eggo, L. Iibikus, R. Jürgenson, V. Ger
täisikaliibrilisest püssist omandas esimest ber, N. Vorobjev, J. Jürgens ja A. Tam
korda pealik E. Künnap, Sadama malev berg. Iga üksiku malevlase kohus õn sää
konnast — 228 silmaga. Üksiklaskmises rasel juhtumil olla väljas ja kaitsta oma
üksuse au, kuid mitte puududa võistlusist,
tulid kohtadele ja omandasid auhinnad:
pealegi, kus järellaskmised olid võimalda
tud. Tahan loota, et tulervikus niisugused
asjalood enam ei kordu.
A. Sõjaväe täiskaliibrilisest püssist:
§ 2. Pühapäeval, 29. sept. s. a. korral
1. pealik E. Künnap, Sadama mlvk. 228 s.
2. pealik J. Verus, Sadama mlvk.
227 „ datud duell-laskmises tulid kohtadele: 1)
3. pealik G. Jürgens, Sadama mlvk. 2211 „ J. Luba — 10 tab., 2) A. Palgi — 9 täk,
4. v.-allohv. Jalak, merevägi
2(18 „ 3) K. Soosar — 9 tab., 4) K/Sketšus —
5. v.-allohjv. Salmisto, merevägi
2H5 „ 9 tab., 5) O. Prinken — 8 tab. ja 6) F.
Vildt *— 8 tab.
§ 3. Karikavõisitlusist sv. püstoleist 13.
B. Väikekaliibrilisest püssist:
oktoobril s. a. kell 0900 võttis osa peali
kuid: J. Liiv, A. Palgi, K. Sketšus, H. Ve
1. v.-allohv. Jalak, merevägi
2*73 s.
siloik, J. Luba, F. Vildit, K. Soosar, A.
2. pealik A. Treier, Sadama mlvk. 272 „
3. ltn. R. Roosimannus, merevägi
269 „ Kõiv ja O. Prinken.
§ 4. Tehnilise malevkonna karikavõist
4. pealik G. Jürgens, Sadama mlvk. 260 „
5. n.-allohv. Silvet, merevägi
259 „ luste järellaskmisele pühapäeval, 6. oktoob

Ii

II

ril s. a., määran kohtunikeks pealikud: A.
Matsalu, J. Napp ja E. Mast. Määratud
ilmuda maleva laskerajale kell 0945.
§ 5. Pühapäeval, 6. oktoob.il s. a., al
gusega kell 1000, õn maleva laskerajal
Nõmmel, karikavõistluste
järellaskmised
Kalevi, Sadama ja Tehnilise malevkondadele, millest võtta osa neil kaitseliitlasil,
kes seni ei ole käinud karikavõistlusel.
J o h. Kauba,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Nõmme malevkonnale
1. oktobril 1935. a. nr. 22.
§ 1. Korraldan pühapäeval, 6.
oktoobril s. a., maleva lasketiirul
laskeharjutuse sv. püstoleist. Osa
võtt õn kohustuslik kõigile, kellele
õn antud välja brovningud. Kogu
nemine malevkonna staabis kell 0930.
Laskej uhataj aks määran pealik F.
Haringu.
§ 2. Tuletan meele, et 15. okt.
s. a. kell 1900 algavad maleva õppe
saalis kursused jao- ja rühmapealikuile ning allohvitseride katseile et
tevalmistamiseks.
Osa võtta soovijail anda end üles
malevkonna staapi hiljemalt 8. ok
toobriks s. a.
K. Reinmann,
n.-leitn.,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Suurtükiväe divisjonile
2. oktoobril 1935. a. nr. 25.
§ 1. Jõudsin läkitamiselt tagasi
ja asusin divisjoni juhtimisele, arva
tes 26. sept. 1935. a.
§ 2. Divisjoni laskespordi klubi
omavahelised võistlused spordipüssidest laskmises peetakse 6. okt. s. a.
algusega kell 0900 maleva siserajal.
Kõigile klubi liikmeile osavõtt soo
vitav.
§ 3. Oma elukoha õn muutnud
järgmised kaitseliitlased: 1) pik.
Uku Tohisoo (end. E. Reispass) Lai
t. 40—7; 2) pik. August Pappel —
Väike Patarei t. 11—40.
A. Terras,
kapten,
suurtükiväe divisj. pealik.

Käskkiri
Raudtee üksikule
pataljonile

Noorte Kotkaste

2. oktoobril 1935. a. nr. 23.
§ 1. Pühapäeval, 13. oktoobril s. a.,
algusega kell 1000, korraldan maleva
laskerajal, Nõmmel, karikavõistlused
sõjaväe püstoleist. Püstoli karika
võistlusest õn kohustatud võtma osa
alljärgnevad rivipealikud: A. Pihlak,
A. Mänd, E. Mähle, K. Ridaste, J.
Vares, J. Lemmikson, A. Bosko, V.
Kasak, K. Raudsepp, K. Koplus. Pea
le nende võivad veel osa võtta minu
määramisel pik. pik. F. Lents, K.
Lents ja R. Kröönström.
§ 2. Korraldan laupäeval, 5. ok
toobril s. a., algusega kell 1600, ma
leva laskerajal püstoli-laskeharjutuse. Harjutusele ilmuda kõigil eelmi
ses § nimetatud pealikud.
A. Pihlak,
pataljoni pealik.

Käskkiri
Üksikule soomusautortthmale.
Reedel, 4. okt. s. a., kell 1900, pa
lun kõigil rühma tegevliikmeil kogu
neda maleva eriüksuste õppetuppa.
Ilmumine kohustuslik.
Joh. Spuul,
Üks. s/a. rühma pealiku aj. k. t.

Tallinna maleva vanema
käskkiri
2. oktoobril 1905. a. nr. 14.
§ 1. Kinnitan maleva lippuriks nk. Erich
Ilvese ja signalist! k. t. kp. Lembit Anti,
arvates 16. sept. s. a.
Alus: N. K. Põhimäärused § 143.
§ 2. Kotkapoja katse õn sooritanud: Ida
malevk.: mlvk. pik. Karl Simon; maleva
õpperühmast: Ülo Ella ja Lembit Anti, ar
vates 1. okt. s. a.
§ 3. Pesakotka katse õn sooritanud: Ida
mlvk.: mlvk. pik. Karl Simon, a' vates 12.
märtsist s. a.; Kalevi mlvk.: Paul Kanger,
Bernhard Kukk, Endel Poom, Harry Kukk,
Elmar Idnurm, Bruno Stein, Felix Lints;
Lõuna mlvk.: Eugen Thomson, Hans Mits;
Põhja mlvk.: Elmar Baumverk — kõik ar
vates 1. Okt. s. a.
§ 4. Kodumaa tundja erikatse õn soo
ritanud Lõuna mlvk. pk. Harry Essmann.
§ 5. Kinnitan Kalevi mlvk. pik. nk. El
mar Kumaril laagrikorxaldaja, ratturi, las
kuri, koduseabimehe, näitleja, ajaloolase ja
ränduri erikatsed.
Alus: katsekomisjoni poolt esitatud kiri.
§ 6. Merimehe ja autojuhi erikatsed õn
sooritanud kp. Eduard Tümps — Kalevi
mlvk.
§ 7. Haukapoja kaitse õn sooritanud
Lõuna mlvk.: Raimond Lipand ja Vello
Tiits, arvates 20. sept. s. a.
§ 8. Noorhauka katse õn sooritanud
Harry Rent — Lõuna mlvk., arvates 22.
sept. s. a.
§ 9. Noorhaugaste erikatsed õn soorita
nud: koduseabimehe erikatse — Jaak Ar
ved Birk, Uno Plaks, Lembit Sepik, Hel
muth Vaasmann, Lembit Tuvik, Arne Kukk
ja Harry Rent; korjaja erikatse: Jaak-Ar
ved Birk, Lembit Sepik, Albert Mühlbach
ja Raimond Lipand; esimeseabiandja eri

katse: Harry Rent ja Jaak-Arved Birk; sig
nalist! erikatse: Harry Rent ja Uno Plaks;
sportlase erikatse: Jaak-Arved Birk ja Har
ry Rent; ujuja erikatse: Uno Plaks; puuse
pa erikatse: Harry Rent — kõilk Lõuna ma
levkonnast.
§ 10. Koka erikatse õn sooritanud: õp
perühmast: kp. Ulo Elia; Kalevi mlvk.: kp.
Harry Lagus ja kp. Egon Steinberg.
§ 11. Pioneeri erikatse :on sooritanud:
Nõmme malevk.: kp. Harry Langerbur, kp.
Kurt Veimann, pk. Anatoli Kiiet, pk. Il
mar Rossmann, pk. Harry Jürgens, pk.
Aksel Kraut ja pk. Voldemar Ball; õppe
rühmast: kp. Endel Tümp, pk. Villem Jaak
son, pk. Endel Kuremaa ja pk. Alfred Viikholm; Kalevi mlvk.: kp. Arseni Raud ja
kp. Mart Neumann.
§ 12. Puusepa erikatse õn sooritanud:
õpperühmast: kp. Lembit Ant, kp. Ülo Ella,
ja pk. Leonhard Paju.
§ 16. Loodusteadlase erikatse õn soori
tanud kp. Lembit Ant — õpperühmast.
§ 14.
Köitja erikatse õn sooritanu
Kalevi mlvk.: kp. Egon Steinberg; õpperüh
mast: kp. Lembit Ant.
§ 15. Ränduri erikatse om sooritanud:
kp. Harry Lagus — Kalevi mlvk.
§ 16. Luuletaja erikatse õn sooritanud
pk. Ralf Permann — Kalevi mlvk.
§ 17. Ratturi ja muusikamehe erikatse
õn sooritanud nk. Osvald Randvee — Nõm
me mlvk. pealik.
§ 18. Koduseabimehe erikatse õn soori
tanud : õpperühmast: pk. Leonhard Paju ja
Kalevi mlvk.: pk. Ralf Pertmann ja kp.
Egon Steinberg.
A. Uesson,
maleva vanem.
G. Poom,
maleva pealik.
Vastutav toimetaja • major R. Lints.
Väljaandja:
Kaitseliidu Tallinna maleva staap.

Tallinna maleva staabi väljaandel ilmus trükist

Tallinna maleva ajalooline ülevaade
Raamat käsiteleb Tallinna kaitseliidu, naiskodukaitse ja noor
kotkaste arengut nende algpäevist kuni praeguse ajani ja sisal
dab rikkalikult pilte, diagramme ja muud illustratsioonmaterjaali

Hind Kr. 1.—
Saadaval maleva ja allüksuste staapides ja naiskodukaitse ringkonna ja jaoskond, esinaistelt
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda, Pikk t. 2.

1935.

