Saaremaa maleva Teataja
TOIMETUS JA TALITU8
Kuressaar, Saaremaa Maleva
Staap, könetr. 1.

Ilmub kaks korda kaus.
T e l l i m i s e n i nd:
postiga aastas — 75 senti.
Tellimisi võtavad vastu koik
malevkondale jakornpaniide
pealikud ja naiskodukaitse
Jaoskondade esinaised.

J£ 17. (247).

KUULUTUSTE HIND:
Kuulutuse küljel 3 t. mm.
esimesel
„
8 «. »
teksti o«a*
10 a. .

9. detsembril 1939.

KI aastakäik.

Saaremaa Kodukaitsepäev
jääb ettetulnud takistuste tõttu 9. detjs.s. a. pidamata ja peetakse
saare Eesti Seltsi ruumes 2 3 - d e t s e m b r i l s . a .

ä r a Kures-

Koosolekust võtta osa Maleva juhatusel, kõigil m a l e v k o n d a l e ja vastavail pealikuil ja nende abidel, kõigil kompaniide-,
meredivisjonide- ja üksikrühmade pea likuil ja nende abidel, kõigil õppe- ja rühmapealikuil, kõigil maleva- ja malevkondade eripealikuil.
Kaitseliitlaste! ilmuda koosolekule kaitseliidu vormis.
Koosolekust võtta osa Naisk. ringkonna
juhatusel ja jaoskondade esinaistel, N.
Kotkaste juhtidel, N. Kotkaste Maleva
pealikul j a Kodutütarde juhtidel Kodut ü t a r d e Ringkonna Vanema määramisel.
Kaugemalt sõitjal!e tasutakse omnibuse
sõidukulud.
Päeva tähtsuse tõttu loodan rohket
osavõttu koosolekust. Kodukaitse päevast
võtab osa ka Kaitseliidu Ülem.

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna
tegevuskava. Prl. L. Kalm
Kodutütarde tegevuskava. Pr. S- Kaal.
Propaganda
pealikute
ülesandeid
kaitseliidus. Pik. J . Treufeldt,
informatsioon „Kaitseliidu Noorte"
organisatsiooni ellukutsumise asjus.
Mjr. A. Pori.
<>. Lipu varraste püstitamine ja rahvuslippude muretsemise aktsioon. Koi.
itn. O. Särev.
iü. Nimede eestistamisest. Pik. .1 Kivi.
11. Koosolekul ülestõstetud küsimusi.
3. Kell 1230—1430 Erakoosolekud erikavade kohaselt.
Maleva
osas:

PÄEVAKORD:
1. Kell 0830—0925 Kodukaitse päevast osavõtjate pealikute, Naiskodukaitse,
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde juhtide
registreerimine.
2. Kell 0930—1230 Ühine töökoosolek.
1. Avamine. Koi. Itn O. Särev.
2. Kaitseliidu Ülem kindral J . Orasmaa
sõnavõtt.
3. Maleva 1940.a. tegevuskava ja tegevuse sihtjooni. Koi. Itn. O Särev.
4. N. Kotkaste tegevuskava.
Kapten

i?.

M. Mikk.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Vormi küsimus.
Seltskondlikkude
summade
soetamine.
Läbirääkimised ja koosolekul algatatud küsimusi.
Naiskodukaitse osas :
N K K esinaise ettekanne praegusest
olukorrast.
Töökavad kohtadelt.
Sanitaarkorjanduse läbiviimine.
Uute r a a m a t u t e sisseseadmine.
Koosolekul ülestõstetud küsimusi.
Noorte Kotkaste
osas:
Noorte arenemine j a noorkotkluse
tegevusprogramm. J . Koppel.

.Na 17. — 2.

2.
3.
4.
5.
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Maleva 1939.-40. a- tegevuskava ellurakendamine. M. Mikk.
Lapsevanemad ja noorkotklus. A.
Seppel.
Eeloleval suvel toimuva üleriigilise
laagri- ja näituse ettevalmistused
rühmades. A. Kalju.
Koosolekul ülestõstetud küsimusi.

AlgauaKs õppeaastaks.
1. detsembril 1939. a. algab Kaitselliidu
töös uus õppeaasta. Maleva sihiks algaval õppeaastal on jätkata senist riigikaitselist tööd veel suurema innu ja püüdlikusega kui seda on tehtud varem. Selleks
kohustab Malevat tema eriline geograafiline asend ja erakorralised ajad.
Maleva 1939./1940. a. õppetegevuse eesmärkideks on:
— Maleva allüksuste sisemise liituvuse
ja distsipliini tõstmine;
— Maleva organisatsiooni sisemise elu
ja tegevuse tugevndamine;
— juhtiva kaadri leidmine ja ettevalmistamine :
— kõikide allüksuste harjutamine ja väljakoolitamine ;
— laskeasjanduse arendamine ja laskeosavuse tõstmine;
— noorte liikmete organiseerimine ja
ettevalmistamine;
— allüksuste kodude soetamine;
— Eesti rahvusliku propageerimine.
Ühegi kaitseliidu pere liikme talus
või majas ei tohi puududa lipumast
ja rahvuslipp.
Neid eesmärke taotleme koos kõik Maleva pere liikmed mehed, naised ja noored.
Ühisel jõupingutusel viime läbi «ee, mis
üksusele on teha võimatu. Teeme kõik,
et töö mida teeme riigikaitse alal on kasulik ja tarvilik meie riigile jv rahvale.
Soovin algavaks õppeaastaks kogu Maleva perele head kordaminekut ja jõudu
tööle f

1.
2.
3.
4.
5.

Kodutütarde osas:
Avamine.
Praegune olukord ja töökorraldus.
Ringkonna töökava.
Rühmade aruanded.
Koosolekul algatatud küsimusi.
O. Särev, kolonelleitnant,
Saaremaa Maleva pealik.
Väljavõte.
K a i t s e l i i d u

Ülema

Kaskkiri n P. Sl.
Tallinnas, 23. novembril 1939.a.
§1.
Kaitseliidu side- ja patrulli võistlused
korraldati käesoleval aastal 4. ja 5. novembril Tapa rajoonis, millest võtsid osa
sidevõistlustest 14 malevat ja patrullivõistlustest koik malevad täiearvuliste
võistlusmeesk ondadega.
Avaldan võistluste tagajärjed ja teen
kokkuvõtte võistluste tulemuste kohta.
/

Sidevöistlused.
§2.
Sidevõistlustel side - töökonnad tulid
kohtadele paremuse järjekorras juurdelisatud tabeli nr. 1 kohaselt.
Esikohale tuli Tartumaa Maleva sidetöökond 18 trahvipunktiga, ülda jaga 1 t.
36 min. Saaremaa Maleva side-töökond
tuli X kohale ajaga 2 t. 28 min.

§3.

Sidevöistlused olid parandatud ja täiendatud võistlusmaaniste kohaselt esmakordsed. Neil võistlustel ilmnes sidemeeste väljaõppe puudusi, millede põhjal tuleb korrigeerida õppetööd. Võistlejad
peavad tundma põhjalikult võistlusmaarusi ja arvestama võistluseks antud aega.
Enne võistlustele asumist peab tingimata teostatama sidevarustise kontrolli.
Üleriigilistel sidevõistlustel olgu kaasas
kaablit vähemalt nii palju kui seda näevad ette vÕistlusmäärused. Ühes varusIise kontrolliga teostatagu ka riietuse,
relvade ja rakmete kontrolli.
Võistluste tulemuste põhjal sidemeeste
O. Särev, kolonelleitnant,
Kaitseliidu Saaremaa Maleva pealik. | kaardi tundmine, orienteerumine, korn-
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passi tundmine ja käsitamine on üldiselt
rahuldav, kuigi mõni töökond selles eksis. Sealjuures aga töö täpsus ja kiirus
jätavad veel kullalt soovida ja nõuavad
harjutamist.
Telefoniliini ehitamisel paistis silma,
et, võrreldes möödunud aastaga, sidemeeskonnad on teinud suuri edusamme,
kuid töötempo ei ole veel küllaldane:
14-st võistlevast töökonnast sooritas ainult 2 töökonda liini ehitamise ettenähtud
ajaga. Liiniehitamise oskuse tase oli mitmekesine: esines töökondi 3 trahvipunktiga, kuid oli ka töökondi 70 trahvipunktiga.
Suurematest puudustest liini vedamisel
olid:
— liini vedamisel ei arvestata varem
sisse veetud liine ja veetakse liin hoolimatult üle naaberlünide;
— liini viimisel hoonest välja ja hoonesse ei täideta määruste nõudeid ja
liin jäetakse jalgu;
— veetakse kaabli ots kiiresti sihtpunkti ja ühendatakse see aparaadiga,
kusjuures liinikorraldajad jäävad kaugele
maha ja neil pole võimalik pinge all olevat liini tõsta tarvilisele kõrgusele.
Telefonogrammide üleandmisel - vastuvõtmisel ilmnes, et jällegi oli töötempo
aeglane: samuti 14 võistlevast töökonnast sooritas ainult 2 töökonda telefonogrammide üleandmise-vastuvõtmise 0 ajatrahvipunktiga. Ka ilmnes, et mõned üleriigilisele võistlusele saadetud töökonnad
ei oska veel kasutada veerimistabelit ja
seetõttu neil ebaõnnestus sifreeritud teksti üleandmine - vastuvõtmine täielikult.
Paljud ei tunne ka telefonogrammi tekstis
ettetulevaid sõjalise iseloomuga oskussõnu. Üldse tehti telefonogrammide üleandmisel ja vastuvõtmisel palju vigu.
Nõuan, et malevad, sidemeeskondade väljasaatmisel üleriigilistele sidevõistlustele,
kontrolliksid nende teadmisi.
Kaabelliini üleskerimisel töötasid võistlevad meeskonnad hästi. Tööoskuse ja
töötempo suhtes peab mainima suurt edu
võrreldes möödunud aastaga.
//

Patrullvõistlused§4.
Patrullvõistlustel A ja B klassis saavutati järgmisi tulemusi paremuse järjekorras tabelite nr. nr. 2 ja 3 kohaselt.

56 17. — 3.

A klassis (ohvitserid): Esikohale tuli
Pärnu Maleva patrull — 52,5 edupunktiga. Saaremaa Maleva patrull tuli VIII
kohale 30 edupunktiga.
B klassis (mitte ohvitserid): Esikohale
tuli Valga Maleva patrull — 49 edupunktiga. Saaremaa Maleva patrull tuli X
kohale 37 edupunktiga.
Patrullvõistlustel B klassis esikohale
tulnud Valga Maleva patrull võitis esimest korda Tallinna Linnavalitsuse rändauhinna — hõbekarika.
§5.
Tänavused patrullivõistlused on tagajärgedelt parimad kahel eelmisel aastal
peetud võistlusist. Eksimisi ei tulnud üldse ette.
Kuigi võistlusmaa oli sel aastal urnHes 3—4 km võrra pikem kui eelmistel
aastatel, ei olnud märgata patrullide liigset väsimist, mis on kehalise tubliduse
üheks tunnuseks.
Tulevikus korraldada üleriigilisi patrullivõistlusi mitte lühemal kui 7 km. distantsil.
Patrullivõistluste lõpposa, perspektiivvisandi tegemine, asetada võistluste esimeseks tegevuseks, kui võistlejad ei ole
veel higised ja • pole karta haigestumisi.
§6.
Kaitseliidu möödunud side- ja patrullivõistlused õnnestusid hästi. Võistlejad
näitasid võistluste vastu suurt huvi ja
indu.
Võistlejate käitumine ja distsipliin oli
eeskujulik. Olgu saadud õpised ja omandatud kogemused kasuks Kaitseliidu väljaõppe tegevuses.
Tänan kõiki võistlejaid hea ülalpidamise ja suure töö eest, mis iga mees
on teinud võistlusele ettevalmistudes
ja võistlusel.
Järva Naiskodukaitse ringkonnal lasus
raske ülesanne toitlustada suurearvulist
võistlejate ja võistluste korraldajate peret. Järva NKK ringkond täitis oma
ülesande eeskujulikult.
Minu tänu toitlusjuhtidele, ja toitlustajaile eeskujuliku korralduse ja toitlustamise eest võistluste vältel.
J. Orasmaa,
kindralmajor.
Kaitseliidu ülem.
Käskkiri välja antud 24. novembril
kell 1500.
i
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Avaldan teadmiseks ja käsitamiseks K. L. Peastaabi Mereuksuste jsk. pealiku kirja 04.11. 39. a.
M 31 O/R.—

narva, Uiru, Harju. Tallinna, Laane la
S a a r i m a a malevate peaiikuiie.
On võimalik, et meie ranna vetesse
tuule või veevooluga kantakse ujuvaid
miine, mispärast kaitseliitlased-meresõitjad peavad olema ettevaatlikud, et vältida ujuva miini otsa sattumist.
Igast ujuvast miinist, mida nähtud, teatada viivitamata kiir ametkõnega Merejõudude staapi (tööajal tel. mereväe 31,
muul ajal tel. mereväe 42) miini täpne
asukoht.
Käesolev teade teha teatavaks Teile
alluvaile kaitseliitlasile.
A. K l a a r ,
Kapten-major,
mereuksuste jsk. pealik.

Avaldan teadmiseks ja käsitamiseks K. L. Peastaabi Mereuksuste jsk. pealiku kirja 01. 12. 39. a.
.Ni 310/R.—

Auaidan teadmiseks ja laitmiseks Kaitseliidu Olema
kiria 13. os. 39. a. Nr. 233 R.
Ärakiri.
Hiire.
EESTI VABARIIK
SISEMINISTEERIUM
POLITSEITALITUS
9. septembril 1939. a.
Nr. 1334-J
Tallinn.

Prefektidele, kriminaal- ja poliitilise
politsei komissaridele.

ärakiri informatsiooniks: Kaitseliidu Ülemale.
Piirivalve Talituse Ülemale.
Maksude Talituse direktorile.
Teatan täitmiseks, et Sõjavägede Ülemjuhataja käskis teha korralduse, et meie
ametivõimud korraldaks tõhusa valve, et
Eestist salaja ülepiiri mingisugust kaupa
välja ei veetaks, mis tekkinud rahvusvahelises olukorras võib leida aset.
J oh. S o o m a n ,
Politseidirektor.
Algkirjaga Õige: (allkiri)
Politsei vanem assistent.

Harva, viru, Harju. Tallinna, Laane ja
Saaremaa, pärnumaa la pärnu maleva

Malevate peaiikuiie.
Teadmiseks ja täitmiseks.
J. O r a s m a a .
kindralmajor.
Kaitseliidu ülem.

peaimuiie.

Saadan Teile teadmiseks ja korralduste tegemiseks Merejõudude juhatajalt saadud kirja:
Täienduseks minu kirjale nr. 7.02. 11.
39. palun Teile alluvaile asutistele ja
ametiisikuile teatavaks teha järgmist:
1. et avastatud ujuvmiin ei muutuks
ohtlikuks laevasõidule, palun selle
juures teostada alalist valvet ja
hoiatada kõiki lähenevaid laevu
miiniohust;
2. et igale kodanikule (välja arvatud
sõjaväeosad), kes leiad ujuvmiini,
selles viibimatult teatada Merejõudude staapi ja ise valvele j ä ä b miini
juurde, kuni kohale jõuab minöör,
tasutakse, kui tegemist on tõepoolest miiniga, 50 krooni.
(allkirjad).
J. K l a a r ,
vanemleitnant.

1939.

Avaldan teadmiseks
grammi nr. 133.

telefono-

Kuivastust lahkumise puhul palun
vastu võita südamlikuni tänu kaitseliidu koostöö eest komandantuuriga ja edasi anda Muhu kaitseliidule minu erilist
lugupidamist ja tänu.
Muhu kaitseliit on üles näidanud suurt
kohusetunnet, isamaaarmastust ja ohvrimeelsust, ja vaatamata erakorraliselt
kauasele väljakäsutusele on ta oma ülesanded täitnud laitmatult ja suurima arusaamisega ajanõuetele vastavalt.
•

K. Rink, vltn.
Kuivastu komandant.
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1930.

Noorte Kotkaste S a a r e m a a Maleva 1 9 3 9 . 4 0 . a.
T E G E V U S K A V A .
Aeg

Algus M.J. JSG 15./16.

T E G E V U S

Korraldaja üksus

VEEBRUAR.
2.
I pool
II pool
25

,,Viikingi" merirühma aastapäeva pidustused ja
lõkkeõhtu Kuressaares.
Järgu- ja erikatsed Muhu saarel.
Ettevalmistused Vab. aastapäeva pühitsemiseks.
Pidulikud koondused igas rühmas eranditult.
Vab. Sõjas lahinguis langenute haudade kaunistamine. Suusamatkad lähimate Vab. Sõjas langenute
monumentide juure.
Salgapealikute kool Muhus. Talispordi võistlused,
Suusatamiskursused Kuressaares,
Kuressaare ringide tegevus.

«Viikingi» r.
malevkond
rühmad
rühmad
malevkond
«Viikingi» 8p. kl.

MÄRTS.
3.

I pool
17.
II pool
30.
29.—30.

Talispordipäev Kuressaares. Võistlused suusatamises, uisutamises ja kelgutamises. „Viikingi" spordiklubi korraldusel.
Kirjandite võistlus.
Navigatsiooni kursus Salmel.
Gaasikaitse kursused Kuressaares ja Kihelkonnal,
Kuressaares ühine lõkkeõhtu Kuressaare rühmadelt,
Salgapealikute kooli viimane kokkutulek Muhus,
tunnistuste väljaandmine, pidulik koondus ja lokke-õhtu.
Kuressaare ringide tegevus. Muusika ringi kontsert-õhtu Kuressaares.
Järgu- ja erikatsete sooritamine Muhus, Koiklas,
Sassis ja Tiirimetsas.

malev
malevkond
malevkonnad
rühmad
malevkond
Muusikaring
rühmad

APRILL.

7.—14.
14.
20.—21.
II pool
27.—28.

Navigatsiooni kursus Salmel ja Kuressaares.
Kuressaare ringide tegevus.
Esmaabi-kursus Valjalas; osavõtjad Sassi ja UueLõve rühmad.
Linnu kastpuuride valmistamise nädal kogu malevas.
Jalutuskäigud loodusesse ja linnumajakeste üles
seadmine.
Laskevõistlused Kuressaares, Kihelkonnal, Leisis,
Uue-Lõvel, Uuemõisas, Muhu-Liival ja Tiirimetsas.
Ettevalmistused Kuressaare rühmades spordipeoks.
Pallivõistlused
Skautide malevaga
ja
Saare
Maakaitse meeskonnaga.
Merirühmadel paatide ja jahtide korrastalmine.

malevkonnad
kaitseliit

rühmad
malevkonnad
«Viikingi» sp. kl.
rühmad
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1939.
Korraldaja üksus

MAI.
1.

4.
5.
12.
II pool
26.

2.
I pool

II pool

5.—6.
6.
7.
olenedes
Üldlaagrist
10.—20.
20.—30.
I pool

Matk Taga-Sõrve. Tiirimetsa ja Salme merirühm.
Ettevalmistused spordi suurpeoks Kuressaares.
Ettevalmistused organisatsiooni aastapäeva tähistamiseks.
Kevadperioodi pidulik avamine. Kuressaares lõkkeõhtu. Merirühmadel pidulik jahi vette laskmine.
Metsanduspäev Tiirimetsas, Möldri lahes asuva
Linnu saare korrastamine, ilupargi istutamine.
Suvise tegevuse alguse tähistamine maal rühmades.
Pioneerpäev Linnusaarel. Saarele paažide maatndumissilla ehitamine.
Ettevalmistused maleva näituseks.
Sõrve malevkonna asjaline loterii, pidu.
Muhu malevkonnas ettevalmistused malevkonna
laagriks, malevkonna pidu.
Organisatsiooni aastapäeva tähistamiseks pidulikud
koondused igas rühmas. Lõkkeõhtud.
.JUUNI.
Kergejõustiku võistlused Leisis.
Merirühmadel õppesõidud, praktilised katsed navigatsiooni kursustest osavõtnuile.
Iyeisi malevkonna rärenak-laager.
Muhu ja Pöide malevkondale ühis-laager.
Valjala malevkonna laager.
Sõrve malevkonna laager.
Kihelkonna malevkonna laager.
öö-päevalised matkad rannikul jahi ja sõudepaadiga, süstadega.
Võidupüha pühitsemine kohalikkude seltskondlike
organisatsioonidega.
Ettevalmistused maleva näituseks.
JUULI.
Maleva kogunemine Kuressaare suvipäevale matka
korras.
Näituse avamine. Suurlõke Kuressaares.
Paraad Kuressaares. Näituse külastamine, ekskursioonid lossi, muuseumi, linna elektrijaama.
Malev matkab Kuressaarest Kuivastusse, peatused
Kaarma, Valjala, Pöide ja Muhu-Linnuse maalinnadel.
Osavõtt II Üleriigilisest suurlaagrist.
Propaganda lõkkeõhtud suuremates keskustes.
AUGUST
Ujumiskursused Kuressaares.
Ujumiskursused Kihelkonnal, Triigil, Siiksaares,
Kõrkveres, Simistes, Salmel ja Torgus. Ujujmis*
võistlused.

rühmad
«Viikingi» sp. kl.
kogu malev
rühmad
Tiirimetsa rhm.
Sõrve malevk.
malevkond
malevkond
rühmad
malevkond
vastav komisjon

malevkonnad
«Põhjatähe» ja
«Viikingi» r-d.
rühmad
malev

malev

malevkonnad
«Viikingi» sp. kl.
kohapealsed
rühmad

1939.
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Aeg

18.—19.

20.-26.

1.-2.
I pool

8.-9.
15.-16.
23.
30.

T E G E V U S

Sk 17. — 7.
Korraldaja uksns

Y'eespordipäev
Kuressaares.
Ujumisvõistlused.
Kombineeritud sõudevõistlus, purjetamisvõistlus.
Osavõtt kõigist rühmadest üle maleva.
malev
Kergejõustiku võistlused rühmades kohapeal.
rühmad
Kergejõustikus malevkondade esindusmeeskondade
koostamine maleva esivõistlustele saatmiseks.
Jalgrattamatk Saaremaa rauistseile linnustele.
Sõrve — Kuress.
malevkonnad
SEPTEMBER.
Maleva kergejõustiku esivõistlused Kuressaares.
Organisatsiooniline korraldustöö, uute üksuste organiseerimine, uute liikmete juure värbamine, rühma staapide koondused, malevkonna staapide koosolekud.
Maleva staabi koosolek. Uue tegevuskava koostamine,
Sügisperioodi pidulik algus Kuressaares, Leisis,
Uuemõisas, Muhu-Piiril ja Tiirimetsas lõkkeõhtud,
Nädalalõpu laagrid „Viikingi", „Põhjatähe" ja Salme merirühmadel.
Rivi- ja rivilaulude võistlus Kuressaares.
Kõnevõistlus Kuressaares.
J- Koppel,
Maleva vanem.

Avaldan teadmiseks ja käsitamiseks K. L. Peastaabi Majandusosakonna pealiku ringkiria 24.
II. 39. Nr. 3/R.

Kolkidele malevate
pealikutele.
Seltskondlikkude summade hankimiseks korraldatavate asjade loteriide edukaks läbiviimiseks on mõned malevad
tõmbenumbrina välja pannud suhkrut ja
petrooleumi.
Läbi rääkides Majandusministeeriumiga oldi põhimõtteliselt nõus, suuremate
asjade loteriide puhul, kus soovitakse
suhkrut ja petrooleumi võitudena välja
panna, ostuloa andmisega nimetatud ainete muretsemiseks. Kusjuures aga tingimuseks on, et suhkru ja petrooleumi
võidud peavad väikesed numbrid olema —
kaalus kõige rohkem 5 kg.
Ülalnimetatud otstarbeks annab suhkru
ja petrooleumi muretsemiseks ostuloa
välja Majandusministeerium Kaitseliidu
Peastaabi kaudu.

malev
rühmad
malevkonnad
malev
malevkonnad
malevkond
malev

M- Mikk, kapten,
Maleva pealik.
Ostes on aga suhkru hinnaks Suhkrumüügi normide ja suhkruhinna määruses
(RT 1939, 97, 745) § 6 ette nähtud hind.
Chr- Kask,
M a ja ndusosakonna pealik.
V. Tammets,
Raha-arve jaosk. pealik.
Kodanliku õhukaitse poolt hääks kiide*
Uid gaasimask isi valmistab O./Ü. „Welta"
— Tallinnas. Gaasimaskeid võib saada
kolmes erisuuruses: suur, keskmine ja
väike. Gaasimask maksab Kr. 14,50 tükk.
Suuremaarvulise tellimise juures võib
saada hinnaalandust.
Gaasimaskeid võib näha Maleva staabi».
Palun kõiki kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid, kes soovivad endale muretseda
gaasimaski, registreerida end vastava üksuse pealiku — esinaise juures hiljemalt
15. jaanuariks 1940.a. Hinnaraha tuleb
tasuda registreerimise juures.
Üksuste pealikuil ja jaoskondade esinaistel tellijate nimekirjad ühes rahaga
Maleva staapi Hra saftta 20. 01. 1940, a.

M

17. — 8.

S a a r e m a a Maleva Teataja

Uuendage

1939.

.—_

=

..Saaremaa Maleva Teataja" tellimine.
Kaitseliidu kodukorra § 34. p. 10 kohaselt iga kaitseliitlase kohuseks on :

tellida oma maleva häälekandja.
Saaremaa Maleva häälekandjaks on „ S «

ü k s u s t e p e a l i k u d , tellige oma
Palun saata Maleva staapi hiljemalt
5. j a a n u a r i k s 1940.a. Teie üksuste kaitseliitlaste nimekirjad „Maleva T e a t a j a " väljasaatmiseks. Nimekirjas tähendada ä r a :
1.

Tellija

perekonna- ja eesnimi;

2.

täpne elukoha a a d r e s s (linnas t ä nav j a maja n u m b e r ; maal — vald,
küla, talu) j a

3.

aromaa

Maleva

Teataja."

;sustele „ Maleva Teataja" 1940. a. peale.
tasuda malevale hiljemalt 1. m ä r t s i k s
1940.a.
Uutelt kaitseliidu liigetelt
,,Maleva
T e a t a j a " tellimise raha sisse nõuda nende
vastuvõtmisel.
Naiskodukaitse-, Noorte Kotkaste- j a
Kodu tütarde tegelased — tellige omale
„Maleva T e a t a j a " — siis olete teadlikud
Maleva tööst ja tegevusest.

postiasutuse nimetus, kust k a u d u
posti saab.
Segaduste vältimiseks aadress olgu
täpne.
,,Maleva T e a t a j a " tellimise hinnaks on
75 senti aastas. See on äärmiselt madal
hind. ,,Maleva T e a t a j a " tellimise raha

Praegune erakorraline aeg nõuab, et
koik Male vi; pere liikmed oleksid teadlikud ja tuttavad kõigi korraldustega, mis
puudutab kaitseliidu elu ja tegevust.
Seda võimaldab „ Maleva Teataja".

. [valdan teadmiseks
Saare Prefekti kirja 24. 10. 39. a. nr. 39.

Ülalnimetatud ametiisikute j a -asutiste
telefonid:
1) minu kabinet — Kuressaare 247;

K. L saaremaa maleva peaiiKuie.

Kl-

2)
Teatan, et ühenduses S a a r e prefektuuri
moodustamisega loodud uued politseiasutised asuvad:
3)
1) minu kabinet ja prelektuuri kantselei — Kuressaares Tallinna tn. 14;
2) Kihelkonna politseijaoskond — Ki- 4)
helkonna vallas Kihelkonna alevikus
T . Saarestikku majas;
3) Orissaare politseijaoskond — Pöide
vallas Orissaare alevikus N. Lopato
majas.

O. Särev, kolonelleitnant,
Saaremaa Maleva pealik.

minu k o r t e r (Uus tn. 22) — Kuressaare 246;
Kihelkonna j s k . komissar
selei — Kihelkonna 38;

j a kant-

Orissaare j s k . k o m i s s a r ja kantselei — Orissaare 32.
E. Mets,
Prefekti kt.

«/• Sild,
S e k r e t ä r i a. k. t.

Vestutav toimetaja kol.-leitn. O. S ä r e v . Väljaandja Saaremaa Maleva Staap.
J. Treufeldt*! * A. Kallus'» trükk Kuressaare» 1038. a.

