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§ 4*
jg*)an suvepuhkusele:
Maleva noor.-instruktor lipnik
^.j^Fel Ohaka, arvates 17. aug. s. a.
19. augustil 1936. a.
i 31. aug. s. a. Maleva noorte
kotkaste üldõpperajooni instruktori
§ 1.
Avaldan väljavõtteid kaitseliidu kohuseid tema puhkusel oleku ajal
ülema käskkirjast 18. augustist s. a. täita instruktor leitnant Heinrich
Silber^;
nr. 63 § 1:
Avaldan väljavõtteid kaitsevägede
2) Põhja malevkonna pealik kol.ülemjuhataja käskkirjadest nr. 131, ltn. August Balder, VR 11/3, arva
tes 10. aug. s. a. Malevkonna pealiku
21. juulist s. a.:
Lugeda tegelikus teenistuses ole kohuseid tema puhkusel viibimise
vateks kindlal palgata ametikohtadel ajal täita pealiku abil Jaan Zimmer
järgmised tagavaraväe ohvitserid, ar manni! ;
3) Tehnilise malevkonna pealik
vates 15. juulist s. a.:
Kaitseliidu Tallinna malevas: kpt. Artur Tääker, arvates 15. aug. s. a.
Nikolai Mändvere, kpt. Paul Mühl- kuni 15. sept. s. a. Malevkonna pea
verk, ViR 1/3, kpt. Evald Pajos, VR liku kohuseid tema äraoleku ajal
1/3, Itn. Ernst-Johannes Liivrand, täita komp. pealikul Artur Lieflänltn. Evald Skley, ltn. Theodor Vin der’il;
4) maleva I järgu kirjutaja Erik
nal, n.-ltn. Erik Kotkas, n.-ltn. Franz
Reidolf, n.-ltn. Friedrich Solba, n.-ltn. Kotkas, arvates 13. kuni 27. augus
Anton Tooms, lipnik Ferdinand-Jo- tini s. a.
hannes Erik.
õiendus: Ijh. nr. nr. 430, 420,
§ 2.
426 ja 424.
Avaldan kaitseliidu ülema käsk
kirja 18. aug. s. a. nr. 64:
§ 5.
Teenistuse huvides viin üle leitnant
Lugeda puhkuselt tagasi jõudnuks
Aleksander Veelmaa (end. Veelmann) ja oma ametikohuste täitmisele asu
Tallinna malevast Viru malevasse ja nuks :
määran sama maleva instruktori
1) maleva instruktor leitn. Hein
ametikohale, arvates 1. septembrist rich Silber arvates 10. aug. s. a.;
2) maleva sekretär Arnold Tähe,
Alus: 0. T. S. §§ 133 p. 1 .ja arvates 6. aug. s. a.;
147.
3) Nõmme malevkonna pealik leit
* § 3.
nant Karl Reinaste (end. Reimann),
Vahtkond kaitseliidu peastaapi ja arvates 8. aug. s. a.;
korrapidaja-pealik maleva majja saa
4) Lõuna malevkonna pealik n.ta septembrikuus välja alljärgnevalt: ltn. Paul Reintam, arvates 17. aug.
Ida malevk. — 1., 14., 21; Põhja s. a.;
mlvk. — 2., 7., 12., 20., 29.; Lõuna
5) maleva noor.-instruktor leitn.
mlvk. — 3., 8., 11., 19., 30.; Kalevi Aleksander Veelrna, arvates 16. aug.
mlvk — 4., 9., 22., 26; Sadama mlvk. s. a.;
— 10., 15.; Tehniline mlvk. — 13.,
6) maleva autojuht Ants Kõrgmaa,
28.; Raudtee üks. patalj. — 5., 23.; arvates 29. juulist s. a.;
Srtkv. divisjon — 6., 24.; Kerge di
7) maleva arveametnik Boris Otvisjon — 16., 27.; Üks. sidekompanii temson, arvates 6. aug. s. a.;
— 17.; Üks. Soomusautode rühm —
8) maleva I järgu kirjutaja Jaan
18.; üks. G kompanii — 25.
Suits, arvates 25. juunist s. a.;

.rm

IX aastakäik.

9)
maleva II järgu kirjutaja Au
gust Kristal, arvates 29. juunist s. a.
Õiendus: ljh. nr. nr. 362, 365,
338, 364, 380, 434, 333 ja 344.
§ 6.
Võru malevast ületulnud k.-l. Os
vald Sang’i määran Ida malevkonda,
arvates 15. aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 107.
§ 7.
Kustutada maleva ja Kalevi ma
levkonna nimekirjadest Jüri Loss
mann, elukoha muutmisel, arvates
11. augustist s. a.
õiendus: ljh. nr. 150.
§ 8.
Maleva staabi poolt 10.—16. aug.
s. a. korraldatud maleva meistervõistlustel tulid kohtadele:
1) Küttide klassis tuli maleva
meistriks Endel Rikand, Põhja ma
levk., 256 s.; 2) leitn. Heinrich Sil
ber — 253 s.; 3) Arnold Treier, Sa
dama malevk. — 247 s.
2) Laskurite 300 m klassis tuli
maleva meistriks Alfred Hütt, Kale
vi malevk. — 176 s.; 2) Friedrich
Junkur, Ida malevk. — 165 s.; 3)
Johannes Känd, Põhja malevk. —
164 s.
3) Laskurite 200 m klassis tuli
maleva meistriks Georg Sigur, Ida
malevk. — 90 s.; 2) Hanno Eitelberg, Kalevi malevk. — 86 s.; 3)
Konstantin Raudsepp, Raudtee üks.
pat. — 85 s.
4) Väikekaliibrilisest eripüssist
laskmises tuli maleva meistriks En
del Rikand, Põhja malevk. — 281 s.;
2) Artur Luuberg, Toompea malevk.
— 279 s.; 3) Valter Schmidt, Põhja
malevk. — 279 s.
5) Väikekaliibrilisest diopterpüssist
laskmises tuli maleva meistriks Bern
hard Venta, kerge divisj. — 135 s.;
2) Leonhard Madissoo, Põhja ma
levk. — 134 s.; 3) Jaan Roots, Põh
ja malevk. — 134 s.

6) Väikekaliibrilisest lahtise sihi
kuga püssist laskmises tuli maleva
meistriks Aleksander Päring, Põhja
majevk. — 126 s.; 2) Johannes Prison, Põhja malevk. — 125 s.; 3)
Jaan Kolts, Toompea malevk. —
121 s.
7) Lahinglaskmises tuli maleva
meistriks Eduard Hiiop, Kalevi ma
levk. — tabatud 8 kuju 12 tabamu
sega.
Õiendus : võistlusprotokollid.
§ 9.
Allpooltähendatud kodanikud luge
da Tallinna malevasse vastuvõetuks,
arvates 19. aug. s. a., ja määran
tegevliikmeiks:
Nõmme malevkonda: 1. kompa
niisse: 1) Bernhard Kriisa — Torni
5, Nõmme; 2) Eugen Tammin — SPärnu mnt. 76—1; 3) Johannes
Märtsima — Kõver t. 3, Nõmme;
Orkestri rühma: 4) Otto-Heinrich
Kraut — Hommiku t. 17—4, Nõm
me; 5) Mihail Kristi juni — Glehn!
t. 13, Nõmme; 6) Ants Raado —
Kaitseliidu t. 3, Nõmme.
H. Hirvelaan,
kapten,
Tallinna maleva pealiku aj. k. t.

Maleva pealiku korraldused
ja teadaanded.
Klassikatseid korraldan k. sügisel
maleva laskerajal järgmiselt:
Esi- ja I küttide klassi pääsmiseks — pühapäeval, 20. sept. k. a.,
kell 1000; II küttide ja esilaskurklassi pääsmiseks — pühapäeval, 27sept. s. a. kell 1000; I laskurklassi
pääsmiseks — pühapäeval, 4. okt.
s. a. kell 1000; II laskurklassi pääs
miseks — pühapäeval, 11. ja 18. okt.
s. a. kell 1000-

õppused peetakse maleva õpperuu
mides kella 1900—2100-ni.
II. .Taktikalised õppused üksustele
maastikul:
1. Kalevi malevk. — kesknädalal,
2- sept. s. a.
2. Ida ja Sadama, malevk. — ree
del, 4. sept. s. a.
3. Lõuna malevkond ja üksik G
komp. — kesknädalal, 9. sept. s- a.
4. Põhja malevk. — reedel, 11.
sept. s. a.
5. Tehniline malevk- ja Raudtee
üks. pat. — kesknädalal, 16. sept.
s. a.
6. Toompea malevkond ja üksik
kuulip. komp. — reedel, 18. sept. s. a.
7. Kerge divisjon — kesknädalal,
30. sept. s. a.
Õppustele kogunemine õn maleva
hoovis kell 1900.
M ä r k u s: Nõmme ja Kopli ma
levk. ja Srt. divisjon peavad taktikalisi õppusi omaette kava kohaselt ük
suse pealiku korraldusel.
Järgmine „Maleva Teadete66 number
ilmub neljapäeva], 27. augustil s. a.
Laupäeval, 5., ja pühapäeval, 6.
septembril s. a. korraldab Tallinna
maleva o.-ü. Seltskondliku Maja aias,
Merepuiesteel, suurema asjade loterii-allegri rohkearvuliste väärtuslike
võitudegaPalun kõiki maleva allüksusi ja
kõiki liikmeid aidata kaasa loterii
heaks kordaminekuks ja korjata lo
teriile asju. Korjatud asjad tuleb
maleva staapi anda ära 1. sept. s. a.
Maleva pealik.

Käskkiri
Põhja malevkonnale

19. augustil 1936. a- nr. 22.
§ 1. Kompaniipealikuil saata sep
Sügisesed taktikalised õppused õn tembrikuuks vahtkonnad kaitseliidu
määratud j ärgmiselt:
peastaapi järgmiselt: I pataljoni 1.
1. Teoreetilised loengud kompanii-, kompaniil — 2., 7. ja 12. septembril;
VI pataljoni 2. kompaniil — 20. ja
rühma- ja jaopealikuile:
1.
Kalevi malevkond — teisipäe 29- septembril.
§ 2. Korrapidajaiks-peälikuiks
val, 1. septembril s. a.
maleva
majja septembrikuuks mää
2. Ida ja Sadama malevk. — nelja
ran:
2.
septembril — pik. V. Viin;
päeval, 3. sept. s. a3. Lõuna malevkond ja üksik G 7. — pik. J. Kalpus; 12. — pik. JRoosileht; 20. — pik. E. Saarik;
komp. — teisipäeval, 8. sept. s. a.
4. Põhja malevk. — neljapäeval, 29. — pik- L. Haabvere.
§ 3. Luban malevkonna varahoid
10- sept. s. a.
ja
ja laskesportlaste klubi pealiku
5. Tehniline malevk. ja Raudtee
Konstantin
Kronberg’! puhkusele, ar
üks. pat. — teisipäeval, 15. sept. s. a.
6. Toompea malevk. ja Üks. kuu- vates 20. augustist kuni 20. septemb
Vlip. komp. — neljapäeval, 17. sept. rini k. a. Laskesportlaste klubi pea
liku ajutiseks kohuste täitjaks mää
s. a.
7. Kerge divisjon jalgrivis — es ran pealik M. Saks’i.
Õiendus: ljh. nr. 93maspäeval, 28. sept. s. a.

§ 4. Viin I pataljoni 1. kompanii
malevlase Theodor Värk’i üle sama
pataljoni 2. kompanii koosseisu, ar
vates 1. juulist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 48.
§ 5. I pataljoni 1. kompanii ma
levlane Hans Johanson õn muutnud
oma elukoha ja elab nüüd Endla t.
45—5.
J.
Zimmermann,
malevkonna pealiku aj. k. t.

Käskkiri
Ida malevkonnale
20. augustil 1936. a. nr. 20.
§ 1. Korraldan kolmapäeval, 26.
augustil s. a-, algusega kell 1800,
maleva laskerajal klassilaskureile
laskevÕistluse A. Trankmann! au
hinnale. Laskureil ilmuda lasketii
rule õigeaegselt ja mitte hiljem kui
kell 1900. Hiljem ilmujad ei saa
võtta osa laskevõistlusest.
Laskejuhataj aks ja peakohtunikuks
määran pealik A. Küit’i ja kohtuni
keks pealikud E. Bernhard! ja J.
Martinson!.
V. Heydu ck,
malevkonna pealiku aj. k. t.

Käskkiri
Lõuna malevkonnale
19. augustil 1936. a. nr. 20.
§ 1. Jõudsin 17. skp. suvepuhku
selt tagasi ja asusin oma ametiko
huste täitmisele.
§ 2. Luban suvepuhkusele 1. kom
panii pealiku Aleksander Rist’i 15.
aug. kuni 15. sept. s. a. 1. kompanii
pealiku kohuseid Aleksander Rist’i
puhkusel oleku aj al täita tema abil
pealik Max Tihasel.
§ 3. Vahtkond kaitseliidu pea
staapi saata 2. kompanii pealikul 3.,
8., 11., 19 ja 30. septembril s. a.
Vahtkonna koosseisu määratu il il
muda kella 2200 maleva staapi korrapidaja-pealiku juure.
§ 4. Määran korrapidaj aiks-pealikuiks maleva majja 3. sept. Arnold
Avalaht’i; 8. sept. Viktor Kahar’i;
11. sept. August Ranno; 19. sept.
Nikolai Raudsepp’a ja 30. sept. Her
mann Kriik’i.
§ 5. Oma elukoha õn muutnud ja
elavad nüüd: 1) Ernst Männik —
Raua 33-a—9 ; 2) Endel Vahtrik —
Paldiski mnt. 6—30; 3) Valentin
Kepper — Kotsebue 20—2 ja 4) El
mar Ollik — Pärnu mnt. 73—5.
P. R e i n t a ni,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Nõmme malevkonnale
18. augustil 1936 nr. 19.
§ 1. 8. ja 9. augustil Loksal kor
raldatud malevkonna laager läks kor
da hästi. Avaldan tänu naiskodu
kaitse jaoskonnale, pealikuile G. Sallertile ja Vold. Meyerile ja kõigile,
kes meeskonna toitlustamisel ja laag
ri korrastustöödel olid ennastsalga
valt tegevad ning sellega aitasid kaa
sa laagri heaks kordaminekuks.
§ 2. 22., 23. ja 24. augustil s. a. õn
Mustamäel malevkonna loterii-allegri.
Loodan, eit kõik malevkonna liikmed
aktiivselt aitavad kaasa loterii korda
minekuks. Kompaniipealikul mää
rata pealik G. Sallerti käsutusse tema
poolt tarviliseks peetud arvul abijõude loterii korraldamiseks ja korra
pidamiseks.
§ 3. Pühapäeval, 23. augustil s. a.,
kell 1100 kõigil malevkonna liikmeil,
arvatud kaasa kä orkestriliikmed, il
muda staapi eriülesandeks. Ilmuda
vormis (vähimalt müts ja lcäelint),
relvata.
§ 4.
Annetada dir. Mark van
Jungile malevkonna rinnamärk ma
levkonnale korduvalt osutatud teene
te eest.
§ 5. Luban I kompanii pealiku
Joh. Orro puhkusele 10. augustist ku
ni 10. septembrini s. a. Kompaniipealiku kohuseid selle aja sees täita
kompaniipealiku abil Felix Haringul.
§ 6. Määran malevkonna staapi
korrapidajaiks pealikud:
1. sept. F. Haring, 4. — J. Kallas,
8. — V. Meyer, 11. — F. Janson,
14. — H. Kask, 18. — L. Strecker,
22. — E. Männik, 25. — V. Hansen,
29. — E. Sihver.
Tulekahju kordadel septembrikuus
määran korrapidajaks I kompanii
I rühma.
§ 7, Elukohad õn muutnud ja ela
vad nüüd: 1. Aleksander Koosler —
Nõmmel, S. Pärnu 279, 2. Aleksan
der Tombak — Nõmmel, S. Pärnu
250.
K. Keinast e,
leitnant,
malevkonna pealik.

Käskkiri
Suurtükiväe divisjonile
26. augustil 1936 nr. 21.
§ 1. Määran patarei nr. 2 pealiku
ajutiseks kohuste täitjaks sama pata
rei pealiku abi n.-ltn. O. Oebiuse, ar
vates 24. 07. 36. a.

§ 2. Vabastan spetsialistide koman
dos k.-l. Paul Püssi ajutiselt raadiotehniku kohuste täitmisest ajapuudu
sel, seni neid kohuseid täita k.-l. Paul
Sardil.

Käskkiri
Üksikule kuulipildujate
kompaniile

§ 3. 29. 08. s. a. peetakse divisjoni
ja Pärnu patarei vaheline duellvõistlus püstoleist. Määran eelvõistluse
2:7. 08. s. a. kell 1730 maleva laske
rajal võistlusmeeskonna koostami
seks. Laskmisele ilmuda järgmisil
kaitsel.: E. Kotkas, J. Mätlik, E.
Green, E. Kask I, E. Gering, U. Riga,
G. Heine, A. Kull ja O. Oebius.

§ 1. üleriiklikele meistervõistlusile rask.-kuulipildujaist laskmises
määran võistlusmeeskonna koossei
sus: 1. K. Greenbaum, 2. V. Kann,
3. A. Kroot, 4. E. Tammemäe, 5. V.
Tiru, 6. E. Võitra; reservis: 1. G.
Kelemit, 2. E. Elštein.

§ 4. Oma elukoha õn muutnud
järgmised kaitseliitlased: N. Kau
niste — Metalli 9—4, V. Stiiütze —
Liivalaia 9—4 ja E. Vaho — Küti
2—7.
§ 5. Tuletan meele, et divisjoni õp
petegevus algab 26. augustil s. a.
E. Villig,
n.-leitnant,
divisjoni pik. aj. k. t.

Käskkiri
Raudtee üksikule
pataljonile
19. augustil 1936. a. nr. 19.
§ 1. Kesknädal, 26. augustil s. a.,
algusega kell 1700 korraldan maleva
laskerajal karikavõistluse järellaskmise. Kõigile kaitseliitlasile, kes se
ni ei ole käinud karikavõistlusel, teen
kohuseks ilmuda 26. skp. laskmisele.
Mitte ilmumise põhjuseks võib olla
ainult oma otsekoheste teenistusko
huste täitmine ja haigus.
Kompaniipealikuil mitteilmunute kaitseliit
laste nimed mulle kanda ette.
Võistluse üldkorraldajaks määran
pik. J. Varesl.
§ 2. 1. kompanii pealik E. Mähle
lugeda suvepuhkuselt tagasi jõudnuks,
arvates 16. augustist s. a. Pik. A.
Kriisal asuda oma otsekoheste kohus
te täitmisele.
§ 3. 2. komp. pealiku K. Ridaste
haigestumise tõttu, arvates 10. au
gustist s. a. kuni tervekssaamiseni,
kompaniipealiku kohuseid täita tema
abil A. Kimmeril.
§ 4. Kaitseliitlane Jaan Eek õn
muutnud oma elukoha ja elab nüüd
Graniidi 23—10.
A. P i h 1 a k,
pataljoni pealik.

18. augustil 1936. a. nr. 13.

§ 2. Korraldan esmaspäeval, 24.
aug. s. a., rk. harjutuslaskmise Val
dek! laslceplatsil, sektor nr. 4. Välja
sõit õn maleva veoautol maleva staa
bist kell 1630. Osavõtt harjutusest
§ 1-s nimetatud võistlusmeeskonnale
ja selle reservile sundkohustuslik.
§ 3. Elukohad õn muutnud ja ela
vad nüüd: A. Kroomann — Koidu
t. 19—2 ja A. Kroot — Klaasingi t.
11—7.
M. Orgusaar,
kompaniipealiku k. t.

Üksikule soomusauto
rühma meeskonnale.
Palun kõiki rühma tegevliikmeid
tulla reedel, 21. augustil s. a., kell
1900 maleva staapi eeloleva tegevus
kava üle läbirääkimistele.
Ilmuda palun eranditult kõigil te
gevliikmed.
Joh. S p u u 1,
rühmapealiku k. t.

Noorte kotkaste
Tallinna maleva vanema
käskkiri nr. 30.
Tallinnas, 28. mail 1936. a.
§ 1. Kinnitan ja luban võtta käsi
tamisele „Noorte Kotkaste Tallinna
Maleva õppetöö Võistluse Tingimu
sed" käesoleva käskkirja lisas antud
kujul.
§ 2. Noorkotkaste järgukatsed õn
sooritanud Põhja malevkonnast:
Lembit Ant — noorkotka järgukatse, arv. 20. 05. 36.; Leo Kuik kotka
poja järgu, arv. 21. 05. 36., ja Leon
hard Paju — kotkapoja järgu, arv.
21. 05. 36.
§ 3. Sõidan 30. mail k. a. välis
maale. Minu äraolekul täidab ajuti

selt maleva vanema kohuseid minu
abi vandeadvokaat Georg Poom.
A. U u e s s o n,
maleva vanem.
H. Lagus,
maleva pealik.

,

Noorte kotkaste
Tallinna maleva vanema
käskkiri nr. 31.
Tallinnas, 7. juunil 1936. a.
(Järg.)
§ 2.
Salgapealikute kooli 1936. a. kur
suse lõpetasid järgnevad noorkotkad:
1. Kp. Frisch Paul, keskmise hin
dega. 10,5; 2. pk. Kroll Roland,
10,0; 3. pk. Melts Harry, 10,0; 4.
nh. Plaks Uno, 10,0; 5. pk. (Ran
der Uno, 9,5; 6. pk. Laur Hjalmar,
9,5; 7. pk. Tuule Endel, 9,5; 8.
pk. Matusalem Arnold, 9,5; 9. pk.
Sternberk Olov, 9,5; 10. kp. Erg
Eduard, 9,5; 11. pk. Israel Ilo,
9,5; 12. nh. Villa Ilmar, 9,0; 13.
kp. Ots Hans, 9,0; 14. pk. Klementa Rene, 9,0; 15. kp. Kraut Aksel,
8,5; 16. kp. Heint Valter, 8,5; 17.
nk. Allik August, 8,5; 18. pk. Gott
lieb Endel, 8,5; 19. pk. Klinka Rein,
8,5; 20. pk. Ivand Henry, 8,0; 21.
pk. Kivirähk Alfred, 8,0; 22. pk.
Hirvelaan Rein, 8,0; 23. pk. Ross
mann Ilmar, 8,0; 24. pk. Pool Il
mar, 8,0; 2. pk. Jürgens Eino,
7,5; 26. pk. Ekker Heino, 7,5; 27.
pk. Suurkask Oskar, 7,5; 28. pk.
Palgi Endel, 7,5; 29. pk. Paas Rene,
7,5; 30. pk. Brambat Väino, 7,0;
31. pk. Krautmann Johan, 7,0; 32.
pk. Illison Väino, 7,0; 33. pk. Verrna Harry, 7,0; 34. hp. Vinn Lem
bit, 7,0; 35. pk. Idnurm Elmar,
7,0; 36. pk. Kukk Bernhard, 7,0;
37. pk. Tsimmer Voldemar, 6,5; 38.
pk. Kunila Lembit, 6,5; 39. pk.
Koju Endel, 6,5; 40. pk. Truuve
Kuno, 6,5; 41. pk. Rooba Heino,
6,5; 42. pk. Simonlatser Erich, 6,5;
43. nh. Rossin Leo, 6,0.
§ 3.
Minu käskkirja nr. 23 § 2 alusel
kinnitan Tallinna õpetajate Seltsi
rändauhinna Tallinna maleva pari
male rühmale „Alati valmis“-võistlustel üheks aastaks Lõuna malev
konna „Side“ rühmale.
Ühtlasi omandab rühm üheks aas
taks peavanema rändauhinna „Hermesi“ miniatuurkuju.

§ 4..
Siselennumudelite võistlustel kol
mele esikohale tulnule kinnitan au
hinnad j ärgnevalt:
I auhind: pk. Palm Raimund —
KL Tallinna maleva purilennusalgalt
hõbealusel laualipp.
II auhind: nk. Ella Ülo — Album
„Eesti Vabariigi loomispäevilt“.
III auhind: nh. Abermann Oskar
— „Noorkotka mängude käsiraamat*
— kalingurköites.
Alus: minu käskkiri nr. 26 § 5.
§ 5.
Maleva suusatamisvõistlustel oma
klassis esimeseks tulnuile kinnitan
rändauhinnad üheks aastaks järgne.valt:
A klassis I koht nk. Ant Lembit
— marmoralusel laualipp.
B klassis I koht kp. Saaritu Egon
— marmoralusel laualipp.
D klassis I koht kp. Metsaots Ülo
— marmoralusel laualipp.
Kõiki ülalnimetatud auhindu tuleb
jäävaks omandamiseks kaitsta kaks
korda järjest või kolm korda vahel
dumisi.
Alus: minu käskkiri nr. 29 § 1.
§ 6.

Maleva käsipalli-võistlustel maleva
1936. a. meistriks tulnud Kalevi ma
levkonna meeskonnale kinnitan ränd
auhinnad üheks aastaks järgnevalt:
võrkpallis — marmoralusel laua
lipp.
korvpallis — nahkköites album.
Mõlemat auhinda tuleb jäävaks
omandamiseks Voita kolm korda.
Alus: minu käskkiri nr. 29 § 4.
G. Poom,
maleva vanema aj. k. t.
H. Lagus,
maleva pealik.

Noorte kotkaste
Tallinna maleva vanema
käskkiri nr. 32.
Tallinnas, 26. juunil 1936. a. nr. 32.
§ 1. Jõudsin tagasi välismaalt ja
asusin maleva vanema kohuste täit
misele arvates 20. juunist.
§ 2. 7. juuni oli meile suurpäevaks,
millal peavanem^andis meile üle ma
leva lipu, meie püüete, sihtide ja ühtehoidumise sümbooli.
Tõotame seda lippu noorkotkaste
aususe, puhtuse ja kohuse täitmise
sümboolina hoida kõrgel ja selle lipu

all kasvatada ja kasvada mehisteks
meesteks — meeste ridadesse, kes
õn alati valmis tooma oma isamaale
mistahes ohvrit.
Lipu aunetaj aile, naiskodukaitse
Tallinna ringkonnale, eesotsas juha
tuse ja esinaise pr. A. Jeetsiga, aval
dan südamlikku tänu kauni lipu eest.
Tänan ühtlasi KL ülemat, kindral
J. Orasmaad, KL peastaabi ülemat
koi. J. Maidet, KU Tallinna maleva
pealikut major R. Lintsi, NK pea
staabi ülemat nmgr. J. Tedersood ja
kõiki teisi KL pealikuid, naiskodu
kaitse liikmeid ja teiste org.-ide esin
dajaid ning isikuid, kes rohkearvuli
selt võtsid osa lipu üleandmise toi
mingust.
§ 3. Maleva juhtide laager pidada
Leetse rannas 14.—21. juulini s. a.
Laagrist luban võtta osa kotkaste
grupis tegelikel kotkastel, Laugas
tel ja nende abidel; salgapealikute
juhtidel grupis, alates salgapealiku
abist kõrgemale, kes õn vähemalt 12aastased ja pesakotka järgus.
§ 4. Noorte Kotkaste peastaap
korraldab käesoleval suvel Viljandis
kaks juhtide hariutuslaagrit; 15.—
27. juulini 18—22-a. vanustele tege
likele juhtidele, kes õn sooritanud
noorkotka järgukatse, ja 29. juulist
kuni 8. augustini vanematele juhtide
le, kes. soovivad sooritada laagris
järgu- ja erikatseid.
Sõit laagrisse ja toitlustamine õn
laagris tasuta.
Osavõtjad peavad olema täielises
NK vormis ja võtma kaasa vajalise
laagrivarustuse.
Osavõtu sooviavaldused esitada
maleva staabile hiljemalt 25. juuniks
kella 1200-ks.
§ 5. Juhin kõikide pealikute, kot
kaste ja Laugaste tähelepanu NK
peavanema käskkirjas nr. 84 avalda
tud „Alati valmis* 1936. a. võistluste
tingimustele, mis õn saadetud kätte
kõikidele rühmadele. Kõikidel rüh
madel alustada aegsasti võistluste
ettevalmistust.
A. U u e s s o n,
maleva vanem.
H. Lagus,
maleva pealik.
Vastutav toimetaja:
kapten H. Hirvelaan.
Väljaandja:
Kaitseliidu Tallinna maleva stesp.

