Ilmub kaks korda

Toimetus ja talitus:
Tallinn, Kaarli tänav nr. 8.
Harju maleva staap — tel. 451-91.

Tellimise hind aastas
Üksuste viisi — ä 50 snt.
Üksikult
. — a 1 kr

Harjulane

kuus.

Kuulutuste hind:
Kuulutuste küljel . . 6 snt. mm.
Esimesel
„
. . 10 „
„
Teksti sees
12 ,
„
Kaitseliitlastele 50°^> hinnaalandus.
Tellimisi võtavad vastu kõik komp.
päälikud ja naisosakon. esindajad.

Kaitseliidu Harju maleva häälekandja.
26. juulil 1934. a.

Nr. 10.
Q»
.
"I8U«

VII aastakäik

1) Malevapealiku ksk. nr. nr. 25, 26; 2) Malevapealiku korraldused; 3) Teadaanne; 4) Õppeala; 5) Kehaliskasvatuse
5) Kuusalu malevkonnale; 7) Linnaümbruse malevkonnale; 8) Älliiksustepealikute korraldused; 9) Naiskodukaitse ala; 10) Tänuavaldus; 11) Loosimiste tagajärjed; 12) Naiskodukaitse põhimäärused (järg).

aia.

Harju malevapealiku
käskkiri.
Nr. 25.
Tallinnas, 10. juulil 1934. a.
§ 1.
Avaldan teadmiseks kaitseliidu
ülema ksk. nr. 41 § 4—1934. a.:
^Tallinna maleva pealik kolonel Fr. P i n k a , Harju maleva pealik major Kristjan S a a r ja Saaremaa maleva pealik major Rudolf
L i n t s viibisivad Soomes 12. juunist kella 09.30 kuni 20. juunini k.
16.00. Soomes viibimise aja eest
nimetatud pealikuile päevarahasid
mitte maksta.
Ajutiselt täitsivad maleva pealiku kohuseid:
Tallinna—maleva pealiku abi
n.-ltn. K. T e r r a s ;
Harju — maleva vanem instruktor kapten Ä. Välja ja
Saaremaa — maleva pealiku
abi A. Leppik."
§2.
Avaldan teadmiseks kaitseliidu
ülema ksk. nr. 42 § 1 — 1934. a.
„Õppe - spordiosakonna
poolt
14.—17. juunini Rakvere-Palermo
korraldatud pealikute suvilaagrist
võtsid osa järgmised pealikud:
VI. Harju malevast:
1. Kapten Reinvald,
2. Leitn. Nõmmela, Oskar,
3. n.-ltn. Kalda, Heinrich

4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Lipnik Ploompuu, Heino
Lipnik Mäetam, Villy,
„
Kristal, Karl,
V. a. o. Ehrmann, Alfred
Kapral Vederik, Karl,
„
Sams, Al-der,
Kiisa, August.

Pealikute öpetöö laagris oma
enamikus möödus praktilise lahingkooli ettevalmistuse õlal. Suure
tähelpanu ja püüdmisega pealikud
harjutasid ja viimistlesid oma oskusi.
Laagriõppetöö ja laagri sisemises elus paistis silma eeskujulik
kord, puhtus ja laagrielu otstarbekohane korraldamine. See oma
poolt aitas kaasa laagrieesmärkide
paremale saavutamisele.
Tänan kõiki laagrist osavõtjaid
pealikuid ja soovin, et Palermo
laagris omandatud kogemused,
õpised ja tähelepanekud leiaksid
kasutamist ja täiendamist nii oma
üksustes laagrite ja taktikaliste õppuste korraldamises kui ka eelseisvaks sügismanöövris.
Pealikute Palermo suvilaagri
ettevalmistustööde juhiks ja laagri
pealikuks oli õppe-spordiosakonna
pealik koi. Itn. A. Balder, kellele
hästi tehtud tööde eest avaldan
kiitust.
Väärib märkimist asjaolu, et
malevatest oli laagrisse ülesantud
pealikuid palju suuremal arvul
kui tegelikult osa võttis. Malevatest esitatud andmetel teostas ka
peastaap laagri ettevalmistuse töid.

Ebakindlate andmete kasutamine
eeltöödel toob aga ebasoodustusi
ja nähtusi, mida tuleb vältida.
Nõuan, et malevates toimetatakse
laagrisse mitteilmunute pealikute
ärajäämise põhjuste selgitamist ja
selliste nähete vältimist tulevikus."
§ 3.

Avaldan teadmiseks kaitseliidu
ülema ksk. nr. 37 § 4 — 1934. a.:
«Vabastan ametkohalt enese
palvel:
3. kapten Anton Umjärv'e —
Harju maleva Kose malevkonnapealiku ametkohalt, arvates 1.
maist 1934. a."
§ 4.

Lugeda asutatuks P r a n g l i saare m e r e k a i t s e l i i d u üksik
r ü h m , arvates 31. maist s. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr 20.
?§ 5.

Kinnitan Pranglisaare merekaitseliidu üksik rühma pealikuks
H. J ü r m a n n i ja temale abiks
O. P u u s t r ö m ' i , arvates 31. maist
1934. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 20.
§ 6.

Kinnitan P r a n g'li s a a r e m e rekaitseliidu üksik
rühma
koosseisu, arvates 10. juunist s. a.
Sidepost: Paul Valtmann — pealik, Artur Sumberg — pealiku abi,
Leop. Blumkvist ja Herman Puuström.

H a r j u l a n e
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Paat Nr. 1: Oskar Puuström —
pealik, Gustav Preiholm — pik.
abi, Albert Linholm — motorist,
R. Preiholm — m. abi, Leop. Linholm — signalist.
Paat Nr. 2: Gustav Sööblom —
pealik, Evald Lilleberg — Pik. abi,
Artur Puuström — motorist, Hermann Linholm — signalist.
Paat Nr. 3 : Johannes Mikkov
— pealik, Oskar Sumberg — pik.
abi, Osvald Sumberg — motorist,
Bernh. Sumberg — m. abi.
Paat Nr. 4 : Johannes Lillevors
— pealik, s Oskar Tamberg — pik.
abi, Oskar Hinn — motorist, Leopold Puuström — m. abi.
Tagavara meeskond: Johannes
Sumberg, Paul Preiholm ja Johannes Sumberg.
Kinnitan K o l g a
kompani
L e e s i m e r i r ü h m a koosseisu,
arvates 1. juunist s. a.:
I mootorpaat: Johannes Lumann
— paadi juht, Voldemar Kingsepp
— juhi abi, Paul Strum — signalist, Hartvig Heiberg — van. motorist, Richard Matvei — motorist.
II mootorpaat: Joosep Heiberg
— paadijuht, Albert Parkas — juhi
abi, Robert Krasmus — signalist,
Johannes Paadimeister — van.
motorist, Edgar Birk — motorist.
III mootorpaat: Julius Katmuk
— paadi juht, Julius Silberberg —
juhi abi, Arnold Katmuk — signalist, Adolf Odenberg — van. motorist, Albert Birk — motorist.
Sidesalga koosseis: Johannes
Parkas — side vanem, Arnold
Malmberg — abi, Eduard Aamann
— signalist, Ferdinand Parkas —
signalist ja Johannes Remmelgas
— signalist.
Tagavara meeskond:
Eduard
Remmelgas ja Richard Jõus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. jagu (Jälgimäe).
Valter Braue — jaopealik,
Artur Gutmann — jaopealiku abi,
Arnold Gutmann,
Voldemar Alsok,
Harald Kärmas,
Hans Muggis,
Evald Jurikov,
Voldemar Voormann,
Alfred Kebinau.
3. jagu (Tänasilma).
1. Eduard Reintam — jaopealik
2. Edgar Reitam — jaoplk. abi,
3. Juljus Kööp.
4. Alfred Udenberk,
5. Eduard Sild,
6. Oskar Lutsberg.

Ratsa komando.
1. Reintam, Valter— k-do pealik,
2. August Vöörmann — „ abi,
3. Heinrich Kuiberg,
4. Al-der Tammik,
5. Voldemar Adams,
6. Arnold Lepp,
7. August Alsok.
Al-der Voormann — spordipealik,
Heinrich Kuiberg — relvurpealik,
Alfred Udenverk — propagandap.

§ 9.
Kinnitan R a p l a v a l l a k o m p a n i III r ü h m a koosseisu arvates 1. juunist s. a.
Adolf Patsig — rühmapealik,
Evald Schleicher — rühmapealiku
abi;
1. j a g u : Joh Kersten — pealik,
Jaan Juudemann, Joh. Aaver, August Enop, Jüri Enop.
2. j a g u : Al-der Hendrikson —
jaopealik, Artur Steinfeldt, Otto
Schönberg, Joh. Kalt.
3. j a g u : Anton Tropmann —
pealik, Rudolf Hansen ja Artur
Lindenvald.
4. j a g u ; Gustav Bief — pealik,
r
§ 8.
Joh. Schmidt, Alfred Rosenblatt,
Kinnitan
P ä ä s k ü l a - T ä n a - Heino Treumann, August Soasepp,
s i l m a üjks. r ü h m a k o o s s e i s u , Joh. Tamm, Oskar Tomson, Heino
Voit.
arvates 1. juunist s. a.
E, Schleicher — rühma laskeKarl Kristal — üks. rhm. pealik,
Ferdinand Maksim — üks. rhm. juhataja, Al-der Hendrikson —
rühma laskejuhataja abi, Adolf
pealiku abi.
Patsig — komp. spordipealiku abi.
1. jagu (Pääsküla).
§ 10.
1. Al-der Voormann — jao pealik,
Kinnitan L o k s a ü k s i k m e r i 2. Johannes Braunschveig — jao3. Adonis Neumann, [pealiku abi, r ü h m a koosseisus, arvates 15.
juulist s. a:
4. Amandus Neumann,
August Kull — rühmapealik,
5. Nikolai Voormann,
August Lauk ja Ernst Veidenberg
6. Alfred Oljum,
7. Arnold Vaholder,
— rühmapealiku abid. Arnold
8. Kr. Jermolaev.
Mankin — õppepealik.

Nr 10
1. j a g u : Artur Aus — jaopealik, Al-der Mühlbach — jaopealiku
abi. Arnold Mikiver, Eduard Neider, Eduard Päärmann, Al-der
Kihvas, Bruno Vebermann, Nikolai Jürisson, Jakob Koolmann,
Johannes Mürk.
2. j a g u : Ludvig Ludvig —
jaopealik, Valter Kritt — jaopealiku
abi, Ferdinand Nelke, Johannes
Dankmann, Gustav Sinkelmann,
Arnold Idavain, Endel Eslon ja
Riido Kask.
3. j a g u : Jakob Reskov — jaopealik, Arend Reinholm — jaopealiku abi, Anton Lepp, Roman
Tšistjakov, Anton Sõster, Adolf
Kosk, Magnus Manitski, Herman
Schneider.
§ IL
Kinnitan Raasiku kompanipealiku k, t. S e p p ' a arvates 29.
maist s. a.
Õ i e n d u s : ljh. nr. 155.
§ 12.
Nissi malevkonnapealik n. Itn.
H. K a l d a lugeda korralisel puhkusel olekuks 2. juunist kuni 30.
juunini s. a.
Malevapealiku kohuseid täitis
n. Itn. H. Kalda äraolekul Riisipere
kompanipealik J. M e 1 d o r f.
Õ i e n d u s : ljh. nr, 253.
'§ 13.
Luban Kohila kompanipealiku
J J ä r v e kuue kuulisele puhkusele, arvates 1. juulist s. a.
§ 14.
Vabastan ametkohtadelt:
Juhan Ital'i — Kiiu kompanipealiku kohalt, omal soovil, arvates 27. VI. 34.
Jaan Lepiku — Hageri-Kohila
malevkonna spordipealiku kohustetäitmisest, arvates 1. VI. 1934.a.
Paul Männik'u — Saku as. üks.
rhm. propagandapealiku kohalt,
arvates 26. VI. 1934. a.
Aruküla komp. Gustav Kalberg!
— ratsakomando pik. abi kohalt,
Jaan Lagle — ratsakomando pik.
kohalt, kõik arvates 5. VI. 1934. a.
§ 15.
Kinnitan ametkohtadele:
Rae kompanis: Leo Laiba —
I. rhm. 1. jaopealikuks, Gustav Põldmäe — I. rhm. pealiku abiks, Jaan
Kranat — I. rhm. 3. jaopealikuks;
I. rhm. 4. jagu (P. K. meeskond):
tegevtoimkond — jaopealik Jaan

Nr. 10
Virkepuu, Hans Päev, Voldemar
Kööp, Karl Ternel, tagavaratoimkond: Arseni Pärn, Martin Kesa,
August Proomann, August Põlendik. Jaan Virkepuu — komp. laskejuhatajaks, August Birkan — 11.
rühmapealikuks, Voldemar Seren'i
— 11. rühma 1. jaopealikuks, kõik
arvates 30. V. 1934. a.
:
Kloostri kompani merirühmas
Johannes Grents — paadijuht, August Grents — motorist, Voldemar
Grents — paadi juhi abi, Erich
Mathiesen — signalist, Eduard
Märtsima — motoristi abi, Voldemar iVunder — motorist, Erich
A u n b a u m — motoristi abi, Th.
Kiviner — signalist, Roman Kreideberg — signalist, kõik arvates
25. V. 1934. a.
Hageri-Kohila malevk.: Jaan Lep i k u — aj. Kohila kompani pealiku
k. t., arvates 1. juulist s, a„; Rudolf
Põder'i — Hageri-Kohila mlvk.
spordipealiku abi k. t. ja Kohila
komp. kl. August Anvelt'! — Hageri
-Kohila mlvk. gaasi-kaitse pealiku
k. t.
Väida üks. rühmast: Jaan Saar'e
— propagandapealikuks, Valdrich
Sarapik'u majanduspealikuks, mõlemad arvates 26. VI. 1934. a.
Juuru malevkonnas: Al. Traurig'i — Juuru malevkonna sekretäriks, arvates 26. VI. 1934. a.
Kose malevkonna spordipealikuks — Triigi komp. kl. Karl Laursona, arvates 13. VI. 1934. a.
Peningi kompanis: Robert Saks'a
— relvurpealikuks, Johannes Arak a s t — 3. jaopealikuks, August
Kremm'i — 3. jaopealiku abiks ja
August Tuule — kompanipealiku
abiks, koik arvates 5. VI. 1934. a.
Aruküla kompanis: Gustav Kalberga — ratsakomando pealikuks
ja temale abiks Villem Kasmann'i,
Jaan Lagle — propagandapealikuks, kõik arvates 6. VI. 1934.a.
Pääsküia-Tänasilma üks. rühm.:
Heinrich Kuiberg'! — üks. rhm.
laskejuhatajaks, arvates 6. VI, 1934.
Harju-Risti kompanis: Johannes
P a l d e r i — I gr. laskejuhatajaks,
Oskar Dellmann'i — 11. gr. laskejuhatajaks ja Johannes Jaanberg'i
—111 gr. laskejuhatajaks, kõik arvates 8. V. 1934. a.
Richard J u k k'i — maleva juriskonsuldi abiks, arvates 1. VI. s. a.
Valter H e r m a n n ' i — maleva
sidepealiku abiks, arvates 1. VI.
1934. a.
Juhan 11al'i — Kuusalu malevkonna majanduspealikuks, arvates
27. VI. s. a.
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Eduard P ä 11' i — Kuusalu
malevk. majanduspealiku abiks,
arvates 27. VI. 1934. a.
1) Johannes M u r u — Kiiu
kompanipealikuks, arvates 27. VI.
1934. a.
2) Anton T o h v e r ' ! — Kiiu
kompanipealiku abiks, arvates 27.
VI. 1934. a.
Johannes P ä ä d a m'i — Rapla
rk. üks. rühmapealikuks ja
Villy M ä e t a m m e — Rapla rk.
üks. rhm. pealikuabiks ja õppepealikuks, mõlemad arvates 26.
VI. 1934. a.
§ 16.
Viin ü l e ü k s u s e s t — ü k s u s s e :
Paul M ä n n i k ' u — Saku as.
üks. rühmast — Maleva-staabi komandosse, arvates 26. juunist 1934.
Johannes O r n e f e l d f i — Kuimetsa üks. rühmast — Triigi kornpanisse, arvates 4. V. 1934. a.
Helmuth P a l m — Rapla kornpanist — Järvakandi kompanisse,
arvates 17. VI. 1934. a.
August Aaber — Raiküla kornpanist — Järvakandi kompanisse,
arvates 17. VI. 1934. a.
Alfred N i r k — Pääsküia-Tänasilma üks. rühmast — Malevastanbi k-dosse, arvates 1. VII. s. a.
Oskar 0 1 j u m'i — Rapla kornpanist — Kohila paberiv. üks. rühma, arvates 27. VI. 1934. a.
§ 17.
Harju maleva koosseisust lugeda l a h k u n u k s
alljärgnevad
kaitseliitlased:
Ingliste kompanist: Jaan Gröön
— kaitsev, teenistusse
mineku
puhul, arvates 6. VII. 1934. a.
Hageri komp.: Rudolf Nogur
ja Nikolai Kiviberg — mõlemad
elukoha muutmise tõttu, arvates
6. V. 1934. a. Jaan Udam ja Evald
Limberg — mõlemad kaitsev, teenistusse mineku tõttu,
arvates
1. apr. 1-934. a.
Paldiski kompanist:
August
Eiman — kaitseväe teenistusse
mineku tõttu, arvates 1. VII. 1934.
a. Peeter Veber — eluk. muutmise
tõttu, arvates 9. V. s. a.
Kehtna kompanist: Karl Vester
— kompani juhatuse otsuse põhjal
ja Villem Kleemann — elukoha
muutmise tõttu, arvates 16. IV.
1934, a.
Laitse kompanist: Al-der Kell—
omal soovil, arvates 1. V. 1934. a.
Paldiski kompanist: Gerhard
Berg — kaitsv. teenistusse mineku
tõttu, arvates 18. VI. 1934. a.

Rae kompanist: Al-der Hio —
omal soovil ja Johannes Treirat —
elukoha muutmise tõttu, arvates
13. VI. 1934. a.
Rapla rk. üks. r ü h m a s t : Ferdinand Tiits, arvates 5. V. s. a.;
Richard Telliskivi, arvates 30. IV.
1934. a. Ernst Telliskivi, arvates
30. IV. 1934. a. ja Ferdinand Kangur — arvates 5. V. 1934. a. kõik
elukoha muutmise tõttu.
Hageri-Kohila mlvk.: A. Arak a s e — kaitsev.teenistusse mineku
tõttu, arvates 1. VII. 1934. a.
Ravila kompanist: Aleksei Härg
— omal soovil, arvates 29. V. 1934.
Keila I. kompanist: Arseni Praker, elukoha muutmise tõttu, arvates 4. VII. s. a.
§ 18.
Rae kompani juures lugeda
asutatuks
ratsa
komando,
alluvusega Rae komp anipealikule,
arvates 30. V. 1934. a.
Kinnitan Rae
ratsakomando
koosseisus: k-do pealik — August
Hio, malevlased : Eduard Poltimäe,
Artur Kööp, Joh, Kesa ja Jüri
Määdo.
Õ i e n d u s : Ijh. Nr. 75.
§ 19.
Ravila kompani tegevliige Arnold Alliksoo lugeda
toetajaks
liikmeks, arvates 29. V. 1934. a.
Õ i e n d u s : ljh. Nr. 5.
§ 20.
Väida üks, rühma toetajaliige
Jaan S a a r lugeda tegevliikmeks,
arvates 26. V. 1934. a.
§ 21.
Harju maleva koosseisu lugeda
vastuvõetuks
alljärgnevad
kodanikud:
Pranglisaare
merekaitseliidu
üksik rühma: Leopold Blumkvist,
Oskar Sumberg, Oskar Hinn, Joh.
Sumberg, Paul Valtmann, Paul
Treiholm, Artur Sumberg, Oskar
Puuström, Gustav Preiholm, Richard Preiholm, Leopold Linholm,
Leopold Puuström, Evald Lilleberg, Hermann Linholm, Gustav
Sööblum, Albert Linholm, Johan.
Lillevors,
Bernhard
Sumberg,
Oskar Tamberg, Hermann Puuström, Johannes Sumberg, Johan.
Mikkov, Osvald Sumberg, Artur
Puuström, Harry Jürmann, kõik
arvates 10. VI. 1934. a.
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Vihterpalu üks. rühina: Julius
Konsik, Rudolf Pihelgas — mõlemad arvates 26. juunist 1934. a.
Kloostri kompanisse:
Erich
Schuster, Elmar Schuster, Verner
Mittenbritt, Artur Blumberg, Hans
Pisang ja Jakob Grabbi — kõik
arvates 6. VI. 1934. a.
Kloostri
komp.
merirühma:
Roman
Kreideberg,
Voldemar
Grents, Theodor Kiviner, August
Grents, Johannes Grents, Voldem a r Vunder, Erich Mathiesen,
Eduard Närtsima ja Erich Aunbaum — kõik arvates 6. VI. 1934.
Ravila kompanisse: Artur Hein,
Hugo Hein, Theodor Sein, Hugo
Peterson ja Johannes Lepik, kõik
arvates 6. VI. 1934. a.
Triigi kompanisse: Alfr. Kukke,
arvates 28. 1. 1934. a.
Peningi kompanisse:
Robert
Lagle, arvates 15. 11. 1934. a.
Vääna üks. rühma: Jaan Kling,
Konstantin
Jakobson,
Eduard
Menind ja Voldemar Krims, kõik
arvates 6. juunist 1934. a.
Laitse kompanisse:
Eduard
Allo, Oskar Froomann ja Voldemar Froomann — kõik arvates 26.
VI. 1934. a.
Lohu üks. rühma; Adolf Lilla,
Roman Aamisepp ja Arnold Leht
— mõlemad arvates 5. VII. 1934.
Maleva-Staabi k-dosse: Oskar
Pallop, arvates 15. IV. 1931. a.;
August Jakobson, arvates 25. IX.
1931. a.; Karl-Robert Ruus, arvates
10. VII. 1934.; Karl Kerjan, arvates
10. VII. 1934. a.
Saku as. üks. rühma: toetajaliige Hans Neufeld, arvates 5. VI.
1934. a.
Rae komp.: Johannes Kesa,
arvates 6. VI. 1934. a.; Jüri Määdo,
arvates 3. V. 1934. a.; Hans Põldmäe, arvates 3. V. 1934. a.; Hans
Üurmann, August Hio, Rudolf
Selks, Oskar Pajus, Raimond Türkson ja Arnold Ehrlich — kõik
arvates 30. V. 1934. a.
Pääsküla-Tänasilma üks. rhm.:
Arnold Vaholder, K. Jermolajev,
Alfred Olljum, Eduard Sild, Evald
Levikov ja Hugo Miilverk — kõik
arvates 26. VI. 1934. a.
Jõelehtme komp.: Evald Lemmik, Johan. Talbak, Jaan Toom ja
Erich Kamps — kõik arvates 1.
Vi. 1934. a.
Kiiu komp.: Johannes Reemann
— arvates 10. VI. 1934. a.
Loksa üks. merirhm: Ludvig
Joh. p. Ludvig, Nikolai Jürisson
ja Gustav Sinkelmann — kõik arvates 26. VI. 1934. a.

H a r j u l a n e
Kolga komp.: Albert Silberberg,
Arnold Klaus, Joh. Soorand, Gustav Krasmus, Ubert Oberg ja Ed.
Eslon — kõik arvates 26. VI. 1934.
Järvakandi I komp.: Reinhold
Preegel ja Elmar Preegel mõlemad
arvates 26. VI. 1934. a.
Rapla rk. üks. rhm.:
Alfred
Telliskivi, arvates 10. VII. 1934. a.
Raiküla komp.: August Eerik ja
Endel Tamberg — mõlemad arvates 6. VII. 1934. a.
Valtu komp.: Arved Laurimann
ja Edgar Volbrück — mõlemad
arvates 27. VI. 1934. a.
Raasiku komp.: Karl Simlman,
Johannes Tanvald, Ferdin. Peterson, Alfred-Fridrich Karu, Rudolf
Karu, Peeter Robach, Martin Muugamäe, Valfrid Gutenberg, Evald
Vikat, Richard Lupart, Joh. Lupart,
Voldemar Takel, Alfred Seiton,
Th. Tomingas, Richard Suban,
Siegfrid Harf, Osvald Ahven, Viktor Piht, Eduard Eismann, Viktor
Saarem, Joh. Kivistik, Karla Abe,
Oskar Treimann, Gustav Rööp —
kõik arvates 29. V. 1934. a.
Rapla komp.: Julius Tiisfeldt,
arvates 15. VI. 1934. a.

Nr. 10
Laitse komp.: Al-der Reintam,
3. maist 1934. a.
Kabala komp.: Vold. Savelli,
Joh. Einberg, Jüri Lehtmets, Karl
Neider ja Hugo Eiland, kõik arvates 6. maist 1934. a.
Nehatu komp.: Ernst Kell ja
Jüri Jalakas, mõlemad arvates 13.
maist 1934. a.
Kiiu k.: Al-der Tikmann, Edgar Kuusk, Heinrich Jürisson ja
Evald Tursmann, kõik arvates 3.
juunist 1934. a.
Vihterpalu ü. r. Roman Esko ja
Heinrich Simberg, mõlemad arvates 3. juunist 1934. a.
Valtu k.: Hugo Seersant, arvates 1. juunist 1934.
Kolga k.: Vold. Landberg, arvates 3. juunist 1934. a.
Hageri k.: Paul Tuttenball, arvates 3. juunist 1934. a.
Loksa ü. m. r. Aug. Lauk, arvates 22. maist 1934. a.

Esilaskurite klass:

Kabala komp.: Karl Neider ja
Joh. Valdmann, mõlemad arvates
3. juunist 1933. «.
Rapla komp.: Roman Kuljus, arvates 22. aprillist 1934. a.
K. S a a r , m a j o r
Kuivajõe komp.: Rudolf Linkmalevapealik.
holm, Joh. Väldi ja Arnold Ruuto
kõik arvates 6. maist 1934. a.
Pääsküla-Tän. ü. r. Heinrich
Kielberg, arvates 10. maist 1934.a.
Saue komp.: Ferdinand Sommer
ja Joh. Kelement, mõlemad arvates
Nr. 26.
10. maist 1934. a.
Tallinnas, 10. juulil 1934. a.
Tuhala ü. r.: Nikolai Kask ja
Evald Leppik, mõlemad arvates
5 1.
Kinnitan määratud komisjoni 13. maist 1934. a.
Laitse k,: Jüri Simovast, Mart
ees klassikatse kontrollharjutused
täitnud laskusid vastavas klassi- Kobi ja Joh. Loikant, kõik arvates
kutses ja luban neid järgmise 13. maist 1934. a.
Mõigu ü. r. Alfred Schönberg,
klassi harjutuste täitmisele asuda,
arvates
13. maist 1934. a.
arvates juure tähendatud aegadest:
Kehtna komp.: Oskar Treimann
ja Oskar Katkusild, mõlemad arEsiküti klass:
vates 13. maist 1934. a.
Saku komp.: Mihkel Triimann,
Saku komp.: Evald Marmor,
arvates 16. maist 1934. a.
arvates 13. maist 1934. a'
Saku as. ü. r. Paul Küüts, arI kütiklass:
vates 13. maist 1934.
Saue komp: Al-der Sams, arKabala komp.: Aug. Savelli,
vates 10. maist 1934. a.
Ernst Alliksoo, Jaan Velt ja HaKiiu komp.: Valter Lipsmäe, ar- rald Kuurmann, kõik arvates 6.
vates 3. juunist 1934. a.
maist 1934. a.
Vihterpalu ü. r.: Julius JõesNehatu k.: Oskar Kivikangur,
berg, arvates 3. juunist 1934. a.
arvates 13. maist 1934. a.
Kernu k.: Oskar Andrus, arvaII kütiklass:
tes 13. maist 1934. a.
Kodasoo k.: Joh. Remmel, Joh.
Saue komp.: Erich Tammiste,
Rüütmann, Karl Pihlakas, Arnold
arvates 10. maist 1934. a.
Tuhala ü. r.: Villem Kont, arva- Born, Rud. Kuusik ja Arnold Pihlakas, kõik arvates 3. juunist 1934.a.
tes 13. maist 1934. a.

Harju malevapealiku
käskkiri.
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Vihterpalu ü. r,: Al-der Brosfeldt arvates 3. juunist 1934. a.
Jõelehtme k.: Edgar Remmelt,
arvates 3. juunist 1934. a.
Loksa ü. m. r.: Herm. Schneider ja Jakob Reskov, mõlemad
arvates 22. maist 1934. a.

I laskurklassia:
Kabala komp.: Jüri Koha, arvates 3. aprillist 1933. a.
Raiküla komp.: Joh. Kitsapea,
arvates 29. okt. 1933. a.
Järvakandi I k.: Aug. Bortsmuth,
arvates 22. aprillist 1934. a.
Rapla komp.: Anton Yannof,
arvates 22. aprillist 1934. a.
Nehatu komp.: Vold. Kruuse,
arvates 13. maist 1934. a.
l u h a t a ü. r. Hans Kaal, Joh.
Pikkov ja Otto Lustoja, kõik arvates 13. maist 1934. a.
Laitse komp.: Joh. Preikov ja
Vold. Simson, mõlemad arvates
3. maist 1934. a.
Mõigu ü. r. Reinhold Keldrimägi, Arnold Keldrimägi ja Harald Kreisson, kõik arvates 13.
maist 1934. a.
Kehtna komp.: Ed. Telliskivi ja
Joh. Salm, mõlemad arvates 13.
maist 1934. a.
Ravila komp.: Joh. Jõffert ja
Mihkel Jürisson, mõlemad arvates
13. maist 1934. a.
Keila tehn. komp.: Roman Bergmann, arvates 3. juunist 1934. a.
Alavere komp.: Arnold Rägul,
Harald Papp, Paul Emberg, ja Ed.
Kala, kõik arvates 13. maist 1934.a.
Saku as. ü. r. Jüri Küütas. arvates 13. maist 1934. a.
Kabala k.: Aleks Vinter, Jaan
Vittik, Martin Arro, Joh. Kerberg.
Karla Kerberg, ja Joh. Luuberg
kõik arvates 6. maist 1934. a.
Kodasoo k.: Valter Vest, arvates 3. juunist 1934. a.
Vihterpalu ü. r. Erich Dunkel,
Aleks. Faperlund ja Rud. Thomson, kõik arvates 3. juunist 1934.a.
Peningi k.: Kosmof Villsaar,
Hugo Angerjas, Rud. Teder, Paul
Raudsepp, Aug. Kremm, kõik arvates 3. juunist 1934. a.
Kuimetsa ü. r. Joh. Mätas, arvates 13. maist 1934. a.
Loksa ü. m. r.: Ed. Neider ja
Arnold Mikiver, mõlemad arvates
22. maist 1934. a.
Kiiu k.: Erich Domberg ja
Evald Stikermann, arvates mõlemad 3. juunist 1934. a.

Il l a s k u r k l a s s i a s :
Ingliste komp.: Jaan Gröön,
arvates 6. maist 1934. a.
Kuivajõe komp.: Aug. Ruutu,
arvates 6. maist 1934. a.
Pääsküla-Tän. ü. r. Karl Kristal,
Artur Guutmann, Valter Bauer ja
Aug. Alsok, kõik arvates 10. maist
1934. a.
Saue komp.: Ilmar Kiisvek,
Vlad. Januskevits, Joh. Muugamäe,
Richard Jaanov ja Karl Pless, kõik
arvates 10. maist 1934. a.
l u b a l a ii. r. HeinrichPuurland,
Boris Saarna ja Heinrich Haljas,
kõik arvates 13. maist 1934. a.
Väida ü. r. Joh. Paalberg ja
Ed. Veinberg, mõlemad arvates
13. maist 1934. a.
Laitse k.: Elmar Melles, Leop.
Grünberg, Aug. Viik, Georg Kuhli,
Boris Laarits, Reinhold Lüllmann
ja Johannes Guutmann, kõik arvates 3. maist 1934. a.
Mõigu ü. r. Villem Pihlakas ja
Hans Lepp, mõlemad arvates 13.
maist 1934. a.
Harku k.. Joh. Jaagus, Al-der
Emar, Erich Klaanberg ja Al-der
Treimann, koik arvates 10. maist
1934. a.
Kehtna k.. Ed. Lipp, arvates
13. maist 1934. a.
Kohila komp.: Ilo Treublatt,
Lembit Treublatt ja Joh. Barnabas,
kõik arvates 10. maist 1934. a.
Lohu ii r. Joh. Tammerik, arvates 10. mai?t 1934. a.
Ravila k.: Vold. Baumann, arvates 13. maist 1934. a.
Alavere k : Paul Einberg, arvates 13. maist 1934. a.
Saku k.: Rud Tuiler, Rud.
Treimann ja Rud. Marmor, kõik
arvates 13. maist 1934. a.
Saku as. ü. r.: Elmar Ader,
Karl Põlli, Johannes
Reisberg,
Heinrich Reisberg, Arseeni Velsveebel ja Aug. Kõbu, kõik arvates 13. maist 1934. a.
Kabala komp.: Rud. Kuuskmann,
Otto Muliin, Rud. Nimmer, Aug.
Arro, Rud. Saveli!, Jaan Lumberg,
Jaan Piska ja Evald Muliin, kõik
arvates 6. maist 1934. a.
Vääna ü. r. Herbert Kander ja
Harald Särg, mõlemad arvates
13. maist 1934. a.
Rapla r. k. ü. r.: Joh. Uustal ja
.Villy Mäetam, mõlemad arvates
13. maist 1934. a.
Rapla k.: Arnold Kaasik ja Johannes Kerbak, mõlemad arvates
10. maist 1934. a. Paul Muru ja

Jaan Kuum, arvates mõlemad 22.
aprillist 1934. a.
Nehatu k.: Aug. Kurg ja Jaan
Laur, mõlemad arvates 13. maist
1934. a.
Kernu k.:
Richard Bibikov,
arvates 13. maist 1934. a.
Raiküla k.: Jüri Koolmann, arvates 10. juunist 1934. a.
Kodasoo k.: Alkr Ernesaks ja
Rob. Vest, mõlemad arvates 3.
juunist 1934. a.
juuru k.: Anton Tõusing, Aug.
Tuberik, Hans Tutt, Oskar Matson
ja Heinrich Kreisberg, kõik arvates 3. juunist 1934. a.
Hageri k.: Joh. Semmidor, arvates 3. juunist 1934.
Vihterpalu ii. r.: Arved Spuur,
Valter Rander, Julius Mardi p.
Jaanberg, Arnold Paljasmaa ja
Anton Graurok, kõik arvates 3.
juunist 1934. a.
Jõeiehtme k.: Uskar Fröberg,
Herbert Lüüs ja Arnold Nõu, kõik
arvates 3. juunist 1934. a.
Keila I komp.: Joh. Baumeister,
arvates 3. juunist 1934. a.
Peningi k.: Erich Kuuskmann,
Gustav Aav, Julius Käsper, Rob.
Laks ja Joh. Punverk, kõik arvates 3. juunist 1934. a.
Keila tehn. komp.: Karl Mirring,
Eduard Kiik, Johannes Kook, Johannes Muido, Vold. Kruus, Rud,
Neumann ja Alfred Telliskivi, kõik
arvates 3. juunist 1934. a.
Kolga k.: Evald Vesilind, Vold.
Pillakpuu, Martin Kütt, Vold. Eekmann ja Julius Enok, kõik arvates
3. juunist 1934. a.
Kõnnu komp.: Valter Vilippus;
arvates 3. juunist 1934. a.
Kuimetsa ü. r.: Joh. Neuthal,
Feliks Neuthal, Viktor Andressel,
Joh. Orneieldt, Harald Gönnert ja
Erich Korn, kõik arvates 3. juunist
1934. a.
Loksa ü. m. r.: Aleks Kihvas,
Anton Sõster, Anton Lepp, Ed.
Päärmann, Jak. Koolmann, Adolf
Kask, kõik arvates 22. apr. 1934 a.
Anija k,: Joh Piirfeldt ja Alfred
Nabel, mõlemad arvates 6. maist
1934. a.

Algajate klass.
Kontrollkatse on täitnud ja pääsevad II kl. laskurite harjutuste
täitmisele, arvates juuretähendatud
aegadest;
Rapla komp.: Arnold Nõurüs.
arvates 10. V. 1934. a.
Rapla, rk k - p o . : Albert Nessel,
Alfred Born, Vold. Hirsch, Ed.
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Gernburg ja Evald Valdmann,
koik arvates 13. maist 1934. a.
Nehatu komp.: Heinrich Kivikangur ja Jakob Kalle, mõlemad
arvates 13. maist 1934. a.
Juuru komp.: Al-der Gruusel,
Vold. Vunder, Karl Riismann Valter Raudsepp, Elmar
Puberik,
Evald Sall ja Arteeni Velston. kõik
arvates 3. juunist 1934.
Vihterpalu ü. r.: Teodor Linholm,
Joh. Martinson, Joh. Lepermann
ja Oskar Brosfeldt, kõik arvates
1. juunist 1934. a.
Valtu komp.: Edgar Rand, Helmuth Laurimann, Artur Soo : ja
Evald Lemberg, kõik arvates 1.
juunist 1934. a.
Jõeiehtme komp.: Joh. Talbak,
Bernh, Sepp ja Rud. Rähn, koik
arvates 3. juulist 1934. a.
Keila tehn-komp.: Elmar Ausing, Al-der Saar, Evald Isok,
Joosep Veeber, Elmar Kobrosepp,
Al-der Kärson, Feliks Villa ja
August Jüiner, kõik arvates 3. juunist 1934. a.
Ingliste komp.: Paul Lohu, arvates 6. maist 1934. a.
Kuivajõe komp.: Rudolf Elmann
ja Harald Uidoküll, mõlemad arvates 6. maist 1934. a.
Pääsküla-Tän. ü.r.: Arnold Guutmann, arvates 10, maist 1934. a.
Saue komp.: Aleksander Pakenberg, Arnold Palm ja Evald
Ree, kõik arvates 3 maist. 1924. a.
Laitse komp.: Arnold Vanamölder, Vold. Petofer, Ed. Ploomann,
Joh. Reintam, Ed. Piismann ja
Hans Viitmann, kõik arvates 3.
maist 1934. a.
Mõigu ü. r.: Karl Erik, Kristjan
Hio, Oskar Hinno, Oskar Alve,
Voldemar Laas, Karl Viisileht,
Aleksander Umberg, Oskar Miller,
Eduard Apelberg, Johannes Land,
Artur Aermann, Gustav Paarmann,
Johannes Sepp, Helmuth Schönberg, Otto Veltmann ja Johannes
Hallikas, kõik arvates 13. maist
1934. a.
Harku komp.: Karl Kaps, Rudolf
Väravas, Karl Lillmann,
Johannes Guutmann, Ernst Kehva,
Aleksander Treimann, Karl Kaps,
Ed. Enke, Vold. Liister ja Arnold
Riksa, kõik arvates 10. maist 1934. a.
Kehtna komp.: Juhan Hiob,
Martin Reimann, Alfred Telliskivi
ja Rudolf Pool, kõik arvates 13.
maist 1934. a.
Kohila komp.:
Artur Saviir,
Aleksander Blei ja Aug. Puhkan,
kõik arvates 10. maist 1934. a.
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Triigi komp.: Adolf Suukmann,
Artur Kaumann, August Vinter,
Johannes Parun, Leo Jüts, Yalfred
Kristal, Arnold Volmerson ja Karl
Laurson, koik arvates 13. maist
1934. a.
Saku. ü. r. Vold Piikmann ja
Rudolf Seren, mõlemad arvates 13.
maist 1934. a.
Kabala komp.: Martin Tramm,
Joh. Rehvelt, Evald Arro, Joh. Arro,
Joh. Esner, Karla Uustalu ja Jaan
Tramm, kõik arvates 6. maist
1934. a.
Keila I komp.: Aug. Leitlof,
Eduard Lillebrom, Valter Uusberg,
Joh. Yeidenstrauch, Ed, Maltu,
Al-der Paal, Elmar Ränk, Jaan
Aller, Joh. Veiberg, Rob. Aibast,
Ed. Tummeleht, Erich Aibast ja
Joh. Ökmenn, kõik arvates 3. juunist. 1934. a.
Kolga komp.: Alfred Utrov,
Evald Kaarmann, Arnold Valk,
Karl Utrov, Evald Tartu, Konrad
Utrov, Aleksander Utrov, Evald
Utorv, Lembit Utrov, Gustav Lindvest, Villem Ludvig ja Ed. Brassen,
kõik arvates 3. juunist 1934. a.
Kõnnu komp.; Paul Langebraun,
arvates 3. juunist 1934. a.
Hageri komp.: Roman Hammert, arvates 3. juunist 1934. a.
Kuimetsa komp.: Ervin Riitberg,
Artur Sonberg ja Oskar Neuthal.
kõik arvates 13. maist 1934. a,
Loksa ü, r.: Ernst Veinberg,
arvates .22. maist 1934. a,
Anija komp.: Vold. Einmann,
Osv. Kraanfeldt, Jakob Kuuskmann,
Aleksander Kuuskmann ja Joh.
Vask, arvates 6. maist 1934. a.
(K. SAAR) major.
Harju malevapealik.

Malevapealiku
korraldused.
i.
Arvatavasti on suuremalt jaolt
kompanide ja üksikute rühmade
meistervõistlused peetud, kuid maleva staapi on üksikud protokollid
saadetud. Meistervõistluste protokollid on väga tarvilikud malevaja malevkondade meistervõistlustest osavõtjate kindlaks tegemiseks.
Kelledel üksuste pealikuist meistervõistluste protokollid maleva staapi
saatmata, palun seda kohe teha.
II.
Kõigil laskeklubidel korraldada
võistlused „01e mees!" kuni 1. okt.

Nr. 10
s. a. ja protokollid kohe maleva
staapi saata.
Võistlused „01e mees!" korraldatakse määruste järele, mis avaldatud „Harjulases" nr. 4 s. a. Ihk.
nr. 6 ja juhtnööride kohaselt mis
„ Harjulases" nr. 5, lehek. 11 on
avaldatud.
IIL
Rändauhindade korrashoiuks ja
arvestamiseks kõigil üksustel ja
üksikutel sportlastel-kaitsetiitlastel,
kes auhindu pole veel jäädavalt
omandanud, saata või tuua kõik
need rändauhinnad, mis maleva
juhatuse poolt väljapandud, h i l j e m a l t 15. a u g u s t i k s m a l e v a
staapi hoiule.
IV.
Maleva esindajatekogu otsuse
kohaselt kõigile maleva- ja igasugustele teistele võistlustel kõigil
kaitseliitlastel-sportlastel alati ilmuda kaitseliidu vormis. Kuni selle
soetamiseni — kaitseliidu ülema
käsukirja kohaselt — vähemalt
kaitseliidu mütsis, käesidemega ja
vöörihmaga.
V.
Palun kõiki malevkondade-,
kompanide- ja üksikute rühmade
pealikuid selle eest hoolitseda, et
korralduste ja määruste järele ettenähtud võistlejad, nii laske- kui
spordivõistlustele välja tuleks, kattes nende sõidukulud, kui erasummad seda lubavad või nõutades toetust maleva, staabist.
K. Saar, major,
Harju malevapealik.

Teadaanne.
Avaldan teadmiseks ja täitmiseks kaitsevägede Ülemjuhataja
käsukirja Nr. 124—1934 a.:
§ 1.
„ Kaitseväe laske väljadel, -radadel ja harjutusplatsidel on ette
tulnud õnnetuid juhtumeid ja väärnähtusi, mis peamiselt tingitud
vastavate julgestusmääruste ja
reeglite ebatäpsast täitmisest, sagedasti aga koguni nende mittepõhjalikust tundmisest.
Nende ärahoidmiseks tulevikus
käsin maksvate julgestusmääruste
meeletuletusena ja täiendusena
võtta täitmiseks alljärgnevad korraldused.
§2.
1. K õ i k i d e l l a s k e v al j a d e l
(-radadel, harjutusplatsidel jne.)

Nr. 10
on k a t e g o o r i u s eit k e e l a t u d
s u u r t ü k i , m i i n i - ja g r a p i l d u j a m ü r k s u d e (pommide, miinide, granaatide jne.), k ä s i g r a naatide, n e n d e kestade, peade s ü ü t a j a t e kui ka m u u d e
o s a d e (kildude) p u u d u t a m i n e ,
ümberpaigutamine,
korjam i n e ja k a n d m i n e .
2. Igast lõhkemata mürsu, plahvataja, käsigranaadi ja lõhkeaine
leiust on leidja
kohustatud
v i i v i t a m a t a teatama oma ülemusele, märkides ära leiu asukoha.
3. Lõhkemata mürsud, käsigranaadid, süütajad, plahvatajad ja
lõhkeained hävitatakse kohapeal
a s j a t u n d j a ohvitseri või pürotehniku juhatusel ja järelvalvel,
^Juhtnöörid laskemoona ja lõhkeainete alal 111 vihk" kohaselt.
4. See korraldus teha teatavaks
iga kord kõigile ü k s u s t e l e
ja a l l ü k s u s t e l e n e n d e a s u m i s e l l a a g r i s s e , kolmel üksteisele
järgneval
õhtusel
loendusel (üksikult juuretulnutele
täiendavalt).
N e n d e s v ä e o s a d e s ja üks u s t e s , k e s l a s k e v ä l j a kasutavad väljaspool laagriolukorda, see käsk
ette
l u g e d a iga k o r d e n n e laskep l a t s i l e v ä l j a a s t u m i s t ; see
k o r r a l d u s m a k s a b ka kõik i d e l a s k e p i a l si t ö ö l i s t e
kohta.
5. Käesoleva § p. p. 1 ja 2 käsin võtta eriteemana noorte kursuse kavasse kõikides väikeliikides ja need reeglid noorele vankumata kätte õpetada. Et iga noor
neid reegleid tunneks, selle eest
on vastutavad väljaõppe eest vastutavad juhid.
§3.
1. Laskeharjutustel käsirelvadest tuleb erilist rõhku p a n n a
kindla sideme loomisele tulejoone
ja näitajate varjendi vahel.
Sidevahenditena tuleb kasutada:
— telefoni ja
— signaaltahvleid ühes peegelperiskoopidega (L.E.J. — 1923. a.,
§93);
Telefoni puudumisel on erijuhtudel lubatud kasutada ainult ülaltoodud teist sidemoodust.
2. Sidevahendid peavad olema
alati täiesti korras. K e e l a t u d
on n ä i t a j a t e l e
korraldusi
e d a s i a n d a h ü ü e t e g a ja v i lega.
3. Näitajad võivad varjendist
lahkuda alles p ä r a s t n ä i t a j a t e
vanema vastavat
korrald u s t , mis võib järgneda ainult
pärast seda, kui näitajate vanem
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on teatud signaaliga (telefoniga) leb enne näitajate väljakutsumist
vastanud tulejoonelt saadud näi- kuulipilduja lõplikult tühjendada;
tajate väljakutsumise korraldusele. rk. Maksimil" („Vicersü") võib
4. Laskmise ajal on tulejoonel lint sisse jääda, kuid lukk tõsteja näitajate varjendis välja pan- takse välja, jättes kaane lahti.
dud selgesti nähtav punane lipp
§ 9.
(100X60 sm) või punane ketas
Laskejuhatajana võib ohvitseri
läbimõõduga 70 sm.
asendada kogenud üleajateenija
§ 4.
riviallohvitser ainult laskespordi
1. Vastava diviisi ülem (temale ühingute poolt korraldatavatel ja
võrdse võimupiiriga juht) korral- kaadrilaskurite eri-laskeharjutusdab diviisi (asutise) piirkonnas tel. Kuid ka säärastel harjutustel on
asuvate kõikide laskeväljade (-ra- järelvalve toimkonna minimaalne
dade) ülevaatust tema poolt sel- koosseis:
leks määratud
vanem-ohvitseri
— laskejuhataja (ühtlasi ka laskaudu v ä h e m a l t kfaks k o r d a
keplatsi korrapidaja),
a a s t a s (tavaliselt suvise ja tal— telefonist-signalist tulejoonel,
vise laskeperioodi alul).
— näitajate vanem, kes on üht2. Diviisi ülemalt määratud ohlasi ka telefonist-signalist näivitser toimetab ülevaatust ühes
tajate varjundis.
ülemaga, kelle vahetule valdami§ 10.
sele kuulub laskeväli (-rada). ÜleVastava
diviisi
(väeosa) ülem,
vaatusel tuleb käsitada L. E. J.
kelle
valdamisele
kuulub
laskeväli
— 1923., § 93 p. e. ettenähtud
(-rada), teatab ümbruskonna elanõudeid.
nikele kohalikkude politsei ja oma§5.
valitsusvõimude
kaudu:
Tulejoon, niisama laskekohtade
— uue laskeraja avamisest ja
numbrid ja signaliseerijate asuko— laskeperioodi Oaagriperioodi)
had peavad olema näitajate varalgusest laskeväljadel.
jendist pee^elperiskoobi abil hästi
See teadaanne saadetakse ülalvaadeldavad (nähtavad).
tähendatud võimudele vähemalt
§ 6.
1 nädal enne laskmiste algust, avalMärklaudadel ja nende hoid- dades teda ühtlasi ka kohalikus
raamidel ei tohi olla raudosi taba- loetavamas ajalehes informatsiooni
tava ala piirides, mis võivad põh- korras.
justada kuulide killunemist ja kilTeadaanne sisaldab:
dude sattumist näitajate varjen— laskeplatsi (-raja) asukoht,
disse. Samal põhjusel ei tohi olla
piirid ja nende tähistus viis;
kuulipüüdevall (sein) märklaudade
— laskepiirkonda
läbistavate
vahetus läheduses ning kuulide
sulgemismoodus (vahipostid,
pihtamustest hädaohtlikult killunetõkked, tähised jm.);
vast materjalist.
laskesuunad ja nende tähis§ 7.
tusviis;
1. Iga väeosa (asutise) igas all— hoiatus laskeplatsi tähiseid
üksuses peab olema vähemalt 2
rikkumast ja meeletuletus, et
eksemplari sobivalt ja vastupidakeelatud piirkonda sattunud
valt kokkuköidetud vihus laskeisik on ise vastutav tagajärvälja (-raja) julgeoleku määrusi
gede eest.
(juhendeid):
§ 11.
a) Laske eeskiri 1 vikk, 1923.
Laskeväljade (-radade) julgesa. väljaanne §§ 88—97 ja § 108 p. tusmääruste täpsa täitmise järele
p. d), e) ja f) (kuivõrd nad pole valvamine on kõikide asjaomaste
muutunud käesolevalt maksvate juhtide suurima kohusetunde ning
läskemäärustega);
valjusega täidetav ülesanne.
b) käesoleva käsukirja ärakiri ja
§ 12.
c) eri juhendid kohalikkude lasKaitseliidu
ülemat
kohustan
keväljade (-radade) kasutamiseks. kaitseväes maksvate
määruste
ja
2. Need juhendid peavad olema käesoleva käsukirja kohaselt korigale laskejuhatajale
põhjalikult raldama julgeolekul kaitseliidu lastuntud ja temaga laskeväljal kaasas. keradadel vastavalt kohalikkudele
§8.
oludele. Ühtlasi võtta käasoleva
1. Enne laskmist laskejuhataja, ksk. § 2 p. p. 1 ja 2 täpsale täitmipärast meeskonna ja järelevalve sele kõikide kaitseliitlaste suhtes
toimkonna instrueerimist, loeb ette ja seda vankumata läbi viia eriti
veel kõikidele laskuritele L. E. J. noorte kaitseliitlaste õpetamisel."
1923. a. väljaanne, § 93 p. c ) ;
R. V ä l j a , kapten,
2. Kuulipildujatest laskmisel tuHarju malevapeaiiku aj. k. t
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Nr. 10

Õ p p e a l a ,
I. Malevkondade laskevõistlused.
Malevkondade pealikute korraldusel peetakse: 1) m a l e v k o n dade laskemeistervõistlused
ja b) l a h i n g l a s k e v õ i s t l u s e d .
Malevkondade laskevõistlused
nimetatud aladel on:
1) K o s e m a l e v k o n n a l —
Perila laskerajal, pühapäeval, 29.
juulil s. a.;
2) K e i l a m a l e v k o n n a l —
Keila laskerajal, pühapäeval, 29.
juulil s, a.;
3) L i n n a ü m b r u s e m l v k . —
Tondil, Kv. Üh. Õppeasutuste lasketiirul, pühapäeval, 29. juulil s.a.
Üldised k o r r a l d u s e d malevkondade meistervõistluste
teostamiseks.
1. Täpse võistluste aja klasside
ja alade järele m ä ä r a v a d kindlaks
malevkondade pealikud ja teatavad
sellest kompanide ja üksikute rühmad pealikutele.
2. Malevkondade laskemeistervõistlused peetakse „Harjulases"
nr. 4 — 1933. a. Ihk. nr. nr. 6 ja 7
avaldatud määruste järele.
3. Malevkondade lahinglaskevõistlused (ka küttidele) peetakse
määruste järele, mis malevkondade
pealikutele ringkirja nr. 298 juures
11. juulil s. a. välja saadetud.
M ä r k u s : 1) lahinglaskevõistlustel võib võistlusrelvana
kasutada sõjaväe püsse ja
sõjaväe täpsuspüsse (vaata
kaitseliidu
laskevõistluste
määrused § 12). Sõjaväe
püssiga laskmisel lisasilmi
ei anta;
2) lahinglaskmisi korraldada siis, kui laskerada
võimaldab ja laskmine pole
hädaohtlik
ümbruskonna
- kodanikele. L a s k m i s t e
teostamisel
talitada
täpselt ülemjuhataja
k s k . j ä r e l e , mis käesolevas „Harjulases" avaldatud.
4. Igast kompanist ja üksikust
rühmast võtavad oma malevkonna
laskemeistervõistlustest osa:
a) kõikide klasside meistrid (ka.
algajad);
b) iga klassi 3 mehelised meistergrupid (ka algajad);

c) need parimad laskurid igast
klassist, kes mõnesugustel
vabandavatel põhjustel ei
saanud oma üksuse meistervõistlustest mitte osa võtta,
kellel võistlustel laskmine
äpardus või kelle tagajärjed
on paremad, kui kõige nõrgemal kompani või üksiku
rühma meistril.
5. Igast kompanist ja üksikust
võtavad oma malevkonna lahinglaske võistlustest osa:
a) üksik mees (parim laskur);
b) üksikud mehed või
c) 5 meheline grupp.
6. Kui mõnes kompanis või üksikus rühmas enne malevkonna
võistlusi mõnesugustel kaaluvatel
põhjustel pole saadud veel meistervõistlusi läbiviia, siis saadavad
kompanide ja üksikute rühmade
pealikud malevkonna võistlustele
oma üksuse huvide kaitseks:
a) meistervõistlustele — igas
klassis kuni 3 mehelise grupi
(ka algajate klassis);
b) lahinglaske võistlustele —
kuni 5 mehelise grupi (võib
ka vähem olla — vaata p. 5)
7. Võistlejate nimed teatavad
kompanide ja üksikute rühmade
pealikud oma malevkonna pealikule vähemalt 3 päeva enne võistlusi. Muudatusi nimekirjas võib
teha 1 tund enne võistlusi malevkonnapealiku korraldusel.
8. Võistlusprotokollid
saadetakse kohe peale võistlusi maleva
staapi.
9. Sõiduks raudteel annab maleva staap 50°/o hinnaalandusega
sõidupileti nõudmise järele.
10. Toit võistlejail üheks päevaks kaasa võtta, kui see malevkonnapealiku poolt teisiti pole
korraldatud.
11. Kõigis muus asjus võistlused sünnivad „Kaitseliidu laskevõistluste määruste" järgi.

11. Maleva meister võistlused
ja lahinglaske võistlused.
1. Maleva meistervõistlused ja
lahinglaske võistlused peetakse
pühapäeval, 5. a u g . s. a. a l g u s e g a k e l l 10.00.
2. Kogumine Nõmmel, Tallinna
maleva „ Mustamäe" lasketiiru maja
juures kell 09.30.

Neile laskureile, kes otsekohe
lasketiirule ei lähe, on kogumine
maleva staabis, Kaarli t. 10. (Tallinna maleva õppesaalis remondi
tõttu) kell 09.00.
3. Maleva
meistervõistlused
peetakse määruste järele, mis avaldatud „ Harjulases" nr. 9 s. a. Ihek.
nr. nr. 4, 5 ja 6.
4. Maleva lahinglaske võistluste
määrused
teatatakse
laskureile
laskerajal enne võistlust
M ä r k u s : Lahinglaske võistlustel võib võistlusrelvana
kasutada sõjaväe püsse ja
sõjaväe täpsus püsse (vaata „ Kaitseliidu laskevõistluste määrused § 21). Sõjaväe püssiga laskmisel lisasilmi ei anta.
5. Maleva laskemeistervõistlustest ja lahinglaskevõistlustest võtavad igast malevkonnast osa:
1. Laskemeistervõistlustest:
a) malevkonna meistrid (ka algajad, kes võistlevad 200 m.
võistlustel) igast klassist;
b) 5 mehelised malevkondade
meistergrupid (ka algajad) —
grupi kooseisu kuulub ka
meister;
c) need parimad laskurid, kes
vabandavatel põhjustel võistlustest puuduvad või kelledel
võistlustel ä p a r d u s ;
d) need laskurid, kellede tagajärjed parimad kui kõige nõrgemal malevkonna meistril.
1. Lahinglaske võistlustest:
a) üksik mees,
b) üksikud mehed või
c) 5 mehelised grupid.
Ei ole aga mingil kaaluval
põhjusel malevkonnas korraldatud
laskcmeistervõistlusi ja lahinglaske võistlusi, siis saadavad maleva meistervõistlustele ja lahinglaske võistlustele kompanide ja
üksuste rühmade pealikud võistlejaid järgmiselt:
1. Maleva meistervõistlustele:
a) iga klassi meistrid (ka algajad) ;
b) igast klassist üksuse kolme
mehelised meistergrupid;
c) need parimad laskurid, kes
vabandavatel põhjustel ei
saanud
meistervõistlustest
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osa võtta või kelledel võistlustel ä p a r d u s ;
d) need laskurid igast klassist,
kellede tagajärjed parimad
kõige nõrgema üksuse meistrist.
2. Maleva lahinglaske võistlustest.
a) üksikmehe,
b) üksikmehe või
c) 3 mehelise grupi.
6. Võistlejate nimed teatatakse
maleva staapi võistlejate väljasaatja üksuse pealiku poolt h i 1j e m a l t 3. a u g u s t i k s s. a.
Muutatusi võistlejate
nimekirjas
võib teha 1 tund enne võistluste
algust.
7. Sõiduks raudteel saadab maleva välja 50% hinnaalandusega
sõidupileti nõudmise järele. Teiste
sõidukulude tasumine võistlejate
väljasaatja üksuse juhatuse korraldusel. Erasummade puudumisel
annab toetust maleva staap.
8. Toitu võistlejal kaasa võtta.
Teed ja võileibu saab tasuta.
9. 5. aug. s. a. maleva laske»
meistervõistlusteks määran kohtunikudeks ja võistluste läbiviiaks
ärgmlse It:

r

j u 1

Üldkorraldajaks ja peakohtuni- instr. leitn. Ä. Jakobsoni temale
abiks pik. V. Kuhlberg!.
kuks olen mina.
Kõigil määratud vahekohtuniVanem vahekohtunik ja kohtunikuks 300 mtr. laskerajale ning kudel kohal olla 1 tund enne võistlahinglaske võistlustel, instr. leitn. luste algust.
R. Jakobsoni, temale abideks pik.
111. Üleriiklised rännakO. Reinthal!, V. Toom'i, R. Vmar i k u ja Konst. Jürgensoni staabi
võistlused.
komandost ja 15 kaitseliitlast Harku
25. ja 26. a u g u s t i l s. a. p e e kompani pealiku määramisel.
takse kaitseliidu üleriik200 mtr. laskerajale kohtunikuks l i s e d r ä n n a k v õ i s t l u s e d Petpik. Egon Eylandfi temale abideks seri - Irboska ümbruses, millest mapik. Vold. Kuhlberg'! Valter Her- lev võtab osa ühe rattur- ja ühe
manni Artur Lõhmus'e ja Joh. laskur-jaoga, ä 10 meest.
Peebo staabi komandost ja 10
Võistlusmeeskond koostatakse
kaitseliitlast
Pääsküla-Tänasilma peale maleva sõjalise iseloomuga
ü. rühmast, ü. r. pealiku määra- võistlusi, mis peetakse Nõmmel,
misel.
p ü h a p ä e v a l 12. a u g u s t i l s.
Väikekaliibrilise püssi laskera- * a. (lähemalt vaata kehalise kasvajale kohtunikuks pik. F. Uilp'i te- tuse alast).
male abideks Joh Reispasi Rllr.
Sõit raudteel ja toit tasuta.
Praks'i Joh. Kaljuta ja Ed. JoosanM,
Võistlustest o s a võtta
maleva staabi komandost.
soovijail aegsasti varusSõjaväepüstoli laskerajale koh- t a d a e n d v o r m i r i i e t u s e g a
tunikuks pik. R. L e m b e r g ! temale j a t a r v i l i k u v a r u s t u s e g a .
Võistlusmeeskond koostada inst.
abideks pik. F. Kuljus'e Älfr. G r o s s !
R. Kukk'el ja minule ettekanda
ja Arn. Brinka.
Kõige tarvilise varustuse koha- hiljemalt 15. augustiks s. a.
letoimetajaks, ä r a viimiseks ja
K. Saar, major.
laskeraja
korraldajaks
määran
Malevapealik.

Kehaliskasvatuse ala.
I. Malevkondade kergejõustiku, võrkpallimängu ja sõjalise iseloomuga võistlused
peetakse, kui see pole varem teisiti malevkondade pealikute poolt
korraldatud:
1) K u u s a l u
malevkonn a l e — malevkonna spordiplatsil,
Lauritsapäeval, 10. aug. s. a.;
2) L i n n a ü m b r u s e m a l e v k o n n a l e — Harku as., pühapäeval, 2. septembril s. a.
Võistlused korraldatakse allpooltoodud määruste järele.
Malevkondade kergejõustiku,
v õ r k p a l l i m ä n g u j a sõjalise
iseloomuga meistervõistluste
määrused*
1. Täpse võistluse aja (kellaaja järele) määravad kindlaks malevkondale pealikud.
I. Kergejõustik ja võrkpallimäng.
2. V õ i s t l u s a l a d . Võistlused
korraldatakse aladel:
a) Ä klassis: 100, 400, 1500 ja
5000 mtr. jooksudes, kaugus- ja kõrgushüpetes, kuulitõukes, kettaheites ja odaviskes;

b) B klassis: 60, 200, 1000 ja
3000 mtr. jooksudes, kaugusja kõrgushüpetes, kuulitõukes, kettaheites ja odaviskes;
c) Üldklassis: granaadi kaugusviskes, 4X100 mtr. teatejooksus, 10X100 mtr. teatejooksus, kolmikhüppes ja pesapalli kaugusviskes, võrkpaliimängus.
d) Naiskoduk. liikm. üldklassis:
60, 200 ja 1000 mtr. jooksudes, kaugus- ja kõrgushüpetes, kuulitõukes, pesapalli
kaugusviskes ja 5X60 mtr.
teatejooksus, võrkpalli-mängus.
N ä i - k u 8: 1) Hüpetes, tõugetes ja visketes otsustavad paremuse
3 katset;
2) Malevkondade pealikud
võivad tfõistlusalasi juure
võtta
tarbekorral, kuid
mitte vähendada tähendatuid.

3. K l a s s i d : /^ klassis võistlevad need kaitseliitlased, kes avalikkudel spordivõistlustel on saavutanud :
60 mtr. jooks. — 8,0 sek. ja vähem,
100 „
„ - 12,5 ,
200 „
„ - 26,2 „
500 „
„ - 58,0 „

1000

„

„

— 2 min. 57,5 sek.
[ja vähem,
1500 „
„ — 5 min. 10,0 sek.
[ja vähem,
3000 „
„ — 11 min. ja vähem,
5000 „
„ — 17 min. 30,0 sek.
[ja vähem,
kaugushüppes — 5,75 mtr.
[ja rohkem,
kõrgushüppes —1,60 mtr.
„
kuulit. (5,44 kg) — 12,5 „
„ (7,257kg)-ll,0 „
kettaheites
— 33
„
„
odaheites
— 45
„
„
II. Sõjalise iseloomuga võistlused.
4. V õ i s t l u s a l a d . Sõjalise
iseloomuga võistlused korraldatakse 25 klm jalgratta sõidus ja
12 klm rännakus individuaal aladena.
5. V õ i s t l e j a t e v a r u s t u s :
1) Kaitseliidu vormikuub või
suvepluuse;
2) Kaitseliidu vormipüksid —
säär või pikad püksid;
3) säärsaapad, poolsaapad sääresidemetega või sukkadega
(pikkade pükste juures ainult
poolsaapad, saapad peavad
olema harilikud tänavsaapad. Igasugused muud tüüpi
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saapad nagu: jalgpalli, maadluse, jooksu, poksi jne. ning
kingad on keelatud;
4) Kaitseliidu m ü t s ;
5) käeside.
6. R e l v j a v a r u s t u s :
1) Malevas tarvituselolev vintpüss täägita;
2) vöörihm õlarihmaga;
3) üks padrunitasku;
4) seljakott raskussisuga vähemalt 6 klgr.;
5) jalgratas, kes osa võtavad
jalgrattavõistlustest.
Relva paigutamine keha ümber
on vaba, kuid peab olema hõlpsasti kättesaadav.
III. Üldised korraldused.
7. O s a v õ t m i n e .
Osavõtmine nii mees- kui naisaladel piiramata arvul (kui malevkonnapealiku poolt pole korraldatud jteisiti).
8. Ü l e s a n d m i n e .
Võistlejate nimed ja mis aladel nad võistlevad teatavad kompaniide ja üksikute rühmade pealikud ja jaoskondade esinaised oma malevkonna pealikule vähemalt 3 päeva
enne võistlusi.
Parandusi nimekirjades võib
teha 1 jtund enne võistluse algust.
Tähtajaks mitte ülesantud kaitseliitlasi ja naiskodukaitse liikmeid
võistlema ei lubata.
9. Võistlusprotokollid
saadetakse maleva staapi kohe peale
võistlusi.
10. V a h e k o h u s . Täpne võistluste ajajaotus ja tarvilisel arvul
võimelisi vahekohtunikke määratakse võistlusi korraldava malevkonna pealiku poolt.
11. A u h i n n a d . Kõikidel individuaalaladel omavad 1-se koha
võitjad väärtuslikud auhinnad, kui
malevkonna summad seda lubavad, vastasel korral ainult diplomid. Kui 1-se koha võitjad saavad väärtuslikud auhinnad, antakse 2 se kohtadele tulnutele diplomid. (Diplome antakse igal alal
üks).
Rändauhinnaa võib anda, kui
summad lubavad või need hangitakse väljaspool!:
a) 4X100 mtr. teatejooks, b)
10X100 mtr. teatejooks, c) 5X1000
mtr. teatejooks, d) parimale üksusele ja jaoskonnale, e) meister
mees- ja naiskondadele.
Parima üksuse või jaosk. väijaaryestamiseks loetakse punkte
kõigil individuaalaladel ühekord-
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selt, mees- ja naiskondadele —
kahekordselt. '
12. S õ i t .
Sõiduks raudteel
annab maleva staap 50°/o hinnaalandusega sõidupiletid nõudmise
järele. Sõidukulud veoautodel, omnibussil ja 50°/o raudteel tasub üksuse või jaoskonna juhatus, kes
võistlejad välja saadab ehk võistlejad ise.
13. T o i t m i n e .
Toit kaasa
võtta võistlejal!, kui malevkonna
pealiku poolt toidustamist ette pole
nähtud.
14. Teistes küsimustes, mis siin
tähendamata, talitada kaitseliidu
võistlusmääruste järele.

11. Maleva jalgpalli meistervõistlused
peetakse Nissi al., pühapäeval,
5. augustil s. a. Riisipere kompanii
spordiklubi juhatuse korraldusel.
Võistlustest osavõtmine piiramata.
Sõiduks raudteel annab maleva
staap 50o/o hinnaalandusega sõidupileti nõudmise järele — muud
kulud on võistlejate väljasaatja
üksuse juhatuse või võistlejate
eneste kanda. Toit võistlejal! kaasa
võtta.
Võistlusprotokollid:* peale
võistlusi Riisipere kompanii spordiklubi pealikul kohe maleva staapi
saata.

lil. Maleva võrkpalli meistervoistlused
kaitseliidu ja naiskodukaitse liikmeile peetakse Saue kompanii
spordiplatsil (Saue jaama lähedal)
pühapäeval, 5. augustil s. a. Saue
kompanii spordiklubi korraldusel.
Võistlustest võtavad osa malevkondade võistluste! esimestele kohtadele tulnud mees- ja naiskonnad (meister mees- ja naiskonnad).
Kui malevkonna võistlusi pole
peetud, siis osavõtt piiramata.
Sõiduks raudteel annab maleva
staap 50°/0 hinnaalandusega sõidupileti nõudmise järele — muud kulud on võistlejate väljasaatja üksuse juhatuse (kui summad võimaldavad) või võistlejate eneste
kanda. Toit võistlejat! üheks päevaks kaasa võtta. Võistlusprotokollid Saue komp. pealikul peale
võistlusi kohe maleva staapi saata.

IV. Maleva sõjalise iseloomuga võistlused Nõmmel 12.
augustil s. ä,
Maleva
sõjalise
iseloomuga
meister võistlused 12. k i l o m. r ü n -
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n a k u s j a 25 k i l o m . j a l g r a t t a
s õ i d u k s k o r r a l d a t a k s e Nõmm e l , p ü h a p ä e v a l , 12. a u g u s t i l
s. a. Kogumine Tallinna maleva
„Mustamäe" lasketiiru majas kl. 9. 30 .
Võistlused peetakse allpool toodud määruste järele.

Võistluste määrused.
1. V õ i s t l u s t e s t o s a v õ t t .
Võistlustest võtab osa iga malevkond mõlemil aladel:
a) üksikmehega,
b) üksikute meestega või
c) 5-mehelise grupiga.
Kui malevkond ei korralda sõjalise iseloomuga võistlusi või ei
saada võistlejaid maleva võistlustele, siis saadab iga vastava
malevkonna
koosseisu
kuuluv
kompanii ja üksik rühm maleva
võistlustele malevkonna pealiku
korraldusel või iseseisvalt mõlemil
aladel:
a) ükiskmehe või
b) 3-mehelise grupi.
2. V õ i s t l u s t e l e ü l e s a n d m i n e on nimekirjaline:
a) võistleja perekonna ja eesnimi,
b) vanus,
c) mis alal võistleb,
d) missugusest kompanist või
üksik rühmast.
3. A u h i n n a d mõlemil alal
3. esimesele kohale tulnud võistlejad saavad isiklikud auhinnad,
5 järgmist — diploomid; esimesele
kohale tulnud grupp — rändauhinna ja prupi koosseisu kuulujad
mehed — isiklikud auhinnad.
4. S õ i t . Sõiduks võistlustele
raudteel annab maleva staap 50 °/o
hinnaalandusega pileti n õ-u d m i s e
j ä r e l e . Muud sõidukulud tasub
võistleja väljasaatja üksuse juhatus
või võistleja ise.
5. T o i t — kaasa võtta võistlejal. Tasuta saab teed ja võileiba.
6' V õ i s t l e j a t e t e r v i s l i s e
s e i s u k o r r a enne ja peale võistlust teeb kindlaks maleva arst,
tehes vastava märkuse protokolli
lehel ja kinnitades seda oma allkirjaga.
7. V õ i s t l u s m e e s k o n d a d e
r i i e t u s , r e l v a s tus j a r a km e d — samad, mis malevkondade
sõjalise iseloomuga meistervõistlustel.
8. K o g u m i n e — kõik võistlejad koguvad Tallinna maleva

Nr. 10.
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H a r j u 1 a n e

„Mustamäe" lasketiiru majja 12.
M ä r k u s : Ei ole nõuetav grupi
Harju maleva meistervõistaug. s. a. kella 09.30-ks täies vakoosseisu kuuluvate meeste lused ujumises on Keilas 5.
rustuses ja kaitseliidu riietuses,
üheaegne lõppu jõudmine. a u f f U stil s. a.
9. M a r š r u u t juhatatakse kätte
n
MnnHo<= Hkimn^Dc mic
U
lõhel
.. ' u ji
* küsimustes, mis
Kell 12.00. Ujumine meestele
«nn
u- J
siin tähendamata, talitatakse kait- rt_ K~ ^ AA .«« ^,
—
10. P a r e m u s e h i n d a m i n e s e l i i d u 1933> a> lä nnakvõistluste 25, 50, 100, 400 m
— gruppide hindamisel voetakse määruste järele
Ujumine naistele 25, 50 m.
arvesse meeskonna keskmine aeg,
üksikmehe paremuse hindamisel
K. SÄÄR, major.
Ä. Välja, kapten,
— kulutatud aeg lahest lõpuni.
Malevapealik.
Van. instruktor.

Kuusalu malevkonnale,
I.
Soovin malevkonna perele palju õnne malevkonna aastapäeva puhul.
Tagasi vaadates möödunud tegevusaastale, võime rõõmustavalt tunnistada, et on tehtud üksmeelselt palju ennast salgavat tööd.
Meie aeg on kahjuks niisugune, et ta nõuab pea kõigilt k a n n a t l i k k u , p ü s i v a t ja k õ v a t ö ö d .
Ta nõuab iseloomu, vankumatust ja osavust. Kõige vähem viivad meid edasi tunnete puhangud. On vaja
seista kindlasti jalul ja naeratada ka siis, kui on nii raske, et ei saa hingata. Sest pärast on sagedasti
ootamata kerge.
Avaldan tehtud töö eest kõigile suurimat tänu ning loodan, et meie töö kestab veel edukamalt
edasi. Tahan loota, et aastapäev kõigile malevkonna mees- ja naispere tegelasile annab uut hoogu ja töötahet oma suure ideelise tegevuse jätkamiseks, meie armsa kodu kaitseks.

II.
Malevkonna
kava järele:
Kell 11.30
13.00
14.00

aastapäeva pidustused viiakse läbi Lauritsapäeval, 10. augustil s. a. Kuusalus järgmise
Kogumine.
Paraad.
Spordivõistluste ja pidustuste algus malevkonna spordiplatsil.

IIL
Paraadi ülesrivistajaks määran pik. Ä. T o h v e r i , temale abiks pik. L i l l e s te. Paraadi juhatan
mina.
P a r a a d i s t v õ t a b osa m a l e v k o n d t e r v e s k o o s s e i s u s
l i i k m e t e g a , n o o r ko t k a s t e g a ja k o d u t ü t a r d e g a .
Kaitseliitlaste osavõtt relvadega ning vahtkonna rakmes.

koos

naiskodukaitse

IV.
Kaitseliitlaste! ilmuda pidupäevale vormis, kui aga vorm puudub, siis tingimata k. 1. käelindiga.

V.
Sportliste võistluste läbiviimise on lahkesti oma peäle võtnud maleva spordipealik PL S o r k . Sportlastele, võistlustest osavõtmiseks, anda end ülesse malevkonna adjutandile V a s k'ile. Adjutant Vask'ile
võistlejate nimekirjad üleanda pik. Ä. Sorkile aegsasti enne võistluste algust ning kõigiti pik. Sork'ile
kaasaaidata võistluste läbiviimiseks.

VI.
Pidupäeva majanduspealikuks määran malevkonna majanduspealiku J. I t a li, temale abiks Kiiu
kompanipealiku M u r u ja Raasiku kompanipealiku S e p p'a, kelledel korraldada ka pääsetähtede müüki
piduplatsile pääsemiseks.
VII.
tlldkorrapidajaks peoplatsile määran malevkonna sidepealiku | 0 . M a u r i n g a , temale abiks Jõelehtme kompanipealiku J. J õ g i .
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Korrapidajad peoplatsile määrata K o d a s o o , K i i u ja A n i j a kompanidest, arvult üldkorrapidaja
nõudele.

VIIL
Ratsavõistlused läbi viia malevkonna ratsaüksuste pealikul R. D e h n'il ning hoolitseda, et võistlustest rohkel arvul ratsanikke osavõtaks.

IX.
Meelelahutuste ja mängude läbiviimise panen pik. G. L e h f i peale, temale abideks pik. S c k n e l l l
ja pik. l o m p i .

X
Orkestri soetamise panen Kõnnu kompanipealiku K. E e r i k'u peale, temale abiks pik. K r ö n s t r ö m i . Orkestril tuleb mängida paraadil ja peoplatsil.

x,.
Sanitaar punkt korraldada malevkonna san. pealikul dr. K. K r a u s pii.
Samariitlased määran Naiskodukaitse Jõelehtme jaoskonnast.

XII.
Käskude täitjateks pealikudeks oma juure määran Kolga kompanipealiku L. O b e r g'i ja Loksa
üksik merirühma pealiku Ä. K u 1 l'i

XIII.
Einelauad korraldada Kuusalus maia vkonna spordiplatsil Naiskodukaitse A n i j a jaoskonnal, kellele abiks määran Naiskodukaitse K o d a s o o jaoskonna.

XIV.
Naiskodukaitse üldjuhiks määran Naiskodukaitse Raasiku jaoskonna esinaise R. E l b i n g a temale
abiks Naiskodukaitse Kiiu jaoskonna esinaise K l i p p b e r g'i.

XV.
Noorte Kotkaste üldjuhiks määran Kodasoo rühma vanakotka J. R a s f i , temale abiks KõnnuLoksa rühma vanakotka Ä. M i k i v e r'i.

XVI.
Kodutütarde üldjuhiks määran Kiiu jaoskonna vanema Ä. L e h t'i.

Üldised korraldused:
1) Kompaniide ja üksikrühma pealikutel kõigiti kaasaaidata, et Lauritsapäevast võimalikult k õ i k
k a i t s e l i i t l a s e d o s a v õ t a k s ning aegsasti eeltöösi ja korraldusi teha sõidukite soetamiseks kaitseliitlaste kohaleveoks;
2) ratsameestel vöö- ja püssirihmad üle tõmmata valge naha värviga;
3) praegu käimasoleva maleva loterii piletid katsuda viimaseni läbi müüa:
4) nõuan, et määratud pealikud pidupäevaks aegsasti oma ülesanded läbi töötaksid, e t n a d
sellega laitmatult korda
tuleksid;
5) igasuguste arusaamatuste korral, eeltööde tegemisel, pöörata kirjalikult või telefoni kaudu (telel.
Raasiku 8-c) minu poole.
Jaan Ilbak,
Kuusalu malevkonnapealik.

Nr. 10
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Linnaümbruse malevkonna

10. a. juubelipäeva pühitsemine.
i.
Käesoleval aastal 2. s e p t e m b r i l pühitseb malevkond oma 10. aastast juubelipäeva
(esimene üksus asutatud 5. detsembril 1924. a.) suurema pidulikkusega H a r k u p a r g i s
ja m õ i s a s , ilma peale vaatamata.
Möödunud aastad, eriti viimane, on meie malevkonna elus olnud suure töö ja tegevuse aasta. Ei
ole^meie enam noorukesed, kes astuvad esimeisi samme; ei, meie ridades on mehi, kes oma erialadel on
tõusnud meistrite ridadesse, kelle peale võime uhked olja. Ei maksa sulgeda silmi: kaitseliitlase nimi ei
ole enam mingisugune ebamäärane tähtedekogu, mida tuleb alles selgitada, — ta on nimi, mida iga kodanik kannab julguse ja auga. Ja see on suur saavutis 1 Selles olete teie, kaitseliitlased, kõik aidanud
kaasa jõudu mööda, tasuta, ühegi maise kasu peale lootmata, ainult aetud aatest — kõik kodumaa auks
ja heaks!
Kuid kõigi nende saavutiste peale vaatamata on tööd veel palju ees kibedat ja vaevarikast tööd
niihästi meie eneste keskel kui ka väljaspool meid!
Ei ole meie ise veel kõik meistrid, tööd on selleks teha väga palju; ja ei näe meie paljusidki
eneste ridades, kelle koht oleks siin, kes aga peavad paremaks aega ennem lüüa lihtsalt surnuks, kui
astuda kaitseliitlaste ridadesse, et seal teha tööd kodumaa tuleviku kindlustamiseks! Tahaksin nii meeleldi näha, et ei oleks ühtki tervet meest, kes ei oleks kaitseliitlane, kes ei võtaks enesele omaks selle
kõrge aate, mis on kaitseliitlaste perel! Sest ärge arvaku keegi, et uinub või magab see, kelle silm on
täis kurja vaadet meie iseseisvuse peale, kes heameelega näeks, et meid ei oleks olemas,
Äga kuidas saavutada seda, et ärkaksid ja märkaksid, mis teha, et lõpeks loidus, et täituksid meie
read meestega, kes praegu nagu uinuvad?
Olen kindel selles, et sihile viib meid see tee, millel oleme seisnud seni: töö aus, ja ustav töö!
Ei aita siin sõnad, ülekeevad sõnad! Need on kui kulutuli, mis küll järku valgustab, kuid kustab ruttu.
Iseasi on teod, töö, eeskuju, Jäägem sellele truuks ka edaspidi.
Ja selles mõttes surun iga kaitseliitlase kätt, juubelipäeva puhul, kõigest südamest: olgem tugevad
ka edaspidi, järeljätmatud tegudes; olgem tugevad ja tegevad kõiges selles, mis on väärtuslik; ärgem ise
saagem loiuks, esijoones oma eneste kohuste täitmises: küll siis näeme jälle aasta pärast, et oleme jõudnud suure sammu edasi, et meie töö kasvab ja kannab vilja nagu seni!
Ja just selleks soovin kõigile malevlasile malevkonna juubelipäeva puhul jõudu ja püsivust.

II.
Malevkonna juubelipäeva pühitsemine, 2. septembril s. a. Harku pargis ja mõisas viiakse läbi allpool toodud kava järele:

Kell 10.30 - Kogumine.
„ 12.00 — Paraad ühes vaimuliku talitusega.
,, 13.30 — Sportlised võistlused.
16.00 — Sõjamäng.
IIL

„
„
„
„

17.00
17.30
18.30
19.00

—
—
—

Rahvatantsud.
18.30 vaheaeg.
Auhindade väljaandmine.
Yabaõhu-etendus.
Tants.

Paraadi rivistajaks määran Harku kompani pealiku Ä. S u h a r o v'i.
Paraadi juhatan mina.
Paraadi võtab vastu h ä r r a M a l e v a p e a l i k .
Paraadi vaimuliku talituse peab õp.
flunvere.
Paraadist võtab osa malavkond terves koosseisus, kaasa arvatud naiskodukaitse liikmed, noored
kotkad ja kodutütred.
IV.
Sportliste võistluste läbiviimise on lahkesti oma peale võtnud maleva spordipealikK. S o r k . Võistlused viiakse läbi järgmise kava järele:
100 meetri jooks
.
( Kuul
i Kõrgushüpe
2
Ketas
3
.eno
I
I laugus „
0da
60
:
: (naistele)
(
( Kolmik «
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Teatejooks 10X100 meetr. komp. vahel.
4X100 „
„
5X 60 „
naiskondade vahel.
Köievedu — kompanide vahel.
Võrkpall — kompanide vahel ja naiskondade vahel.
N o o r t e k o t k a s t e l e . Kartulijooks — rühmade vahel.
Teatejooks 10X60 rühmade vahel.
K o d u t ü t a r d e l e . 60 mtr. jooks — jaoskondade vahel. Teatejooks 4X60 jaoskondade vahel.
Punkte arvestatakse: I — 5, II — 4, III — 3, IV — 2 ja V — 1 pkt.
Köie, võrk ja teate meeskonnad kolme kordselt 1 — 15, II — 12 jne.
A u h i n n a d : 100, 400 ja 1500 mtr. — üks väärtuslik auhind ja dipl.
Kuul, ketas ja oda —
„
„
„
„
Kaugus, kõrgus ja kolmik
„
,
„
Meeskonna võistlustel diploomid. Parimale üksusele üldpunktides — rändauhind.

V.
Sõjamänge viib läbi maleva instruktor leitnant Ä. J a k o b s o n .

VI.
Rahvatantsud viib läbi pr. Ä. L ä t t e — naiskodukaitse Nehatu jaoskonnast.

VII.
Vabaõhu-etenduse korraldab pik. B. O j a.

VIII.
Kaitseliitlaste!, kelledel vormi riided olemas, tulla pidupäeval vormis, kelledel vorm puudub —erariietes, kuid kõikidel peavad olema kl. käelint.
Pidupäevast osavõtjail kaitseliitlaste! kaasavõtta relvad ning olla vahtkonna rakmes, kuid lahing
padrunid koju jätta.
M ä r k u s : Relvad peale paraadi, Harku mõisa jätta. Valve relvade juures üldkorrapidaja pik.
K. Otsmanni korraldusel.

IX.
Sanitaar abiandmise punkti avada* malevkonna san. pealiku Dr. Pallop'!! Harku pargis kella 11.00
kuni 23.00-ni. Samariitlased Kurna jaoskonnast.

X.
Üldised korraldused:
1. Juubelipäeval, Harku pargis, korraldavad kõik malevkonna naiskodukaitse jaoskonnad
Loterii-AUegrii, algatus ja hiljem aruande esitamine jääb naiskodukaitse Linnaümbruse jaoskonna peale
Loterii-allegrii edukaks läbiviimiseks saata kõigil malevkonna naiskodukaitse jaoskondadel loterii
asju niipalju kui vähegi võimalik, sest asjade ostmine oleks väga kulukas malevkonnale.
Loterii asjad saata maleva staapi, hiljemalt 25. augustiks s. a.
» 2. Einelauad korraldab naiskodukaitse Harku jaoskonnal.
3. Õlu kohale toimetada pik. S a eh e n d a Pii.
4. Veini kohale toimetada pik. P l o o m p u u l .
5. Müürilehtede soetamine ja propaganda jääb malevkonna propaganda pik. R. M a u r e r ' i peale.
6* Peoplatsil pääsetähtede müüki korraldada naiskodukaitse Harku jaoskonnal koos naiskodukaitse
Saku jaoskonnaga. Pääsetähtede hinnad: a 50 snt., sõduritele ja õpilastele (vormis) a 25 snt. Malevkonna
liikmetel sissepääs tasuta oma üksuse juhatuse poolt väljaantud tõenduse ettenäitamisel.
7. Korrapidajad — kaitseliitlased määran Harku kompanist. Üldkorraldajaks korrapidamise alal
määran pik. K. Õ i s m a n n ' i .

XI.
Malevkonna juubelipäeva juhtimises on staap ja informatsiooni büroo Harku mõisas, kuhu asjaajamiseks, igasuguste korralduste ja teadete saamiseks pöörata, kõigil pealikutel ja naiskodukaitse ning
noorte juhtidel.
Juubelipäeva üldkorraldajaks olen mina, oma abiks määran pik. B. O j a.
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XII.
Kutsun ülesse kõiki malevkonna liikmeid kaasa aitama selle päeva neaks kordaminekuks — nii
loterii korraldamise kui päevast osavõtuga.
Malev konna allüksuste pealikutel ja jaoskonna esinaist ei palun esitada minule 25. augustiks s. a.
nimekiri nende malevlaste kohta, kes 1924. a. alates on kaitseliitlastena osavõtnud malevkonna elust, samuti ka nimekiri kõigi liikmete kohta, kes on saanud aumärke, ära tähendades — millal ja missuguse
aumärgi, ja kes on saanud auhinde ja diplome, tähendades ära, mis ajal saanud ja millise tegevuse eest.
Kõiki neid liikmeid palun tingimata osavõtma ilmuda aastapäevast.
Ka palun minule teatada selle aja jooksul surma läbi lahkunud liikmete nimed ühes lühikese eluloo kirjeldusega.
E. HEINARU, n.-ltn.,
Linnaümbruse malevkonnapealik.

Allüksustepealikute
korraldused.
Hageri kompani kaitseliitlastele.
Hageri kompani laskeklubi
võistlus peetakse pühapäeval 29.
juulil s. a. kell 12.00 kompani laskerajal. Püsside proovimine algab
kella 10.00. Ilmuda laskmistele kõigil laskeklubi liikmetel ehk kes
klubi liikmeks soovivad edaspidi
astuda.
Kõrv,
h
kompanipealiku k. t.

Kohila kompani kaitseliitlastele,
I.
Teatan, et kompani karikavõistlused vintpüssis ja püstolis peetakse I rühmal 26. aug. s. a. II
rühmal 9. sept. III rühmal 23. sept.
s. a. kompani Lepaluku laskerajal
algusega täpselt kell 10.00. Osavõtmine karika võistlusest kõigile
sunduslik. Püstol karikavõistlus
üksnes nendele, kes selleks määratud.
II.
Juhin päälikute ja malevlaste
tähelepanu sellele, et paljudel on
veel „ Harjulase" tellimise raha
tasumata, mida palun kiiresti ära
tasuda oma jao ehk rühma pealiku kätte. „ Nulli" klubi rahasi
võtab vastu II rühma pealiku abi
Lembit Treublatt.
J. Järv,
kompanipealik.

Juuru malevkonna allüksustele.
Juuru malevkond korraldab
pühapäeval 19. aug. 1934. a. Juuru algkooli spordiplatsil, malev-

konna allüksuste vahelised kerge§5.
jõustiku meistervõistlused — maKinnitan naiskodukaitse Kõnnu
levkonna poolt väljapandud ränd- jaoskonna esinaiseks Helga Reinauhinna peale. Võistlustel üksikud holm'i, arvates 18. maist 1934. a.
esikohale tulnud võistlejad omavad meistertiitli. Võistluste algus
!§ 6.
kell 12 päeval. Peale võistlusi JuuNaiskodukaitse Harju ringkonru Haridus Seltsi ruumes pidu
da
lugeda vastuvõetuks alljärgnenäidendi ja tantsuga, algusega
kell 21.00. Palun kõiki malevkonna vad kodanikud:
Jõelehtme jaosk.: Jenny Peterallüksuste sportlasi — tingimata
son
ja Selma Mitt, arvates 6. juuvõistlustest osa võtta.
nist 1934 a.
Triigi jaosk.: Elisabet Alev, arJoh. Tutt, n.-leitnant,
vates 6. juulist 1934. a.
malevkonnapealik.
Saku jaosk.: Erna Valtin, arvates 6. juunist 1934 a.
Mõigu jaosk.: HelmisVitismann,
Naiskodukaitse ala.
arvates 1. juunist 1934. a.
Kõnnu jaosk.: Annete Luks ja
Harju malevapealiku käskkiri Hilda Tartu, mõlemad arvates 9.
juunist 1934. a.
Nr. 24.
Kehtna jaosk.: Marta Konks,
Tallinnas, 10. juulil 1934. a.
Benita Johanson, Eevi Kleemann,
Amilde Mana, Leida Soosaar, El§ 1.
len Mägi — koik arvates 9. juuVabastan Hilda N e i m a n n ' i nist 1934. a.
enese palvel naisk. Mõigu-Lehmja
Kõnnu jaosk.: Helga Reinholm,
jaoskonna esinaise kohalt, arvates Johanna Jegorovita, Linda Keemik
1. juunist 1934. a.
ja Meta Nõmberg — kõik arvates
18. juunist 1934. a.
Õ i e n d u s : Ijh. Nr. 18.
Kernu jaosk.: Hermine Reintam
§2.
ja Ida Vähe — mõlemad arvates
Kinnitan naiskodukaitse Mõigu- 18. juunist 1934. a.
Lehmja jaoskonna esinaiseks Helmi
Tuhala jaosk.: Alide Trummel
V i t i > m a n n ' i , arvates 1. juunist ja Selma Raja — mõlemad arvates
1934. a.
23. maist 1934. a.
Anija jaosk.: Alma Naerismägi,
Õ i e n d u s ; ljh. Nr. 18.
arvates
29. maist 1934. a.
§3.
Väida jaosk.: Aino Rekk, arvaVabastan Lilli Vunderman'n'i tes 27. juunist 1934. a.
jaoskonnast lahkumise tõttu KuiKuivajõe jaosk.: Elsa Siimon,
metsa jaoskonna esinaise kohalt, Asta Sepp, Emilie Lillevälja, Alma
arvates 1. maist 1934. a.
Lillevälja ja Leida Kiibits — kõik
arvates 26. juunist 1934. a.
§ 4.
Kinnitan naiskodukaitse KuiNõva jaosk.: Tamara Hamm,
metsa jaoskonns esinaiseks Salme Olga Pau — mõlemd arvates 26.
Volban'i, arvates 1, maist 1934. a. juunist 1934. a.
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Ingliste jaosk.: Alide Kömmits,
arvates 26. juunist 1934. a.
Linnaümbruse jaosk.: Elfriede
Sastok, arvates 10. juulist 1934. a.
§7.
Alljärgnevad naiskodakaitse liikmed on abiellunud ja uueks perekonna nimeks omanud:
Jõelehtme jsk.: Ella Saarmak
— uueks perek. nimeks „Pitkve":
Linda Sepp — uueks perek. nimeks
„Rähn:" Dagmar Sepp — uueks
perek. nimeks „Sepp;" Meeta Seeström — uueks perek. nimeks
,Sepp."
Saku jaosk.: Ludmilla Lind»
mann a— uueks perek. nimeks
„Kõbu.
Anija jaosk.: Alide Lindemann
uueks perek. nimeks „Sooster."
Lohu jaosk.: Alice Lukk —
uueks perek. nimeks „Pontak.a
§8.
Naiskodukaitse Harju ringkonnast lugeda l a h k u n u k s alljärgnevad naisk. liikmed:
Jõelehtme jaosk.: Erna Saan —
omal soovil 17. märtsil 1934. a.
Kodasoo jaosk.: Ellinor Kaalep
— omal soovil, arvates 26. maist
1934. a.
Rae jaosk.: Alma Kangur, Helmi Malsroos ja Annette MalsroosKarjus — kõik omal soovil, arvates 6. juunil 1934. a.
Tuhala jaosk.: Alide Teder, S.
Süslich ja H Mesikäpp — koik
omal soovil, arvates 16. maist
1934. a. Hilda Kadak ja Juuli Kont
— mõlemad omal soovil.
Harku jaosk.: Amanda Johanson, elukoha muutmise tõttu, arvates 29. märtsist 1934. a.
Varbola jaosk.: Miina Pappel,
omal soovil, arvates 16. maist
1934. a.
Väida jaosk.: Akulina Jussi •*omal soovil, arvates 21. apr. 1934.
a. ja Benita Michelson — omal
soovil, arvates 10. mail 1934. a.
Ingliste jaosk : Leida^Lachmann
— elukoha muutmise tõttu, arvates 1. juunist 1934. a.
Nõva jaosk.: Selma Vetesina —
elukoha muutmise tõttu, arvates
15. apr. 1934. a.
Kurna jaosk.: Leida Laast —
tervisi, põhjustel; Elvine Papp ja
Linda Artov — mõlemad elukoha
muutmise tõttu, arvates 1. maist
1934. a.
Kuivajõe jaosk: A. Teppan *ja
Helene Metua — mõlemad arvates 6. juunil 1934. a. omal soovil.
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Kuimetsa jaosk.: Jenny Anneljas, Hermine Vilepill, Ella Peltoff
ja Terese Noort — kõik omal
soovil, arvates 1. juunil 1934.a.
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III
Juhin kõikide esinaiste tähelepanu asjaolule, et nad on vastutavad jsk. tegevuse korralikkuse eest.
Üksiku jsk. esinaine ei või jätta
§9.
jaoskonnale «Harjulases*
Lugeda maksvusetaks minu täitmata
määratud
korraldust ilma minu
ksk. Nr. 18 §§ 1 ja 2.
nõusolekuta. Kui osutub jsk. võimatuks tööd oma peale võtta, siis
K. Saar, major,
tuleb pöörduda kirjalikult või teleHarju malevapealik,
foni teel minu poole. Minu tel. 6-b.
adr. Kloostri asundus.
Teadaanne.
IV
Maleva staabis on praegu müügil sanitaar-paune, hinnaga Kr. Tuletan jaoskondadele meelde, et
10:00 tükk.
iga jaoskond vastavalt ringkonna
Soovitav on, et igal jaoskonnal kogu koosoleku otsusele annetab
ringkonna loterii heaks 2 asja ehk
vähemalt üks san. paun oleks.
raha 5 kr. Kuna loterii on 1. sepM. Voore.
tembril, siis palun asjad saata maRingk. esinaine.
leva staapi hiljemalt 15. augustiks.
Palun jaoskond! agaralt võtta osa
Kõigile jaoskonna
loterii piletite müügist. Raha palun
saata maleva staapi, arvestades
esinaistele.
jaoskonna kasuks 10 o/0 piletite
müügist.
i
Jaoskonnad, kes soovivad valTeen teatavaks töölehtede täit- mistada kaitseliidu mütse ja bluumise kohta järgmist: Töölehed tule- sesid, võivad riiet, mütsi sirme,
vad täita iga jaoskonna liikme rihmu, nööpe, kanti saada maleva
kohta kas esinaisel või mõnel juha- staabist.
tuse liikmel alates 1. apr. 1934 a.
M. V o o r e .
Tegevuse alal tuleb märkida, mis
Ringkonna esinaine.
alal tööl olnud ja mitu tundi. AnneJ. Müürisepp.
tuste ja korjanduste alal tuleb ka
Ringk. sekretär.
ülesmärkida müüdud loterii piletid
ja loteriidele valmistatud esemed
(arvestades nii töö kui asja väärtust).
Aasta lõpul teeb jsk. juhatus
Tänuavaldus.
oma märkuse iga liikme tegevuse
Kapla malevkond pühitses 15.
kohta, hinnates seda: loid, korras.
k.
p. oma 9. aastapäeva. Aastalik ehk hea. Töö hindamisel ei tule
päeva
pidustuste heaks kordamiarvesse võtta mitte ainult töötulemusi, vaid ka olusid, milledes liige nekuks aitasid heatahtlikult kaasa
töötab. Kui liige olude tõttu pole Maleva pealik major K. Saar, Rapla
saanud kaitseliidu tööst osa võtta, kog. õpetaja h-ra. J. Liiv, prl. S. Liiv
siis tuleb hindamine ära jätta mär- ja pr. Peets, neile suurim tä nu.
Tänan kõiki kaitseliitlasi ja naiskides üles põhjused. Juhatuse liikmete ja esinaise tööd hindab juha- kodukaitse liikmeid, kes vaatamata
tus hindamisele kuuluva liikme vihmale, aastapäevale kogunesid,
koosolekult puudumisel. Jaoskonna seda enam, et mõned üksused aasesinaise tööd hindab lõpulikult ring- tapäeval nõrgalt esindatud olid või
konna juhatus, arvestades jaosk. hoopis puudusid.
juhatuse otsuseid, kuid arvesse
Eriti tänu teenivad naisk. Raivõttes jaoskonna üldist töötaset, küla jaoskond einelaua korraldakorralikku ja täpset korralduste mise, Valtu jsk. rahvatantsudega
täitmist.
esinemise ja Kehtna jsk. kauni pärja
valmistamise eest.
II
Tänu ka malevkonna juhatuse
Kõiki neid jsk. esinaisi, kelle
esitajad puudusid Kuusiku laagrist liikmetele ja kohtunikele, kelle kor29, 30. juunil, ja 1.juulil, palun tea- raldusel spordivõistlused täies ulatada 15. augustiks neid põhjuseid, tuses läbi viidi.
millistel osutus osavõtt laagrist
J. V õ m m a,
võimatuks.
Rapla malevk. pealiku aj. k. t.

Nr. IOJ
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Naiskodukaitse Harju Ringkonna L a i t s e jaoskonna

asjade loterii nimekiri
Väljaloositud 8. juulil 1934. a.
Pileti Võidu

nr.

nr.

3
12
22
50
53
56
72
76
96
98
102
113
119
120
125
129
130
136
148
165
166
173
185
193
195
205
218

18
86
84
97
83
142
103
36
25
91
22
108
87
109
136
112
52
55
19
79
110
15
102
68
101
65
118

Pileti Võidu

Pileti Võidu

nr.
236
239
241
267
271
293
296
319
322
331
343
349
357
367
369
370
419
429
436
440
447
454
464
498
526
529
533

nr.
116
13
151
77
20
113
98
59
35
05
73
146,

34
09
04
47
150
14
66
143
130
152
127
58
129
92
140

Pileti Võidu

Pileti Võidu

Pileti Võidu

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

552
565
582
593
609
611
621
624
632
642
651
654
656
657
660
670
677
684
707
715
716
718
736
737
742
751
762

105
94
07
33
53
43
50
139
95
67
51
149
08
23
01
117
120
29
80
03
24
114
104
100
17
27
60

784
795
798
800
809
817
818
819
820
826
828
852
858
861
877
882
890
894
895
904
909
912
917
918
938
960
971

90
96
88
45

973
979
983
997

89
11
156
122
124
119
49
115
28
131
141
61
126
63
134
31
74
42
93
39
06
30
125
75
71
70
02

1269
1285
1289
1292
1302
1308
1324
1346
1348
1352
1360
1374
1394
1395
1423
1428
1457
1458
1467
1475
1486
1487

26
155
69
41
81
78
153
62
147
107
123
133
40
144
10
111
154
16
38
64
57
56

157 .

82
121
145
21
106
46
138
137
128
135
148
12
132
76
48
85
99
54
72
37
32
44

1009
1013
1020
1038
1051
1062
1064
1065
1078
1082
1089
1100
1110
1115
1124
1152
1153
1158
1185
1189
1195
1227
1238

Juhatus.

Naiskodukaitse Keila I jsk. loterii võitude nimekiri.
Pilet

Võit

Pilet

Voit

Pilet

Võit

Pilet

Võit

Pilet

Võit

Pilet

Võit

Pilet

Võit

Pilet

Võit

4
7
9
13
15
22
46
52
76
93
117
131
136
144
145
153
173
176
181

71
145
92
17
8
2
15
22
87
114
113
25
150
96
136
30
139
48
20

185
219
221
225
240
241
243
279
281
301
310
324
328
334
347
356
362
370
375

64
133
106
11
138
23
116
66
144
63
1
45
14
38
21
79
105
19
59

376
381
396
401
420
423
425
429
435
438
439
444
463
466
471
486
509
516
519

117
97
95
89
94
55
26
82
49
60
132
39
129
34
124
93
141
109
47

527
536
543
545
567
585
588
591
599
611
617
619
637
643
644
647
650
678
713

3
112
127
80
4
130
98
31
81
54
119
142
99
140
28
29
86
32
137

716
734
740
753
758
765
777
782
783
792
793
796
826
841
850
864
871
887
901

56
27
53
104
121
7
125
74
90
24
12
134
118
68
102
13
58
70
42

903
908
917
940
947
949
950

78
110
50
67
103
108
122
131
120
43
36
88
77
147
16
44
115
62
41

1116
1121
1126
1157
1193
1195
1199
1229
1254
1263
1297
1317
1319
1323
1346
1348
1350
1354
1364

35
40
6
91
61
111
73
85
149
83
84
100
148
69
128
75
101
135
46

1368
1378
1407
1409
1411
1418
1421
1430
1432
1435
1439
1444
1451
1473
1475
1478
1486

57
10
143
72
33
76
9
52
37
65
107
123
18
5
51
146
126

1003
1006
1007
1024
1046
1074
1079
1092
1097
1105
1106
1113

Võidud antakse välja kuni 22. aug. Keila vallamajas.

Ju hatus.
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Naiskodukaitse põhimäärused,
§ 12.
Naiskodukaitse tegev- ja toetavliikmeks vastuvõtmine sünnib v a s tava sooviavalduse põhjal, mille
juures peavad olema 3 soovitaja
naiskodukaitse liikme või kaitseliitlase allkirjad ja sooviavaldaja
päevapilt.
Naiskddukaitse liikmeks astumise, samuti sa naiskodukaitsest
lahkumise sooviavaldus esitatakse
naiskodukaitse jaoskonna esinaisele või juhatuseta.
Naiskodukaitse liikmeid võtab
vastu ja vabastab (eemaldab) naiskodukaitse jaoskonna juhatus. Jaoskonna juhatuse otsused liikmeks
vastuvõtmise ja liikmest vabastamise kohta esitatakse ringkonna
esinaise kaudu kinnitamiseks maleva pealikule (§ 38). Maleva pealiku kinnitamisega juhatuse ostused
astuvad jõusse.
Naiskodukaitse auliikmed valib
naiskodukaitse keskkogu naiskodukaitse esinaise ettepanekul (§23).
§ 13.
Naiskodukaitse liikmeks astumisel iga liige peab andma pühaliku
tõotuse, et ta ausasti töötab kaitseliidu ja naiskodukaitse eesmärkide
saavutamiseks, heatahtlikult täidab
põhimääruste ja kodukorra nõuded,
oma juhtide käsud ja juhatuste
määrused ning korraldused. Pühaliku tõotuse tekstile kirjutab sooviavaldaja alla sooviavalduslehel
sooviavalduse sisseandmisel. Esimesel võimalusel korraldab naiskodukaitse üksuse juhatus uutele
liikmeile avaliku pühaliku tõotuse
andmise tseremoniaali, mille kohta
seatakse kokku vastav akt.
Naiskodukaitse pühaliku tõotuse
tekstiks on Vabariigi Valitsuse poolt
kinnitatud kaitseliidu pühaliku tõotuse vorm (kaitseliidu põhikiri § 10).
§ 14.
Naiskodukaitse liikmed, kelle
tegevuse tagajärjel kaitseliidu või
naiskodukaitse huvid, au ja eesmärgid kannatavad, kes ei täida
nende peale pandud kohustusi või
kes eksivad põhimääruste ja kodukorra vastu, eemaldatakse nimekirjast kustutamise või naiskodukaitsest väljaheitmisega.
Naiskodukaitsest eemaldamise
otsustab osakonna juhatus. Eemal-

damise otsus esitatakse ringkonna
esinaise kaudu maleva pealikule
kinnitamiseks
Naiskodukaitsest eemaldamise
õigus on ka maleva pealikul iseseisvalt või ringkonna esinaise
ettepanekul (algatusel).
§ 15.
Juhatustesse ja revisjonikomisjonidesse võib valida ainult täisealisi naiskodanikke-tegevliikmeid.
III. Naiskodukaitse vara.
§ 16.
Oma ülesannete teostamiseks
naiskodukaitse saab tarvilised summad oma tuludest, annetustest ja
toetustest.
IV. Naiskodukaitse organisatsioon
ja üldjuhtimine.
§ 17.
Naiskodukaitse organisatsiooniliselt jaguneb ringkondadeks ja
ringkonnad — jaoskondadeks.
Oma suurusest hoolimata on
naiskodukaitse kõik ringkonnad
omavahel ja jaoskonnad omavahel
üheõiguslikud.
Ringkonnad moodustatakse malevate, jaokonnad — malevkondade
ja vähemate kaitseliidu majandusadministratiivüksuste juures.
Naiskodukaitse
ringkondade
asutamine sünnib kaiseliidu ülema,
jaoskondade asutamine — maleva
pealiku otsusel. Ettepaneku naiskodukaitse jaoskonna asutamiseks
maleva pealikule teeb ringkonna
esinaine või selle kaitseliidu üksuse,
kelle juures jaoskond kutsutakse
ellu, pealik. Maleva pealikul on
õigus ka iseseisvalt jaoskond! ellu
kutsuda ja neid likvideerida.
§ 18.
Naiskodukaitse ülemaisteks organeiks on:
1. naiskodukaitse esinaine;
2. keskkogu ja
3. revisjonikomisjon.
§ 19.
Naiskodukaitse esinaine on naiskodukaitse tegelik juht, kes tegutsemiseks tarvilised sihid, ülesanded, juhtnöörid ja üldkorraldused
saab kaiseliidu ülemalt.
Naiskodukaitse esinaise määrab
ja vabastab ametist kaitseliidu ülem.

(Järg 2).

Esinaisele vahetuteks abilisteks
on sekretär ja laekahoidja, kelle
m ä ä r a b ja vabastab ametist samuti
kaitseliidu ülem. Sekretäri ja laekahoidja kandidaadid esitab naiskodukaitse esinaine.
§ 20.
Naiskodukaitse esinaise ülesanded on:
1. naiskodukaitse esindamine
ja naiskodukaitse tegevuse juhatamine tihedamaks koostööks ja
kasuks kaitseliidule;
2. kaiseliidu ülema korralduste
täitmine;
3. kaitseliidule ja naiskodukaitsele tulude muretsemise eest
hoolitsemine;
4. naiskodukaitse varade ja
ettevõtete valitsemine, kuid see ei
ole tehtud ülesandeks kaitseliidu
peastaabi majandusosakonnale:
5. keskkogu otsuste täitmine,
kui need ei ole vastolus kaitseliidu
ülema korraldustega või seisukohtadega ;
6. aastaaruande, tegevuskava
ja eelarve kokku seadmine ja kaitseliidu ülema teadmisel keskkogule
esitamine;
7. naiskodukaitse töö järelvalve ;
8. kaitseliidu ülema pidev informeerimine naiskodukaitse kavatsusist, tegevusest ja vajadusist;
9. keskkogu koosolekute ettevalmistamine ja kokkukutsumine;
10. kodukorras ja muude erimääruste väljatöötamise korraldamine.
Kui naiskodukaitsel on kaitseliidu keskjuhatuse otsusel juriidilise isiku õigused, siis on naiskodukaitse esinaisel kaitseliidu
ülema nõusolekul õigus naiskodukaitse nimel juriidilisis küsimusis
esineda või väi jäända igasuguseid
volikirju, eriti nõudmiste ja kaebuste esitamiseks ning kostmiseks
kohtus. Volikirjadele kirjutavad alla
naiskodukaitse esinaine ja kaitseliidu peastaabi ülem.
§ 21.
Keskkogu on naiskodukaitse
ülemaiseks korraldavaks organiks.
Keskkogu moodustavad:
1. naiskodukaitse esinaine ja
2. ringkondade juhatuste esindajad järgmiselt:
ringkonnad, kel kuni 500 liiget —
2 esindajat, kel 501 või rohkem
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liiget — 3 esindajat. Üks esindajaist
peab olema ringkonna esinaine
või ta esindaja.
Keskkogu koosolekust võib eesõigusega võtta osa kaitseliidu ülem
või ta esindaja.
§ 22.
Keskkogu koosolekud on korralised ja erakorralised. Korralise
koosoleku kutsub kokku naiskodukaitse esinaine üks kord aastas ajavahemikul 1. märtsist kuni 15. maini.
Kaitseliidu ülem ja naiskodukaitse
esinaine võivad keskkogu ka erakorraliselt kutsuda kokku. Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse
ühes päevakorraga vähemalt 14
päeva ette. Päevakorra kava esitatakse kaitseliidu ülemale kinnitamiseks. Kinnitatud päevakorda ei
saa kaitseliidu ülema nõusolekuta
täiendada uute päevakorra-punktidega.
Keskkogu koosolekuid juhatab
koosolekul valitud juhataja, protokolli kirjutab koosolekul valitud
sekretär. Protokollile kirjutavad alla
koosoleku juhataja, sekretär ja
koosoleku poolt valitud kolm protokolli kinnitajat.
Koosolek on otsusvõimeline, kui
on kohal vähemalt pooled ringkondade esindajaist (§ 21).
Otsused tehakse lihthäälteenamusega. Valimisad põhimääruste
järele (§ 23) toimetatakse kinnisel
hääletamisel.
Keskkogu koosolekute protokollid esitatakse kahe nädala jooksul kaitseliidu ülemale. Kaitseliidu
ülemal on keskkogu otsuse kohta
veto-õigus, mille tarvitamisel ta
lahendab küsimuse lõplikult.
§ 23.

Keskkogu ülesandeks on:
1. Naiskodukaitse tegevuse sihtjoonte ja ülesannete kohta seisukoha võtmine, pidades silmas eeskätt kaitseliidu soove ja huve; .
2. Aastaaruande, tegevuskava
ja eelarve vastuvõtmine;
3. Naiskodukaitse revisjonikomisjoni liikmete valimine (§ 41);
4. Naiskodukaitse
auliikmete
valimine (§ 11);
5. Ettepanekute tegemine naiskodukaitse põhimääruste ja kodukorra kohta.
V. Ringkonna juhtimine.
§ 24.
Naiskodukaitse ringkonna organid on:

1.
2.
3.
4.

Ringkonna esinaine;
Ringkonna juhatus;
Ringkonnakogu ja
Revisjonikomisjon.
§25.

Naiskodukaitse ringkonna juhiks on ringkonna esinaine, kelle
määrab ja vabastab ametist kaitseliidu ülem maleva pealiku esitusel ja naiskodukaitse esinaise teadmisel.
Ringkonna esinaine on maleva
pealikule vahetuks abiliseks naiskodukaitse töö ja tegevuse korraldamise alal kaitseliidu ja eriti
maleva huvides. Tegutsemiseks
ja koostööks malevaga tarvilised
ülesanded, juhtnöörid ja korraldused ringkonna esinaine saab
maleva pealikult. Tegutsemiseks
üleriiklikus ulatuses ja kõigi ringkondade tegevuse kooskõlastamiseks nende ühises töös annab
ringkonna esinaisele juhtnööre
naiskodukaitse esinaine.
§ 26.

Ringkonna esinaise ülesanded on:
1. Ringkonna esindamine ja
ringkonna tegevuse juhatamine
tihedamaiks koostööks ja kasuks
malevale;
2. Malevapealiku ja naiskodukaitse esinaise korralduste täitmine:
3. Ringkonna juhatuse otsuste
teostamine, kui need on kooskõlas maleva pealiku seisukohtadega;
4. Ringkonna tegevuse järelvalve;
5. Naiskodukaitse esinaise ja
maleva pealiku informeerimine
ringkonna töökavadest, tegevusest
ning vajadusist.
§ 27.

Ringkonna juhatuse moodustavad :
J. Ringkonna esinaine;
2. Ringkonna sekretär ja
3. Kolm ringkonna juhatuse
liiget.
Ringkonna sekretär on ühtlasi
ringkonna juhatuse sekretäriks.
Tal on ringkonna juhatuse liikme
õigused.
Ringkonna sekretär ja kolm
ringkonna juhatuse liiget valitakse
ringkonnakogu koosolekul kolmeks
aastaks (§ 32),
Ringkonna juhatus valib oma
liikmete seast ringkonna esinaise
asetäitja, laekahoidja ja sekretäri
asetäitja.
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Ringkonnakogu valib iga aasta
ringkonna juhatuse liikmeile kaks
kandidaati.
Igal aastal lahkub üks valitud
juhatuse liige vanuse järjekorrus.
Kahel esimesel aastal lahkuvad
liikmed loosi järele. Kolmandal
aastal lahkub sekretär ja üks juhatuse liige. Lahkunud sekretäri ja
juhatuse liikmete asemele valitakse
uued. Endisi liikmeid võib valida
tagasi. Valimised kinnitab maleva
pealik, mille ringkonna esinaine
teeb teatavaks naiskodukaitse esinaisele.
§ 28.
Ringkonna juhatuse koosolekud
kutsutakse kokku ringkonna esinaise või ta asetäitja kutsel tarviduse järele. Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse ette ühes päevakorraga. Koosolekuid juhatab
ringkonna esinaine või ta asetäitja.
Protokolli kirjutab ringkonna
sekretär või asetäitja. Protokoll
kirjutatakse kohe valmis. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed.
Koosolek on otsusvõimeline,
kui on koos ringkonna esinaine
või ta asetäitja, sekretär või ta
asetäitja ja kaks liiget. Otsused
tehakse lihthäälteenamusega. Häälte poolekslangemisel otsustab koosoleku juhataja hääl. Koosolekust
võivad võtta osa sõnaõigusega
naiskodukaitse esinaine ja maleva
pealik või ta esindaja.
Ringkonna juhatuse koosolekust
teatatakse ühes päevakorraga ette
maleva pealikule ja naiskadukaitse
esinaisele; viimaseil on õigus ka
oma algatusel ringkonna juhatuse
koosolekuid kutsuda kokku.
Ringkonna juhatuse koosoleku
protokollid pärast koosolekut esitatakse maleva pealikule.
Maleva pealikul on juhatuse
otsuste kohta veto-õigus, mille tarvitamisel küsimuse otsustab lõplikult kaitseliidu ülem.
§ 29.
Ringkonna juhatuse ülesanded on:
1. Ringkonna üldise tegevuse
korraldamine tihedaks koostööks
ja kasuks malevale;
2. Malevale ja ringkonnale sissetulekute muretsemine;
3. Ringkonna vara ja ettevõtete
valitsemine;
4. Maleva pealiku ja naiskodukaitse esinaise korralduste ning
ringkonnakogu otsuste täitmine,
kui viimased ei ole vastolus maleva pealiku seisukohtadega;
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5. Aastaaruande, tegevuskava
ja eelarve kokkuseadmine ning
esitamine maleva pealiku teadmisel ringkonnakogule kinnitamiseks;
6. Ringkonnakogu koosolekute
ettevalmistamine ja ringkonnakogu
kokkukutsumine;
7. Teiste ülesannete täitmine,
mis taotlevad naiskodukaitse eesmärke.
Kui ringkonnal on kaitseliidu
keskjuhatuse otsusel juriidilise isiku õigused, siis on ringkonna juhatusel maleva pealiku taadmisel
õigus välja anda ringkonna nimel
igasuguseid volikirju, eriti nõudmiste ja kaebuste esitamiseks
kohtus.
Volikirjadele kirjutavad
alla
ringkonna esinaine ja sekretär.
§ 30.
Naiskodukaitse ringkonna korraldavaks organiks on ringkonnakogu.
Ringkonnakogu moodustavad:
1. Ringkonna esinaine;
2. Ringkonna sekretär ja
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3. Jaoskondade esindajad igast
jaoskonnast järgmiselt:
Jaoskonnad, kel kuni 50 liiget —
saadavad oma juhatustest
ühe
esindaja ja iga järgneva täis või
algava 50 liikme pealt 1 esindaja
juhatusest juure. Esindajate hulka
peab kuuluma jaoskonna esinaine
või ta asetäitja.
Ringkonnakogu koosolekuist võivad sõnaõigusega võtta osa naiskodukaitse esinaine,
ringkonna
juhatuse liikmed ja maleva pealik
või ta esindaja.
§ 31.
Ringkonnakogu koosolekud on
korralised ja erakorralised. Korraline koosolek kutsutakse kokku
ringkonna juhatuse poolt üks kord
aastas ajavahemikul 1. märtsist
kuni 15. maini.
Naiskodukaitse
esinaisel, ringkonna juhatusel ja
maleva pealikul on õigus ringkonnakogu erakorraliselt kokku
kutsuda. Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse ühes päevakorraga vähemalt 14 päeva ette.
Päevakorra kava esitatakse maleva

pealikule kinnitamiseks. Kinnitatud päevakorda ei saa maleva
pealiku nõusolekuta täiendada uute
päevakorra-punktidega.
Ringkonnakogu koosolekut juhatab koosolekul valitud juhataja,
protokolli kirjutab ringkonna sekretär ja koosolekul valitud sekretäri abi. Protokollile kirjutavad
alla koosoleku juhataja, sekretär
ja koosoleku poolt valitud kolm
protokolli kinnitajat.
Koosolek on otsusevõimeline,
kui on kohal ringkonna esinaine
või ta asetäitja ja vähemalt pooled jaoskondade esindajaist (§ 30).
Otsused tehakse lihthäälteenamusega. Valimised põhimääruste
järele (tz 32) toimetatakse kinnisel
hääletamisel.
Ringkonnakogu koosoleku protokollid esitatakse kahe nädala
jooksul maleva pealikule.
Ringkonnakogu otsuste kohta
on maleva pealikul veto-õigus,
mille tarvitamise] küsimuse lõplikult otsustab kaitseliidu ülem.
(Järgneb.)

TRÜKITÖID,
nagu: m ü ü r i l e h t i , p e o p i l e t e i d , e e s k a v a s i d , l a u l u l e h t i ja igasugu muid,
maaseltsidele ja kaitseliidu allüksustele
alandatud hinnaga, ka kirjaliku tellimise
peale, valmistab k i i r e l t ja maitsekalt
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