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Toimetus ja talitus:

□mub kaks korda kuus.

Rakvere Viru Maleva staap.

Tellimise hind:

Telefon 8.

postiga 1 kroon aastas.

Kuulutuste hind:
Tellimisi võtavad vastu peäle maleva
staabi kõik kompaniide pääliknd
ja naiskodukaitse jaoskondade
esinaised.

Kuulutuste küljel 3 s. veeru mm.
Esiküljel. . . 8 „ „
„
Teksti sees . . 12 „ „
„

X 3 astäkäik.
KÄSKKIRI
VIRU MALEVALE.
Nr. 28,
11. juulil 1938. a. Rakveres.
§ 1.

Luban 2. õppepiirkonna insltrukt.
lin. Georg Sooden’i korralisele puh
kusele, arvates 05. juulist kuni 15.
juulini s. a.
Õiendus: Ijh. nr. 740.
2.
Kinnitan Jõhvi üksik patarei velt
veebliks August Korodi, arvates 20.
juunist s. a.
õiendus: 'Ijh. nr. 708.
§

§ B.
Kinnitan klassilaskuriteks kaitse
liitlasi järgmiselt:
Peresaare iiksikrühmas:
I klassi laskuriks — Karl Veere.
II klassi laskuriks — Andrei Ležnev,
Sõmeru kompanis:
I klassi laskuriks — Hugo Toimbak, Karl Salllo, Juhan Raudalu, Karl
Jürna, Leonid Uvarov,
II klassi laskuriks — Artur Jürna,
Eduard Mätlik, Elmar Volberg, Ar
tur Järve, Harald Lääniste, Julius
Viikberg, Edgar Rootsile!, Juhan
Kuuse, Eduard Kivimäe, Albert
Kütt, Kaarel Lindla, Hugo Viikberg.
§ 4.
Lugeda Malevasse vastuvõetuks
endine Vlalga Maleva kaitsel. Karl
Lõiv ja Petseri Maleva kl. Mihail Gorodskoi, arvates 29. juunist s. a. ja
arvata Kiviõli kompani koosseisu.
Õiendus: Ijh. nr. 540.
§ 5.
Lugeda Malevasse vastuvõetuks ja
arvata Iisaku kompani koosseisu en
dine Rägavere kompani kaitsel. Tar

mo Äl-deri p. Vaistla, arvates 01.
maist s. a.
§ 6.
Lugeda Maleva koosseisu Ringkon
na ja jaoskondade nimekirjadesse
liikmeid vastuvõetuks järgmiselt:
K.-Järve jaosk. koosseisu:
Helene Rõõm, Elfride Hurma, Ene
Kuusik, Alma Veike, Elfriide Räis,
Helene Ülavere, Leida Sakk, Zoja
Grafov, Olga Rakov.
Õiendus: Ijh. nr. 671.
§ 7.
Maleva koosseisust ja üksuste ni
mekirjadest mahakfustutada kaitse
liitlasi järgmiselt:
T~hvi ükjsikpjatarei koosseisust:
Sõjaväe teenistusse mineku tõttu
— Anlts Laanemets, arvates 14. juu
nist s. a. Johannes Sepp, arvates 01.
juulist s. a.
Eluikoha muutmise tõttu — Au
gust Sarap, arvates 012. juulist s. a.
Tudu üksikrühma koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu — Jaan
Moks ja Kahl. Sõna, arvates 01. juu
nist sv.a,
Vao kompani koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu — Hein
rich Paikla (Paulus), Richard Pau,
arvates 05. juulist s. a.
õiendus: Ijh. nr. 749, 748, 738.
§ 8.
Lugeda naiskodukaitse Sõmeru
jaoskonna liige A. Elvre (Essenson)
üleviiduks Rakvere suurtükiväe di
visjoni jaoskonda toetajaks liikmeks,
arvates 29. jiuunist s. a.
õiendus: Ijh. nr. 632.
§ 9,
Lugeda Aaspere kompani kl. Evald'
Lillakas üleviiduks Rakvere I malev
konna G-üksikrühma koosseisu elu
koha muutmise tõttu, arvates 02.
juulist s. a.
õiendus: Ijh. nr. 746.

§ 10.

Minu Issak. nr. 22. § 7 — 31. V. s. a.
osaliseks muutmiseks lugeda kl.
Aleksander Mihailov Kiviõli kompani
toetajaks liikmeks, arvates 15. maist
s. a., mitte kompani koosseisust lah
kunuks.
Õiendus: Ijh. nr. 540.
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11.

Maleva koosseisust ja Aaspere
kompani nimekirjast kustutada toe
taja liige Karl Mardi p. Om (Horn)
elukoha muutmise tõttu, arvates 22.
veebr. s. a.
Õiendus: Ijh. nr. 1651.
Alguskirj ale allakirjutanud.
G. Vaher,
kolonelleitnant,
Viru Maleva pealik.

KÄSUKIRI
VIRU MALEVALE
NR. 29.
15. juulil 1938. a.
Rakveres.
§ 1.
Luban III õppepiirkonna instruktor
kapten Aleksander Veelrna korrali
sele puhkusele, arvates 11. juulist
kuni 20. juulini s. a.
Õiendus: ljlh. nr. 763.
§

2.

III ciplpepiirkonna instr. kpt. Veeima kandis ette, et tema õn asunud
korralisele lubatud puhkusele arva
tes 11. juulist s. a.
Õiendus: ljlh. nr. 763.
§ 3.
Luban IV õppepiirkonna instruk
tori r. ltn. Eduard Kaurla korralisele
puhkusele 12. juulist kuni 21. juulini
s. a.
Õiendus: Ijh. nr. 768.
§ 4.
IV õppepiirkonna instruktor r. ltn.
Eduard Kaurla kandis ette, eft tema
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võistluste tingimuste kohaselt, välja
arvatud küttide meistervõistlus, kus
täpsuspüssi asemel, tarvitatakse ha
rilikku sõjapüssi; I V§ 5.
Suvine vaheaeg ei takislta siiski
Luban Maleva staabi I järgu kirju tarvilist eeltööde ja yalitovõ istluste
taja Leida Keldre korralisele puhku ärapidamist, mille pärast pallun aeg
sele arvates 15. juulist kuni 15. au sasti määrata kandidaadid ja teosta
gustini s. a.
da järjekindel treening. Kaitseliidu
§ 6.
ülema käsk õn, et pöörataks suure
V
õippopiirkonna instruktor r. lpn. mat tälhelpanu sõjapüssi tabavale
Tä|psüsipüssist Wastake
Enn Rannik kandis ette, et tema õn laskmisele.
Sõjaväe Õppeasutiste ülema käsutu häid tagajärgi, kuid sõjapüssi laskeses!, Sõjakooli ohvitseride klassi sis taga'järjed pole väärilisel kõrgusel.
seastumise katsetelt, tagasi jõudnud Siin tuleb laskureil uurida, kohaneda
ja oma ametikohuste täitmisele asu ja harjuda sõjapüssist laskmisele.
Eelolevad laskemeisteirvõistlused ja
nud 15. juulist s. a.
treening neile peaks-sõjapüssist lask
Õiendus: ijh. nr. 205.
mises tooma parandust.
'§ 7.
G. V a h e r.
Lugeda üleviiduks Vihula kompani
kolonelleitnant,
koosseisu elukoha muutmise tõttu
Viru Maleva pealik,. Kadrina malevkonna g-kaitse pealik
A. Karukäpp,
Jaagup Puustusmaa, arvates '20.
leitnant.
maist s. a.

Ärakiri.
Naiskodukaitse esinaise
RINGKIRI.

õn asunud lubatud korralisele puhku
sele, arvates 12. juulist s. a.
õiendus: lj’h. nr. 768.

§

vanem instruktor

8.

Vabastada tegevliikme kohustest
ja arvata toetajaks liikmeks Vihula
kompani kl. iLeopold Tamibek, arva
tes 20. juunist s. a.
Õiendus: Ijh. nr. 754.
§ 9.
Maleva koosseisust ja Vihula kom
pani nimekirjast lugeda lahkunuks
elukoha muutmise tõttu kl. Juhan
Marand, arvates 1. juulist s. a.
õiendus: Ijh. nr. 754.
Aflguskirjäle allakirj utanud:
G. Vaher,
kolonelleitnant,
Viru Maleva pealik.

K. L.
Viru Maleva Pealik
14. juulil 1938.
Nr. 772. Rakveres.

Ringkiri

Kõikide üksuste pealikutele.
Suvise vaheaja tõttu Maleva staap
ei korralda varem, võistlusi, kui Ma
leva aastapäeval, 04. septembril s. a.,
millal peetakse ära Rakveres, Paler
mo laskerajal Maleva meistervõistlused, ühtlasi Maleva aastapäeva ilaskevõistluste nime all.
Meistervõistlustest võivad osa võt
ta igast kompamist ja üksikrühmast
kuni 5 võistlejalt.
Kohtadele tulnud kaitseliitlastele
antakse auhindu.
Laskevõistlused > peetakse endiste

Kolgi üksuste pealikutele.
Maleva pealiku käsul avaldan tead
miseks Maleva aastapäeva võistluste
kava 04, septembril s. a. Rakveres:
1. Jao rännakvõistlused (6 kait
sel.) —■ kuni 10 kirri.
2. Ratturj ao rännakvõistlused (6
kl.) — kuni 25 kkn.
3. Köieveo võistlused (meeskond
10 kl.).
4. Kombineeritud teatejooks 4X
100 m.
Eelpool nimetatud võistlustest
peab iga malevkond osa võtma vähe
malt ühe meeskonnaga.
5. Sõjaväeline kolme võistlus ühes
laskmisega.
6. Granaadi kaugus- ja tabavusviskevõistlused..
7. 1500 mtr. jooks, oda-visked,
o n q*i-i õn liT\p

8. Olümpia teatejooks. 100+200'+
400 | 800 mtr.
Palun malevkonna pealikutel ja
üksuste spordipealikutel alustada
aegsasti meeskondade valikut ja et
tevalmistust.
Kontaktis õpipepiirkonna instruk
toritega ära pidada kohtadel malevkondade valikvõistlused.
Rakveres, 14. juulil 1938. a.
A. Kä rukäpp,
-leitnant, , u vanem instruktor

H. Jürgens,
Maleva spordipealik.

Nr. 69.
Tallinnas, 7. juulil 1938. a.
Palun anda edasi kõikidele NKK.
liikmetele, kes esinesid KL. Võidu
püha paraadil, aitasid kaasa mitme
suguste toitlustusülesaninete täitmi
sel! samal ajal, minu otsekohene tänu.
NKK. esinemine paraadil samuti kõi
kide temale pandud toitlusülesannete
täitmisel oli kõigiti laitmatu ning an
dis tunnistust NKK. organisatsiooni
kõigest sisedistsipliinist.
E. Männik.
Nkk. esinaine
; '

___________

Naiskodukaitse jaoskonna
esinaistele.
Naiskodukaitse esinaise korraldu
sel 1. juulist — 1. sept. k. a. õn NKK.
organisatsioonis puhkeaeg.
Palun
jaoskondi hoolitseda võimalikult sel
le eest, et selles ajavahemikus väldi
takse igasugused NKK. üritused.
Rakveres, 9. joiulil 1938. a.
H. Mahla.
Ringkonna esinaine.

NKK. jSRidskonna esiriaistele.
30., 31. juulil jä 1. augustil s. a,
korraldab NKK. Keskjuhatus Võrus
esimese sanitaarlaagri. Sanitaarlaagri kavas õn: 1) loengud NKK. sanitaartöökavadest, 2) praktilised har
jutused, 3) loeng ja gaasikaitse de
monstratsioon1, 4) väljasõit. Osa võt
ta võivad sanitaarlaagrist igast jaoskonnat üks liige. Sõit raudteel sandtaarlaagrisse ja tagasi õn tasuta.
Kavas ettenähtud väljasõidu eest tu
leb osavõtjail tasuda tegelikud kulud
Sanitaarlaägrist osavõtjatel tuleb
kaasa võtta: 3 voodilina, padjakott,
2 käterätti, voodivaiip ja tualetlttarbed. Palun jaoskondi hiljemalt 22.
juuliks k. a. teatada sanitaarlaagrist
osavõtjate nimed. Tasuta sõiduavalduste saamiseks palun aegsasti pöör
duda Viru Maleva staabi poole.
H. Maija.
Ringkonna esinaine.

