I l m u b kaks korda tuus

Toimetus ja talitus:
Tallinn, Kaarli tiin. nr. 8.
tu malewa staap — tel. 451;

Tellimise hind aastas:

litsuste wiisi —
— ää 50
50 snt.
snt.
illsitult
-— källt.
1 lr.

Harjulane

Kuulutuste hind:
Kuulutuste lüljel 8 f, m. m.
Esimesel
„
10 „
Teksti sees
12 „
K. l. 50 protsenti hinnaalandus.
Tellimisi wõtawad wastu koil kmp.
päälikud ja naisjaost. efinatsed.

K a i t s e l i i d u H a r j u malewa hääle l a u d j a
Nr. 10.
Sisu.

25. mail 1932. a.

V aastakäik.

1) Laagrid; 2) Malewa Plk. ksk. nr. 19; 3) Teadaanded; 4) Õpeala; 5) Kehaline kaswatus;
7) Naiskodukaitse ala; 8) Noortekotkaste ala ja 9) kuulutused.

Mlllewa snwilllllger ja mlllewaPilw korllllhlltlllzse mlma efinlllljlllkkögll otsusel Mm 18. ja
19. jaanil s. a.
Et malewkondade suwilaagrid, peale
Kuusalu malewkonna, käesolewal aastal
ära jääwad, tuleb igal kaitseliitlasel,
kellel erilisi takistusi pole, malewa laag»
rist osa wõtta, mis tarwilik ettewalmistufeks wabatahtl. oma peale wõetud
kohuste täitmisel edukaks koostööks, mõttelähetusteks ja meelelahutuseks.
Laagripealikuks olen mina. Abiks
lnääran oma abi major E. Saulep'i.
Sifekorrapealiknks
— Kloostri
l"alewkonna pealik kpt. V . Sepling'i,
^Male abiks — Kose malewkonna pea"k kpt. A. Umjärw ja Nissi malewk.
peaUk Sx Kalda.
Väepealikuks — wan. instr. kpt.
!*• Lind'i; abideks — leitn. A. Wälja
la n. ltn. A. Jakobson.
Spordipealiknks — malewa spordipealik A. Sork'i; abideks — malewa
'pordipealilu abi A. Kukk ja V . Laup.Ntajanduspealikuks - plk. E.
Zeimberg'i, temale abiks: plk.plk. J . Naja,
^ Arak, F . Nilp ja res. kpt. Preismann.
b propagandapealikuks — malewa
Apagandapealik N. Kuris; temale abiks
"k. Q. Neinthal.
. ^anitaarpealikuks — malewa fan.
pealik Dr. E. Pihlak; temale abiks —
°r. Nilson, Tr. Greenberg; peäle
j , "~~ samariitlased ringkonna esindaI^tckogu poolt määratud jaoskondadest.
. ^idepealikuks — Napla malewk.
8F* kpt. E. Neps'i, temale abiks —
s'"le malewk. pealik E. Kuljus ja Kuu' " " malewk. pealik 3. Ilbak.
laagrist osawõtmine.
Du wäga soowitaw, et malewa suwi"agnst wõtaksid wähemalt osa:

öarku kompaniist
Saue
„
Pääsküla-Tänas. üks. r.
Saku kompaniist
Saku as. üks. rhm.
Nabala kompaniist
Kurna üks. rhm.
Waida üks. rühmast
Mõigu
,,
Nae kompaniist
Aruküla üks. rhm.
Ioelehtme kompamist
Nehatu
„
Anija
„
Kodasoo
„
Kiiu
„
Kolga
Kõnnu
„
Loksa üks. rhm.
Naasiku kompaniist
Peningi
„
Alawere
„
Nawila
„
Kuiwajõe
„
Tuhala üks. rhm.
Triigi kompamist
Juuru
„
Ingliste
„
Iärlepa
„
Kaiu
„
Kuimetsa „
Napla
„
Waltu
„
Kohila
„
Kohila paberiw. üks. r.
Hagudi kompaniist
Kehtna
„
Naiküla
„
Järwakandi I. kompaniist
Järwakandi II„
Kabala kompaniist
Hageri
„
Lohu üks. rhm.
Keila kompaniist
Paldiski
„
Waana üsk. rhm
Kloostri kompaniist
Harju-Nisti „

— 60
— 25
— 20
— 25
— 25
— 20
— 20
— 15
— 15
— 25
— 15
— 15
— 40
— 15
—10
— 10
— 10
— 10
10
— 10
— 15
— 15
— 20
— 15
— 10
— 20
— 20
— 15
— 15
— 10
— 10
— 10
— 10
— 30
— 10
— 15
— 10
— 10
— 10
— 20
— 10
— 30
— 8
— 50
— 35
— 10
— 40
— 15

6) Allüksuste Päälikute korraldused:

— Wihterpalu üks. rhm. — 5
— Nõwa
„
„
— 5
— Niisipere
„ „
— 25
— Warbola kompaniist
— 20
— Kernu
„
— 10
— Laitse
„
— 35
— Ellamaa üks. rhm.
— 3
Õppused laagris korraldatakse eriüksüstele nende erialade kohaselt, mispärast:
1. Natsakomandol oma hobustega.
Kui aga osa ratsakomando mehi ei saa
oma hobustega laagrisse sõita, katsub
malewa staab hobuseid õppuste ajaks
saada kaitsewäest.
2. Side meeskondadel ja kaitseliitlaste!,
kes kaitseväes side üksustes teeninud,
ilmuda kõigil Side meeskonnale õppuste
korraldamiseks kaasa wõtta kõik malewa
staabi poolt wäljaantud kommutaatorid
ja telefoni aparaadid.
3. 5?eila- ja Kloostri gaasikaitse mees°
kondadel kaasa wõtta koik wäljaantud
gaasikaitse wahendid.
4. Naske klp. meeskonna õppustele
tuua laagrisse wäljaantud rasked kuulipild. ja 2 lindikasti ühes lintidega.
5. Samariitlaste! ja fanitaarpersonaalil
— muretsetud esimese abiandmise wahenditega.
Malewkondade!, kellel lipud, wõtta
nad kaasa, Lipumeeskond wähemalt 28
meest malewk. päälikute karraldusel.
Riietus.
Laagrisse tulla wormis, kellel see aga
puudub, siis wähemalt käesidemega.
Wormi soetamine on wäga soowitaw.
Kõige odawam ja praktilisem on muretseda suwipluuse ja müts, missuguseid
esemeid wõib kätte saada umbes 7—8
krooniga, eriti siis, kui naiskodukaitse
jaoskonnad pluusede õmblemiseks kaasaaitawad.
Laagrisse kaasa w õ t t a :
supilusikas, teekruus, käterätik, seep ja tekk
— wiimane wõib olla ka 2 mehe peale.
Kohale sõitmine — kõigil laagrist
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osawõtjail kaitseliitlaste! ja naiskodukaitse
liikmeil wälja sõita rongidega: 1) Tallinna-Tapa liinil — rongiga,
mis jõuab Tallinna 18. VI. kell 08.20;
ümberistumine Tallinn-Wäike jaamas
rongile, mis waljud kell 09 52.
2) Paldiski-Tallinna liinil — rongiga,
mis jõuad Tallinna 18, VI. kell 08,38;
ümberistumine Tallinn-Wäike jaamas
rongile, mis waljud kell 09 52.
3) Haapsalu^Tallinna liinil — rongiga, mis jõuab Tallinna kell 08 38;
ümberistumine Tallinn-Wäike jaamas

rongile, mis wäljub kes 09.52.
4) Pärnu^Tallinna liinil rongiga, mis
jõuab Sakku kell 10,34.
5) Kõigil, kes kogunewad Tallinna
mitmesugustel sõiduwahenditel, wäljasõitmine Tallinna-Sadama jaamast k. 09 20.
S õ i t raudteel tasuta, samuti weoautodel ja omnibussidel, wiimastel
malewa ja allüksuste kulul.
Sõidupiletid raudteel saadab wälja
malewa staap.
Toitlustamine.
Toit on kõigile tasuta. Toitu wal-

mistab S a k u as. naisjaoskond.
Geinelaud laagris ja laskerajal korraldawad 24. apr. ringk. esindajatekogu
koosolekul määratud jaoskonnad.
Sõidupiletite wäljasaatmisea ja toitlustamise korraldamiseks palun kompaniide ja üks. rhm. päälikuid ning jaosk.
esinaist hiljemalt 12. juuniks teatada
osawõtjate täpne arw ja meeskonna
juhi nimi, kellele sõidupilet wälja saata,
Päewakord:
Õppused, wõist!, ja aastapäewa pidust,
wiiakse läbi allpool toodud kawa järele:

Harju malewa aastapäewa ja laagri tegewuskawa 18. ja 19. juunil Sakus.
Üksused ja
alad

Taktikaline wäljaõpe
1. kompanii 2. kompanii

S310.00~-13.00

15.00—1600

QB

ti
MS

»

Jagu
pealetungil

Jagu
kaitsel

12.00—14.00

Ühenduste
loomine antub Ülesande
kohaselt.
Tööfonbabe
waheline
wõiftlus.

Ratsa
jao

R.-klp.
materjalosa ja
hoolekanne

Torbiku
õppus

« -8

Oi

"3

5 S

eo

•B
a

Kolleftiiw
R.-klp.
gaasifaitse
wahenditega
tutwunernine. laskeharjuDegaseerirnise
tuseb.
õppus.
j a

J2 <«*

ja

>X3 "te>

j-»

^Bl^^ «

j6

Õhtusöök

18,00—20.00

08.00—12.00

Telefoni materjalosa ja
wigastufeb,
Üheubüste
loomine.

Ratsa
üfsikriwi

riwi

17.00—18.00

06.00—08 00

£

Jagu
kaitsel

Jagu
pealetungil

24.00

Naisfobukaitse
tegewus

Laffmijeb

Lõunasöök ja ettewalmiswseb õppusteks.

16.00—17.00

20.00

Rasfe
klp. rühm

Kogumine, teatejooks Iärwafanbist Sakfu, jalgrattasõit rakmetes Wasalernmast Sakku,
laagri korralbarnine, tutwunernine laagri sisekorraga, laagri awamine.

13.00—14.00
14,00—15.00

Gaasifaitse
fomanbo

Sibefomanbo

Ratsakomando

jCk

- 2 es ua

S

'1 «B

»

a

'ts

ffi-^

waheaeg.

Laagri pidustused ja meelelahutused: 1. Wõrfpalli wõiftlus kornpaniibe-waheline ja naisjaos»
fondade-waheline. 2, 3 klrn. rnurbrnaa jooks. 3. Neljawõistluse 60 m. j . , granaabi wisfe, kaugushüpe.
4. Malewa föieweo wõistluseb (eelw.) 5. Gr. N. maabluswõiftlus. 6. Poksiwõistlus. 7. Massilise
wõitlemise bernonstratsioon. 8. Koomilised jooksud. 9. Huwilaskrniseb sportpüssift. 10. Loterii-allegri,
kaeratünn. 11. Laagri tuleb, westlused ja kõneb. 12. Tants murul puhkpillibe orkestri saatel
Ülestõusmine,
Kahepoolne taktikaline
õppus tankide toetusel
— pealetung ja kaitse.

hommikueine

Rühma
riwiõppus Side loomine
ja ettewal- pealetungil ja
mistuseb
kaitsel
wõistlusteks
Lõuna

ja

korraldamine.

R.-klp.
Maaalabe
rühm kaitgaasitamine
sel ja
kaitse poolel pealetungil
ja

Sanitaar teenistus, toidu
walmistamine
ja einelaubabe
korraldamine.

waheaeg.

M a l e w a Päewa Pidustused: 1. Awasõna. 2. Teatejooks 5XõO kornpaniibe-waheline. 3. Zzait*
jooks 3X50 naiskodukaitse jsk. waheline. 4. WõrkpalliwZiftlus meestele (lõppw) 5. Wõrkpalliwõiftlus
naistele (!öppw.) 6. Köiewebu (lõppw.) 7. Neljawõistluse 1000 rn. jooks. 8. Gr. R. maabluswõiftlus
tst 14.00—21 00
(lõppw) 9 Poksiwõistlus (lõppw.) 10. Gaasikaitse bernonstratsioon. 11. Wõirnlernise demonstratsioon.
12. Rahwawntsud. 13. Koomilisi jookse. 14. Ratsawõiftlufeb. 15. Walgeristibe ja auhinbade wäljaanbmine. 16. Loterii-allegri. 17. Huwilaskmiseb sporbipüssibest. 18. Tants.
M a l e w a laskewõistlused.
Täiskaliibri wõistlused kõikides klasMalewa laskewõistlused peetakse ära päälikutele tingimustel nagu awaldatud
sides
on malewkonna gruppide-wahelised
Harjul,
nr.
9
—
1932
a.
Osawõtmine:
18. juunil algusega kell 14.00 Männikul
ja
indiwiduaal;
sportp. ja püstolist ainult
igal
alal
ja
igas
klassis
5
meest
igast
täiekaliibri eri, A, B ja C klassides ja
malewkonnast.
indiwiduaal.
lahinglasknnne sportpüssift ja püstolitest

Nr. 10

H a r j u l a n e

Auhinnad: täiskal. A ja V klassi
grupid kaitsewad endiseid rändauhindu,
eri ja C klassis pannakse wälja uued
rändauhinnad. Kõikidel indiwiduaalaladel annetatakse l kohale tulijale auhind, II ja III kohale — diploom.
Padrunid — malewa pääliku kasutusPadrunitest, peale sportpüssi padrunite,
mis wõitlejate kulul.
Peäle nimetatud alade on weel lahingilmelife laskmise indiwiduaalne
wõistlus, mille tingimused teatatakse wõistluste algul. Osawõtt igast mlwk. ä
3 meest.
Ülesandmine: osawõtjate nimestikud alade kaupa saata malewa staapi
hiljemalt 14-ks juuniks.

Laagri spordiwõiftlufed.
Osawõtmine: Sportaladest laagris
(w. tabel) wõib osa wõtta järgmiselt:
3 klm. murdmaajooksus neljawõiftlusest,
Gr. N . maadluswõiftlusest, poksiwõistlusest ja tõstewõistlustest kõikidel aladel
— wabal arwul.
Wõrkpallimängus
Meestele igast üksusest 1 meeskond, wõrkp.
Mängus naistele igast jaoskonnast 1 naiskond, teatejooksudes meestele igast komp.
luks. r.) üks meeskond ja teatejooksus
naistele igast jsk. 1 naiskond. Köieweos
*- igast malewkonnast 1 meeskond. Natsawoistlustest — wabal arwul.
Ülesandmine: Woistlustest osawõtläte nimestikud anda hiljemalt esimese
laagripäewa kella 12 00 £3 laagri staapi.

Nlalewa Päewa ratfawoiftluste
kawa.
i 1. Woiftluste aeg ja koht. Wõist
used peetakse ära 19. VI. 32 a. Saku
laagris. Woistlustest wõiwad osa wõtta
Eiramata arwul ratsanikke, waatamata
hobuste tõu, wanaduse ja sugu peale,
^aduldus ja kaal waba.

2. Woiftlus alad:
1) Galoppiwõistlus.
2)
3)
4)
5)

Takistussõit.
Mõõgaga raiumine.
Piigiga torkamine.
Herdelli wõistlus.

6) Häire ühes saduldamisega ja wõidusõiduga.
3. Galoppiwõistlus.
a) Distants — 800 mtr.
b) Start ühekaupa.
c
) Sõidu kestel üksteisest mööda ajamine wõib sündida wäljaspoolt
sõidutee äärt.
°) Nnetus — ilma rakmedeta jä relwadeta.
e
) Wõiljaks loetakse see, kellel kõige
knrem aeg.

^.

4. Takistussõit.

^ / s t a n t s 150 mtr. Lendaw start,
^ n l waba. Takistusi 4, kõrgus 80 cm.
^"ustuseks on: latt barjeer, wits aed,

mudell«barjeer, kolmik barjeer. Niietus
— ilma rakmedeta ja relwadeta.
Punktide arwestamiue:
Puhas hüpe
0 punkti
Takistuste mahalükkamine esimeste j a l g a d e g a . . . . 4
„
Sama — tagumiste jalgadega 2
„
Ninnaga mahaajamine . . 8
„
Esimene tõrkumine ehk mööda
ajamine
2
„
Teine
6
„
Kolmas kord kõrwaldab wõist-.
Mlustelt
Kukkumine hobusega . . . 6
„
Natsaniku kukkumine . . 10
„
Oige suuna kaotamine ja
^ wale järjekorras takis^ Muste wõtmine . . .
10
„
Kui aga selle juures mõni takistus
on wahele jäetud — kõrwaldab wõistlustelt.
W o i t j a k s loetakse see, kellel wähem
punkte. Ühesuguste punktide arwu juures loetakse, woitjaks see, kellel lühem aeg.

5. M õ õ g a g a raiumine.
Distants 150 mtr. Lendaw start.
Allüür^galopp. Märkide järjekord: 1)
pool paremale alla, 2) pool wasakule
alla, 3) torge wasakule, 4) torge paremale.
Märkide kaugus üksteisest mitte alla
30 mtr. Märgid on: raiumiseks witsad
ja sawi, torkeks diskused, maha rammiseks ja torkeks — kott.
Hindamine.
Puhas löök . . . . .
0 punkti.
Witsa murdmine . . .
5 „
Märgi riiwamine ja möö'
dasõit
10 „
Sadulast kukkumine ehk mõõga kaotamine kõrwaldab woistlustest; kukkumine
ühes hobusega wõimaldab wõistlust uuesti
alata.
Woitjaks loetaksi see, kellel wähem
punkte. Ühesuguse punktide arwu juures see, kellel kiirem aeg.

57
hem punkte. Ühesuguste punktide arwu
juures see, kellel kiirem aeg.

7. Häire ühes saduldamisega ja
wõidusoidnga.
Distants — 800 mtr. Võistlejate
hobused seisawad lasingus saduldamata
ja wabastamata öö waljastega. Wõistlejad ise lamawad spordi riietes paljaste
jalgadega asemetel. Signaali järele riietuwad "wõistlejad, ning saduldawad ja
waljastawad igaüks oma hobuse korralikult, ning walmis saades sõidawad
määratud distantsi läbi. Niietus —
rakmetes ja relwadss.
Woitjaks loetaks see kellel kõige kiirem aeg.
M ä r k u s : riietus, saduldus ja wa!jastamine peab olema täiesti korralik s.o.
koik nööbid, haagid, pandlad j.n.e. peawad olema korralikult kinni pandud.
(K. S a a r )
major, malewa päälik.

Kuusalu malewkonua fuwilaager za mälestussamba awamine
Anijal, I I . Ja 13. juunil 1932 a.

Hr. WWWMeW fuwilaagert külast a m a s ja mälestussam. a w a m a s .
1. s^uufalu malewkonnal pidada 11.
ja 12. juunil s. a. suwilaager Anija
komp. spordiplatsil.
2. Laagri Päälikuks ~~ olen mina.
Sisekorrapäiilikuks — mlwk. plk.
3. I l b a k , temale abiks Kolga komp.
plk. L. O b erg.
Õpepäälikuks — wan. instr, kpt. K.
Lind, abiks Ita. A. W ä l j a .
Spordipäälikuks — malewa spordipääliku abi A. Kukk ja abiks F . Dunkel.
Majanduspäälikuks — Anija komp.
plk. abi 3 . G r e e n b a u m , abideks plk.
J . I t a l ja plk L. T o m a n d e r .
Sidepäälikuks — 5?odasoo komp.
plk. abi — J . N a s t, abiks A. T o h w e r,
Propagandapäälikuks — plk. J .
S c h n e l l ja M a u r e r Anija komp.
Sanitaarpäälikuks — malewkonna
6* P i i g i g a torkamine.
arst
Dr. K. K r a u s p . '
Distants 150 mtr. Lendaw start.
Laagrisignalist
— Martin K u u s kAllüür-galopp. Märkide järjekord —
1) pool paremale, 2) pool wafemale, m a n n — Anija kompaniist.
3) paremale maha, 4) pool paremale
rõngasse. Märgid on torgeteks paremale ja wasakule diskused, mahatorkeks
kott. Märkida kaugus üksteisest mitte
alla 30 mtr.
Hindamine.
Puhas torge ehk rõnga .
haaramine
0 punkti.
M ä r g i ehk ronga riiwamine 5
„
Mõõgatorge, maha lükkamine ehk möödasõit . . 10
„
Sadulast kukkumine ehk piigikaotamine
kõrwaldab woistlustest. Kukkumine ühes
hobusega wõimaldab wõistlust uuesti
alata. Woitjaks loetakse see, kellel wa-

3. Laagrisse ilmuda kõigil Kuusalu
malewkonna üksustel ja naiskodukaitse
jooskondadel I I * j n u n i l kell 11*00.
Üksuste päalikutel ja jsk. esinaistel esitada kohale jõudmise! sisekorra Päälikule
nimekirjad laagrisse ilmunute kohta.

4. Pkt. 2. tähendatud päalikutel oma
abidega ilmuda laagri asukohta eeltööde
läbiwiimiseks 10. VI kell 08.00.
5. Anija, Kiiu, Kodasoo ja Naasiku
kompanii päalikutel möärata ä 4 meest
Anija komp. plk. K. 5Luuskmanni käsutusse 10. VI. kell 10 00 laagri korraldamise töödele.
*
6. Igal laagrist osawõtja! peab kaasas olema magadisriided ja kruus. Koi-

H
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gil kaasawõtta wäljaantud relwad ja
warustus.
7. Ope- ja spordiabmõude ja laskemoona kohale ja tagasitoomise panen instr.
A. W ä l j a Peäle, temale abiks määran
E. S a g a d i .
8. Toitlustamine — Anija jaoskonna korraldusel, abiks Kõnnu ja Kiiu
jaoskonnad. Einelaua korraldamine —
Anija jaoskonna poolt.
9. Kolga, Kiiu, Naasiku- ja Jõelehtme jaosk. esinaistel määrata ä 2—3
samariitlast sanitaarpääliku käsutusse 11.
VI. kell 10.00.
Wõisttlused.
10. a) Sõjalise iseloomuga wõiftlused:
1. 10 klm. patrullsõit jalgratastel täies

a r
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rakmes — komp. waheline ühes lafkmisega 150 m. peält. Patrulli koosseis
3 meest ja 1 warumees.
2. 6 klm. rännakjooks, rännak rakmeis,
osaw. arw piiramata.
3. Sõjaline kolmewõistlus: 1000 m.
jooks, granaadi kauguswiske, laskmine
200 m. pealt, igast üksusest 3 meest.

7. Granaadi kauguswiske,
8. Kaugushüpe,
9. Kõrgushüpe.

c) Mängud.
1. Wolleypall, kompaniide waheline,
2. Köiewedu, kompaniide waheline,
3. Kombineeritud takistusjooks.

d) Naistele.
1. 60. m. jooks,
2. 5X60 m. teatejooks jaosk. waheline,

b) Kergejõustiku Võistlused.

3. Kaugushüpe,
4. Kõrgushüpe,

1. 100 m. jooks,
2. 4X100 m teatejooks, kompaniide
waheline,
3. 5X1000 m. teatejooks, kompaniide
waheline,
4. Kuulitõuge 5,44 klg kuuliga,
5. Ketaheide,
6. Odawiske,

5. 3 klm. jalgrattasõit,
6. Wolleypallimäng, jaosk. waheline.
Kergejõustikust osawõtjate arw piiramata, wolleypalli mängus, köieweos ja
teatejooksus igast üksusest üks meeskond.
A \a B kl. jaotus waata „Harjulane"
nr. 7/8 — 1931 a.

e) Lastewõiftlused.
Wõistlusala.
Wõistlustingim.

Grupi ja üksiklaskmine sõjawäe wintpüssift.
Eriklass

R e l w.

Päälikute
laskmine
üksikwõistl.

Sporbipüssi
laskmine
üksikwõistl.

9 m/m brown.

Sporbipüss.

Igast komp.
4 pik.

Igast komp.
4 osaw.

100 m. 10 r.
norm. märki.

Püstoli
10 ring.

Sporbipüssi
50 m.

C klass
B klass
•
Sõjawäe-, sõjawäe paranbatub ehk läpsuspüss.

Osawõtjad.

A klass

Igast kompaniist 3 meest ja 1 warumees.

M ä r k.

300 mtt. 10 r.
norm. märkl.

Distants.

300 M.

200 m.

200 m.

100 m.

25 m.

50 m.

Woiftluslaskube arw

6 seeriat
ä 5 lasku

4 seeriat
ä 5 lasku

3 seeriat
ä 5 lasku

2 seeriat
ä 5 lasku
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3 seeriat
ä 5 lasku.

Laskeafenbib.

Püsti 15 l.
Põlwelt 10 I.
Lam. käelt 5 l.

Püsti 10 l.
Põlwelt 5 l.
Lant. käelt 5 l.

Püsti 5 I.
Põlwelt 5 I.
Lam. käelt 5 l.

Püsti —
põlwelt —
lam. käelt 10 I.

Püsti, wabalt
käelt.

5 lasku igast
afenbift.

Proowilaskube
arw.

6 lasku

6 lasku

4 lasku

4 lasku

3 lasku

4 lasku

Piiramata.

7 lasku
3 min. jooksul,

5 lasku
5 min. jooksul.

Aeg.,
Tagajärgede
näitamine.

200 mtr. 10 ring. norm. märki.

I g a 5 lasuline seeria 5 minuti jooksul.

Proowilasub i ;a lasu ja wõistlu.ziasud iga 5 lasul ise seeria järel.

W õ i t l e j a t e l i i g i t u s : Eriklassis
woistlewad — esikütid ja I kl. kütid;
A kl. — II kl. kütid ja esilaskurid; V kl.
— I kl. laskurid ja II kl. laskurid; C kl.
— algajad.
Laskemoon — tuuakse kohale malewa staabi poolt ja antakse wälja tasuta,
peale sporbipüssi ja püstolite laskemoona,
mis läheb wõisilejate eneste kulul.
A u h i n n a d : A ja B kl. esimestele
kohtadele tulnud kaitsewad läinud aastaseid rändauhindu, eri ja C kl. I. kohtadele tulnud kaitsewad uuesti wälja"
pandud rändauhinnad; II. III. kohtadele

tulijad saawad diploomid.
Parilna üksuse wäljaarwamisel wõetakse aluseks kõikidel aladel 3 esimest kohta
ja punktid arwestatakse ühekordselt, s. o.
I. k. — 3 p., II. k. — 2 p., III. k. 1.
Võistlustele ülesanda hiljemalt 11.
juuniks kella 09 0l>ks.
Muu osas toimetakse kl. laskewõistluste määruste järele (1932 a. wäljaanne).
Ii. Wõistluste korraldamine ja
juhtimine.
I. Laskewõistlustel:
S w . wintpüssift — wanem kohtu-

Proowilasub
Proow ilas. eralbi.
üksikult, wõistlus- Wõistl. lasub 5 l.
lasub seeria lõpul
seeria järel.

nit kpt. K. Lind, kohtunikud pik. pik.
K. Erik ja Oksmann.
P ü s t o l i t e s t : wanem kohtunik J.Jogi,
abiks 3oh. Muru ja V . Lilleste.
Spordipüssift: wan. koht. lin. A.
Wälja, kohtunikud plk. plk. Känd ja
Mankin.
M ä r k u s : kohtunikua tegewuse kohta
waata ^Harjulane" nr. 7 Ihk. 67—1931 a.
II. Kergejõustiku wõistlusel:
Üldkorraldaja ja wanem kohtunik plkA. Kukk, abiks F . Dunkel, A. Krönström ja N . Tawast.
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Laagri päewakord:
11. juunil.
Kella 08.00—11,00 - Kogumine.
Kella 11.00 — Laagri awamine.
Kella 11.00-14.00 — 1. Laskewõistlufed. 2. Kergejõustiku ja sõjalise iseloomuga wõistlused. 3. Jao ja rühma
riwiõppused.
Kella 14.00—16.00 —Lõunawaheaeg.
Kella 16,00—19.00 — 1. Laskewõistlused. 2. Kergejõustiku ja sõjalise iseloomuga wõistlused. 3. Lahingdrill.
Kella 19.00-20.45 — Õhtusöök.
Kella 20.45—21.00 - Eha ja lipu
langetamine.
Kella 21.00-2400 — Mängud, kõned, laulud, westlused ja muumeelelahutus.
Kella 24 00-07.00 — Puhkeaeg.

Newisjoni komisjon: G. Põldmäe, W .
Kööp ja A. Päew, koik arw. 17. apr. f.a.
§ 2.
Karl Promet kandis ette, et tema on
Nabala kompanii koosseisu, warandused,
rahasummad üle annud Leo Jaanusele
1. mail s. a.
O i e n d n s : Ljh. nr. 35.
§ 3.
Leo Jaanus kandis ette, et tema Nabala kompanii koosseisu, warandused,
rahasummad ja asjaajamise Karl Promet'ilt wastu wõttis ja Nabala kompanii
juhtimisele asus, arwates 1. maist f. a.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 35.
§4.
Kinnitan kl. Noman Mark'i Kohila
kompanii pääliku abiks, arw. 1. maist f.a.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 35.

12. juunil.
Kella 07.00-08.00 — Hommikune
äratus, riietumine, eine ja liputõstmine.
Teenistuse huwides xvabaštan Alfred
Kella 08.00-11.00 — Kergejõustiku Lipu Paldiski komp. pääliku abi kohalt,
wõistlused meestele ja naistele.
Kella 11.00-12,30 — Lõunawaheaeg. arwates 15 maist s. a.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 35.
Kella 13 00 — Riigiwanema wastu§'6.
wõtmine (aeg wõib muutuda).
Kinnitan
res.
kapten
Hartwig NeinKella 15.00 — Mälestussamba awawald'i Paldiski kompanii pääliku abiks,
mine härra Niigiwanema poolt.
Gt laagrit külastawad hr. Riigi- arwates 15. maist f. a.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 35.
wanem ja kõrgemaid kaitseliidu
juhte ning kaitsewadast, siis on
§?•
tarwilik, et kaitseliitlased wõimaElukoha muutmise tõttu wabastan
tikult rohkemal arwul wormi riie- Friedrich Simsona Nissi malewkonna

tuses ilmuksid.

Pidutawa 12 juunil, awaldatakse järg'
mises „Karjulafts", mis ilmub 4. juunil s. a.

.^ ~
.
(K. S a a r),

fpordipääliku kohalt, arwates 14. apr. s.a.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 35.
§ 8.
5L i n n i t a n:

Laitse kompaniis: 3oh. Gutmanna
— komp. majanduspäälikuks; Mart Kobi
— komp.sidepäälikuks;3ohannes Loitand'i — I. rühma paulikuks; Hans Gefria — II. rühma Paulikuks; 3oh. Gutmann'i — I. rühma 1. jao paulikuks;
Nr. 19.
Eduard Molokofi — I. rühma 1. jao
pääliku abiks; Sans 3erlet'i — I. rühma
Tallinnas, 25. mail 1932 a.
2. jao paulikuks; Aleksander Molokofi
§ 1.
— I. rühma 2. jao pääliku abiks; Fr.
Kinnitan allüksuste walitud juhatused Wold. Kütt'i — I. rühma 3. jao pauja rewisjoni komisjonid koosseisus:
likuks ; 3üri Simowart'i — I. rühma 3.
1) Järwakandi \. komp. juhatus: jao pääliku abiks; Wold. Seljamägi —
kl, kl. P . Naig, J5. Jansen ja O. Jõulu, II. rühma 1. jao Päälikuks; Johannes
arwates 14, II. s, a. Newisjoni komis- Pirit'i — II. rühma 1. jao pääliku abiks.
jon: kl. kl. W. Saltsberg, 3. Sipelgas Aleks. Neintam'i — II. rühma 2. jao.
ja A. Leppik, arwates 21. IV. f. a.
päälikuks; Aug, 3lau — II. rühma 2.
| 2) Kaiu komp. juhatus: kl. kl. E. jao
pääliku abiks; 3aan Simsona II. rhm.
Astem, 3oh. Tõnu p. Vergstein ja N. 3. jao
Arnold Paulmanna
Tiimus. Newisjoni komisjon: A.NOO- II. rhm.päälikuks;
3.
jao
pääliku
abiks ja W.
siman, Ioh. Adu p. Vergstein ja A. Star- Wuldpafi — Laitse kompanii
pääliku
kopf, kõik arwates 26. aprillist s. a.
abiks,
kõik
arwates
1.
apr.
1932
a.
3) Nabala komp. juhatus: kl. lk.
§
9.
3. Natasepp, J. Siim'ja S. Tuisk.
Wabastan:
Newisjoni komisjon: N. Weltsiein, i).
Laitse kompaniis: W. Wuldpak'i
Natafepp ja N. Abro, kõik arwates
— I. jao Pääliku kohalt arw, 1. IV. 1932 a.
24. aprillist s. a.
Kõnnu komp. Arnold Mikiwer'i —
4) Rae komp. juhatus: kl. kl. E.
Poltimäe, G. Neinthal ja G. Põldmäe. propaganda pääliku kohalt; August Kull'i
major, Karju mal. päälik.

§m\ii mlem Miiliku klistiri.
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— II. rhm. pääliku kohalt; Artur Aus'i
— II. rhm. plk. abi kohalt; Arnold
Mankina — II. rhm. 1. jao pääliku
kohalt; Jakob Neskow'i — II. rhm. 2.
jao pääliku kohalt ja Adolf Kosk'i — II.
rhm. 2. jao plk. abi kohalt — koik Loksa
üks. rühma ülewiimise Puhul, arwates
5. IV. 1932 a.
Wuiwajõe komp. Willem Noger'i
— rühma pääliku kohalt; Willem Kont':
— rhm. Plk. abi kohalt; Arnold Topasia
— jao Plk. kohalt, kõik arw. 19. IV. 1932 a.
§ 10.
Tuhala üks. rhm. moodustamise puhul
wiin üle Kuiwajöe komp. Tuhala
üks. rühma alljärgnewad kaitseliitlased:
Willem Noger, Willem Kont, Arnold
Topasia, Karl Kranich, Jaan Tõnsing,
Anton Verner, Kans Kaal, Aleksander
Wahi, Noman Bokmann, Sans Feldmann, Nudolf Ellmann, Aleks. Noorberg, Joh. Puurland, Ioh. Kull, Ioh.
Nebane, Ewald Seppik, Ewald Wõmma
ja Ioh. Kullamaa — kõik arw. 19. IV s.a.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 239.
§ 11.
Loksa üks. rhm. moodustamise puhul
wiin üle Kõnnu kompaniist Loksa
üks. rühma alljärgnewad kaitseliitlased:
August Kull, Artur Aus, Arnold Manlin, Ferdinand Nelke, Johannes Käiste,
Johannes Mürk, Artur Gnadeberg, Erwin Lindström, Karl Wahtrus, Jakob
Neskow, Adolf Kosk, Neinhard Mühlbach, Anton Lepp, Paul Lintrop, Walter Meybaum, Josep Andrei, Joh. Kns*
tal, Anton Sõster, Paul Noopa, Aleks.
Noopa, Herman Schneider, Arend Neinholm ja Arnold Mikiwer — kõik arwates 25. IV. 1932 a.
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 240.
§ 12.
Wiin üle Peningi komp. Aruküla üts.
rühma V. Dietenberg'i, omal soowil,
arwates 6. apr. 1932 a.
Wiin üle Niisipere komp. Paldiski
kompaniisse Fr. Simsona, elukohamuutmise tõttu, arwates 18. maist 1932 a.
§ 13.
Malewa koosseisust lugeda lahkunuks
alljärgnewad kaitseliitlased:
Kuiwajoe komp.: Aleks. Kaal, August Takenberg ja August Hammer, kõik
elukoha muutmise tõttu; Jüri Schäftr
— omal soowil, kõik arw. 1. III. 1932 a.
Kohila komp.: Ernst Kaal — elukoha muutmise tõttu, arwates 18. maist
1932 a. ja 3. Ernesaks — loiu osawõtu
tõttu kl. tegewusest, arwates 18. maist s.a.
Hagudi komp.: August Trumann—
elukoha muutmise tõttu, arw. 13. maist s.a.
Järwakandi I. komp.: Aleksei Ott —
elukoha muutmise tõttu, arw. 1. maist s.a.
Kernu komp.: A. Ehrmann — surma puhul, arwates 20. apr. 1932 a.
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Keila k.: August Tammisson —
kaitsew. teenistusse mineku tõttu, arwates 20 apr. 1932 a.
§ 14.
Malewa koosseisu lugeda wastuwõetuks ja kanda malewa ning allüksuste
nimekirjadesse alljärgnewad kodanikud:
Tegewliikmeteks:
M õ i g u üks. rhm.: Karl°August Sepp
— arwates 18. V. 1932 a.
Waida üks. rhm.: Erich Michelson
— arwates 23. III. 1932 a.
Rae t.: Jaan Kranat, Jaan Wirkepuu, Elmar Noodi ja Jaan Mätas —
koik arwates 12. maist 1932 a.
Paldiski k. Artur Truuman ja August Kiwistik — mõlemad arw. 18. V.s a.
Triigi k.: Karl Laursona — arwates 18 maist 1932 a.
Alawere k.: Leopold Kreis — arwates l. apr. 1932 a.
Raasiku k.: Woldemar Veelmann
— arwates 15. VII. 1931 a.
Kolga k.: Heinrich Erik — arwates
28. IX. 1927 a.; Johannes Lilleberg —
arwates 17. VI. 1925 a.; Johannes
Ludwig — arwates 1. V. 1925 a.; Willem
Weskar — arwates 1. V. 1925 a. ja
Woldemar Lodu — arwates 1. V. 1925 a.
Iõelehtme k.: Erich Kamps, Arkadi
Worontfow, Erwin Iaksen, Ewald 3aksen, Ernst Paomann ja Arnold Iaksen
— kõik arwates 10, V. 1932 a.
Kodasoo k.: Ernst Born arwates
18. XI. 1927 a. ja Johannes Tohwer
— arwates 7. VII. 1925 a.
Kohila k.: Nudolf Sihwer ja Lembit
Treubladt — melewad arw. 18. maist s. a.
. Rapla k.: Artur Saarmann, Ewald
Seersandi, Jüri Wiikberg ja Woldemar
Palm — koik arwates 23. III. s. a.
Toetajaks liikmeks:
Waida üks. rhm.: Jaan Saar, arwates 23. III. 1932 a.
(K. S a a r)
major, malewa päälik

Teadaanded.
i.
Awaldan teadmiseks ja käsitamiseks
ning laskeklubide ümber organiseerimiseks kaitseliidu ülema poolt kinnitatud
laskesportlaste klubide põhikirja:

^Kaitseliidu Laskefportliste
Klubide Normal Põhikiri.
§ i.
Klubi nimi j<* asupaik.
Kaitseliitlased — laskurid, keda harilik õppelaskmise kool ei rahulda ja kes
tahawad enam harjutada ja asjasse suwe»
neda, koonduwad laskesportlisesse kluppi
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nime all
laskurklubi, asukohaga
Laskesportlaste klubid kutsutakse ellu
wastawalt kohalikkude oludele kas malewate, malewkondade, kompaniide, üksikute
rühmade ja teiste wastawate üksuste
juures.
§2.
Klubide ellukutsumine.
Koik kaitseliidu laskesportlised klubid
töötawad käesolewa Põhikirja alusel,
Laskesportlisi klubisid wõib ellukutsuda
ainult malewa pääliku nõusolekul ja loal.
Klubi asutamisest awaldatakse malewa
pääliku käsukirjas.
Samuti awaldatakse malewa pääliku
käsukirjas ka klubi päälikute ja nende
abide määramised.
§ 3.
Klubi eesmärk.
Klubi eesmärk on:
1. Laskmise sportlise harrastamise
lewitamisega ning kultiweerimisega äratada ja elawana hoida oma liikmetes
kindlat wõistlustahet, tungi wõidule pääsemiseks ja püüet oma wõimete igakülgseks wäljaarendamiseks;
2. tõsta ühingu liikmete laskeosawuse
tasapinda;
3. päälikutele ja instruktoritele kaasa
awitamine laskeasjanduslise ala korraldamisel.
§ 4.
Klubi tegewus.
Oma sihtide saawutamiseks klubi:
1. peab ülewal alalist ühendust oma
liikmete wahel;
2. korraldab oma liikmetele laskeharjutust;
3. korraldab oma liikmetele wõistluslaskmist ja laskewõistlusi teiste laskesportliste ühingutega;
4. awitab kaasa oma liikmetele ajakohaste relwade ja laskemoona muretsemisele;
5. korraldab laskeosawuse tõstmisele
kaasaawitawaid loenguid, demonsratsi^
oone ja kursuseid'
6. soetab laskeäsjanduslist kirjandust;
7. propageerib laskeäsjanduslist tegewust ja laskesportlist liikumist kaitseliitlaste hulkades.
§5.
i

Klubi koosseis.

Ühingu liikmeteks wõiwad astuda koik
kaitseliidu tegew, toetajad- ja auliikmed
ning Naiskodukaitse liikmed, waatamata
sellele, millises laskeklassis nad wiibiwad.
§6.
Wastuwõtmine.
Kluppi wastuwõtmise küsimuse otsustab üksuse päälik, kelle juures klubi organiseeritud. Soowiawuldus klubi liikmeks astumiseks eitatakse klubi päälikule ja sellele peab juurdelisatud olema,
kui astutakse malewkonna laskurklubi
liikmeks, foowiawaldaja kaitseliitlase kom«

pann wõi wastawa üksuse Pääliku soowitus, et foowiawaldaja laskmisest huwitatud ja lasketegewuseft innukalt osa
wõtab. On klubi moodustatud kompanii,
üksiku rühma wõi muu wastawa üksuse
juures, siis tuleb klubisse astujal hankida järgmise allüksuse Pääliku (rühma,
jao jne.) soowitus. ;
Soowiawaldus waadatakse läbi klubi
nõukogus ja need kanditaadid, keda nõukogu leiab soowitawamaks wastu wõtta,
esitatakse üksuse päälikule wastuwõtmise
otsuse kinnitamiseks.
Klubi organiseerimine.
Tegewuse alade järele klubi liikmed
jaotatakse ringidesse: täiekaliibri püssi
laskurite ring, wäikekaliibrilise püssi laskurite ring, püstoli laskurite ring, püstol-kuulipildujate laskurite ring, jahipüssi ring jne. Klubi liikmed wõiwad
korraga kuuluda ka mitmesse ringi.
Igale ringile määrab üksuse päälik
klubi pääliku poolt esitatud kandidaatidest
ringi wanem ja temale ühe abi.
§ 8Klubi juhtimine.
Klubi tegewust juhib ja kannab selle
eest wastutust klubi päälik. Klubi pääliku kinnitab ametisse malewa päälik üksuse pääliku poolt esitatud kandidaatidest.
Samas korras määratakse klubi päälikule kaks abi: üks lasketehttilisel ja teine
majanduslisel alal.
§ 9.
Klubi nõukogu.
Klubi pääliku juures moodustatakse
nõuande organina klubi nõukogu. Klubi
nõukokku kuuluwad: klubi päälik, mõlemad klubi pääliku abid ja ringide wanemad.
Klubi nõukogu ülesandeks on tähtsamate tegewus- ja muude kawade läbiharutamine ja liikmete wastuwõtmise
küsimuse kaalumine.
Nõukogu otsused kuuluwad üksuse pää'
liku kinnitamisele. Juhul, kui nõukogu
otsused ei leia kinnitamist üksuse pääliku
poolt, kantakse need ühes üksuse pääliku
eriarwamisega ette malewa päälikule,
kelle otsus lõpulik.
§ 10.
Ametmeeste määramine.
Kõik klubi juhid ja muud ametmehed
on määratawad piiramata aja peäle.
Klubi pääliku ja ta abi tagandamine
sünnib malewa Pääliku poolt üksuse Pääliku ettepanekul. Ningiwanemate ja nende
abide tagandamine sünnib üksuse pääliku
poolt.
§ ii
Klubi majandus.
Klubidel oma ette majandust ei ole.
Majanduslikud asjad aetakse koos üksusega, kelle juures klubi organiseeritud.
Wajaduse korral awatakse klubi tarwis
erikontod.
j
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§ 12.
Wahekord üksusega.
Laskesporti klubid alluwad nende üksüste Päälikutele, kelle juures klubid ellu
kutsutud. Klubide tegewuse kawad ja
tähtsamad otsused kuuluwad üksuse pääliku kinnitamisele.
§ 13.
Liikmete wäljaheitmine.
Liikmete ajutine wõi jäädaw wäljaheitmine sünnib üksuse pääliku poolt klubi
Pääliku ettepanekul järgmistel põhjustel:
1) kui klubi liige töötab wastu klubi
eesmärkide taotlemisele wõi muul wiisil
sünnitab kahju klubi tegewusele; 2) kui
klubi liige teotseb laskesportlase aumõiste
wastafelt wõi muul teel heidab warju
klubi heale nimele.
Liikmeid wälja heita ilma klubi pääliku ettepanekuta wõiwad üksuse päälikud,
kelle juures klubid organiseeritud ja koik
kõrgemad otsesed päälikud.
§ 14.
Klubide likwideerimine.
Klubi likwideerimise õigus on malewate päälikutel, kes määrawad kindlaks
likwideerimise korra.
§ 15.
Kodukord.
Küsimused, millede kohta käesolewas
põhikirjas juhendeid antud ei ole, lähendab malewa päälik kodukorraga, mis
tema poolt pannakse maksma üksikute
wõi kõige malewa piirides asuwate klubide tarwis.
Iga olemasolew klubi on kohustatud
oma tegewust ümber korraldama käesolewa põhikirja alusele hiljemalt 15.
augustiks 1 9 3 2 . a."
(K. S a a r )
major, malewa päälik.

Õppeala.
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spordimäärused, wooditekk, padi, linad,
„A. I . " õppused ja laskmised.
Kolga komp. —25. juunil kl. 12.00 käterätt ja teised toaleti tarbed".
Kursusest osawõtta soowijaid teatada
Kahala laskerajal.
malewastaapi,hiljemalt 3 0 . maiks s.a.
I n s t r u k t o r i tööpäewad.
(K. S a a r),
1,, 2. ja 3. juunil — Anija laagri
major, malewa päälik.
platsi korraldamise tööd.
5. ja 6 juunil Kolga komp. üleandmise komisjonis.
28, 29. ja 30. juunil Malewa staabis.

Keila instruktori õppepnrkoud.
Warbola komp. — kontrollkogumine
ja lasteõppus 5 juunil. Kogumine komp.
laskerajale (Warbola maalinna) kl. 11.30.
Kloostri komp. — Kontrolllaskmine
ja lasteklubi katselaskmine 26. juunil.
Kogumine komp. laskerajale kl. 11.00.
Märkus. Laskejuhatajatel muretseda
kohale Püssi oli, märklehed, lahingpadrunid ja kõik tarwisminewad abinõud.
Laskeplatsid laskmiseks korda
seada.

Rapla instr. öppepiirkond.
Kontroll laskmised.
Järwakandi t . komp. — kogumine
5. juunil kl. 10.00 laskerajal.
Järwakandi 2. komp. — kogumine
7. ja 8. juunil komp. pääliku korraldusel.
Kohila komp. — kogumine 26. juu»
nil kl. 10.00 Kohila laskerajal.
(K. S a a r )
major, malewa päälik.

Kehaline kaswatus.
Awaldan teadmiseks kaitseliidu ülema
ksk. Nr. 27 — 1932 a.:
„Pesapalli lewimist peamiselt on
takistanud instruktorite puudus. 'Samuti
annab tunda wõiftlustel end kohtunikkude ja korraldajate wilumatus. Nende
puuduste kõrwaldamiseks käsen peastaabi
õpe-spordiosakonnal korraldada pesapalli
instruktorite ja kohtunikkude kursusi järgmiselt:

Kuusalu instr. oppepiirkond.
3., 4. ja 5. juunil Tallinnas —
Laagrid ja woistlused.
Kuusalu mlwk. laager — 11. ja
12. juunil Anija komp. spordi platsil.
Kogumine 11. VI. k. 9 00.
M a l e w a Päew ja laager — 18. ja
19. juunil Sattus.
Kolga komp. — 24. juunil komp.
sisemised laske- ja fvordi woistlused Kahalas. Laskewõistluse algus kl. 900.
Kontrolllaskmifed.
Iõelehtme t. — 5. juunil tl. 11.00
Jägala laskerajal.
^ Kolga k. — 26.- juunil kell 10.00
kahala laskerajal.
Noorte õppused.
Iõelehtme k. — 4. juunil kl. 15.00
Jägala laskerajal.
«, Kolga k. — 27. juunil kl. 11.00
Thalas komp. spordi platsil.
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Tallinna, Harju ja Lääne malewatele.

AlliillsnsttPiiiilillnlellMlllduse^

Kose malewkonnale.
Kose malewkonna 7-es aastapäew peetakse Kosel 12. juunil s. a. järgmisepäewatawa kohaselt:
I.
Kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate kogumine Rawila kompanii õppeplatsil kell
10 hommikul. Kell 10,30 sportline wõist,
luste algus:
1) Kõrgushüpe meestele.
2) Murdmaa jooks meestele — 4 klm.
3) Jalgratta sõit naistele — 4 klm.
II.
Kell 13 rongi käik langenud sõdurite
mälestussamba juure ja pärja asetamine.
III.
Sportliste wõistluste jätkamine õppeplatsil kell 15,30—19,30:
1) Jalgratta sõit meestele — 10 klm.
2) Teatejooks naistele — 4X10() mtr.
3) Teatejooks meestele — 800+400+
200+200 mtr.
4) Jooks naistele — 600 mtr.
5) Kompaniide-waheline köiewedu.
IV.
Peäle wõistluste Kose Haridusseltsi
saalis pidu sega eeskawaga, algus kell 20.
Võistlustele wõib iga kompanii ja jaoskõnd wälja panna piiramata arwu wõistlejaid, wäljaarwatud köiewedu ja teatejooksud, kus ühe mees- ja naiskonnaga
wõib esineda.
Wõistluste jaoks on malewkonna juhaiuse poolt wälja pandud wäärtuslilud
auhinnad.
Kompanii päälikutel hoolt kanda, et
kõik malewlafed wälja ilmuksid täiswarustuses. Põhjuseta mitteilmumine lubamata.
Naiskodukaitsjaid palun wõimalikult kõiki
aastapäewast osa wõtta.
Loodan, et iga malewlane ja naiskodu»
kaitsja malewkonna suurpäewal meie ühise
lipu alla koondub, kus mehiselt ja julgelt
wõime jällegi tõendada, et oleme alati
walmis kalli hinnaga wõidetud wabaduse
ja iseseiswuse kaitsmisele.
(A. U m j ä r w )

Kursuste juhiks määran peastaabi spordijaoskonna pääliku leitnant E. Lepp'a.
Soowitaw, et kursuslasteks oleksid just
tegeliku wõistluste korraldajad, spordipäälikud ja kohalikud kaitseliidu sporttegelased, kes kursustel omatud teadmisi
ja oskusi kohtadel edasi annaksid. Kursüste osawõtjate nimed teatada peastaapi
5 päewa enne kursuste algust.
kapten,
Kursuslaste sõidu ja ülespidamise
Kose malewkonna Päälik.
kulud kannawad kurslased ise. Korter
Nissi malewkonnale.
kursuste korraldamise kohal on tasuta
Teatan,
et Nissi malewkonna laskekohaliku malewa poolt Kursuslastel
woistlused
peetakse
2 9 . mail s.a. järgmiselt:
olla kohal kursuse esimesel päewal
1) wintpüssift A ja B klassis (grupi
kella I2-ks.
Kursuslastel wõtta kaasa sporditress ja üksiklaskmine), 2) püstolist (üksikl), 3)
(kampfon, trikoo, Püksid, kingad) kl. spordipüssift Mill.), 4) lahinglaslmine
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wintpüssist (üksiklaskm.) ja 5) laskmine
jahipüssist jänese pihta (üksik!,)

Lahinglaskm.

wViftlustingimufed:

Märgid: 3 kukkuwat kolmandikkuju ja
3 kukkuwat lamadeslafkja laskuri kuju.
Distants: 200 ja 100 rn.
Padrunite arw: 10.
Aeg: 2 minutit.
Võistluse kirjeldus: Laskur seisab laskerajal 300 m. kaugusel kujudest. Märguande järele jookseb ta 100 m. edasi, tabab kolmandikkujud, jookseb 100 m. edasi
ja tabab lamadeslaskja laskuri kujud.
Paremuse hindamisel arwestatakse: 1)
tabatud kujude arw, 2) tabamiseks äratarwitatud padrunite arw, 3) aeg.

Laskmine jahipüssist.
1929 a. kaitseliidu laskewõistluste määruste kohaselt, muudatusega, et padrunite
arw on 5.

Ofawött wõistlustest.
Igast üksusest kuni 3 wõistlejat igal
wõlstlusalal.

^ Kalda)
Nissi malewk. päälik.
R a p l a malewkonna kergejõustiku

wõistlused

Kehtnas, 12. juunil 1 9 3 2 a.
Võistlusalad:
I. Kergejõustik: a) Üldklasfis: i.
kahewõistZus jooksudes: 100 mtr. ja 1500
mtr., 2. kahewõitlus hüpetes; kaugus ja
kõrgus. 3. kolmewõiftlus wisketes: kuul
(raske), oda, ketas.
b) B klass: l. kahewõistlus jooksudes:
60 ja 100u mtr., 2. kolmewöistlus: kaugus. kõrgus ja kuul (kerge).
II. 10 klm. jalgrattasõit.
III. Kõiewedu.
IV. Wõrkpall.

J a o t u s klassidesse: ütdklassis wõisttewad päälikud ja malewlafed, waatamata wanusele ja warem saawutatud tagajärgedele.
B klassis wõiwad wöistelda ainult need
päälikud ja malewlased, kes ei ole tulnud
kohtadele järgmiselt: malewa wõistlustel,
esimese kuue, malewk. wõistl. esimese kolme.
Punktide arwestamine parima
üksuse määramiseks: koik indiw. alade
punktid arwestatakse ühekordselt 3 esimest
kohta. Kõiewedu ja wõrkpall kahekordselt
3 esimest kohta.
Osawõtmine. Kõikidel indiwiduaal
aladel piiramata arwul, kõiewedu ja wõrkpall iga üksus 1 meeskonnaga.
K o r r a l d u s : l. Peakorraldaja — A.
Arak, abi W. Kleemann — Kehtna k.
2. Wõiftluse sekretär: uttw!. sekretär K /
Saar, abid tema määramisel.
Kohtunikud: hüpped — Aug. Kalberg ja Ewald Weckmann — Raiküla
kompaniist. Jooksud — Karl Niimann
ja Rudolf Möldermann — Rapla komp.
Mängud — Aleks. Portsmuth ja Herman
Jansen — Järwakandi I komp.
Einelaud ja toidu walmistamine
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Kehtna jaosk. Toitu walmistada 12.
juuni lõunaks 80 mehele.
Wöistluste algus kell 10.00.
Wõistlqate nimekirjad esitada 10. juunils Rapla mlwk, staapi K. Saarne nimele.
(E, N e p s )
kapten, Napla mlk. plk.

Aruküla üksiku rühma
üldkoosolek peetakse ära 2 9 . mail 1932
a. kell 1 8 , 0 0 Aruküla koolimajas järgmise päewakorraa:
1. Protokolli kirjutaja walimine.
2. Sissetulekute hankimine ja 1932/33
a. eelarwe.
3. Walimised põhikirja järele.
4. Tegewuskawa.
5. Laske- ja spordiplatside soetamine.
6. Kodukaitse jaoskonna asutamine.
7. Põhimõtted kodukorra kohta.
8. Läbirääkimised.
Juhatus.
Alawere kompanii kaitseliitlastele.
I.
Kõigil kompanii kaitseliitlaste! ilmuda
pühapäewal, 29* mail s. a kell 12
päewal kompanii spordiplatsile üldõppusteks, ühes relwadega. Ilmumine koigil sunduslik.
II.
Kompanii laskeharjutuste läbiwiimiseks
on kindlaks määratud järgmised pühapäeWad: 3 . 10,, 24. ja 31. juunil; 7., 14.
ja 28. augustil; 4., 11. ja 25 septembril; 2. ja 9 oktoobril. Kõigi! laskepäewadel laskmise algus kell 10 hommikul.
Laskepäewadel saab ka püssiõli, selleks
wastaw klaasike kaasa wõtia.
III.
Osa kaitseliitlastel on weel käesolewa
aasta erst „Harjulase" tellimiseraha tasumata. Palun seda esimesel wõimalusel
tasuda.
(H. M a t w e r k)
kompanii päälik.

Alawere komp. lasteklubi liigetele.
Lasteklubi liigetel ilmuda pühapäewal,
2 9 . mail f. a. kell V2I2 päewal Alawere koolimajasse aasta-peakoosolekule.
Päewakorraa
1. Koosoleku juhatuse walimine.
2. 1931/32 aasta aruannete kinnitam.
3. Tegewuskawa eelarwe aasta kohta.
4; Walimised põhikirja järgi.
5. Liikmemaksu määramine.
6. Läbirääkimised.
juhatus.
muVt
A l a w e r e komp. tegewuskawa
1. maist 1932 a. kuni 15. okt. 1932 a.:
1. Kompanii malewlaste üldõppus ja
kontrollkogumine 2 9 . m a i l kell 3 p.
Alawere wallamajas.
2. Wabadussõja Weiia lahingliini mä«
lestussamba awamine ja pidu 2 6 . j u u u i l kell 12 P.
Kogumine Alawere
wallamajas.
3. Peo korraldus 2 5 . sept. Alawere
koolimajas.
(H. M a t w e r k )
kompanii päälik.

N r . 10

Alawere
komp.
laskegruppide ja lasteklubi tegewuskawa
1. maist 1932 a. kuni 15. okt. 1932 a.
1. Klassia ja lahinglaskmiste harjutused
kompanii taskeplatsil 1-se rühma laskegrupil on: 29. mail, 19. juunil, 17. juulil, 7. augustil, 28 augustil, 11. sept.
ja 2 oktoobril. Algus kõigil päewade!
kell 10 hom. Laskejuhotajateks kl. kl.Iõhwik ja A Brant.
2. Klassi- ja lahinglaskmiste harjutused
kompanii laskeplatsil 2-se laskekrupil: 22.
mail, 10. juulil, 27. juulil, 11, augustil,
4. septembril ja 9. oktoobril. Algus kell
10 hom. Laskejuhatajateks L. Ernesaks
ja J . Papp.
3. 5Aassi- ja lahinglaskmiste harjutused
kompanii laskeplatsil 3-da rühma ja laskeklubi laskegrupvidel ühiselt: 22. mail,
15. juunil, 19. juunil, 3. juulil, 10. uu.il, 24. juulil, 14 augustil, 4. septembril
la 9. oktoobril. Algus kell 10 hommikul.
Laskejuhatajateks kl. kl. A. Matwerk ja
M. Pärn.
4. Laskewõistlused laskeklubi liigetele
kompanii laskeplatsil 31. juulil kell 10 h.
klubi juhatuse juhtimisel.
5. Komvanii sisemised wõistlused A ja
B klassil kompanii laskeplatsil 25. sept.
kompanii juhatuse korraldusel.
6. Kaitseliidu karikawõistlus kompanii
laskeplatsil — osawõtt kõigil kaitseliitlastel — 18. septembril kell 10 hom, malewa
instruktori korraldusel. ,a. M a t w e r k )
Kompanii päälik.

Alawere kompanii spordiklubi
tegewuskawa 1. maist 1932 a. kuni 15.
oktoobrini 1932 a.:
1. Maadlusharjutused igal reedel kell
8 õhtul Alawere as. kl.' Eduard Kala
juhatusel.
2. Tõste harjutused (sel korral kui k. l.
kangi saame kasutada) igal reedel kell 8
õhtul Alawere as. Ed. Kala juhatusel.
3. Kergejõustiku harjutused — jooksud,
hüpped jne. — iga nädala pühal kell 5
p. l. Alawere asund. Harald Meister'i
juhatusel.
4. Kergejõustiku harjutused — wõrkpall, kõrgushüpped, kuul jne. — wõimaluse korral iga nädala pühal kell 5 p. l.
kompanii spordiplatsil Alawere wallas.
Juhatawad: kl. kl. B. Ernesaks, Ioh.
Papp ja H. Matwerk. ( § M a t w e r k )
Kompanii päplik.

Hageri kompanii kaitseliitlastele.
Hageri kompanii aasta-peakoosolek pee-

takse 5. juunil s. a. kell 14.99 järgmise päewakorraa:
1. Protokolli kirjutaja walimine.
2. 1931/32 a. aruande kinnitamine.
3. 1932/33 a. eelarwe wastuwõtmine
ja kinnitamine.
4. 1932/33 a. töötawa.

Nr. 10
5. Walimised põhikirja järele.
6. Koosolekul ülestõstetud küsimused.
(A K a r p )
Kompanii päälik.

A a r
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R i n g k i r j a l i n e.

Kõigile jaoskondade efinaistele.
I.
1.
Naiskodukaitse
suwilaager korraldaNehatu kompanii I rühma
takse käesolewal suwel Waimela Põllutöökaitseliitlastele.
I rühma kaitseliitlaste! ilmuda 2 9 . kooli mõisas Wörumaal (ligipääs Wõrust
m a i l kell 11.00 I r u lasketiiru laske- ja Waftse Kuustest Tartu Petseri raudharjutusele. Kaasawõtta püssi puhastus^ teel omnibussiga). Laagri algus kolmapäewal 15. j u u n i l kell 1© hommikul,
abinõud.
(A. A s p e r)
lõpp laupäewal 18. juunil. Juhu!, kui
Laskejuhataja.
on scowijaid, korraldatakse pühapäewal 19.
juunil huwireis Wõru ümbrusesse.
2. Iga jaoskond wõib wõtta osa laagrist ühe esindajoga.
3. Suwilaagrist osawõtu maks on 3 kr.
Harju malewa pääliku käskkiri. inimeselt.
4. Osawõtjad peawad kandma laagris
Nr. 20.
naiskodukaitse wormi käesidemega. Nad
Tallinnas, 25. mail 1932 a.
olgu warastatud ka walge pearätiku ja
§ 1.
põllega
(soowitaw rohkem kui üks). SooNaiskodukaitse Harju ringkonnas lugeda
witaw
wõtta
kaasa ka wõtmlemise ülikond
asutatuks J u u r u jaoskond, arwates 8.
wõi
wastaw
kleit.
maist s. a.
Igal osawõtja! peab olema kaasas:
Õ i e n d u s : Ljh. nr. 237.
lusik, nuga, kahwel. kauss wõi taldrik,
§ 2.
kruus, 2 löõgirätikut ja magamisriided
Kinnitan naisk. Juuru jaoskonna wa(tühi põhukott, waip, linad, padi).
litud juhatuse ja rewisjonikomisjoni koos5 Laagrist osawõtjaale wõimaldatakse
seisus: esinaine T. Laks, esinaise asetäitja
poolehinnaga sõit raudteel, seks otstarbeks
E. Koik, kirjatoimetaja L. Tobias, kirjamuretsetagu malewastaabistkaitsewäe sõidutoimetaja asetäitja S. Koik ja laekur M .
pilet 50°/o hinnaalanduse saamiseks.
Blumberg. Rewisjoni komisjon: A. Rein6 Ningkond palub jaoskondi teatada 1 4
wart, M . Traurig ja M . Isak, kõik arj u u n i k s , mitu samariitlast wõi halastajawates 8. maist s. a.
õde igast jaoskonnast wõtab osa suwilaagrift.
§ 3.
7. Suwilaagri üksikasjalik kawa teataNaisk. Harju ringkonnast lugeda lah«
takse lähemal ajal.
kunuks alljärgewad naisk. liikmed:
II.
J ä r w a k a n d i jaoskonnast: L onilla
Gaasikaitse korjandus lõpeb 3 0 . juunil
Ott — elukoha muutmise tõttu, arwates
k.a. Ringk. juhatus palub jaoskondi saata
I. maist s. a.
ära aruanded ja raha kuni £ 0 . juunini
W a l t u jaoskonnast: Elfriede KaJaoskondade aruandes olgu märgitud:
batas ja Alwine Säärekõnno — mõlemad
1. täiskorjatud kaartide arw ja nr. nr.;
eluk. muutmise tõttu, arwaks 12. maist s. a.
2. osaliselt korjatud kaartide arw ja nr. nr.;
Õ i e n d u s : Lih. nr. 2.
3. wiimasel juhul, missugune summa kor§ 4.
jatud missuguse kaardiga.
Naisk. Harju ringkonda lugeda wastuRaha tuleb saata ringkonna juhatusele.
Woetuks alljärgnewad kodanikud:
Pärast 20. juunit peawad tasuma jaosZärwakandi j a o s k o n d a : Elfriede
konnad terwe kaardi hinna, s. o. kr. 5.
^ustig — arwates 10. maist f. a.
Tagasi tulewad saata ka korjanduskaarS a t n walla jaoskonda: Alide Eesdid
Kadumaläinud kaardi kohta peab
mann ja Leida Kiwiaed — mõlemad arsaatma kirjaliku teate, et kaart kaotatud.
Wates 12, maist s. a.
R a i k ü l a j a o s k o n d a : Liisa Sagur Kadumaläinud kaardi eest tuleb tasuda
ja Olga Sawisik — mõlemad arwates täishind.
III.
18. maist s. a.
Keskjuhatus
tahab
koostada naiskoduJ u u r u jaoskonda: Meta Blumberg,
kaitse
tekkimise,
loomise
ja senise tegewuse
Anna Retnwart, Salme Koik, Anni Koiajaloolise
olewaate
ning
palub ringkondi
berg, Elise Kalberg, Marie Traurig, HelNli Nassmann, Lonny Tobias, Thekla Laks, hankida seks materjale jao kandadelt. Iga
<luta Jürgenfeldt, Elfriede Koik ja M i - jaoskond saatku oma ajalugu: tekkimise aeg
ralda Isak — tõik arwates 18. maist s. a. ja põhjus, loomise tingimused, sanitaar-,
toitlus- ja tei'te osakondade loomine, nende
§5.
..
töö wäljakujunemine, nende tegewus aja
^\\a jaoskonna walitud juhatule j a jooksul, jaoskonna töökorralduse üldarene^wisjoni komisjoni kinnitamine lugeda mine, seltskonna poolehoid ja selle awalwakswusetaks, mis awaldatud minu kfk. dus jne. Kirjeldusis leidugu ka täpsed
nr. 18 § 2 — 1932 a.
andmed, nagu arw, aeg, juhtiwate tege(K. S a a r )
laste nimed jne.
major, Karju malewa päälik

Naiskodukaitse ala.
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Neid andmeid ühes jaoskonna tegewuse
Uemaatega wajab ringkonna juhatus 20.
augustiks s. a., et oleks kestjuhatusel wõimalik anda wälja broöüür naiskodukaitse
ülemaalise keskkorralduse loomise wiiendaks
acistupäewaks 3. joan. 1933. a.
(M. Woore)
(J. Mii-ürifepp)
esinaine.
sekretär.

Noorte Kotkaste ala
Eelseisvad laagrid.
Iga päev suve poole viib meid lähemale laagritele. Poisid, loodetavasti, ootavad juba pikisilmi neid
päivi metsalagendikkudel, telkide all.
Ootamisest üksi on vähe. Ettevaimistysi on tarvis. Et meil kokkutulles ei tuleks enam nõutult ümberkobada, tühist telkide üleslöömist ja
pulgakeste kinnitamist õppida, pead
murdma, mis moodi õieti välja näeb
laagrivärav või telgi-tönn või lihtsalt
oma voodigi.
Maleva üldseisukorra nimel oleks
laagrite kordaminek ainult osaline,
kui laagrist osa ei võeta kõik malevasse kuuluvad poisid, ärajääjad
jäävad ju ilma sest
noorkotkluse
elevusest ja koolitusest.
Seepärast on väga tähtis
— et r ü h m a d viimse poisini laagrisse ilmuks, laagrielus tarvilikud oskused ja tarkused kodus
äraõpitaks ja üldise laagrikorraga tutvunetaks.
Viimases ülesandes on väga hääks
abimeheks „N.K. käsiraamat III".
Nüüdsest peale peaks kõik poisid
hoolega seda sirvima hakama, tutvuma laagri üldkorraga ja õppima
seal tooduid praktilisi tarkusi.
Meie laagrid on tänavu 3-päevased.
Seda kestvust arvesse võttes peav a d tänavu kõik poisid laagris omale
voodid valmistama. Kuna telke tänavu rohkesti saab olema, et meie
vist 2—3 poissi telki paigutame, peaks
poisid võima meisterdada endale ka
juba m u u d telgi sissesäädet.
Tore oleks, kui ei lepitaks sellega,
mis raamatus näidatud ja Õpetatud,
vaid rühmades vahepääl päid murtaks tarbeasjade omapärasel viisil
valmistamise üle. Mõeldagu ka j u b a
valmis kuidas oma telkide ümbrust
kaunistada, mis moodi laagrivärav
ja käskkirjade laud valmistada jne.
Laagripiatsile keige lähema rühma ülesandeks on valmistada laagri lokulaud.
Aga ka teistsuguseid ettevalmistusi
on veel. Poisid ei oska laulusõnu.
Kõigis rühmades tuleb laagrites äraõppida laulude „Mingem üles mägedele" ja „Isamaa hiilgava pinnalta
paistab" sõnad. Rühmades mõeldagu
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ja valmistatagu hüüdeid, ettekandeid
ja vigureid lõkeääres ettekandmiseks.
Pillimehed võtku oma pillid kaasa,
kui rühmadel signaliste-sarvurisi on,
õppigu nad oma lood selgeks.
Laagrite asukohad ja tähtajad teatas Maleva Staap kõigile rühmadele.
Ainsaks muudatuseks on see, et

Kosel määratud laager ä r a
jääb ja nendel rühmadel tuleb tulla laagrisse, mis peetakse 17., 18. ja 19. juunil
Jüri kiriku juures Asjaosalisi
palun käesolevat teadet võtta, kui
lõplikku korraldust!
Maleva Staabi ringkirja järele, kus
laagritest teatati, oli palutud rühmi
teatada omi arvamusi kava kohta
kunni 1. maini s. a. Malewa Staabile teatatud seisukohtade järele, kaalutledes üldoludega, on Staap jäänud
nimetatud muudatusega ennemkavatsetud laagrite ajaja paigutuse juure.
Rühmadel tuleb kodunt laagrikohale liikuda rännakkorras, nii et

j

«
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hiljemalt laagri esimese päeva kell 12 platsil öldakse.
Laagristaabid tulevad tänavu kohalikkude juhtide seast. Laagripäälikuteks määrata vaid juhte tahaks Maleva Staap kohe pääle maakoolide
töölõppu, üheks päevaks Tallinnasse
kokku paluda laagrite korralduste
ja kavade läbitöötamiseks.
'
Laagrid õnnestuvad meil ja lähvad
korda, kui meie ettevalmistused hästi
läbi viime. Täiel arvul ja hästi ettevalmistatult laagrisse
ilmumiseks
t ö ö l e , kõik rühmad, iga poiss!
(Olev Reinthal)
Harju N. K. Maleva päälik.

Kaasavõetav varustus.
Laagrisse tulejal olgu kaasa voetud:
NK vorm, kellel on, lisavahetus pesu,
vihmakuub ehk palit, villane tekk,
üks voodilina magamiseks, magamiskott, hea oleks kui täidetu — koha
peal täidet leida kõigile vast raske,

samuti peaaluse kott, lisataskurätt,
käterätt, liistuke seepi, kamm, hamba
hari, hambapulver, üks sügav taldrek,
soovitav plekist, selle asemel võib
olla ka söögikatlakene ehk kilupang,
supilusikas, kahvel, kruus, taskunuga,
paber, pliiats, vähemalt 1 mtr. nööri
sõlmede õppimiseks.

Rühma peale peab kaasavõetud
olema:
niit-nõel, saapa- ja riidehari, peegel,
umb. 5 meetri osa tugevat köit.
Maleva staap tahab laagert korraldada nii, et ta huvitav on nii poistele, kui juhtidele.
Arvestuseks (toitmise, telkide, õppejõudude jne.) on tarvis, et maleva
staap hiljemalt 10. juuniks teaks osavõtjate kogu.
(Qlev
Re.ntha])
Harju N. K. Maleva päälik.

Võistluse „Alati valmis" maleva
staapi saatmise viimane tähtpäev on
I. juuni s. a.
/rk1
D . . .
(ülev Reinthal)

Harju N. K. Maleva päälik

«.Harjulase" nr. 6 järg.

Awaldan teadmiseks kaitseliidu ülema poolt 10. weebruaril 1932 a. kinnitatud warustuse hinnakirja.
Jrk.
Nr.

N i m e t u s
Kabaraud
Rauakatte

83
84
85
86
87
88
89
90
91

olsplekk
Lukukate
Warras
Tääk
Täägi tupp
„ kaelus
„
kaeluse kruwi

Puhastus abinõud.
Nuhis

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Kruwikeeraja pea
„
tera
Warda muhw
n pide
Suudme kaitse
Padruni pesa kaitse
Qlitoos
Õppepadrun
Puhastusnöör

Kl. 303 Inglise
Kr. S. Kr. S.

Wene
Kr. ©.

1 —
-.95
—.10
1.20
—.80
5.—
2.—
—

1.56
—.61
—.10
—
—
4.95
1.25
—

—.73
1.31
—.15
—
—.73
553
—
—.81
— .10

— .55
—.65
—.85
—
—.15
—.60
—.50
—.50
—.20
—

— .55
—.65
—.85
—
—
—
—.50
1.20
—.20
—.50

—.55
—.65
—.85
—.40
— .08
—.60
—.50
—.50
—.20
— '

2. Püstol kuulipilduja A. T. ja ta osad.
Jrk.
nr. nr.
1
2
3
4
5
6

Osade

nimetus

Püstol kuulipilduja A. T.
Rauaümbrik
Lukukoja kaas
„
kaasi riiw
„
„ riiwiraud

„ suuntihwt

Hind
Kr. S.
320.—
35.—
5 —
3.50
3.50
—.30

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Lukukoja hing
ühenduskruwi
H
Eelmise rihma pannal
*
„
„ jalg
,,

lült

Kirp
Sihiku alus
„ aluse nee
mant
H
„ raami wedru
„
„ telg
„ kaelus
„
„
riiw
„ wedru
Magasini pesa ühes neega.
„
link ehk riiw
„
lingi telg
„
„ wedru
Wintraud
Wintraua kinnitusmuhw
„
kinnituskruwi
„
padrunit juhtiw
otsmik
Wintraua padrunit juhtiw
otsmiku plint
Lukk ühes käepidemega
Luku käepide
Lööknõel
Tõmbik
Tõmbiku telg
„
wedru
Päästemehanismi karp
„
karbi kruwi

2.50
—.75
— .90
1.20
—.40
2.—
4.—
—.10
8.—
—.60
— .20
3.—
1.—
—.25
25.—
3.—
—.20
— .20
20.—
6 —
— .50
10.—
—.40
80 —
.
1.35
3.—
3.50
—.25
—.40
18.—
— .25

(järgneb).
Wäljaandja: Harju malewa staap. Wastutaw toimetaja: K. Saar.

W. Ehrenpreis', trükk, Tallinnas, Rüütli 11. 1932 a.

