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Toiinetus ja talitus? Valgas, Kesk tan. 7/9. Maleva staap. Telefon 51.
tcuus. Teilimise hind: Aastas 1 kroon, V2 aastas 6O senti.

Kuulutuste hind: Kuulutuse kuijel 4 senti millimeeter | Tel l imisi v5tavad vastu:
1 veerul. Tekstis 8 eenti millim. iiliel veerul. Kaitse- = Maleva instruktorid, kflik plialikud ja naiskodukaitse jaoskon-
liitlastele 50 prots. hinnaalandusega. = dade iuhatused.

Nr. 8 <2S>. 1. mail 193O. a. I. aastaicalSc.

ulerna ringkiri
maievate paalikuteie.

Meie tanapaeva elus esineb teatud
faktorina toopuudus, mis meeli kohati are-
vil hoiab ja ise lahendamist nouab.

Teame, et seda on piiiitud valitsusvoi-
mude poolt joukohaselt lahendada.

Minule tundub, et paiguti ka malevad
siin mondagi ara teha suudaksivad.

Naitusena selgitan motet:
Teame, et Petserimaalt kevadel paljud

toootsijad sisemaale randavad. Neid voib
naha teedel — kiilast — kiilla, talust— tallu
kaimas ja end toole pakkumas. Samal
ajal vajavad sisemaa talupidajad toojoude
ja ei tea kust seda leida.

Uhesonaga — m5lemad pooled otsivad,
kuid pahatihti — iiks ei leia iiht. — teine
teist.

Tuleks asja organiseerida, kui teiste
poolt see seni tehtud pole.

Naib, et malevad oma Bteatajate" kaudu

v5iks siin abiks olla.
Utleme — Petseri malevas registreeri-

takse toootsijaid, teatades oma maleva
teatajas, — ja registreeritute nimekiri saa-
detakse, naiteks, Voru, Valga, Tartumaa,
Sakalamaa jne. malevatesse. Seal avalda-
takse see maleva teatajates — ja tooandjad
voiks sealt leida, keda otsivad. Maleva
staabid voiks siin kontakti loomises kaasa
aidata. Abi oleks antud ja ka loetaks
ehk ,,teatajaid'ki" rohkem.

Seda motet iilestostes, — loodan, et
malevad kokkulepivad iiksikasjades.

Algatuse panen Petseri maleva paale.
Et aeg hiline, — tuleks rutata.

J. ROSKA
Kindral - major.

A. BALDER
Kolonel - leitnant.

Peastaabi iilema k. t.

On hakanud korduma sagedased nah-
tused, kus isikud lahkuvad kaitseliidust,
jattes tagasiandmata tema kaes oleva kait-
seliidu varustuse s. o. vintpiissi, padrunid,
liikmekaardi j. n. e. On juhuseid, kus
isik on lahkunud iiksusest juba paar aas-
tat tagasi, mil sojavakke laks, niitid soja-
vaest tagasi tulles, ei astunud aga enam
kaitseliitu, kuid kaitseliidu varustus, mis

temale alguses valjaanti, on senini temalt
tagasi toomata. Seda kurba juhust voib
nimetada koige rohkem selle isiku loha-
kuseks, kes oma varustust lahkumise kor-
ral ise ara ei too, niisamuti ka vastava
iiksuse relvurpaaliku, riihma, jao voi mo-
ne teise paaliku lohakuseks, kelle iiles-
anne on relvade ja lahkunud malevlaste
registreerimine.
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Et iilevaltahendatud asjaohisi ette ei
tuleks, on koige rohkem selle eest vastu-
tajad malevlased ise. Iga malevlane peab
teadraa, et lahkumise korral on tema ko-
sustatud otsekohe oma relva, padruneid
ja liikmekaarti paaliku katte voi iiksuse
staapi ara andma, kellelt ta need saanud.
Samuti peab iga kaitseliitlaue teadma, et
kaitseliidust lahkumisel ei tohi tema oma
kodus sojavae vintpiissi lubata pidada,
missuguse teo eest voib ta kohtu alia
langeda ja saada vastava karistuse.

On isegi juhuseid, kus lahkunud kait-
seliitlane oma varustust mitmekordsete
meeletuletuste peale tagasi ei too, muidu
kui tuleb selleks politsei abi paluda.

Sarnased asjaolud kaitseliidu varustuse
iimberkaimisega, peavad iiksustes kaduma.

Teatan koigile kaitseliitlastele, et lahku-
mise korral peab iga kaitseliitlane otse-
kohe oma relva ja muu varustuse vasta-
vale paalikule ara andma, vastasel korral
s. o. lubata sojariista pidamise eest, voe-
takse ta kohtulikule vastutusele. Ja iik-
suste paalikutel valvata, oma korralduste
kaudu riihma ja jao paalikutele, et laliku-
nud kaitseliitlastelt saaks kohe kaest ara
voetud kaitseliidu varustus.

J. Hiob
major

Valga maleva paalik

Nr. 229. 28. IV. 30.

R, Kivimagi
maleva sekretar

Teadaanne koigile iiksuste palili-
kutele naiskoduk. jaoskondadele.

Tuletan veel kord meele, et iiksused.
kus senini veel peakoosolekud pidamata,
et need ara peetakse tingimata enne 15.
maid s. a. Ja koigil iiksuste paalikutel
15. in a 1 k s saata maleva staapi erasum-
made aruanded, moodunud aastal era-
summade eest ostetud inventaari nimekiri,
padrunite aratarvitamise aruanded. ja
peakoosolekute protokollid.

J. Hiob
major

Valga maleva paalik.
R. Kivimagi

maleva sekretar

Teadaanne laskuritele
Esilaskusite akselbandid on valmis.

Neid voivad laskurid tellida maleva staa-
bi kaudu. Hind Kr. 3.— Proove voib naha
maleva staabist.

Kiittide akselbandid saavad valmis
mai kuul.

Maleva staap.

Nr. 7.
Valgas, 28. aprillil 1930. a.

§ 1.
Alljargnevad malevlased lugeda malev-

konnast lahkunuteks ja nimekirjast kustu-
tada, arvates 14. aprillist s. a.:

Boris Koiv, Elmar Talvik ja Eduard
Aller, kaitsevakke sundaega teenima mi-
neku puhul.

A1 u s: juhatuse koosoleku protokoll
JSs 1. p. IV.

§2.
Alljargnevad kodanikud lugeda malev-

konna kooseisu vastuvoetuks, arvates 14.
aprillist s. a., ja maaran:

I k o m p a n i i s s e , fflruhma: Au-
gust Jaani pg. Palo, elukoht Lai tn. 15.

A1 u s: juhatuse koosoleku protokoll
NO 1. p. VL

§3.
Malevlane Alfred Gliick on oma elu-

koha muutnud ja Kungla tan. 6 elama
asunud. Teen teatavaks riihma paalikuile
vastavate markuste tegemiseks nimeMr-
jades.

0 i e n d u s: lauajuhend N° 54.
L. Pallon
kapten,

malevkonna paalik.

Laatre ratsa riihmale.
18. mail on Laatre iimbruses suur so-

da Valga linna malevkonnaga. Selleks
paevaks tuleb koigil ratsameestel omad
sadulad ja rakmed korda seadida, et min-
gisuguseid apardusi ette ei tuleks. Nagu
alati, nii ka siis, tulge kogumisele viim-
seni. Katsuge tagasi hoida toost neid ho-
buseid, kellega manSovrisse tulete. Kogu-
miseks koha ja kellaaja maaran 15 mai
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Maleva Teataja numbris, mida hoolega
jalgida tuleb. RiihmapaaHkul eeltood tege-
ma hakata puuduste korvaldamiseks, mis
voiksid ees olla.

F. Fuchs
Sangaste malevkonna eskadroni paSlik.

Teadaanne Valga llnna malev-
konnale.

13. mail s. a. kell 7 ohtul on maleva
staabis malevkonna aasta peakoosolek
M. Teatajas N° 7 avaldatud paevakorra
jarele, millest koiki liikmeid palun osavotta.

L. Pallon
kapten

Valga linna malevk. paiilik.

Torva kompanille.
Jiirioo malestuseks 4. mail s. a. palun

koigil kompanii malevlasel koguda Torva
Tuletorje seltsimaja juure kell 9.30 ohtul
ilma relvadeta, kust algab uhine rongi-
kaik torvikutega.

Kompanii pSalik.

Teadaanne Keeni riihmale.
Keeni riihmale peetakse laskeharjutu-

sed 4. ja 18. mail. Ilmuda laskerajale
kell 10 horn. Kaasavottes relva, laskeraa-
matu ja relva puhastusabinoud.

A. Madaroigas
Laskejuhataja.

Keeais, 28. aprillU.

Teadaanne Keeni ruhma kaitse-
liitlastele.

Kuna laskeosavus sojavae pilssidest
paljudel kaitseliitlastel iisna palju soovida
jatab ja selleparast jarjekindel harjutamine
laskmises tarvilik on, sojavaepussidest
laskmine aga kulukas ja mitte igal
pool teostatav ei ole sellega seotud hada-
ohu tottu iimbruskonnale, siis oleks soo-
vitav, et kaitseliitlased, eriti need kes
laskmises end tunnevad mitte kodus ole-
vat, harrastaksid laskmist spordipiissidest.
Keeni ruhmal on olemas kaks korralikku
spordipiissi, milledega laskmine kaitseliit-
lastel kulukaks minna ei voi (tiks karp
50 padruniga maksab 75 senti). Sellepa-
rast palun neid kaitseliitlasi, kes soovivad
laskmist toimetada spordiplissidest, ilmuda
piihapaeval, 11. ma i l s. a. kel l 10,00

Keeni moisa, sisseseadma laskerada spor-
dipiissist laskmiseks. Edaspidi oleks lask-
mised spordipiissidest nendel ptihapaeva-
del, millal sojavaeptissidest laskeharjutusi
ei peeta.

H. Warres
Riihma paaliku abi.

19. 28. IV. 30.

Keeni Naiskodukaitse liikmetele ja
Keeni rulima malevlastele.

Jtirioo malestuseks korraldatakse ptiha-
paeval, 4. mail s. a. rongikaik ja selle ja-
rele koosviibimine Kiho koolimajas, kus-
juures nimetud koosviibimine oleks uht-
lasi Naiskodukaitse aastapaeva puhitse-
mise peoks. Naiskodukaitse liikmeid ja
malevlasi, kes nimetud rongikaigust ja
koosviibimisest osa votta soovivad, palu-
takse ennast files anda hiljemalt 1. maini
s. a. Kodukaitse juhatuse liikmetele, lunas-
tades vastavat kutset. Rongikaigu algus
4. mail kell 19,00 Keeni moisast, kuhu
koguda malevlastel ilma relvata t5rvikute
vastuvotmiseks. Naiskodukaitse liikmetel
koguda samaks ajaks Kiho koolimaja juure.
Halva ilmaga jaab rongikaik ara ja pee-
takse ara vaid koosviibimine Kiho kooli-
majas.

Keeni Naiskodukaitse ja
Keeni ruhma juhatused.

Teadaanne Jogeveste riihmale.
Alljargnevad Jogeveste ruhma malev-

lased ei ole 1929 a. uhestki kaitseliidu
oppustest, laskeharjutusest ega muudest
ruhma ettevotetest osavotnud, selleparast
otsustas ruhma juhatus 18. aprillil koos-
olekul arvata neid toetajateks liikmeteks,
arvates kaesoleva teadaande ilmumise
paevast. Ja neid, kes 1. juuniks s. a.
toetajate liikme maksu 2 krooni ruhma
kassapidajale ara ei ole tasunud, loetakse
kaitseliidust lahkunuks:

Rotenbork Voldemar, Sarv Johan, Pass
Johan, Kirs Peeter, Treufeldt Jaan, Madis-
son Jaan. Hendrikson Ado, Laul Johan,
Eichenbaum Peeter, Tomson Jaan, Holder
Jaan, Nuuter Jaan, Kotiloim Juhan, Treu-
feldt Daniel, Einer Peeter, Gross Karl,
Kitsing Jiiri.

Valjavote oige.
J. Adamson

JQgeveste riihma paaiik.
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Kasukiri Valga maEevale
Nr. 9.

28. aprillil 1930. a. Valgas.

§ I-
Kinnitan Sooru ruhma peakoosolekul

30. martsil s. a. valitud juhatuse 1930/31. a.
peale jargmiselt:

J u h a t us :
1) Siimon Theodor;
2) Ersto Karl;
3) Uibopuu Eduard.
Kandidaatideks.: Uibo Eduard ja Varik

Voldm.
R e v i s j o n i k o m i s j o n :

1) Saretok Andres;
2) Soot Jaan;
3) Teder Karl.
Kandidaatideks: Saretok Jaan ja Johan-

son Eduard.
Oiendus : Ljh. Ke 200.

§ 2.
Kinnitan Karula kompanii peakoosole-

kul 13. aprillil s. a. valitud juhatuse
1930/31. a. peale jargmiselt:

J u h a t u s :
1) Treving Arnold;
2) Kerem Jaan;
3) Viilup Peeter.
Kandidaatideks: Talvik Jaan ja Jlsjan

Viktor.
R e v i s j o n i k o m i s j o n :

1) Riiga Moorits;
2) Palu Konstantin;
3) Viilup Alfred.
Kandidaatideks: Taht Aleks. ja Sahlit

Jakob.
O i e n d u s : Ljh. Jsfe 200.

Kinnitan Kl. Love riihma peakoosole-
kul 6. aprillil 1930. a. valitud juhatuse
1930/31. a. peale jargmiselt:

J uha tu s :
1) Sumberg Villem;
2) Arjak Job.;
3) Schinmann Joh.
Kandidaatideks: Kargaja Ernst jaKopp

August.
R e v i s j o n i k o m i s j o n :

1) Saamon Eduard;

2) Dessis Arthur;
3) Siilak Voldemar.
Kandidaatideks: Tonisson Hans ja

Schinmann Eduard.
O iendus : Ljh. Ns 200.

§4.

Kinnitan Jogeveste ruhma peakoosole-
kul 6. aprillil s. a. valitud juhatuse
1930/31. a. peale jargmiselt:

J u h a t u s :
1) Hurt August;
2) Lehepuu Hans;
3) Kiila Alfred.
Kandidaatideks: Laamann Arthur ja.

Hansschmidt Ferdinand.

R e v i s j o n i k o m i s j o n :
1) Timrnermann August:
2) Tonip Jaak;
3) Kruus Johan.
Kandidaatideks: Nuuter Juh. ja Raas

Jaan.
O i e n d u s : Ljh. .\ 200.

§5.
Kinnitan Patkula riihma peakoosolekul

16. aprillil s. a. valitud juhatuse 1930/31.
a. peale jargmiselt:

J u h a t u s :
1) H. Telling, 2) G. Varol ja 3) M. Hiiop.
Kandidaatideks: J. Sumberg ja K. Sepp.

R e v i s j o n i k o m i s j o n :
1) G. Hansson, 2) H. Sommer ja 3) M.

Ummer.
Kandidaatideks: M. Karemaa ja M.

Vildemann.
O i e n d u s : Ljh. j\ 200.

§ 6.
Kinnitan Kuigatsi kompanii peakoos-

olekul 17. aprillil s. a. valitud juhatuse
1930/31. a. peale jargmiselt:

Juha tus :
1) Oja Joh., 2) Kurg Jaan ja 3) Kapp

Void.
Kandidaatideks: Tapfer Ed. ja Zirk

Robert.



Jfe 8 VALGA MALEVA TEATAJA

R e v i s j o n i k o m i s j o n :
.1) Janes Job., 2) Hermann Peeter ja

3) Unger Richard.
Kandidaatideks: Roosenberg Jaan ja

Zirk Job.
O i e n d u s : Ljh. N° 200.

§ 7-
Kinnitan Holdre riihma peakoosolekul

30. martsil s. a. valitud juhatuse 1930./31.
a. peale jargmiselt:

J u h a t u s :
1) Kull Eduard, 2) Anniko Aleksander

ja 3) Starost Jakob.
Kandidaatideks: Lepp Julius ja Starost

Ernst.
R e v i s j o n i k o m i s j o n :

1) Isbert Joban. 2) Starost Adolf ja
3) Jentson Eduard.

Kandidaatideks: Junkur Aug. ja Kan-
ter Peeter.

O i e n d u s : Ljh. Ke 200.

§8.
Kinnitan Leebiku riihma peakoosolekul

13. aprillil s. a. valitud juhatuse 1930./31. a.
peale jargmiselt:

J u h a t u s :
1) Rillo Johannes, 2) Oskar Peedu ja

3) Sild Herm.
Kandidaatideks: Eichenbaum Jaan ja

Siik Margus.
R e v i s j o n i k o m i s j o n :

1) Konze Elmar, 2) Karl Bergmann ja
3) Saks Mart.

Kandidaatideks: Proosa Joosep ja
Kablik Kristjan.

O i e n d u s : Ljh. N° 200.

§9.
Kinnitan Laanemetsa riihma peakoos-

olekul 13. aprillil 1930. a. valitud juhatuse
1930/31. a. peale jargmiselt:

J u h a t u s :
1) Neumann Eduard, 2) Susi Aleksan-

der ja 3) Akmentin Aleksander.
Kandidaatideks: Peet Voldemar ja Taat

Karl.
R e v i s j o n i k o m i s j o n :

1) Verev Arnold, 2) Tammi Viktor ja
3) Genzstein Jaan.

Kandidaatideks: Lapp ja Pehlak Karl.
O i e n d u s : Ljh. N° 200.

§ 10.
Kinnitan Koorkula riihma peakoosole-

kul 6. aprillil s. a. valitud juhatuse
1930/31. a. peale jargmiselt:

J uha tu s :
1) Soots Villem, 2) Mihkelbaum Juhan

ja 3) Piivi Arnold.
Kandidaatideks: Martson Karl ja Sul-

senberg Karl.
R e v i s j o n i k o m i s j o n :

1) Sotter Oskar, 2) Tiivel Jaan ja 3)
Vorst Ado.

Kandidaatideks: Loone Jaan ja Kogel
Jaan.

O i e n d u s : Ljh. N° 200.

§ 11.
Kinnitan Keeni riihma peakoosolekul

17. aprillil s. a. valitud juhatuse 1930/31.
a. peale jargmiselt:

Juha tus :
1) Nirk Johan (Simuna), 2) Saarmann

Jaan, 3) Vaher Johan.
Kandidaatideks: Madaroigas Aleksan-

der ja Vassar August.
R e v i s j o n i k o m i s j o n :

1) Vassar Felix, 2) Kirschbaum Alek-
sander, 3) Nirk Johan (Saksa).

Kandidaatideks: Rekk Karl ja Vassar
Jaan. ,

O i e n d u s : Ljh. NO 200.

§ 12.
Kinnitan Jogeveste naiskodukaitse

jaoskonna peakoosolekul 6. aprillil s. a.
valitud juhatuse 1930/31. a. peale jarg-
miselt:

1) Prl. Toom Hilda — esinaine;
2) „ Holder Juuli — kirjatoimetaja;
3) „ Petersell — kassapidaja;
4) „ Ristain Ella — juhatuse liige;
5) „ Kirschbaum — „ „

R e v i s j o n i k o m i s j o n :
1) Pr. Hendrikson, 2) pr. Orgussaar ja

3) prl. L. Ristain.
O i e n d u s : Ljh. Ns 200.

§ 13.
Kinnitan Naiskodukaitse Laatre jaos-

konna peakoosolekul 6. aprillil s. a. vali-
tud juhatuse 1930/31. a. peale jargmiselt:

J u h a t u s :
1) Pr. Gross Ida — esinaine;
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2) „ Paju Marta — kirjatoimetaja;
3) prl. Jiirisson Hilda — kassapidaja;
4) „ Jiirisson Kamilla — juhat. liige;
5) „ Kark Ida — „

R e v i s j o n i k o m i s j o n :
1) Prt. Rakso Salme, 2) prl. Ida Kark

ja 3) prl. A. Must.
O iendus : Ljh. N° 200.

§ 14.
Kuigatsi kompanii paaliku k. t. Karl

Raudsepp. kandis ette, et tema on minu
kk. NO 8 § 6 kohaselt Kuigatsi kompanii
end. paalikult Peeter Kopp'ilt 22. aprillil
s. a. vastu votnud.

O i e n d u s : Kk. 8. § 6. —'30. a. ja
Ijh. NO 158.

§ 15.
Vabastau Karula kompaniist ratsa

riihma paaliku abi kohalt, omal soovil,
Nikolai Rastas'e, arvates 11. aprillist s. a.

O i e n d u s : Ljh. N» 218.

§ 16.
Vabastan omal soovil Karula kompa-

niist riihma paaliku abi kohalt Moorits
Riiga, arvates 11. aprillist s. a.

O i e n d u s : Ljh. Nr. 218.

§ 17.
Vabastan Laatre kompaniist II. riihma

paaliku kohalt omal palvel Oskar Oja,
arvates 1. maist s. a.

O i e n d u s : Ljh. Nr. 228.

§ 18.
Kinnitan Laatre kompaniisse II. riihma

paalikuks Peeter Treufeldt'i ja temale
abiks Jakob Treial'i, arvates 1. maist s. a.

O i e n d u s : Ljh. Nr. 228.

§ 19.
Jagan Kaagjarve kompanii 4 riihma

(3 jalgvae ja 1 ratsariihm) ja kinnitan,
arvates 19. aprillist s. a.:

I. riihma paalikuks: Jakob Tavinofi;
abiks — Villem Treufeldt'i;

II. rhm. paalikuks: Eduard Hitzenbiichler;
abiks — Johan Ispert;

HI. riihma paalikuks: Johannes Tuvikene;
abiks — Jakob Sepp;

IV. riihma (ratsa) paalikuks: Jaan Kais;
abiks — Osvald Thalfeldt.

O i e n d u s : Ljh. Nr. 236.

§ 20.
Kinnitan Kaagjarve kompaniisse ame-

tisse jargmised paalikud, arvates koiki
19. aprillist s. a.:

1) Komp. majanduspaalikuks — Soot
Johan.

2) Koinp. relvurpaalikuks — Parn Elmar.
3) Komp. propagandapaalikuks — Tuvi-

kene Robert.
O i e n d u s : Ljh. Xr. 236.

Kinnitan Jogeveste riihma pustolkuuli-
kuulipilduja toimkonna laskejuhatajaks
jaopaaliku August Hurt'a. arvates 15. ap-
rillist s. a.

O i e n d u s : Ljh. 220.

§ 22.
Viin iile elukoha muutmise tottu Hel-

me riihmast jaopaaliku Karl Koverik'u
Torva kompaniisse, arvates 23. aprillist
s. a. Uksuste paalikutel teha vastavad
markused.

O i e n d u s : Ljh. Nr. 232
J. Hiob

major
Valga maleva paalik.

Teadaanne valisekskursioonide
korraldamise asjus.

Mitmetest naiskodukaitse jaoskonda-
dest on maleva staapi tulnud parimisi
valisekskursioonide korraldamise asjns
Soome voi Rootsi.

Neil alustel poor as maleva staap jarel-
parimisega Tallinna Naiskoduk. Keskjuha-
tuse poole, et kas temal, kui keskasutu-
sel on kavatsus omalt poolt eeloleval su-
vel monda iildist ekskursiooni korraldada.

Naisk. Keskjuhatuselt saadud vastuses
teatatakse, et Keskjuhatusel kavatsus ei
ole ekskursiooni korraldada eeloleval su-
vel, soovitatakse selles asjas iihineda
teiste organisatsioonidega, kes ekskurs.
korraldavad.

J. Hiob
major,

Valga maleva paalik.

Nr. 196. 28. IV. 30.

R. KivimMgi
sekretar.
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Teadaanne Jogeveste riihmale.
Riilima malevlaste vaheline voistlus

peetakse 25. mail s. a. riihma lasketiirul
(Barklai de Toll! kabeli j.) Voistluse tin-
gimused : kaugus 150 mtr. Mark : 150
mtr. 10 ring, marklaud. Laskmine 3 pohi-
asendist. Lamades kaelt, polvelt, piisti
kaelt, igast asendist 5 lasku. Proovilasud
3 pdr. vabast asendist. Varustus : voo-
rihm, padrunitasku.

Auhindadeks : I k. t. Maleva trafare-
tid. II. k. t. K. L. rinnamark. III. k. t.
K. L. kaelint.

J. Adamson
JSgeveste riihma

Teadaanne Sangaste kompaniile.
Teatan. et kontroll laskmine Sangaste

kompaniile on piihapaeval 4. mail kell 10
horn, kompanii lasketiirul.

Kompanii opepaalikul N. Vaheril kor-
raldada lasketiiru kaitse ja julgeolek.
Samuti korraldada marklehtede ja padru-
nite kohaletoomist.

M. Steinfeldt
Sangaste komp. pi. abi.

Ametisse kinnitused
Kinnitan Kaagjarve kompaniisse jao-

paalikuteks, arvates 19. aprillist s. a.
I Riihma:

I jaopaalikuks Ernst Jaani p. Taht,
I jaopaaliku abiks Arnold Gromuli p.

Mednis.
II jaopaalikuks Osvald Hendriku p. Kup-

lais.
II jaopaaliku abiks Jaan-Julini Peetri p.

Varlis.

II R i i hma :
I jaopaalikuks Ferdinand Jaagu p. Lilli-

puu.
I jaopaalika abiks August Hansu p.

Bergraann
II jaoplk. Augnst Jiiri p. Sesmonu.
II jaoplk. abiks Johan Johani p. Siilak.

III R i ihma:
I jaopaalikuks Paul Jaani p. Loos.
I jaopaaliku abiks Ferdinand Jaani p. Tu-

vikene.
II jaoplk. Karl Davidi p. Malleus.
II jaopaaliku abiks Peeter Peetri p.

Gulbe. a.
E. Tuvikene

kompanii paftlik

Teadaanne Laanemetsa riihmale
Laanemetsa ja Koikkiila malevlastele

on laskeharjutused Laanemetsa ja Koik-
kiila lasketiirudel jargmistele paevadele
kindlaks maaratud:

4. mail laskeharjutus. Kogumine kell 9.
11. mail laskeharjutus. Kogumine kell 9
18. mail kontrolllaskmine ainult Laa-

nemetsa tiirul. Kogumine kell 9.
25. mail laskeharjutus. Kogumine kell 9.
1. juunil on Laanemetsa lasketiirul

riihma laskevoistlused auhindadega. Alga-
jate klassile on valja pandud 4 auhinda
ja 1 diplooom; II klassis 3 auhinda ja
diploom. Laskekatseks on 2-se klassile
200 mtr. 10 ringiline markleht.

Algajate klassile 100 mtr. 10 ringiline
markleht.

Auhinna omavad ainult need, kes tai-
davad vahemalt 40% voistlustingimistest.

A. Arras
riihma pMlik '

99 Holjuv surrn^-Iahmggaas
(JMrg 2.)

Jlmasoja kestel tarvitatud l.-gaasi oma-
duste kohaselt voib jagada 4 gruppi.

I. grupp — arritavad ja pisartekitavad
l.-gaasid;

IT. grupp — iildmiirgitavad l.-gaasid;
III. grupp — lammastavad „
IV. grupp — soovgaasid.
1. Arritavad ja pisartekitavad

l.-gaasid (broombensiiiil ja adamsiit jne.)
kutsuvad inimeses: silmades — pisarate

voolu, koris — koha ja ninas aevasta-
mise ning tativoolu esile. See tahendab,
teeb lahingus inimese teatud ajaks lahing-
voimetuks; kuna lahingus inimelude ar-
vuga saab otsustatud, kas voit ehk kao-
tus — sellest naeme, missuguse maaratu
tahtsuse omab see ilmsiiiitu gaas lahingus.

2. Lammastavad — kloor, fosgeen
jne. lahinggaaside iilesanne on tappa ini-
mene lambutamise teel. Nad mojuvad
kori kahepaiksete peale, et need paisteta-



8. VALGA MALEVA TEATAJA

vad tiles, pigistavad hinge kori kinni,
purustab kopsus veresoonekesed ja ini-
mene ei saa ohust hapnikku juure —a ta
lambub. Lammastavatest l.-gaasidest kloor
on piinav gaas (inimene lambub pikaldase
vintslemise jarele), tema olemasolu ohus
voib tisna kergesti aratunda, varvi poo-
lest on ta kollakasroheline ]a lohn —
vange. Kloori Ameerikas on tarvitatud
ka arstirohuks ja nimelt gripi vastu voit-
lemiseks. Gripihaiged on koondatud iihte
ruumi, kuhu on lastud norgas konsen-
tratsioonis kloori — haige on hoitud sar-
nases ruumis kuni 10 min. ja peale seda
haiged on (paranenud) terverienud, tahen-
dab tiks kihvt voib olla teisele vastu-
kihvtiks.

F o s g e e n — salajane gaas, tal puh-
tal kujul ei ole lohna ega varvi, ta leiti
iiles Inglise keemiku Davy poolt 1812. a.,
siis tema saamine oli vaga kulukas ja
raske (suudeti saada ainult laboratoorsel
teel ja vahesel arvul), tema koosseis =
vingugaas (Co) + kloor (Clr.). Saadi pai-
kese kiirte mojul kloorgaasist ja (vingu-
gaasist), susihapendist pika aja seismisel.
Tema omadused on pea sarnased kloorile,
kuid sellest 8—10 korda tugevam.

Ameerika kindral Fries toob fosgeeni
m6ju kohta jargmisi naiteid: a) Jlmasoja
ajal oli tarvis sakslastelt aravotta tint
strateegilise tahtsusega kiila, mida ennem
liitlaste poolt pommitati fosgeen mtirsku-
dega (tildse sai valjalastud 3000 klgr.
fosgeeni). Pealetung algas hommiku kell
03,00 ajal; tikski pealetungiva poolte so-
duritest ei tunnud fosgeeni lohna. Vae-
osa viibis sakslaste kaevikute laheduses
umbes 3/4 tundi ja ebaedu puhul oma kae-
vikutesse poorates mone tunni parast 300
sodurist tehti 236 fosgeeni mojul lahing-
voimetuks.

b) Itaalia keemik katsestamise ajal
hingas kogemata fosgeeni ja tundes endal
halb olevat, laks varske ohu katte, jala
umbes 5—6 khn. kodu minnes, kadusid
miirgituse tundemargid, oli roomus ja 15-
bus omakste hulgas kuni jargmise kesk-
paevani, siis umbes 10 min. enne surma
tundis endal jalle halb olevat ja suri fos-
geeni miirgitusse ara. Selleparast, iiks-
koik, millega pole inimene sissehingamise
teel miirgitud, ei tohi haigel end vasitada
lasta; peab kanderaamil varske ohu katte
viima ja midagi sisseanda (sellest eelpool
pikemalt).

c) Katse 1927. a. siigisel Tondil soja-
kooli auditooriumis — janes pandi kinni-
sesse klaasruumi tugeva fosgeeni konsen-
tratsiooni; janes oli kogu aeg rahulik ja
roomus, umbes 20 min. parast heidab ja-
nes jarsku pikali ja ongi surnud. Sellest
on naha, et moningad l.-gaasid on palju
inimlikumad tapmise abinoud sojas kui
suurttiki miirsud ja igasugused dum-dum
kuulid.

3. Cldmiirgitavad l.-gaasid'—
vingugaas, ziaan vesinik jne. — on vaga
miirgised. Nemad mojuvad punaste vere-
liblede peale, need tarretuvad, terve vere
ringvool momentaalselt tarretub ja elus
olevus on surnud — sunn on momen-
taalne. Inglise lehes ^Sidney Mail" 6.jaan.
1915. a. avaldatud huvitab foto Belgiast,
kus parast pommitamist prantslaste poolt
leiti Saksa kaevikutest, mis asus tuule-
varjulises kohas, terved read surnukehi
tihegi valise haavata (nEsmaspaev" Ns 51 —
19. XII. 27. a.); moned istusid, moned sei-
sid koguni, kuid olid surnud — inimesed
olid tarretatud olekus — surnud. Neid
ilmasojas ei saadud tarvitada esiteks tema
kalliduse tottu, teiseks, et ta oli ohust
kergem (kuna teised tarvitatavad l.-gaasid
olid ohust raskemad), ta aihtus otsekohe
ohku — mojuv oli ainult granaadi lohke-
mise momendil ja seegi ainult varjuUses
kohas.

4. Soov- ehk villitajad l.-gaasid —
iperiite ja levisiite — nende omadused on:
auruga ja purunenud tolmu naol inimene
miirgitada ja vedelas olekus inimeste ja
loomade kehale haavu tekitada. Iperiite
on Saksa keemik Mayer'i poolt aastal
1866. iilesleitud. Mayer'i meetodil iperiite
saavutamine oli vaga kallis, alles juut
Levenstein'i meetod tegi valmistamise oige
lihtsaks ja odavaks. Iperiite koosseis on:
vaavel, kloor ja ettitil alkohol (Cl CH2 +
CH2) 28.; oma nime on ta saanud Iperni
linnast, kus teda liitlaste poolt koige esi-
teks tarvitati (lasti valja 1 miljon milrsus
12. aug. 1917. a. 2500 tonni iperiiti). Kui
tarvitada iperiiti puhtalt — varvi tal ei
ole ja on sinepi lohnaga, segatult teiste
ainetega omab ta tume pruuni varvi ja
madaneva heina lohna.

(Jargneb).
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