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I. LÄHTEKS.
Märkeid turismist. Saatesõnu.
Igasugu sportimine on võimsalt haarand meieaja rahvapõlvc. Seepärast pole ime, et sportingu intelligentsem haru
- turism, vabal ajal oma lõbuks matkamine, huyirandamine
mööda maad ning kaunid ja vaätlemisväärilisi kohte-paike,
oma värske õhu ja vahelduvate muljetega, on nüüdisajal
saamas ka meil laiematele hulkadele keha ja vaimu karastamise abinõuks ning ühtlasi kõrgeväärtuslikuks lõbuks
Viimaseil aastail on meieomad hulganisti kamd välismail
ja näind, kui hästi on Kesk-Euroopa, Skandinaavia a Soome
rännakspordiks ette valmistatud Ei ole .segi a ey.kku, kus
poleks turistide ühingute liikmeid ja suuremate ühingute e s taiaid" Head käsiraamatud, juhised, hea organisatsioon, abirahad' ja muud tarvitadaolevad summad soodustavad suurearvuliste turistide ühingute tekkimist ja viljarikast tööd.
Korraldatakse reise ja teekonde luuakse tingimusi nende
paremaks läbiviimiseks kogu maal (nhkui puhkepaike. oomaju.
oitmisvõimalusi), hoolitsetakse korra ja ilu tõstmise eest vaaamisväärilistel kohtadel.
I «ristusest tegevusest võtavad
sää osa noored ja vanad; ning kiidetud skoudid on siingi
olnud aiaralks ja tublideks liikmeiks. Palju reisib neil mail
väljamaalasi igast kaarest, kuid rohkem, palju rohkem reisibmatkab sääl igast seisusest oma publik oma kodumaal. Ning
päratu lihtsalt.
.
...
, . ... ,
Ühele turistide rühmale järgneb teine rühm, se gkotid ja
pambud seljas, mille küljes vahest ripnevad kastrul ja mandoliin. Nii sammutakse, nii rännatakse, reisikepid kaes, kord
vaikselt, kord lõbusa lauluga mööda maanteid. Ehk jal e,
siin trobikond koolipoisse õpetaja saatel, saal omaette seltsike
akadeemilisi naiskodanikke, — samuti lihtsalt, samuti selg1

kottide ja keppidega, palgeil lõbusa vaatleja ilme. Ning tihti
näed perekonnaisa ühes abikaasa ja lastega ühest linnast
teise matkamas, kuna hallid kulupeadki ei taha jääda koju,
vaid julgel sammul ühes laste ja lastelastega püüdvad nautida rändamislõbu. Kus koht kaunis, seal peatatakse, võetakse einet, ilutsetakse. Mõni ootamata vihmahoog ei riku
kellegi tuju; kui hoonet lähedal pole, võetakse vihmamantel
välja. Varsti on vihm üle ja rõõmsalt minnakse edasi.
Rääkimata kevadisist, suvise ist ja sügisesist kaikest, võtvad kirgilisemad turistid teekonde ette ka talvel; pakub ju
talvinegi loodus palju huvitavat ja pilt. mida turist naudib,
pole küllalt täieline ilma talveta, ilma vaheldusteta, mis käivad kaasas aastaaegadega.
Ons vaja seks palju teha sõnu, et nii peaks olema ka meil?
Tuleks asutada igasse linna turistühiug, nagu on juba Tartus,
osalt Tallinnas, esitajaiga alevikkes ja maal, tuleks luua ülemaaliite turistiihingute liit, tuleks kodumaad rändamiseks ette
valmistada, tuleks rändamist ennast õpetada, õhutada ja seda
mitte ainult noortele, ka vanem põlv tuleks liikuma panna.
Kuid juba rännatakse meilgi elavamalt. Rändavad skoudid
kui niisugused, rändavad koolide õpilased, rändavad üldse
linnalased. Rännatakse üksi ja rühmades — rändamise pärast.
On suur hulk neid, kellele. Pühajärv ja Munamägi, Peipsi ja
Emajõgi, Narova ja Petseri, Kuressaar ja saared pole enam
paljad nimed, vaid kaunid ja õnnestavad mälestused, mis
soendavad veel kaua tagantjärele. Sest alles Otepää romantilises ümbruses ja Emajõe vaiksetel voogudel, Aegviidu unelevate järvede kaldal ja Muhu väina arkipelaagis ning PõhjaKesti pika ranniku kõrgel paekaldal astub linnalane vahenditusse vahekorda sellega, millest ta enne seda ainult ebateadlikult laulnud oli „ilus oled, isamaa".
Ning ainult läbikäies linne näeb maalane me kultuurelu
silmapaistvamaid avaldusi, me linnade ilu, nende pika ja
sündmusrikka ajaloo jälgi ja virgub isegi, tähelepannes linna,
eestkätt pealinna, eluvoolu hoogsat tempot.
Ja tuju tõstab rännak, kui omapärane robinsonaad, oma
ebaharilikkusega, paratamata juhtumustega, mis meeldivalt
meelde jäävad kauaks ajaks, läbipõimitud igal sammul ja teekäänakul vahelduvate uute muljetega looduspiltest, mida kõige
mitmekesisemais kompositsioones ja lõpmata variantes pakuvad maapind, taimestik, loomastik, mäed-orud, jõed-järved,
metsad-aasad, põllud-viljad, karjad, külad, alevid, linnad,
muuseumid oma rikkalikkude varadega, tähelepanuväärilised
ehitused igatliiki, mineviku mälestusmärgid, kalmud, kaljud,
sambad, muistsed maalinnad, losside-kantside varemed, kõrtsid-kirikud-mõisad jne. jne. ning lugemata üksikasjad.
Ning on huvitav näha igalpool inimest, tähele panna ta
elu-olu ja tööd, abinõusid, võtteid-viise ja töö tulemust, inimese välimust, riideid, oskust ja kombeid, keelemurre!. Iga
2

kuuldud jutuke, laul, üksik sõnagi ja kõik, kõik, mis ümbritseb
ja kuulda-näha, pakub huvi iluliselt ja uurimusliselt.
Ja siis päikest, tuult ja vett! Seda kõike on külluses rännakul, samuti kui tervistunnet ja hääd tuju, elurõõmu. Siin
võib kõige vabamalt ja loomulikumalt teha kõige mitmekesisemat sporti, karastada keha ja puhata vaimu. Siin võib
tundma õppida elu mitmekesisus!, laiendada silmaringi ja
teadmisi, sest reisides avanevad uued vaated ümbrusse, lugematud võimalused võrdlemisteks.
Nii on rännak mööda kodumaad iluküllaline, mõnus ja
kosutav, huvitav ja kasulik isaühele, ning ainult sel teel õpitakse tundma oma maad ja rahvast, saadakse tast harmoonilise terviku mulje eluksajaks, isamaa abstraktse mõistele
konkreetne sisu.
Seepärast veel rohkem vaimustust noortele seks! Kuid on
tungivalt vaja, et ka vanem põlv muudaks oma harjumusi ja
kalduvusi; et hulka neid, kes tänini suvel oma pühapäised
päevad veetvad kusagil linna külje all „rohelises" ja „laagris"
ehk kasuta ja huvita veetvad mujal, vähemalt üks kord aastas
võtaks mõneks päevaks selga pauna ja kätte reisikepi, raputaks maha mured igapäised ja õpiks tundma kodumaa ühe uue
nurga. Kel suvel on vaba aega rohkem, ärgu viitku teda
asjata kauaks jäädes samale paigale. Peaksime olema hulga
elavamad, liikuvamad ja vabanema tollest raskepärasusest,
mis päritud näib olevat möödunud sajangute feodaalkorra tingimuslst, kui meie eelmised rahvapõlved olid paigale sunnitud.
Mingem suvel kahe-kolmekesi, mitmekesi rühmades, noored ja vanad, neiud, naised ja mehed, ehk õppureid rühm oma
•õpetaja saatel — kuidas sobivam, mõnusam ja kellegi kalduvused-, läitkem selgkotike kõige hädatarvilikumaga, „Rändur"
kaasas, ja asugem teele, valmis olles kustumata pilte vastu
võtma kodumaast. Kodumaa on seda väärt ja kutsub armsalt.
Ta on praeguste ühendusabinõude juures ühtlasi nii väike, et
isegi mingit raskust ei tee kas või igal laupäeval raudteel
kuhugile välja sõita, pühapäeva jooksul mingi marschruudi
riigi teises servas maha matkata ja esmaspäevaks lähtekohta
jälle tagasi olla.
Astudes maha raudteelt või laevalt ja alustades jalgsi
marschruuti, rändame lauldes ja vilet lüües pikemad otsad,
kunni algavad meie vaadet ja tundeid kütkestama oodatud ja
ootamata loodusilu päiksepaistelised ja värvirikkad pildid, mis
kustutnatalt alles jäävad kujutlusse ning õpetavad ja õigustavad kalliks pidama isamaa ilu, teda hoidma ja arendama, tast
laulma. Meie maa nurgad on ju oma rahvuse ja maastiku
poolest nii lahkuminevad, huvitavad, paljude ajalooliste jaanistega, et terve maa on õieti kui suur ja elav ning hästi
sorteeritud muuseum.
Kindel on, et aastate pärast hakkavad meil käima salkadekaupa väljamaalased-turistid, nähes Eestis, tema loodusilus ja
3

omapäraselt arenend kultuuris, isegi meie kuurortes veetlevat
reisisihti, nagu nad senni iga aasta üle ujutavad Rootsit,
Soomet. Praegu ei ole meie maa nende võõraste salkade
vastuvõtmiseks veel ette valmistatud, kuid omade jaoks pakub
ta ka vähema ettevalmistuse juures naudingküllalist matkainisvõitralust, sest ise lepime vähemaga reisimiskomfordi
suhtes. Tehes tuure oma ahtaksel kodumaal, seega niiütelda
kodukolde ligispiirls, ei tarvitsegi esialgu komfordi suhtes
liiga nõudlikud olla. Vähem komforti ja arutuid asju!
Kt huvirännakut kodumaal kavatsedes oleks võimalikult
täielik ülevaade kogu kodumaa vaatlemisväärilisemaist ja
kaunimaist kohtest, soovitusega — kuhu minna maksab —,
kirjeldustega — mis kusagil näha —, juhatustega — kust
jaama kaudu või kuidas sinna pääseb, kui pikk tee, missugust
maanteed või külateed mööda jala rännakut alata, võimalikult
ka tee iseärasus, kus teeharud, millised puhkekohad, kuhu sa
õhtuks jõuad ja kus öömaja võib saada, kust kaudu jälle
raudteele tagasi tulla jne. —, ning üldse, et aidata teha kodumaad tuttavaks, käidavaks, ränuatavaks — seks käesolev
Rändur-juhis..
Ja kui see esimene selline katse — meil seimi ilmutatud
üksikute kohaliste juhiste, artiklite, reisi ja marschruutide
kirjelduste, siin-sääl laialipillatud märkuste kui ka eriti seks
korjatud materjaalide varal pakkuda üldisema huviga
marschruutide näol kokkuvõtlikku ja süsteemi korraldatud
reisijuhist kogu kodumaa kohta — vähegi rahuloldavalt oma
ülesannet täita jõuab, siis on materjaalide kogujad, korraldaja
ja väljaandjad rahuldatud.
On enesest mõistetav, et ülemaalist reisijuhist võis kokku
seada ainult kohalikkude kirjelduste järgi ja varal, mis mitmesuguste autorite poolt varem avaldatud. Seepärast käesoleva
ülemaalise juhise kokkuseadja julgeb ja loeb oma kohuseks
siinkohal enese ja ühtlasi ka E. S. S. „Kalevi" Turist-osakonna, kui raamatu kavatseja ja väljaandja, nimel avaldada
tõsisemat tänu kõigile kohalikkude juhiste autoreile, samuti
autorite nime all ehk ilma selleta ajalehtede artikleina il mund
marschruutide, reiside ehk kohtade kirjelduste autoreile, kellede töid on siin tarvitatud allikaina, materjaalena ehk ka
.suuremal või vähemal mõõdul väljavõtteina. Allikad ja autorite nimed on vastavail kordel ära tähendatud. Samuti tuuakse
siinkohal tänu v-stele J. ja P. Parikas'tele, kellede raamatukogust vastavaid raamatuid on tarvitatud kui ka aastate
jooksul korjatud väljalõikeid ajalehtist ja isikus! ulesmärkimisi, mis nende poolt tehtud. Ning lõpuks tänu kõigile neile,
kelle pildistatud maastikpilte siin on käsutatud ehk kes piltide
klischeede või muu materjaali võimaldamisega „Ränduri"
kokkuseadmisele lahkesti on kaasa aidand.
Tallinn, 1. mail 1924.
V. 5.
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Näpunäiteid matkajaile.
Kuhu rännata? Huvirännakut kavatsedes on tarvilik endale
selgitada ta otstarvet ja arvesse võtta oma vaba aja pikkust
ning selle järele siis marschruut valida. Mis ühele nea. pole
teisele paras. Kes soovib segamata vaikset loodusilu nautida — valib kaugemad metsarikkad ehk Põhja-Eesti paekalda
äärsed marschruudid; mitmekesise ja vahelduvate piltidega ilu
armastaja vaatab läbi meie tähtsamad linnad ja liigub Narovat
mööda Peipsi järvele ning edasi ehk sõidab Otepää või Haanja
kõrgustikkele, kuna meriõhu ja veesõidu harrastaja ajab
mööda randu ja saarestikku ning saartele.
Ka aastaaeg mängib mõjuvat osa marschruudi määramisel.
Kuna lähtekohtade ligemasse ümbrusse ehk linnadesse maksab
käike ette võtta juba varakevadel, võib selle vastu soistesse
kohtesse matkamisele asuda alles kesksuvel, mil sood juba
kuivad. Näit. Võrumaale — Rõugesse, Haanja tuleks sõita
ajal, mil ööbikud lauluhoos (sest neid seal palju) ja veeteid
tarvitada on kõige kohasem kuumal suviajal.
Üldiselt aga tuleb soovitada, ja iseäranis linnade noorkodanikkcle, peale oma linna ja ta ümbrusega põhjaliku tutvumise, läbi rännata tähtsamadki marschruudid, mis oleksid
järgmised:
1. Pealinn Tallinn, vast ka merisõit Tallinnast Võsule.
2. Aegviidu-Lehtse. 3. Virumaa kõrge pankrannik ehk jälle
Keila-Joalt-Paldiskini. 4. Narva-Narova-Peipsi. 5. Emajõgi ja
Tartu. 6. Otepää kuppelmaastik ja Pühajärv. 7. Võru ja
Rõuge-liaanja-Munamägi. 8. Petseri ja Setumaa. 9. Haapsalu-Kuressaar ja Saaremaa. 10. Viljandi ja Viljandimaa.
11. Pärnu ja ümbrus.
12. Merisõitinguks lodida mööda randu ja Saarestiku vahel
omakäepeal jahtriga. paadiga jne. ning vilund sõiturite osavõttel.
Kuidas rännata? Mitmekesi rännata tuleks — on maitseasi.
Kuid ärgu rännatagu üksinda, vaid kahe- kunni kümnekesi, et
jagada teekonna muljeid. Igatahes ei tohiks seltskond 15-st
inimesest suurem olla, sest vastaskorral oleks raskusi öömaja
saamisel ja autobussi tarvitamisel. Iselugu on koolide ja organisatsioonide huvisõitudega raudteeligidaisse kohtesse ja linnadesse, kus vastaval korral öömaja küsimus huvisõidu korraldajate hoolel sihtkohas juba ennem erilisel teel lahendatakse.
Huvirännakul edasiliikumise viisi valib igaüks olude ja
võimaluste kohaselt. Kõige harilikum ja soovitetavam on
jalarännak: kotike seljas, kepp käes ja laulud suus... Raudtee
ja muud sõiduviisid olgu ainult abinõudeks, et kohale jõuda,
kust jala marschruuti alustada. Oleks hea, kui rühmas oleks
kaasmatkaja, kes juba ennem vastavas maanurgas rännand ja
matkamises vilund ehk kes meie suuremais Unnes (Tallinna,
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Tartu. Narva) või mujal muuseume vaadeldes teaks seletusi
anda kunsti ajaloost ja kunstist üldse.
Väiksem kilomeetrite arv, kuid seda suurem intensitcet
vaatlemises, tähclpanemises, tundmaõppimises, püüdes ühendada lõbusaga kasulikku. Võimalikult väikse jõukulutuse
juures võimalikult suured tagajärjed — see maksku ka siin
täiel määral.
Ja veel. Meie karakteris on sagedasti liialirninevat vaikset
tagasihoidlikkust. Tuleb soovitada igalpool rohkem avalikkust, elavust, vastutulijatega austavat juttu, pärimisi jne.
Ainult terve inimene tohib teele asuda, haiguskahtluse
korral on arsti nõu soovitav ja Jtea. Jalakäimine nõuab tervet
ialanahka. Seepärast tuleb enne teeleminekut ravitseda konnasilme, paksu nahka ja kinnikasvand küüsi; rännakul aga jalgu
pesta 1—2 korda päevas.
Märgatakse kehalist väsimust, tuleb puhata. Keskmine
päevakäik ei tarvitse üle 20 km. tõusta.
Pakikene steriilset marlikõidet ja leukoplaastri rullikene
haavamiste juhusteks. Kattes haavatud koha mitmekordse
marlikõitega, kinnitame viimase leukoplaastri ribadega.
Varustus olgu kerge, ainult kõige tarvilikumad asjad. Riided ja jalanõud olude kohaselt, viimased nii valitud, et pikal
teekonnal jalgadele viga ei teeks; üliriietest on kasulik
vihmakuub.
Tingimata tarvilik on varustuda ihupesu ja sukkade vahetusega, et märjaks saades või higistamise järele mitte ära
külmetuda.
Soovitavad muud asjad: tugev kepp, joogiplasku, taskunuga, tulitikud, binokl, taskuraamat ja pliiats, raudtee- ja
laevasõiduplaanid, võimaluse korral ka kadak; kehakinnituseks kuni järgmise peatuskohani kahekordne tagavara võileibe ja vast ka shokolaadi tahvlikesi; ka iga teadliku kodanikuga, sedarohkem matkajaga südames alati kaasakuuluv
eetiline plakat:
Hoidu ise ja teisigi hoia
rikkumast ilu —
muidu vaadelda-nautida ilu
siin teised ei leia!
Ning tingimata kaasas olgu „Rändur". Kes ise uusi
marsehruute luua tahab, varustugu erilise (suure) maakaardiga. On kohte, kuhu rännakut kavatsedes võib varustuda
soovituskaardiga öömaja saamiseks. Ses asjas vt. juhatusi
raamatu lõpus.
Muid juhatust. Meie ühendusabinõude (laevad, autobussid,
isegi raudteed) l i i k u m i s p l a a n i d on alles nii muutlikud,
et nende varal raske on raamatus marschruutide jätkulisi
kindlaid kombinatsioone teha ja täpselt ära märkida tunniplaani. Peab jääma rändurite oma initsiatiiviks marsehruute
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tarbekorral otsaksiti kombineerida, samuti vastavate ettevõtete uuemaid sõiduplaane nõutada. Raudteevalitsus trükib
vähemasti igal kevadel raudtee uue suvise sõiduplaani, kus ka
laeva- ja autobusside sõiduliinid sees. Neid lastakse müügile,
odavate hindadega. Nende abil võib igasuguseid marschruute
kombineerida, kuna ka kaugemate marschruutide mahamatkamiseks päevast kahest-kolmest-neljast jätkub.
Samuti hinnad (sõidupiletid raudteel, laevadel, autobussidel,
autode ja voorimeeste omad, kui ka hinnad võõrastemajades
tubade eest, söögimajus-restoraanes toidu eest) on alles nii
mitmekesised ja sagedasti muutuvad, et kohtade järgi nende
äramärkimise katse raamatut ainult koormaks ja vaevalt otstarbekohane oleks. See tuleb samuti jätta igaühe oma asjaks.
•Mitmed hinnad on meil pea igalpool enam-vähem ühesugused,
teisejärgu võõrastemajade toad keskmiselt а 200 mk. öö-päeva
eest, lõuna keskmiselt 50—60 mk., voorimeestega tuleb julgelt kaubelda, suupisteid kodunt rohkem ligi võtta, muu ei
tohiks teel iseäralikke üllatusi tuua.
Raudteel sõitmise kord on täpselt toodud „Riigi Teatajate"
nr. 84/85 — 1921 a.. nr. 107 ja 150 — 1923 a., nr. 18/19 —
1924 a. Nii laiaroop. (I, II, III kl.) kui ka kitsaroop. (II ja
MI kl.) maksab harilik reisipilet iga l km. pealt: III kl. 1% mk..
II kl. 3 mk., I kl. 4'A mk. Alammäär 7 km. maksu suurune.
Punase Risti hääks väike lisamaks pileti pealt (III kl. 1 m.,
II kl. 2 mk., I kl. 3 mk.). Harilik pilet (sõiduks üheks korraks)
on maksev 1 öö-päev ehk kunni rong, millega sõitmiseks ta
ostetud, oma lõpujaama jõuab ja on maksev ainult selle rongi
peale, mille peale ta välja antud. Teel reisi katkestamise
korral tuleb kohe sellest teatada kohaliku jaama ülemale, kes
pileti ära tembeldab. Reisi jätkamisel kas samast ehk mõnest
teisest jaamast peab enne rongile minekut kohalikus piletikassas laskma vastava märkuse piletile teha.
Platskaartidc eest (magadisvagunis nummerd. plats magamiskohaga) — lisamaks peale sõidupileti taksi. Platskaarti
ilma sõidupiletita või selle ettenäitamiseta ei saa. Sõidupiletid
ja platskaarte võib algusjaamas ette osta 2 päeva enne rongi
väljasõitu. Vahejaamades müüakse platskaarte siis, kui rongis
vaba plats olemas. Platskaart on maksev ainult selle rongi
Peäle, mis platskaardil tähendatud, ja kaotab reisi katkestamise korral maksvuse. Voodipesu nõudm. korral täiendav
maks.
Reisijaid ]a õpereisijate rühme veetakse tarbekorral ka
^ega- ehk kaubarongides, mitteköetavates kaubavagunites
50% maksu eest III kl. täispileti hinnast, kuid väljasõidu jaamas peab olema sama maksu eest samasse jaama sõitjaid
vähemasti 20 inimest. Väikearvulisi Õpereisijate salku võib
raudteevalitsuse äranägemisel vedada ka reisrongi 3 kl. vagunites, kusjuures maksu võetakse mitte vähem kui 10 reisija
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eest 50% 3-da kl. täispileti Iunilast („R. T." nr. 18/19 — 1924).
Koolide ja kursuste juhatajate poolt peavad vastavad tunnistused kaasa antud olema korra ja vormi järgi, vt. „R. T."
nr. 107 — 1923 a.
Ka seltsid ja organisatsioonid pääsevad raudteel reisima
hinnaalandusega (25%), vt. korda „R. T." nr. 18/19 — 1924 a.
Reisijate bagaashlks võivad olla: Tsumadanesse, käsikottesse, reisikorvesse, kottesse, kastidesse pakitud reisiasjad.
jalgrattad, suusad (mille otsad seotud peavad olema) jne.
asjad, mis reisijaile kohe pärast rongilt mahatulekut tarvis
võivad minna. Need asjad peavad olema hästi pakitud, eelmiste sõitude paberietikettest puhastatud. Nad antakse vaksali ruumis enne sõitu eriluugi juures ja erilise, mitte kõrge,
bagaashimaksu eest „bagaashi", milles bagaashikviitung vastu
antakse. Reisijate bagaash läheb sama rongiga ja jälgib reisijat ka ümberistumistel. Päralejõudmisel ehk teel mahaminekul tuleb bagaashivagunist oma asju nõuda bagaashikviitung!
ettenäitamisel.
Käsibagaashlna võib üksikuid ehk vähemaid tsumadane.
^elgkotte, kübarkarpe, korve, kaste, kotte, käsipakke endaga
vagunisse ligi võtta — mahutamiseks istepinkide alla ehk ülemistele riiulitele.
Laevade ja omnibusside kohta on andmeid toodud raamatu
lõpul.
Üleskutse! Kunni meil turismi asja suurema hoovõtmiseni
kohtade peäl ja turistühingute ülemaalise liidu moodustamiseni
loeb Ё. S. S. „Kalevi" Turist-osakond Tallinnas oma kohuseks
edaspidiseid materjaale korjata uute huvitavamate marschruutide kohta kodumaal. Samuti on tarvilik käesolevas juhises
mõndagi marschruuti üksikasjadega täiendada ja uute piltidega varustada. Nende täiendustega ilmutab E. S. S. „Kalevi"
Turistosakond paari aasta pärast „Ränduri" uue väljaande.
Seepärast käesolevaga kutsub E. S. S. „Kalevi" Turistosakond üles meie innukamaid rändureid selles töös lahkesti
abiks olema ning saatma „Rändurile" tähtsamaid täiendusi,
parandusi, ülesvõtteid meie kaunemaist kohtes! ühes marschmutide kirjeldustega ja kõigi tarvilikkude andmetega, nagu
see rändureile otstarbekohasena paistab ja nii nagu see käesoleva juhise nõuete süsteemilt ette nähtud on.
Saadetised palutakse adresseerida: „Rändur". E, S. S.
„Kalevi" Turist-osakounale, Tallinn.
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II. EESTI. ANDMEID MÄÄST JÄ
RAHVAST.
Eesti vabariik asub Läänemere idakaldal Soome ja Riia
lahe vahel. See geograafiline asend Kesk- ja Ida-Euroopa.
Fennoskandia maade ja Lõuna-Baltikumi vahel määrab ette
Eestile olla nii kultuuriliselt kui majanduslisel! vahemaaks
nende Euroopa osade vahel ning tähtsa osa etendajaks ka
maailma läbikäimise ja suurkaubanduse alal. Idas, Venemaa
pool, on Eesti vabariigi piiriks Peipsi järv, lõunas — Läti
vabariik, läänes — Läänemeri, põhjas — Soomega Soome laht.
Suurus 47.538,7 rtkm.; millest saarte all üle 4.000 rtkm.
(umbes 100 saart); seega on Eesti vabariik maapinna poolest
suurem kui Daani, Belgia, Hollandi, Sehveits. Üldine piiri
pikkus on umbes 2.000 km., kaugemast läänepoolsest osast
"(Vilsandi saarelt) kaugemasse idapoolsesse ossa (Kamarovka)
on umbes 360 km., kaugemast põhjapoolsest osast lõunapoolsemasse (Pärispealt Kudepini) ligi 240 km.
Tähtsamad saared: Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, Vormsi,
Kihnu, Ruhnu ja Osmussaar, Suur Pakri, Väike Pakri, Naissaar, Aegna (Vulf), Prangli, Äksi, Rammu, Mohni j . t.
Eesti on plnnaehituse poolest üldjoontes lainjas lausmaa,
mis tõuseb vähehaaval kagu poole ning mille abs. kõrgus on
loodepoolikus 50—75 m., kagupoolikus 75—125 ni.
Kolmes kohas kerkib ta, moodustades suuremaid kõrgustikke : Põhja-Eestis, Virumaal, P a n d i v e r e k õ r g u s t i k ,
kus kõrgemaks tipuks Emumägi, abs. kõrgus 170 m„ LõunaEestis, Tartumaal, O t e p ä ä k õ r g u s t i k , kus kõrgemaiks
tippudeks Väike-Mtmamägi 245 ni., ja Harimägi 215 m. kõrge
ja Kagu-Eestis, Võrumaal, H a a n j a k õ r g u s t i k , kus kõrgemaiks tippudeks Suur-Munamägi 325 m., mis ühtlasi ka k õ r g e i m m ä g i L ä ä n e m e r e m a a d e s , ja Vällamägi 310 m.
Vanemaist kõrgustikkest on Otepää mägismaast loodepoole
asuv Viljandi kõrgustik, mille suurem kõrgus 135 m. (Kärstna
mägi). Kõige suuremad madalikud asuvad läänepoolses osas.
Lääne-Eesti poolsaar. Pärnu jõe ala ja Saarestik on pea tervelt vähem kui 30 ni. kõrged. Soome lahe rannikul piirab
lausmaad kõrge (20—55 m.) paekallas (glint).
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Põhja-Eestis on üldiselt tasandik mõõduandev, kuid paiguti
kerkivad jääaja kuhjatised maastikus 15—40 m. kõrgele, kitsaste valiseljakuteua ehk oosidena. Neid leidub kõige rohkem
Rakvere ümbruskonnas ning Peipsist põhjapool (Teravere
mäed). Kesk-Eestile on pikergused, paralleelsed, elliptilise
põhijoonega seljakud, voored ehk drumlinid, iseloomustavad.
Nende relatiivne kõrgus on kõige suurem (40—60 m.) Tartust
põhjapooli kus ka seepärast „vooremaastik" kõige tüüpilisem.
Lõuna-Eestis on jääaegsete kuhjatiste vaip kagu-osas kõige
paksem. Otepää ja Haanja kõrgustikud on selgejoonelised
niorään-maastikud, kus pinna reljeef ka vahelduvam ja kõrgem kui mujal Eestis. Kühmad ja kuplid, maakünnised ja seljakud, mis põldude ja metsadega kaetud, sajad lohud järvedega ning jõgede looklevad orud pakuvad turistile palju vaatamisväärilist.
Põhja-Eesti rannik Paldiskist pea Narova jõeni on paljudeks
poolsaarteks lõhestatud pankrannik. Kõrge paekaldana langeb ta paiguti otseloodis alla merilaintesse; siin on tormilaintest sagedasti sügavad õõnsused ja koopad ehk n. n. murdkulbased uuristatud kaljuseina. Paiguti taganeb paekallas
merest kaugemale, jättes kaljuseina ja mere vahele madala
ranniku, mõnes kohas mitme km. laiuse. Sääl asuvad siis
metsad, niidud, karjamaad. Aegajalt langevad ülalt paekaldalt paepangad alla. Nii on rand tihti suuremate ja vähemate
kividega kaetud, millede seas ka suuri raudkivi rahne leidub.
LäänepooJ on paekallas madalam; idapool tõuseb ta Ontikas
kuni 54 m. meripinnast. Põhja-Eesti kõrge pankrannik pakub
ütlemata ilusaid ja huvitavaid maastikpilte turistidele.
Läänepoolne rnerirannik on hiusrannik. Paldiski ja Pärnu
vahel on ta tihti kiviline; Pärnust lõunapoole, Läti piirini, on
rannik madal, liivane. Ka saarte rannikud on enamasti madalad, harva esineb kõrgem pankrannik (Mustjala Pank).
Eesti rannajoon on väga kõver ja merirand kääruline,
paljude lahtedega ning saarte vahel väinadega. Nimetame
neist S õ r v e poolsaare, P ä r i s p e a neeme, T a l l i n n a ,
P ä r n u , M a t s a l u lahe. Suur-Väin on Muhu ja Mandri
vahel, Väike-Väin Saare- ja Muhumaa vahel, Soela-Väin
Saare- ja Hiiumaa vahel.
Ranna ja saarte ligidal laugmeres on palju väikseid laide,
uasve, liivaseid leetseljakuid, kuid ka kaugemal süvavetes
tuleb ette madalamaid kohte ja kividega kaetud rahusid ning
koguni veepinnani ulatuvaid kivikarisid.
Eesti pindreljeefi tekkimine. Eesti pind ja pinnavorm on
kalju aluspõhjal jääaegsete sünnituste ja sademete tagajärg,
mis Põhja-Eesti kõrges paekaldas kiltkivitia, liivakivina ja
lubjakivina iseäranis korrapäraste kihtidena selgesti näha on.
Jääajal liikus Skandinaavia mägedest laialilagunenud suur
mannerjää väli iile Soome ja Eesti ning kattis viimati oma
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alla kogu Põhja-Euroopa. Kesti oli devooni ajajärgust saati
esinend mandrina ning olnud kogu aja murendavate ja nüristavate jõudude tegevusväljaks. Mannerjää leidis siit juba eest
paksu murenemiskatte all oleva, vahelduva reljeefiga maastiku, mis seda vastuvõtlikum oli mannerjää nüristavale tegevusele. Kliima soojemaks muutudes hakkas mannerjää sulama
ning põhjapoole taganema, omalt poolt maha jättes edasinihkumisel kaasatoodud ainese.
See l a h t i n e a i n e s — paekivi kruus, liiv, ning kruusa
ja munakaiga segatud savi (n. n. „morään") — vajus kas lihtsalt ärasulanud jääst maa peale, või sai rohkeist sulamisvetest kaugemale laiali kantud, uhutud ja sorditud (jäävee
aines). Esimesel juhusel tekkis kas ühtlane, enam-vähem
tasane, mitmesuguse jämedusega, ilma kihilisuseta ainest piunäkate (tasane morääninaastik, näit. Tartu ümbruses) või korrapäratu kogu kühme ja kupleid (künkline morääninaastik,
Otepää), teisel juhusel aga pikad, sorditud kihilisest ainesest
vallscljakud (ehk oosid, näit. Rakvere ümbruses) või laiad
liivaväljad (n. n. sandurid, näit. Elva ümbruses). Peenema
ainese seas ja ka väljas maapinnal on näha igalpool suuremaid raudkivist r ä n d r a h n e , mis kaugelt Soomest pärit ja
samuti jääga kaasa toodud. Rohked sulamlsveed uuristasid
omale laiad ja sügavad ü r g o r u d , mis jooksid kas jääservaga rööbiti (marginaalsed ürgorud, näit. Emajõe, Nõo,
Kambja orud) või sellele risti (radiaalsed orud, näit. Kavilda,
Elva, Reola orud). Praegu on nendes orgudes ainult väiksed
tähtsuseta ojakesed. Endise veerikkuse jäljena esinevad ürgorudes paiguti veel järved (Elva, Kari, Keeri, Ardla järved).
Koik see pole olnud ei tea kui ammu. Alles kiviaja algul
(kiviaeg 4000 a. e. Kr. — 2000 a. e. Kr.) oli suurem osa Euroopast kaetud jääga. Ajajooksul taganes jää. Kõige vanemal
kiviaja järgul oli Läänemeri ainult mage maisamaa järv ja
ühenduses Põhjamerega Kesk-Rootsist läbivoolava jõe kaudu.
Kiviajas vähe edasi sündisid Daani väinad. Läänemeremaad
on sellest ajast palju tõusnud ja tõusevad ühtelugu. Suurem
osa Saare- ja Läänemaast ning osa Pärnumaast olid tol aja!
veega kaetud. Narova jõge põlnud veel olemas. Peipsi ja
Võrtsjärv olid tuntavalt suuremad, kattes kõik Tartumaa osad,
'nis praegu 10—38 m. kõrgemad meripinnast. Emajõgi voolas
vastupidises suunas. (Arheoloogia kabinetis Tartus on, isohüpsidele järgnedes, valmistatud vastav kaart).
Sisevete poolest on Eesti rikas. Suuremaiks järviks on
j eipsi, ühes Pihkva järvega, mis idapiiril asuvad, ja Võrtsjärv, milledest esimene on üks suuremaist Euroopa mandri
veekogudest. Peipsi on 150 km. pikk ja 50 km. lai ning võtab
oma alla 3600 rtkm., kuid suurem sügavus on kõigest 15 m ;
ta veepind on meripinnast 30 m. kõrgemal. Täielikult Eesti
piirides asuvatest järvedest on Võrtsjärv kõige suurem
(pikkus 31 km., laius 13 km., suurem sügavus ainult 8 m.L
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Edasi järved: Ülemiste, Endla, Saadjärv, Vagula, Tamula,
Viljandi, Pühajärv ning lugemata hulk muid ja vähemaid.
Jõgedest on tähtsamad Emajõgi, Pärnujögi ja Narovajõgi.
Emajõgi saab oma alguse Otepää kõrgustikust ja jookseb
Võrtsjärve kaudu Peipsi järve. Vanemal ajal oli ta üheks
tähtsamaks kaubateeks Venemaale ja on laevatav praegugi.
Sama ülesannet täitis ka Pärnujögi. Eriliselt tähtis on aga
iile 70 km, pikkune veerikas Narovajõgi, mis Peipsi järvest
Soome lahte jookseb. Narovajõe tähtsus on ta koskedes, kus
vesi umbes 7 meetri kõrguselt alla kukub ja mille jõuga juba
kauemat aega töötavad vabrikud (Kreenholmi puvilla ja kalevivabrik, linaketramise jne.). Narova kosele kavatsetakse
elektrikeskjaama, mis 60.000 H. P. (hobusjõu) ulatuses tööstusettevõtteile elektrivoolu annaks. Muudest jõgedest: Kunda,
Jägala, Pirita, Keila, Kasari, Piusa, Võhandu, Käära j . t.
Eesti veestik on kujunenud samuti jää-ajal ja praegugi on
vete jooks ja asumine jääaegseist pinnaehituse iseärasusist
tingitud. Kõik praegused järved on jääaegsete veekogude
jäänused, kuna jõed tarvitavad praegugi oma vooluteeks enamasti vanu ürgorge.
Klilmaliselt asub Eesti paraja kliimavöö põhjapoolses osas,
kuid olles Qolfstromi mõju all ja piiratud merest, on tema
kliima niiskem ja pehmem kui Ida-Euroopas, teisalt aga karedam kui samal laiuskraadi all asuvate Kesk- ja Lääne-Euroopa
maade kliima. Keskmine aasta temperatuur on 4,5°+.
Talve pakased on harva kestvad, nii et näit. laevaühendus
1'allinna sadamaga jäälõhkujate abil talve läbi kestub. Läänepoolsed sadamad, Paldiski ja Kihelkonna, on talve läbi jääst
vabad.
Valitsevaks tuuleks on üldjoontes võetult edela-tuul, mis
suvel ja sügisel harilik. Talvel puhub enamasti lõunatuul,
kevadel kirdetuul ja idatuul. Sademeid on vähem kui LääneEuroopa maades, aastas künni 50—60 sm. Pilvitust on kõige
vähem juuni kuul, kõige rohkem novembris; sademete hulk
on aga kõige vähem veebruaris ja märtsis, kõige suurem
junnis, juulis, augustis.
Taimkate. Loomad. Pöhja-Eesti on rikas soode ja paening liivanõmmede poolest, kuid ei puudu siin ka viljarikas
põllupind ja heinamaad ning toredad männi ja kuuse metsad.
Lõuna-Eestis on aga põllu- ja heinamaa ning metsad esimesel
kohal, ehk küll ka siin vähemal mõõdul soid ja rabu leidub.
Eriti vaheldusrikkad on segametsad Lõuna-Eesti moräänküngastikkudel, kus kõrvuti kasvavad tammed, kased, vahtrad, pärnad, paplid, kuused jne. Saartel, kus kliima iseäranis
pehme, kasvavad jugapuu ja luuderohi (efeu) vabas looduses.
Kogu Eestis kasvavad ja valmivad nisu. rukis, kaer, oder,
tatar, ernes, suhkrupeet, lina, tubak, lutsern, ristikhein, õunad,
pirnid, ploomid, kirsid.
12

Suuremaid metsloome (karud, hundid, põdrad, ilvesed) on
meie ajal harva veel näha. Selle vastu rebaseid, mägru,.
tuhkruid, jäneseid, hirvi, nirke, oravaid, siile võib kogu maal
sagedamini kohata, harvem kärpe, nugiseid, saarmaid ja naaritseid. Kodumaa kahepaikseist ja roomajaist on suvisel ajal
kõnne ja sisalikke, harvem usse näha. Meriloomadest on
meil hülgeid võrdlemisi veel palju, iseäranis Saaremaa randades. Linde on kodumaal üldse 272 liiki tähele pandud. Linnades aasta läbi hakid varblased, tihased, hallid varesed.
Kevadel ilmuvad puiestikku mustad varesed, kuldnokad, vindid j . t.; maal ja külades veel pääsukesed, kivitäksid, linavästrikud, harva toonekured; põldudel põldlõokesed, haljendavailt viljaväljadelt kõlab räägu häälitsemine ja vuti hüüd.
Röövlindudest tiirlevad põldude kohal üksikud kullid, vahest
on kõrgel näha kotkast. Saarte rannas kevadisel ajujääl kurdavad-nutavad luiged.
Heinamaad ja puisniidud kajavad paljude laululindude
viisidest. Rabades ja soodes rabakana, koovitaja, kiivitaja,
nepp, tikutaja, sookurg. Merirandades, saarestikus pakuvad
lugemata laod ja nasvad partidele, hahadele, meriharakaile,
lakladele, kajakaile ja paljuile muile merilindele elutsemise ja
pesitamise võimalusi. Samuti suuremail järvi! ning nende
roostikus elutsevad pardid, vesikanad, järvekaurid; jõgede
järskkallastesse ehitavad kaldapääsukesed omi pesi.
Kaladest elutsevad räimed, kilud, tursad meres, tindid, silmused Peipsi järves. Nii meres kui sisevetes püütakse lõhe,
hauge, suge. ahvenaid, särge, latikaid, hangerjaid, lutse, kaineljaid (leste) ja veel väga mitmeid-setmeid muid kalu, peäle
selle vähke.
Maastlkpildld. Põhja- ja Lääne-Eesti ilu ja uhkus on meri
ja rand. Need mõlemad on osa kõige kaunimast, mida üldse
võib kujutella.
On omapärane veetlevus kesksuvisel laevasõidul Tallinnast
Loksani või Võsuni, kus ühelt poolt mustavad üksikud saared ja laod ning teiselt poolt meelitab metsakasvanud mandrirand, näides tahtvat oma ootamatute neemede ja lahtedega
moodustada nagu määratuid maalilikke lautrid. On eriti uhke
ia maalilik maastik see Põhja-Eesti pankrannik ise, mis saja
km. pikkuselt kõrgele ajand end vastu Soome lahte ja iseäranis Viru rannas järsult, paiguti 50 m. kõrguselt, alla murdub
laintesse. Rannas käärud, terassid ja lõhed, kaetud lopsaka
tainikasvuga; rannalt merele vaade, tore ja avar, mis seda
valdavam, et vetevärvid perioodiliselt vahelduvad ning õhtuti
ia hommikuti meripind mängleb igasugu värvi nüansest: kord
safiir-sinine, siis smaraagd-roheline, siis jälle oraansh ja kullakarva ning tihti ka topaas-hall. Eesti ranna ilust meelitatuina
asub siin terve rida endise vene aristokraatia suvilaid ja
mõisaid.
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On omamoodi ilu Saare- ja Hiiumaa lääuerandadel oma
piiramatude vaadetega lahtisele ulgumerele, kus iaiue kõrge ja
sügisesed tormid õudselt ilusad omas jõhkras halastamattuses,
randadel, ku.s kallas kord kaljurüngasteiia kõrgele tõuseb, siis
jälle muutub madalaks, soiseks või luidetegu kaetuks, olgugi
et Saarte sisemaal valitsevad üksildased nõmmed, kus esineb
tasane ja paljas paealus, mis kiduraid kadakaid ja särab ikke
kasvatab. Kuid sääl on ka metsi,
ü n omamoodi ilu Muhu väina arhipelaagil, kus vesi vagusam ja varju rohkesti, kuna lugematud laod, kus inimesi näeb
ainult heina ajal, oma üksilduse ja rahuga kiusavad randuma.
Vaikuses ja tormis vaadelda merd, seda muutlikku ja mää-'
ratut vetevälja, mis uhtund on tuhandeid aastaid meie randa,
matkajal maksab.
Ja on omamoodi ilu ka suurte laevateede lõppjaamadel,
nagu on Tallinn, kus Kadrioru raimast kevadistel päevadel
võiks väsimatult vaadelda raskeid kaubaaurikuid, kiire jooksuga valgeid reisijate laevu, luikedena liuglevaid purjekaid ja
lahtreid, kuidas nad tulevad ja lähevad nagu mesilased mesipuusse ja mesipuust.
Kuid ka kaugemal raimast on ilu ja ehet, nagu: Koitjärve
mäed ja järved, mis ulatavad pika ahelikuna Harju-Järva
piirilt peaaegu mereni, Paunküla mäed endise maanteega üle
mägede, mis loogeldes läheb läbi saraplkupõõsaste ja segametsa mäeharjalt orgu alla, kus mõlemil pool luuleliselt peegelduvad järved, ning jälle viib harjale üles. Siis ülihuvitav
.lõelehtme koobasmaastik ja Salajõgi Jõelehtme jõel, suurepärane Narova kosk, ülirikkad Jägala ja Keila joad ning vähemad kosed, kärestikud ja salajõed muudel Soome lahte suubuvail jõgedel.
Lõuna-Eestis tasub sarnaste il ude puudumise võluv küngasmaastik oma haljaste metsasaludega ja unelevate järvedega, milledes peegelduvad kalda puud ja taeva pilved. Tõepoolest, Põhja-Eesti võrdlemisi lausa ja lameda maa elanik ei
tea aimatagi, kui kaunis siin on.
Siin ei ole maastikul seda karget, viludat ja kulmukort.sutavat ilmet, mis Soomes iseloomustab iseäranis mägismaastikku; siin ei ole muidugi ka seda aukartust äratavat ja heroilist joont, seda pilvedesse soostuvat hoogu, mis omane Alpidele; siin on mingi sõbralik, kodune, naeratav, idülliline ilu,
mida võib maitseda hädaohuta ja hääs tujus.
See Lõuna-Eesti
moräänküngastik,
Haanja
mägismaa
Sutir-Munamäega ja eriti Otepää kõrgustik, kus asub loodusliku ilu poolest kuulus Pühajärv, mis 19 sajangu keskpaigal
ja lõpul tuptud suvituskohaks oli.
Kagu-Eestis Setumaa ürgorud ja omapärane rahvalaad.
oma iseärasuse poolest pea ainukene Eestis. Petseri klooster
oma vanaaegsete kirikutega ja maaaluste kalmistutega, ajaloolise tähtsusega Vastseliina loss ja ta ümbrus, järsu veeru11

dega Koivajõe org, Taevaskoda Ahjajõel, Võhandujögi Võrumaal, Kestis klassilise tüübina esinev Vooremaa (Palamuse.
Äksi), Peipsiäärsed kõrged devooni punasest liivakivist kaldad Alatskivil, siis veel luulelislegendaarne Endla järv, Võru
järved ja palju teisi toredaid, luulelisi, üllatavaid, veetlevaid.
maalilikke. huvitavaid konte ja maastikke üle maa, mis oma
tõsise ja tüseda loodusilu poolest julgesti võistlevad iga teise
maaga ja mida ei tohiks vaatamata jätta ükski turist ega ükski
kodumaad armastav kodanik.
Ja lihtsamadki maastikud kui palju pakuvad läbi rännates
huvi Ja vaheldust! Meri ja rand ning sinine taevas; haljendavad nurmed ja viljast lokkavad põllud ning aedadesse uppuvad talud ja mõisad; siis ämmaad, mis raamitud metsa salkadega ja mühavad metsad: pikad, soistest tasandikkest kerkivad vallseljandikud, viiruline vooremaastik ja künkamaastiku vahelduvad kõrgendikud; looklevad jõed ning mägede
vahel ja orgude põhjas keerlevad ojad; vagusad orud ja valendavad järved roheliste saarekestega . . .
Meil on sada saart ja tuhat järve — meil on Tuhatjärve
Maa!
Vähe sellest — võime kaunikesti uhkustada oma kultuurmaastikkega. Pole ime, sest virgasti oleme ehitand ise ja
on ehitand meil võõrad. Meie maa on rahvaste teede peäl
ja sajangute kestel olnud võõraste riikide ääremaaks. Oleme
kindlustand ja ehtind teda ise, on kindlustand ja ehtind ning
oma jume talle anda katsunud siin valitsend võõrad võimud.
Oleme südilt sõdind ise ta eest ja on teda lugemata sõjamölludes võõrad väed tal land, jättes järele varemeid, ahervärsi. Kus on igast ajajärgust varemeid igasugu rohkem, igaühel oma ajalugu? Kus on igakord elu heidelnd visamalt, et
siiski võrsuda uuesti ja edeneda?!
Muistsed maalinnad, keskaegsed kantsid, lossid, kirikud,
kloostrid ja ehitused muud või nende varemed; põlised ilupargid; meie põlised ja omapärased linnad; muuseumid, endseaja asjad ja kunstteosed; uueaja ehitused, teatrid, koolid,
hiiglavabrikud, sillad ja üldse meie praeguse elu-olu abinõud. . . pikk oleks nimikiri. Palju on sellest meil tähelpanu, väärilist, mitmeti väga omapärasel. Peaks nägema oma siiniaga, on huvitav ja väärib vaatamist.
... Rahvas. Elanikkude arv on 1922 a. üld rahvalugemi.se
arele 1.110.538; sellest on eestlasi 9 1 % , venelasi — 5,3 saksп
Л і ^24,6.
« : 1 , 3 , i u u t e ~ °'4> teisi 2%; rahva tihedus ühe rtkm.
peäl
Keha pikkus on eestlasel keskmisest suurem. Meestest on
rohkem kui 50% üle 170 sm., Põhja-Eestis ja Saarestikus on
elanikud Pikemakasvulised kui Lõuna-Eestis. Kasvu poolest
on eestlane tugev ja proportsionaalne. Juuste, silmade ia
..huvarv on vahelduv. Valgeverelised on enamuses; t u m "
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verelist on rohkem Ida-Eestis. Nägu on võrdlemisi lühike,
samuti pealuu (indeks umbes 79).
Eestlased on suurekasvulist, erisuguselt valget, omapäraset segatõugu, mille kirju minevik alles ligemalt selgitamata.
Kuid tähised, nagu keel j . m. juhatavad meie tõu igimuistseks
algkoduks ühes soomlastega, ungarlastega, türgi j . tn. sugulusrahvastega Turaatii laie lagendikke Aasias, Kaspia taga.
Seega oleme turaanlased, võime uhked olla oma soo peale,
mis võrsund on vana ja suursuguse rahva kännust Turaanis,
mida arvatakse inimsoo kultuuri hälliks.
Keele poolest kuulume Soome-Ugri sugukonda. Meie keel
on omapäraselt väljaarenenud, 'kõlav ja kaunis.
Iseloomu poolest on eestlane pikaldane, külmavereline,
liääsüdamlik ja ühtlasi kangekaelne, visa, vabadusarmastaja,
sõjas vahva ja vastupidav.
Eesti võõrasrahvad — venelased, sakslased, rootslased j, t.
- on ajaloo käigul väljastpoolt sisse rännanud. Venelasi on
kõige rohkem Petserimaal ja Peipsi rannikul, lätlasi lõunapiiril, rootslasi Vormsi, Pakri, Ruhnu saartel ja Noarootsi
poolsaarel, sakslased ja juudid asuvad pea ainuüksi linnades.
Kõige tihedamaiks rahvaasumise keskkohteks on muidugi
linnad, maa-asulate tihedus on suurem põllurikkail maakohtel.
Metsarikkais ja soistes kohtes on asulaid harvem ja rahvast
hõredamalt. Kuid ka selles on erandid, näit. Peipsi järve
rannik, mida katab pikk, pea katkestamatu asulate rida.
Välise kuju poolest on asulad väga mitmesugused — üksikõue, sumbküla, ahelküla, tänavküla ja mõndaliiki segaasundusküla tüüpi. Samuti erinevad elamute ja õuede kuju kui ka
ehituste materjaali poolest nii üksikud maanurgad ja külad,
kui ka üksikud rahvused üksteisest. Nüüdne edu ja tõusu aeg.
on aga maa koloniseerimises ja asumis-elamute projekteerimises teatava mõõduni uued viisid tarvitusele võtnud.
Haridus ja kultuur. Meie rahvas kuulub Euroopa kultuuri
mõju piirkonda ja on Euroopa rahvastega ühel kultuurilisel
tasapinnal. Kuid kuuludes oma tõu ja keele poolest Turaant
rahvaste perre (soomlased, ungarlased ning türgi, paljud
Kaukaasia, tatari j . m. rahvad), on eestlaste kõrge kutse
Läänemeremail edasi arendada omapärasel kultuuri, joondudes turaanlastena rohkem oma sugulusrahvaste kultuuri poole.
Rahvaluule ja rahvalaulu vanavara on meil rikkalikud
kogud, oleviku kirjanduse ja kunsti alal on saavutatud tähelepandavaid tagajärgi. Kõigis suuremais linnes on elukutselised
teatrid. Ilmub hulka ajalehti ja ajakirje.
Spordiliikumine on üleriikline. Suuremaks spordiseltsiks,
on „Kalev" Tallinnas. Kõik spordiseltsid on ühendatud liiduks, kes omakord rahvusvaheliste spordi korraldustega
ühenduses. Eestlased on heade spordimeestena ka võõrsil
tuntud.
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Vaevalt leidub meil kirjaoskamatuid. Üldharidusliselt oleme
kõrgemal kui Balkani ja Austria, samuti Itaalia, Hispaania ja
Prantsuse rahvad, kõnelemata veel Venemaa rahvastest. Üle
riigi on loodud tihe rahvakoolide võrk, linnades ja maal töötavad sajad keskkoolid ja kõrge-õpeasutusi, nagu ülikool, tehnikum, merimeeste koolid, muusika koolid, kunstikoolid, põllutöökoolid jne.
Kesti poliitiline elu on õige intensiivne.
Usu alal domineerivad Ev. Luteri ja Apostliku (QreekaKatoliku) usu kirikud. Viimast usku tunnistab ainult 15%
Eesti elanikkest. Ka on hulka lahkusulisi, nagu adventistid,
baptistid j . t.
Majanduslik elu. Põllunduses ja karjanduses leiab omale
ülalpidamist 60% kogu rahvast, seepärast on loomulikult
põllumajandus meil üheks tähtsamaks majandusliku elu
teguriks.
Kogu Eesti pindala on 47.538,7 rtkm. ehk 4.753.870 hektari (100%),
millest on teadmata otstarbega . . .
194.035 hekt. ( 4,1%)
ia ebaproduktiivset pindala . . . .
840.691 „ (17,7%)
ning põllumajanduslikult produktiivset
Pindala
3.719.144 „ (78,2%)
V i i m a s e s t omakorda on p õ l d u . 1.024.845 hekt. (27,6%)
heinamaad
1.052.957 .. (28,3%)
karjamaad
743.063 „ (19,9%)
metsa
.
898.279 „ (24,2%)
Kokku 3.719.144 hekt. (100 %)
Põllumaa poolest on kõige rikkamad Tartu, Valga, Võru
ja Petseri maakonnad, heina- ja karjamaade poolest Harju,
Lääne ja Saare maakonnad. Metsapinda leiab Eestis kõige
rohkem Viru, Pärnu, Valga. Võru ja Petseri maakondades.
Metsapinnast on okaspuumetsa all 70,3% ja lehtpuumetsa
ui! 29,7%.
Tähtsamad põldviljad on: kõrsviljad (tali- ja suviviljad),
kaunviljad, kartul ja juurviljad, lina, põlluheinad.
Taliviljadest tähtsam talirukis. Suviviljadest tähtsamad:
suf r 'k| J d e r ^ segavili, vähesel mõõdul külitakse suinisu ja
?ft 4 Kes k, misel
kasvuaastal produtseerib Eesti:
teravilja
ил mmi 1 0 "' vuuda. kartulid 44,5 miljoni puuda, linaseemet
»'.ö miljoni puuda, lina kiudu 0,7 miljoni puuda.
ma£ 0l ii Ul wli? ise t ö ö d tehakse enamasti masinatega, suuremasinate (rehepeksu garnituurid, traktorid,
tegemiseks on pea igas vallas
oma masinatarvitajate ühingud.
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Maa omanduse tüübilisemaks vormiks on praegusel ajal
keskmise suurusega talu (15—60 hekt.). Talu peetakse oma
pere jõududega või väheste palgaliste abil. Maareformi läbi
ац nüüd suurmaapidamine likvideeritud, mille all ennem
1.149 krundiks koondatult 58% kogu maa pindalast oli.
Riigi majandada olevast põllumajanduslikult
ebaproduktiivsust pindalast kavatsetakse edaspidi maaparandustööde
teel põllumajanduslikku maad rahvale väljaandmiseks juurde
leha.
1922 a. oli Eestis ümmarguselt loomi:
hobuseid . . . .
200.000 (209,7 tuhat)
veiseid
500.000 (512,5 „ )
lambaid
700.000 (660,0 „ )
sigu
300.000 (338,5 „ )
Karjasaadused toimetatakse kas otsekohe liha ja piima
näol ehk piim ümbertöötatult või ja juustuna linnadesse turule
ja saadetakse ka väljamaale. Viimasel ajal on asutatud rohkesti ühispiimatalitusi.
Põllukultuuri tõstmiseks on põllumehed ühinguteks ühinend, korraldakse kohalikke ja ülemaalisi näitusi, peetakse
ametis põllumajandusinstruktorid.
Peäle selle töötavad 12 kesk- ja alampõllutöökooli, 4 karjala piimatalituse kooli ning Tartu" ülikooli juures põllumajandusteaduskond, kus õpetatud agronoome ettevalmistatakse.
Põllumajanduslikke eri-ajakirje ilmub üle 10. Põllumajanduslise kultuuri juhtimine on Põllutööministeeriumi ülesandeks.
Metsandus. Eesti on rikas metsade poolest. Suur osa
metsadest on riigi omandus. Meie puu, palgid, titsid, lauad ja
puutööstuse saadused, iseäranis vineer, on tuntud ja otsitud
kaup väljamaa turgudel. Metsatöö ja vedu annab rahvale
hulka tööd.
Kalandus. Pika meriranna ning järvede ja jõgede tõttu on
kalandus meil kaunis tähtsal kohal, rannarahvas elabki peaasjalikult kalapüügist. Tähtsamad kalasordid: siig, lõhe, silmus, tint, kilu, räim, turs, ahven ja haug.
P e a l e s e l l e on rida vähema tähtsusega ehk ainult oma
tarbeid rahuldava tegevuse alasid, nagu aiandus, mesindus jne.
Tööstusettevõtted. Narvas Kreenholmi kalevi ja puuvilla
vabrik, Tallinnas Balti puuvilla vabrik, Tselluloosi vabrik, Dvigateli vaguni tehas, Inglis-Balti, Böckeri, Noblessneri ja
Sadama laevatehased. Volta elektri vabrik jne. Aseri ja
Kunda tsemendi vabrikud, Sindi ja Kärdla kalevivabrikud.
Laialiselt väljaarenenud on piiritustööstus jne. T ö ö s t u s harudest
tähtsamateks
praegusel
ajal
on
p a b e r i - , t e k s t i i l - , p u u - , t s e m e n d i - ja p i i r i tustööstus.
1«

Paberitööstuse alal töötavad 5 suuremat paberi ja 4 puumassivabnkut, üldisest toodangust veeti näit. 1922 a. välja
(peaasjalikult Venemaale, osalt Ameerikasse) 1.330.078 pd. aja«ne ia muud paberit.
b - P * u u t ö ö ? t u s e a l a i t ö ö t avad б suuremat mööblivabrikut
Hantsani Lutheri vabr. Tallinnas) ja üle 20 puulaevaehituse
ettevõtte ja lauavabriku; peale selle ligi 400 vähemat saevesKit, tisleri töökoda ja muud puutööstuse ettevõtet.
Tekstiiltööstuse alal töötasid puuvilla-, kalevi- ja linavabrikud enne sõda aastas ligikaudu 2.000.000 pd. puuvilla, lambavilla, ima, kanepit ja muid kiuaineid ümber. Turgude puuuusei tõotavad need vabrikud viimasel ajal ainult osalise
produktsiooniga.
Tsemenditööstus on meil üks tähtsamatest tööstusharudest.
meie maa on rikas lubja- ja savikihtide poolest, millest meil
põlevkivi abil tsementi põletatakse, kuna põlevkivist põletamisel jareljääv tuhk väärtusliku osana tsemendi sekka jääb.
sellele tööstusele eeldame meil laialisi väljavaateid. 1921 а
oli tsemendivabrikute üldine toodang 1.330.791 pd. portlandtsementi.
PHrltusetööstuse alal töötas 1921/1922 a. hooajal 177 vabrikut, piiritust saadi 67.496.979°.
Põlevkivitööstus omab erilist tähtsust. Põlevkivi väli ulatab
ue kogu Põhja-Eesti idast — läände. Kuuludes Eestimaa
aluspõhja sünnitavale kambriumsiluuri lademete hulka, tulevad põlevkivi kihid Soome lahe ranna äärest km. 5—15 lõunapool maapinna lähedale välja. Need kihid sisaldavad Rakvere ja Jõhvi vahelises läbipuuritud piirkonnas üksi kunni
' miljardi tonni põlevat kivi. Kivi väljavõtmiseks on kaevandused sisse seatud (Kohtla ja Kukruse). 1923 a. võeti
välja 12.491.232 pd„ 1924 a. jooksul kavatseti 20 miljoni pd.
välja võtta. Ainete sisaldus tuha ja veevabas põlevkivissüsinikku 71—72%, vesinikku 8,2—9,6%, hapnikku 16—18%'
lämmastikku 0.2%. Küttcväärtuse poolest võiks teda paremaks pidada turvast ja puust ning kivisöe järele seada. Ahjult
jiarukordselt suur tuhasisaldus alandab ta väärtust küttematerjaalina. Teda tarvitavad meil peaasjalikult tsemendivabri? X « o s a l t raudteed. Edaspidi kavatsevad mitmed suuremad
tenased õlikivi kütte peale üle minna. Kuid õlisisalduse kõrge
K S K P * t l ^ t u austati
viimaselt S t aajal
temast õli ajama abi1 m i s
rbel kaevan
Ä
Ä
f
*
'
°
< ^ t e juurde
, . ^ e s k * J . a välketööstus on suurtööstuse kõrval meil ka õie-p
Н Ж 8 * "'« 2500 ettevõtte 1922 a. (nagu mööbT- metall,
puutöostus jne ning võimsalt arenenud tubakatoos us) Töös
o ^ s Ä Ä Ä ! riigimajanduslikku tegurit, p r o d u k t i n i
on suurem. Kui sisemaa tarvidus; otsime turgusid wäljaspoolt.
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Tööstuse ja kaubanduse suurettevõtted on koondund peaasjalikult linnadesse. Mööda maad laiali on piiritusevabrikud
rnõisades, rohkearvulised sae-, jahu- ja villaveskid, kivilöövid,
turbatööstuse ettevõtted.
Väliskaubandus ia transiitvedu näitavad kõrgeid arvusid,
edaspidi ootame tegevuse kasvamist. Tähelpanu väärivad
meie sadamad, eestkätt Tallinna vabasadam.
Ühistegevus on laialine: 5 tugevat ühistegevuse keskasutust ja ligi 1.500 kohalikku ühingut 300.000 liikmete arvuga,
mis teeb 28% rahva arvust.
„Eesti Ühistegeline Liit" - ideeline keskkoht kogu meie
ühisteg. liikumisele, ühendab 270 mitmes, ühist, asutust (neist
122 m. tarvitajate ühingud).
„Eesti Tarvitajate Keskühisus" — koondab kaupade sisseja väljavedu, varustab seltse kaupadega; ühendab 255 seltsi
105.000 liikmega.
„Põllumajanduslik Keskühing „Estoonia", „Kartullkasvatajate
Keskühisus" ja „Eesti Ühispank" tegutsevad vastavalt oma
nimetusele.
Laevandus. Mitmel välismaadega ühendustpidaval liinil
liiguvad meil oma laevad ja ilmameredelgi sõidab meie laevu,
kuna rannasõidu laevu üsna rohkesti on. Meie geograafiline
seisukord tingib tugevat kaubalaevastikku, uusi laevu ehitatakse juurde, Tallinnas asuvad suured laevatehased. Rannasõidu laevu ehitatakse paljuis meie rändes, näit. Häädemeeste!,
Pärnus, Saaremaal, Käsmus jne.
Liiklemise ja ühenduspidamlse abinõud. Pealiiklemisteedeks
on: 1) laiaroopaline raudtee Tallinn—Tapa—Tartu—Valga Irboska. Tapa -Narva, siis Tallinn Haapsalu ja Tallinn Paldiski ning kitsaroopaline (juurdeveo) raudtee Tallinn—
Türi -Viljandi—Mõisaküla -Pärnu, Pärnu—Orajõe, Tamsalu
Paide- Türi ja Valga—Mõniste. Raudteeliinide kogupikkus on
umbes 1200 km.
2) Kogu maad läbistavad tiheda võrguna postmaanteed,
kiriku- ja külateed. Korralikku liikumist igasugu riistadele
võimaldavad ainult esimesed, kuna vähemad teed jätavad veel
paljugi soovida. Postmaanteist on kõige tähtsamad need, mis
suuremaid linne ühendavad, niikui Tallinna—Tartu, Tallinn—
Narva, Tallinna—Pärnu, Tallinna—Paldiski, Tartu—Narva,
Tartu—Valga, Tartu—Võru, Valga—Võru jne. Iseäranis tähtsad on suured maanteed maa neis osis, kus raudteid ei ole,
nii Pärnu--Lihula, Risti—Virtsu, Võhma—Põltsamaa—Jõgeva,
Kuivuste—Orlssaar—Kuressaar—Kihelkonna (Saaremaal) jne.
Paljuil seesugusil suuril postmaanteil peavad hobupostijaamad
ühendust posthobustevankreiga, väga mitmel maanteel on
autobusside ühendus korraldatud.
Mitmed kõrvalised rnarsehruudid tulevad aga teha vähe20

maid teid mööda, kus liikuda kõige otstarbekohaseni on jala
ehk jalgrattal.
3) Meriteed ühendavad meie ranniku ja saarestiku tähtsamaid kohte ning vähemad aurikud peavad ühendust mööda
tähtsamaid jõgesid ja järvi — Naroval, Peipsil, Emajõel, Võrtsjärvel. Siin liiguvad reisijate ja veo laevad. Samuti on meie
rannad purje- ja mootorjahtri sportijaile hästi tuntud ja soojal
suvisel vabal ajal ei pelga 2—3 nädalist mööda randu loksumist 3-4 mehelised seltskonnad purjepaatideski.
4) Tähtsamad kohad on posti-telegraafi-telefoni asutuste
võrguga seotud. Telefon on sagedasti küladeski ja üksikuis
asulais kättesaadaval.
Postiasutused on korraldatud üle kogu maa ning kõigi
linnade ja elavamate kohtade vahel on postiühendus igapäevane, kirjade ja ajalehtede kättetoimetamine korralik. Kiri
kodumaal, samuti Lätisse ja Leedusse, maksab 5 mk., postkaart 3 mk.; kiri välismaile (peale Läti ja Leedu) maksab
15 mk., postkaart 9 mk.
Telegraaf läheb igasse linna, alevisse ja paljuisse kohtesse
maal; t e l e f o n i v õ r k on hästi arenenud ning linnadevahelisse ühendusse käivad hulgalised kõrvalharud alevite ja kaugemate asulate telefonivõrguga, kus telefoni tarvitajate rühmad
ühinevad väikseiks kollektiiv-keskjaameks.
Riigikord. Maa administratiivne ja klrlkllne jaotus. Vabariiki esitab Riigivanem, kes ühtlasi on Vab. Valitsuse pea;
valitsus koosneb ministreist. Seadusandlik võim on Riigikogu
käes, kes valitakse üldise valimisõiguse alusel. Riigikogus
on 100 liiget. Võim kohtade peal on kohalikkude omavalitsuste: linna-, alevi-, maakonna- ja valla omavalitsuse käes.
Sisekaitse on politsei asutuste käes. õiguse ja korra järelvalvamiseks on kohtuasutused, kõrgem instants on Riigikohus.
Sõjavägi on rahuajal kokku tõmmatud ja moodustab kaadri,
kelle ettevalmistamiseks töötavad vastavad sõjakoolid mitmesuguste erikursustega; eriti on kindralstaabi kursused. Peale
selle töötavad alamohvitseeride kool ja õpekompaniid ning
tehniliste väeosade juures omad kursused ja klassid.
Kaadri ülesanne on selles, et kõige edukamalt välja õpetada teenistusse kutsutavaid noori. Sõja korral lipu alla
kutsutavate meeste arv on keskmise jõupingutuse juures
umbes 120.000.
Linnad on: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Viljandi, Haapsalu,
Kuressaar, Rakvere, Paide, Valga, Võru, Petseri, Paldiski.
Alevikke ja tähtsamaid kohte: Türi, Tapa, Tamsalu, Rakke,
Jõhvi, Kunda. Aseri, Lihula, Kärdla, Kihelkonna, Sindi, Vändra,
Lelle, Põltsamaa, Mustvee, Otepää, Võõbsu j . t.
Maakonde 11: Harjumaa, Järvamaa, Virumaa, Läänemaa.
Saaremaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Petserimaa.
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Välde on 400 ümber.
Kiriklikuks üksuseks on ajalooliselt kujunend kihelkonnad,
millede piirkonda kuuluvad 2—5 valda, kuid enamasti ei lange
kihelkonna piirid valdade omadega ühte. Ajaloolisil ja kirikUsi! põhjuseil puuduvad Petserimaal muu Eesti kihelkondadele vastavad kiriklikud üksused.
Ajalugu. Inimeste elust Eestis kõige vanemad jäänused
on leitud Kundas (Viru-Nigula) mergelisavist. Sääl on olnud
elamiskoht parvel. Need on kondist ja sarvest (isegi põhjapõdra oinast) riistad, arvatavasti ajast 5000—6000 a. e. Kr. s.
Leide sellest ajast on ka Tartu ligidalt. Kiviajast (4000—2000
a. e. Kr. s.) tuntakse leide asulaist, kaimist ja on üksikleide.
Ürgnev pronksaeg (2000—500 a. e. Kr. s.) on leidude suhtus
vaene, vist tarvitati edasi kiviriistu. Vanast rauaajast (500 a.
e. Kr. — 500 a. p. Kr. s.) on leidude arv õige suur üle kogu
maa, peale Läänemaa ja Saarte. Selle aja elanikud on juba
olnud eestlased.
Iseäranis mitmekülgsed on leiud rauaaja lõpult (900—1200
a. p. Kr.), millal eestlastel on arenend kaunis kõrge aineline
kultuur ja riikline elu. Juba siis olid meie esivanemate peamisteks ülalpidamise abinõudeks põllutöö ja karjapidamine,
tähtsal mõõdul ka kalapüük ja jahipidamine. Tegutseti majapidamise kõrvalharudega, nagu mesilastepidamise«^ jne. Kõrgele astmele oli arenend käsitöö, oli igatliiki seppe, kelle tööoskusest tunnistust annavad muinashaudest leitavad asjad.
Maa jagunes maakondadesse, maakonnad kihelkondadesse.
Nende nimetused on meile teada. Tolleaegsete maakondade
nimetused ja piirid olid osalt teistsugused, kui nüüdsed, neist
tähtsamad: Harjumaa ja selle mereäärne osa Revel, siis
Järvamaa, edasi Virumaa ja selle idaosa Alutaguse, Revelest
läänepoole Vomentaganamaa, säält lõunapoole mereäärtmööda
Rodala, kaugemale Soontagana ja veel edasi kunni Pärnu
jõeni Korbemaa, sellest lõunapoole Metsapoolemaa, kust lõunapoole juba liivlased asusid. Saare- ja Hiiumaa olid juba
siis samade nimede all. Suure osa Lõuna-Eesti nimetuseks
oli Sakala ja Kagu-Eestit kutsuti Ugandiks (või Ugala).
Rahvas harutas ühiseid asju, nagu sõja ja rahu küsimusi,
ühistel nõupidamistel, kus maakonna vanematel tähtis mõju
oli. Sellest ajast on suurem osa maalinne, arvult 150, mis
osalt olid tarvitusel muistse iseseisvuse aja lõpul võitluses
sakslastega. Samast ajast on Eestisse puutuvaid teateid
Skandinaavia, Vene, Araabia ja teistes allikais. Ida ja Lääne
maade hõberahasid 900—1200 a. p. Kr. on Eestist leitud
tuhandetekaupa. Koik see tunnistab eestlaste elavast läbikäimisest teiste maadega ning tähendab meie esivanemate osavõttu Lääne ja Ida vahelisest kaubandusest juba tollel ammu4 (-* 1
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Kuigi idast korduvate pealetungide tagajärjel Setumaa
a. 1000 Vene valitsuse alla langes ja ristiusku heideti ning
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edaspidistest uutest pealetungidest nimetada võiks Jurjevi
linna asutamist Vene vürsti Jaroslavi poolt endise Eesti linna
Tartu asemele a. 1030 ja Otepää valdamist vürst Mstislavi
poolt a. 1116, ei püsind venelaste võim siin kunagi kestvalt.
Tehti riisumiskäike meie esivanemate maale, siis ei jäätud
sõjalisi vasturetkeid riisujate suunas kunagi tegemata, olgu
Itta või Skandinaaviasse. Koguni Rootsi muistse pealinna
Sigtuna hävitamine a. 1187 pannakse eestlaste ja Läänemere
teiste Soomesugu rahvaste arvele. Kõik need vastastikused
sõjakäigud olid iseloomult ainult juhuslikud olnud, XIII sajangu
algul olid eestlased vaba rahvas ja mingit tõsist hädaohtu
eestlaste vabadusele tol ajal ei olnud. Nagu märkame Läti
Hendriku kroonikast, tähtsamast ajaloolisest allikast 13 sajangu
esimeste aastakümnete kohta, oli tol ajal eestlaste juures
kujunemas üld-rahvuslik riik, mille teostamise välised sündmused nurja ajasid.
XII sajangu lõpul Väina jõe äärde kindlal jalal asund sakslased algasid eestlaste allaheitmist. Nad olid sõjaretkel! esimest korda Kagu-Eestis, Ugalas, a. 1208 ning ühel seesugusel
retkel valdasid ugalaste maalinna Otepää ja põletasid maha.
Vastulöögiks piirasid eestlased Lätimaal Beverini maalinna,
käisid a. 1210 Võnnu all, kust tagasi tulles kannulkäivat vaenlast Umera jõe ääres raskesti lõid. Talvel 1211 a. algul laastasid sakslased ühes lätlaste ja liivlastega meriäärset Eestit
ja märtsis valdasid Viljandi maalinna. Selle järele läks Sakala
vanem Lembit oina hulkadega Riia poole (sakslased asutasid
Riia a. 1201), meriäärsed eestlased ja saarlased sõitsid laevadega Koiva jõge mööda Toreida maalinna võtma, kuid
ettevõtted äpardusid ja eestlastel tuli raskete kahjudega taganeda. Et vahepeal ka venelased suurte vägedega Eesti üle
ujutasid, Harjumaale Varbolani ulatudes, palusid hätta aetud
eestlased 1212 a. algul vastastelt rahu, kuna Sakala kuni
Paala jõeni sakslaste, piiskopi ja ordu, võimu alla jäi. Kuid
varsti olid vastastikused hävituse- ja tapmisrikkad mitmekordsed sõjaretked tervel meie lõunarajal jälle lahti, mille
tagajärjel a. 1215 ka Ugala künni Emajõeni sakslaste võimu
alla langes. Samal aastal käidi hiljem uuesti Läänes sõjas
ning vallutati Soontagana maalinn. 1216 a. algul käis Saksa
sõjavägi juba Saaremaal riisumas, ei usaldand aga sinna paigale jääda, sest kümme aastat varem sääl olnud Daani väe
olid saarlased lahkuma sundind.
1217 a. algul aeti venelaste abil korraks sakslased maalt
välja. Lembit kogus sügiseks 6000-mehelise maleva ning asus
Paala jõe äärde venelastelt lubatud abi ootama, et üheskoos
saklaste vastu minna. Kuid venelased jäid tulemata ja 1217 a.
21. septembril oli Lembit sunnitud üksi oma meestega rohkearvuliste sakslaste ja nende kaaslaste vastu lahingut lööma.
Võitluse koht oli Viljandi ligiduses, arvatavasti nüüdse Vanamõisa küla kohal, kuigi võitlust Paala lahinguks nimetatakse.
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Siin langes Lembit ja tema 6000. Siin murti Eesti vabaduse
selgroog. Vastaste leerist langes muude seas Liivi vanem
Kaupo, vennasrahva mõjukam poeg võõraste teenistuses.
Lembitule appitulnd saarlased pöördusid tagasi. Eesti tõotas
inaksudeandmist ja ristivee vastuvõtmist.
1219 a, tuli Daani kuning Valdemar II suure väega Eestisse
(1500 laevaga). Pärast eestlaste maalinna Lindanisa valdamist asutas ta sinna „Daani linna". Aegapidi nihutati Daani
valitsus terve Marju- ja Virumaa üle. 1221 a. katsusid
saarlased Tallinnat vallutada, aga järgneval aastas valdas
kuning Valdemar II Saaremaa ja ehitas Kuressaarde ajutise
kindluse. 1222 a. sügisel puhkes üldine sõjaleek ning Kuressaar Saares, Varbola Harjus, Viljandi Sakalas, Tartu ja Otepää Ugalas vaikitakse uuesti eestlaste poolt; võõras valitsus
on kukutatud, ainult Tallinnas püsivad daanlased. Kuid 122,1 a.
tulid sakslased uue suure ristiväega ja valdasid suurema jao
maad. Vaatamata venelaste abi ja kindlustustööde peale valdasid sakslased 1224 a. Tartu, Eesti vabaduse viimase kantsi,
ja sellega langes kogu Liivimaa nende võimu alla. 16 aastat
kestnud võitlus oli lõppend mandrieestlaste allaheitmisega.
1227 a. vallutasid sakslased ka Saaremaa ja sundisid samal
aastal daanlasi Põhja-Eestist ja Tallinnast lahkuma. Terve
Eesti oli nüüd sakslaste all, kirik ja ordu jagasid vallutatud
maad oma vahel ja määrasid rahvale maksusid. Kuid suur
osa rahvast elab vabadena metsades ja soode taga. Daani
ja Ordu vahel tehtud lepingu põhjal läks küll 1238 a. Tallinn
Harjumaaga ja Virumaaga jälle daanlastea tagasi, kuid kui
134() a. Daani oma osa Saksa ordule ära müüs, kes selle
Liivi ordule valitsemiseks edasi andis, siis oli terve eestlaste
maa jälle ainult sakslaste võimu all.
Keskaeg, n. tl. orduaeg on tumedaks ajajärguks Eesti rahva
elus. Siin-sääl tekivad aeg-ajalt vastuhakkamised, kuid asjata.
1343 a. Jüriööl puhkend suur ja meeleheitlik vabadusvõitlus
uputatakse verre. Rahvas ägab rüütlite meelevalla all, võõrad valitsevad ülemkihid ainult prassivad ja priiskavad, tülitsevad omavahel ja kisuvad sekka võõraid võimusid: venelasi, leedulasi, poolakaid jne. Ida-Eesti, iseäranis Kagu-Eesti
lõunapoolne osa on sagedasti sõjatallermaaks sõdades venelastega. Eriti verised olid aastad 1478, 1481, 1501, kus venelased sügavalt Liivimaale tungisid, laastades maad, hävitades
linnu ja losse. Sisemistest sündmustest võiks nimetada usupuhastust 1524—26 a„ mis Tartus ja Tallinnas oli ühenduses
rahutustega. senistele võimudele vastuhakkamisega, kirikute
ja kloostrite rüüstamisega.
1558 a. algand sõda Venemaaga tegi ordu valitsusele lõpu,
kuna maa uute võimude alla langes. Sõja peategevusväljaks
oli Kagu-Eesti. Orduriigi lagunemisel 1561 a. jäi Narva ja
Tartu oma ümbrusega Vene tsaari kätte, muu Liivimaa Poolale.
Hiljem (1582 a.) omandas Poola ka Põhja-Liivimaa ühes Таг24

tuga. Pikkade sõdade järele jäi 1583 a. Rootsi täielikult PõhjaEesti peremeheks, mil rootslaste ja venelaste vahel Pljussu
rahu tehti ja 1625 aastast oli Rootsi faktiliselt võimul ka
Lõuna-Eestis, mis ka rahudega Altmargis (1629 a.)> Stumsdorfis (1635 a.) ja Olivas (1660 a.) kinnitati. Saaremaa, mis
üksi senni veel daanlaste võimu all olnud oli, läks daanlaste
käest rootslastele Brömsebro rahu järele a. 1645. Rootsi,aega
mäletab rahvas „vana hea Rootsi ajana", sest Rootsi valitsus
parandas väga tuntavalt rahva õiguslist ja majanduslist seisukorda: piirati rüütlite meelevalda talupoegade üle, seati sisse
vakuraamatud — teoorjuse piiramisega kindlaksmääratud
maksude ja teopäevade läbi, talumaad kuulutati puutumatudeks, rüütlitelt4 nõuti kroonu mõisad tagasi. Vs rahvast jääb
rüütlite alla, /5 on riigimöisadel ehk vabad. Kavatsetakse
kõigi talupoegade lõpulikku vabastamist Rootsi eeskujul.
Rahva arv ja jõukus kasvab. Hoolitseti rahva hariduse, rahvakeelse vaimuliku kirjanduse soetamise ja kõlblise elujärje eest.
1632 a. asutati Tartus ülikool, hiljem oli juba ka eestlasi keskkoolides ja Tartu ülikoolis, ilmusid esimesed eestikeelsed
trükitud raamatud, hakati piiblit eesti keelde tõlkima. Tartu
linn oli tähtsamaks vaimliseks keskkohaks Tallinna kõrval.
Tartu-murdeline kirjandus jõudis isegi põhjamurdelisest ette ja
oli kujunemas kirjakeeleks. Hiljem pääsis võidule siiski Tallinna murre.
Hää Rootsi aeg lõppes Põhja-Sõjaga. Venelased tungisid
Alutaguse ja Võrumaa kaudu Eestisse, vähearvulised Rootsi
väed tõrjuti järk-järgult tagasi, vaatamata julge vastupanek»,
peale (kuulsas Narva lahingus lõi Karl XII a. 1700 venelasi
hirmsasti) igas vähegi kohasemas paigas. Peale hirmsat maa
laastamist ja rahva hävitamist (peaaegu "/« kogu rahvast sai
hukka, käsitöölised ja kaupmehed viidi vangi Venemaale)
pääsis vene tsaar Peeter I a. 1710 Eesti- ja Liivi- ning Saaremaa peremeheks; lõpulikult loobus Rootsi õigustest nende
maade peale a. 1721 Uusikaupunki rahuga. Vene valitsus
annab järeljäänd rahva mõisnikkude piiramata meelevalla alla.
Pärisorjus seatakse sisse pearahade-maksu sissenõudmise
mõisnikkude kätte andmisega. Mõisnik omab õiguse omi talupoegi karistada vitsadega, vangiheitmisega, Siberisse sunnitööle saatmisega, surmanuhtlusega. Mõisnik omab õiguse omi
talupoegi vahetada ja müüa maaga koos ja maata, perekonnaga
ja üksikult. Kaatariina 2. ajal tõuseb pärisorjus oma õitsepunktile: talupoeg kaotab õiguse eraomanduse peale — kõik
on mõisniku päralt.
18-dal ja 19-da sajangu algul on käärimist juba mõisnikkude
seas — osa mõisnikke nõuab talurahva-põlve parandamist ja
mõisnikke-võhnu piiramist. Paljudes mõisades viiakse läbi
soovitatud uuenduse d nende mõisaomanikkude eraalgatusel,
kuid üldiselt leiavad tagurlisemad toetust Venemaa tagurlisema
kihi poolt ja võit jääb neile.
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1817 a. Põhja-Eestis ja 1819 a. Lõuna-Eestis vabastatakse
rahvas küll viimaks pärisorjusest, kuid ainult nimeliselt, ilma
maata ja peab raskes teoorjuses edasi vaevlema.
Rahva elujärg hakkas paranema alles XIX sajangu teisel
poolel, kui talupojad võimaluse said vabaks liikumiseks, õiguse
maad osta jne. Visa töö tagajärjel suutsid talumehed maad
ostuteel tagasi omandama nakata ja kõige pealt Viljandi-,
Võru- ja Tartumaal. Majanduslise olukorra paranemine soodustas ka üldist kultuurilist edenemist. Ärkamisajast algand
vaimustusega arendati keelt, kirjandust ja kunsti, võrsus oma
haritlaste hulk, koondati rahvas seltskondlikkude organisatsioonide tiheda võrgu abil, vaatamata maad valdava võimu
poolt alustatud halastamata venestamiskatsete peäle.
1905 a. Venes algand revol. liikumisega ühelajal ka Eestis,
iseäranis Põhja-Eestis, algand revolutsiooniline liikumine vene
võimu ja kohaliku feodaalklassi eesõiguste vastu suruti vene
karistussalkade abil veriselt maha.
1914 a. algand ilmasõda tõi rahvale suuri raskusi. 1917 a.
lahtipuhkend teine vene revolutsioon tõotas ka Eestile suuremat vabadust ja õigust. Eesti ajutine maapäev tuli kokku
14. juulil 1917 a. Sündmuste arenemise tagajärjel kuulutas maapäev 28. nov. end kõrgemaks võimuks maal kunni Asutava
Kogu kokkuastumiseni ja 24. veebr. 1918 a. kuulutas maapäeva
juhatus, vanemate kogu, kellele maapäev oma viimasel koosoleku! võimu edasi annud, Eesti iseseisvaks demokraatlikuks
vabariigiks.
Vene väerinna lõpulik kokkuvarisemine võimaldas sakslastele Baltimaade valdamise. 1917 a. valdasid sakslased meie
Saarestiku ja 1918 a. veebruari lõpul valdasid kogu maa, lõpetades Eesti Ajutise Valitsuse tegevuse ja halvates igasugust
Eesti rahva omavalitsuslikku jne. eluavaldust. Okupatsiooni
võimud ülies kohaliku saksa elemendiga püüdsid Eestist ja
Lätist Balti hertsogi-riiki luua ning Saksamaaga liita. Kuld
liitlaste võit Saksa lääneväerinnal murdis Saksa vägevuse ja
sundis ka Balti mailt Saksa okupatsoonl vägesid lahkuma.
1918 a. 11. nov. võttis Eesti Ajutine Valitsus võimu tegelikult enda kätte.
Sama aasta novembri lõpul tungisid enamlise Venemaa n.
n. punased väed Narva kaudu Eestisse, põletades ja tapmiste
verisaune korda saates. Ajutisel Valitsusel tuli ühelajal organiseerida sõjaväge, muretseda sõjariistu, raha, moona, luua
riigiasutused ja ametkonnad. Seisukord oli kriitiline. Detsembri
lõpupäevadel olid enamlaste väed Tallinnast kõigest mõnekümne km. kaugusel ja üle ujutatud oli neist ka kagu- ja lõunapoolne Eesti. Siis tuli pööre. Juba oli jõutud jälle organiseerida väeosi, raskel silmapilgul andis vennalikku toetust
Soome rahaliselt, sõjariistadega ja vahvate vabatahtlikkudega;
Inglismaa saatis sõjariistu ja Soome lahte laevastiku. Meie
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osav ja energiline ülemjuhataja kindral Laidoner algas pealetungimise operatsiooni ja 1919 a. 24. veebruaril, esimesel Eesti
iseseisvuse aastapäeval, oli Eesti pind vaenlastest puhas ja
algas positsiooni sõda. 1919 a. 23. apr. tuli kokku Asutav
Kogu. 1919 a. suvel tuli lisaks sõda Saksa landesvehriga.
Ägeda ja hoogsa pealetungiga purustasid Eesti väeosad Võnnu
lähedal landesvehri pataljonid, kellede riismed Riiga taganesid.
Riiagi oli eestlaste kätte langemas, kuid liitlaste vahelesegamisel jäi see ära. 1920 a. '2. jaanuaril tehti Vene enamuste
vägedega kogu aja kestnud vihaste võitluste järgi sõjariistade
rahu, millele 2. veebruaril rahu allakirjutamine Tartus järgnes.
Vene tunnustas Eesti iseseisvust. Lääne suurriigid tunnustasid
Eesti iseseisvust de jure 26. jaan. 1921 a.

III. MÄRSCHRUUDID.
Tallinn ning l ä h e m ja k a u g e m ü m b r u s .
1. Tallinna linn.
Päral, a) Peajaam ehk Balti vaksal (plaanil B3; einel.) —
Tartu (ja Valga-Riia), Narva (ja Peeterburi), Paldiski ja Haapsalu laiaroop. jaam — asub südalinnast läänepool, õtse vastu
Toompead (Patkuli väravat). Perroonilt pääseb ukse kaudu
vaksali ruumi. Siin piletikassad, reisibagaashi vastuvõtmine.
Siinsamas võetakse päevläbi (öösel vaid rongide sõidu ajal)
pakke hoiule. Bagaashi antakse välja perroonil kohe peale
rongi päralejõudmist, muul ajal bagaashiaidas, vaksali kõrval,
idapool. Peahoones võetakse bagaashi vastu 8—12 ja 13—16
(1—4 p. 1.) ning rongide ärasõidu eel. Peahoones asub I ja
11 kl. ooteruumis restoraan, juuksur, sissekäigu juures raamatu- ja ajalehe kauplus. Vaksali kõrval idapool posti-telegr.
kontor, telefon. Vaksali ees voorimehed, autod, kaugemal
paremat kätt kärumehed.
„Välke platvorm" asub vaksali kõrval, peahoonest läänepool, kus peatuvad rongid mis Nõmme ja Haapsalu poole lähevad ehk säält tulevad. Piletite ja bagaashi korraldus ka nende
rongide jaoks on aga peahoones.
b) TaUinn-Sadamaiaam ehk Viljandi vaksal (pl. 0 2) —
Türi-Viljandi-Pärnu kitsaroop. jaam — asub südalinnast idapool. Narva mnt. otsas. Vaksali ruumis piletikassa, raamatu27

kauplus, ajalehed. Siinsamas võetakse pakke hoiule ja bagaashi. II kl. ooteruumis restoraan. Vaksali ruumist läbikäik
perroonile. Vaksali vastas. Narva mnt. nurgal, posti-telegr.
kontor. Kitsaroop. peajaam on õieti sadamajaamast järgmine
jaam, linna lõunapoolses osas — Pärnu maantee otsas, kuid
teda tarvitatakse palju vähem.
d) Sadam asub linna kirdeosas, s. t. kauba- ja kaugemate
liinide reisilaevade sadam. Reisilaevad peatuvad Kaupmehesillas, piletite ettemüük reisilaevadele linnas reisibüroos ehk
vastavate laevasõidu liinide kontorites. Lähemalt vt. raamatu
lõpus. Sadamas laevakontorite osakonnad, sadamavalitsus ja
muud sadama- ja meriasjandusega seotud ametasutused Meriasjanduse peav., Tollivalitsus jne.). Laevade vastas voorimehed, nende alaline seisukoht Sadama t. otsas platsil, linna
viib lai Sadama tänav.
Võõrastemajad: „Balti" — Nunne t. 7, „Imperial" — Nunne
t. 12, „Nord" — Rataskaevu t. 3, „Retrograd" — Rataskaevu
t. 7, „Kuld Lõvi" — Harju t. 10, М. Piperal — Harju t. 37,'
„Euroopa" — Viru t. 24, „Peetri" — Vabadusplats 3, „Kom
merts" — Kaarli t. 8, „Riiga" — Maakri t. 18, „Kolmekorstna"
ja M. Mirjam — S. Tartu mnt. 3. „Belle Vue" — Roheline
Aas 12, „Frantsia" — Kopli t. 2, V. Kiris — Kopli t. 14-a,
.1. Tammik — Soo t. 4-a j . m.
Restoraanld ja einelauad eelmainitud võõrastemajades ja
raudteejaamades, peale selle: „Linden" — Narva mnt. 4,
„üraud Marina" ja „Must Kass" — Meripuiestee 10, „De Russie" — Harju t. 19, „Estoonia" — Viruvärava puiest. 6 (teatrihoones), „Ernest" — Viru t. 13, „Taliaid" — Salongi t. 21,
„Olümpia" — Uus t. 1/3, „Park" — Poska t. 38; S. Tartu
mnt. 22, Kopli t. 14, Uus Sadama t. 10, Lutter, t. 28. Salongi
t. 18. Jaani t. 5, V. Tartu mnt. 25. Pikk t. 26, Viruvärava puiestee 29, Narva mnt. 13, S. Pärnu mnt. 9, Müürivahe t. 11 j . m.
Söögisaalid: V. Kirstein — Harju t. 48 j . m. nagu Suur
turg 7 ja 10, Raatuse t. 6, S. Karja t. 8, Harju t. 17, Viru t. 14,
Uus t. 7, Vaksali pst. 27, Uus t. 35 ja 5 jne.
Kohvikud: H. Feischner — Harju t. 45, V. Kirstein — Harju
t. 48, „Linden" — Narva mnt. 4. Viru t. 13. 15. 16, 18, S. Karja
t. 4 jne.
Kondiitrid: Q. Stude — Pikk t. 16, siis Viru t. 15 ja 16,
Harju t. 45 j . tn. in.
Post, telegraaf, telefon. Peapostkontor — Vene t. 9 I ja
II korral, postisaad. liht- ja täht kell 9—20, rahasaad. 9—15.
Telegraaf III korral, telegrammide vastuvõtm. II korral igalajal. Telefoni keskjaam IV korral, kõned igalajal, kaugekõned
I korral. Postpakkide osakond (vastuvõtm. ja väljaandm.)
S. Karja t. suures Laenupanga majas, sissekäik Müürivahe t.
Peale selle posti-telegr. abikontorid Balti vaksali kõrval ja
Narva mnt. otsas Sadamajaama juures ning Koplis.
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Aadress-büroo: Vene t. 23, lahti kell 9—15 ja 16—18.
Saunad: Müürivahe t. 30, Baltiski mnt. 3, Maakri t. 17,
V. Pärnu mnt. 27 j . m.
Supelusasutused: Kadrioru rannas ja vabasuplemine Pirital ning Stroomi rannas.
Juuksurid: Balti vaksali 1 kl. ooteruumis, Nürine t. 1, Raekoja pl. 5, Harju t. 28, 44, Vene t. 3, Viru t. 9 j . p. m.
Sõidu voorimeeste seisupaigad: Vaksali ees, Raekoja ees.
Vana turu kaelas, Vabadusplatsil, Kaarli kiriku ees, Vene
turul, S. Tartu mnt. algul, Estoonia kõrval jne.
Autode ja mototsikllte seisupaigad: Pritsimaja ees Vene
turul, Jaani kiriku ees Vabadusplatsil, Raatuse ees Vanal turul.
Tramm sõidab Vabadusplatsi ja Kadrioru ning Vabadusplatsi ja S. Pärnu mnt. vahet. Iga 10 min. järele vagun, pilet
10 mk. Kohvri ehk kompsu võivad üksikud vagunisse ligi
võtta.
Autobussid liiklevad linnas igas suunas (peasuunad Tartu
mnt. ja Kopli), peaseisupaik Vene turul, pilet 15 mk. Baltiski
mnt. suunas sõitva!! omnibussei seisupaik Vabadusplatsil.
Merimootorld sõidavad Pirita vahet, minek iga И tunni
tagant, seisupaik Kalarannas.
Ühendusliinid väljaspoole, vt. raamatu lõpul.
Ekspresside seisupaigad: Raekoja ees. Börsemaja ees,
Vanal turul j . mujal.
Teatrid: „Estoonia"-— Uus turg. Alalised näiteseltskonnad — draama, ooper, operett - - teatrisaalis; kontserdid —
kontsertsaalis. Einelaud, orkester.
„Draamateater" — Uuel turul, Jaani t. ääres. Alaline näiteseltskond — draama, kurbmängud, naljamängud, lasteetendused. Einelaud, orkester.
„Vabaõhu teater" — Rohelisel aasal Kadrioru lähedal laululaval. „Draamateatri" näiteseltskond annab siin suvisel ajal
õhtuti proshektorite valgusel vabaõhu etendusi.
„Rahvaaid" — Väike Tartu mnt. 25. Rahvapärased etendused.
„Kirev Mask" — Narva mnt. 13. Varietee etendused igat
liiki.
Kinod: „Rekord" — Näitusplats Balti vaksali juures,
„Kungla" — V. Pärnu mnt. 31, „Grand-Marina" — Meripuiestee 11, „Passaash" — Viru tän. 4, „Kasiino" — Aia t. 3,
„Royal-Vio" — Viru t. 10, „Kaleva" — Viru t. 9, „Modern"
— S. Tartu mnt. 4, „Amur" — Harju t. 38 j . t.
Fotograafid: J. ja J. Parikas — Kuninga t. 1, V. Lembere
— S. Karja t. 12; Viru t. 5, 7, 8, 12, 14, Vana Viru t. 6, Mündi
t. 2, Pikk t. 49. Kuninga t. 2, Niguliste t. 14 j . m. t.
29

Fotograafia tarbed: Nunne t. 1, Pikk t. 16 ja 31, Narva
mnt. 4.
Raamatukauplused ja klrjutustarbed:
„Rahvaülikool",
„Kool", „Päevaleht" — kõik S. Karja t. 23, Q. Pihlakas —
Jaani t. 6, T. Mutsu — V. Roosikrantsi t. 1. A. Keisermarm
— Kinga t. 5, J. Ploompuu — Nunne t. 11, Kluge ja Stroem —
Pikk t. 9, J. Vassermann — Pikk t. 7, „Gutenberg" — Harju
t. 34 j . m.
Sporditarbed: „Esto" — Pikk t. 47 j . t.
E. S. S. „Kalevi" Turlstosakonna esitajad annavad rändu»
relle tarbekorral j u h a t u s t ja s o o v i t u s k a a r t e —
E. S. S. „Kalevi" ruumes, Vene turu ääres, Gonsiori t. 4 ja
suvel ka Pirital „Kalevi" suvilas (silla lähedal).
Ajalehtede ja ajakirjade toimetused: „Eesti Spordileht" —
Gonsiori t. 4, „Päevaleht", „Koit", „Agu", „Laste Rõõm" —
Pikk t. 2; „Vaba Maa" — Pikk t. 54-58; „Kaja" — Pikk
t. 40; „Tulevik" — V. Brookusmägi 4; „Revaler Bote" —
Rataskaevu t. 14; „Poslednija Isvestija" — S. Turg 17; „Kodu"
- Lai t. 38; „Riigi Teataja" — V. Pärnu mnt. 3.
Pangad: Eesti Pank — Vabaduse puiestee 3, Tallinna
Linnapank — Mündi t. 2, Eesti Laenupank —• V. Karja t. 12,
Marju Pank — Harju t.. Krediitpank — S. Karja t. 23. Scheel
ja Ко. — Vana Turg 2 j . t.
Apteegid: Linna apteek — Jaani t. 6, R. Lehbert — Suur
Turg 11, Detloff — S. Karja t. 4 j . m. t.
Haigemajad: Keskhaigemaja — Väike Liiva t. 18, Kliinik —
Viru t. 23 — (vastuvötm. k. 12—2 1. ja 5—7 p. 1.), Eesti arstide erakliinik — Vana Turu Kaelas 3 (k. 12—2 1.) j . t.
Arstid: Silmaarstid: H. Hoffmann — Lai t. 19. k. 1, v. v.
kell 11—12 Ja 5—6, J. Hansson — S. Roosikrantsi t. 21. v. v.
kell 10—11 ja 4—5; kõrva-, kurgu- ja nahahaigused — O. Lepp,
Niguliste t. 14; sisemised ja kopsuhaigused — A. Liin, Jaani
t. 6, k. 8; närvihaigused — J. Luiga, S. Roosikrantsi t. 10—2,
v. v. 3—5; naha-, sugu- ja poleliaigused — K. Lüüs, Kaarli
puiestee 9, v. v. 9—11 ja 'Л5—6; sisemised ja nahahaigused
A. Mõttus, Niguliste t. 16, v. v. 4—5; sisem. ja naistehaig.
— P. Pedusaar, S. Karja t. 18, k. 30; sisem. ja lastehaig. —
E. Pihlak, Vismari t. 5, v. v. 9—10 ja 4—5; sisem. haig. —
M. Püümann, Jaani t. 6, k. 2; nais., naha- ja suguhaig.
P. Ruus, Jaani t. 6, k. 5, v. v. 'A9—10 ja 6—7 j . p. t.
Vastavad tähtsamad kultuurilised ja ühistegellsed asutused:
Tallinna Tehnikum — Pikk t. 20; Tallinna Merikool — Narva
mnt. 63; Kunst-tööstuse kool — S. Tartu mnt. 11- Tallinna
„Kolledsh" — S. Kloostri t. 16; Tallinna Rahva-Ulikool —
S. Kloostri t. 16; Tallinna Kõrgem Muusikakool (Konservatoorium) — Müürivahe t.; Teater-Kunstikool ~ S. Tartu
mnt. 33; Sõjakool — Tondil. Peale seda umb. 15 muid eriülesannetega koole, 2 kaubanduskooli, 25 keskkooli ja 43 alg,
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kooli. Eesti Ühistegeline Liit — S. Roosikrantsi t. 15; Eesti
Tarvitajateühisuste Keskühisus (E. T. K.) — Viruvärava puiestee 15; Eesti Rahvapank — S. Roosikrantsi t. 15; Põllumajandusline Keskühisus „Estoonia" — juh. .asub Jaani t. 6;
Põhja-Eesti Põllumeeste Keskselts — „Estoonia" teatrimajas;
Tallinna Eesti Põllumeesteselts — Näitusplats; Eesti Spordiselts „Kalev" — üonsiori t. 4; Eesti Spordiselts „Sport" —
Toom-Vaestekooli t.; Eesti Noorsoo Liit — Harju t.; Tallinna
Noorseppade Maleva — Koidula t. 3-a; Tallinna Jahtklubi —
Sadamas Jahtklubide sillas, juurdepääsemiseks tuleb elevaatori kai-nukalt hõigata Jahtklubi paati; Kristlikkude Noortemeeste Ühing — Toompeal, Kiriku t. 2; Kristlikkude Noorte
Naisühing — Toompeal, Kiriku t. 2—1; Linna raamatukogu
— Vabaduse puiestee 4 (25.Ü00 köidet eesti-, saksa-, venekeeli); Riigi raamatukogu — Toompea loss; Sõjaministeeriumi
raamatukogu — Pagari t.
LaenuraamatukoKud: T. Mutsu, eesti-saksakeelne —
Vabaduse pl„ V. Roosikrantsi t. nurgal; V. Kirikal, eestisaksakeelne — Narva mnt. 26; J. Ploompuu, eesti-saksakeelne
— Nunne t.; A. Ströhm, saksa-vene-prantsuskeelne — Pikk
t. 9; Vassermann, saksa-vene-prantsuskeelne — Pikk t. 7;
J. Abreitthal, eesti-venekeelne — V. Posti t. 7. Peale selle
paljud seltside ja organisatsioonide raamatukogud.
Tähtsamaist suurtööstuslisist ettevõtteist on kaugemal —
linna vaatlemiskirjelduses — mitmed juhatatud. Tallinna
rohkearvuliste tööstusliste ja kaubandusliste ettevõtete täielikuma loetluse vajaduse korral tuleb soovitada osta raamatukauplusest aadressraamat.
Tähtsamad riigi- ja ametiasutused: Riigikogu — Toompea
lossikantsis Riigikoguhoones; Vabariigi Valitsuse kantselei —
Toompea lossis; Riigivanema kabinett — Toompea lossis;
Riigi Statistika Keskbüroo — Toompeal, Toom-Kooli t. 13;
Riigi Raamatukogu — Toompea lossis; Riigiarhiiv — Toompea lossis; Siseministeerium ja admin., omaval., politsei peavalitsused ning Toompea lossi komandant ja piirivalve valitsus — Toompea lossis; Kaub.-tööstusministeerium — Toompea, Kohtu t. 8; Proovikoda — Lai t. 54; Teedeministeerium
— Toompea, Rahukohtu t. 1; Riigiraudteede valitsus — Tehnika t. 16; Posti-telegr.-telefoni peavalitsus — Kreutzvaldi
t. 10; Meriasjanduse peavalitsus — V. Sadama t. 21; Tallinna
sadama kapten — Sadamas, Vana Sadama t. nurgal; Rahaministeerium — Vabaduse puiestee 3; Riigikassa — V. Pärnu
mnt. 4 ja 2; Eesti Pank — Vabaduse puiestee 3; Talurahva
Põllupank — Lai t. 1; Riigi Trükikoda — Niine t. 1; Põllutööministeerium — Vismari t. 7; Metsade peavalitsus —
Toompea, Toomkiriku plats 3; Töö- ja Hoolekandeministeerium — Toompea, Kooli t. 7; Tervishoiu peavalitsus — ToomKooli t. 7; Haridusministeerium — Tõnismägi 11; Välisministeerium — Toompea, Toom-Kohtu t. 1; Sõjaministeerium —
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Pagan t. 1; Kohtuministeerium — V. Pärnu mnt. 3; Kohtupalat — Jaani t. 7; Riigikontroll — S. Roosikrantsi t.; Linnayaitsus — Raekoda, Suur Turg; Börse juhatus — Pikk t. 17;
Iallinna linna polftselvalltsus — Aia t. 12; Linna komandantuur — S. Tartu mnt. 59; Aadress-büroo — Vene t. 23; Posttelegraaf-telefon — Vene t. 9.
TALLINN (REVAL, REVEL),
Eesti Vabariigi pealinn, asub Soome-lahe lõunarannas
avara, sügava ja maaliliku Tallinna-lahe ääres. Linna meridiaanringi
geograaf, laius on 59° 26', idapikkus (Ferro saarest) 42u27'.
Laht ulatub 15 km. pikkuselt mandrisse, on varjatud läänest Ielliskopli ja idast Viimsi neemega, loob soodsa sadamakoha. Lahe sügavus keskmiselt 30 m. Naissaar, Aegna saar
ja Paljassaar kaitsevad lahte tormilainte eest.
Linn asub muistsest meripõhjast tekkind madal maal, mida
kirde-, ida-, kagu- ja lõunasuunas piirab mäeseljak, kõrge
pankrannik, endine merikallas. Kirdes ja idas tõuseb see paekallas järsult paari terrassiga pika ja üle 40 m. kõrge
L a s n a m ä e n i , pakkudes vaatlejale paljastund pinnalademete suurepärast profiilvaadet.
Siin oli asunud muinaslooline Kalevilinn (Kalevan linna —
venelaules muutund Kolovaim'iks), kust kuning Kalev Kalevalat
korraldand. Väinölät valitsend, milline maa-ala noil aegil
Väinajõelt käind Väinajõele ja kaugemalle, kus aga asumas
olnud soomesugu rahvad.
Lõunapool, Liivamägede taga on Liuda kiviga Ü l e m i s t e
j ä r v , mis rahva muinasloo järgi on tekkind Linda pisaratest,
kui Linda ehitas Kalevi kalmu.
i , ! r ä h ^ n ^ e s l a e v a l Naissaar <-' ia Aegna vahelt (umb. 30 km.
kaldast) I allinnale, avaneb silmale maalilik ja võrratu omapärane vaatepilt, mis laeva liginedes muutub järjest värvikamaks, reljeefsemaks. Telliskopli neemest kunni Mariienbergi
pankkaldani käib hiigla kaare kujuliselt poolringis lahekalda
äärtmööda linna ehituste vormi- ja värvikirju joon umbes
10 km. pikkuselt, kuna linn õtse keskel kõrgenevale nõlvakule
tõuseb amfiteaaterliselt ja suures ulatuses avaneb silmale.
Läänepool palistub lahekallas Telliskopli linnaosa majade ja
suurtehastega, idapool valdab aga silma lossidega külvatud
kõrge Lasnamäe foon, mis omakorda määratu kiviseinana
loogeldes vajub Pirita kloostri varemeteni, mille müürid paistavad kaugele merele. Ning keskel, üle ehituste rägastiku
vinnub kõrgele ülesse majesteetlik Toompää, võidu ajades
altlinna puhmastikus! võimsalt kerkivate puhtajooneline gooti
stiilis kirikute tornidega.
Nagu tore on Tallinna vaade merepoolt küljest, nii on
ülalt Lasnamäelt vaade üle Tallinna linna eriti suvel võrratu
suurepärane, mis paistab nagu linnulennult ja vaheldub vaat32
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leja liikudes mäeveerul poolringi ümber linna. < Siit on südalinn Toompeaga nagu raamitud pilt Kaarli Ja Oleviste kirikute tornide vahel.
Võib vaadata ..Tallinnat . kust Mljest tahes, ikka tõuseb
ta vormi- ja värvikirju kogu keskelt kõrgele üles üle linna
midagi hästi monumentaalset, mis mõjub õtse masendavalt
vaatleja peale. See kerkib keset veerjat madalikku, kus aia
jooksul taienend linn, hiigla kalju — Ka 1 e v i к а 1 m—,43 m.
kõrge Toompää (Toommägi — Domberg), vanade eestlaste
maalinna L i n d an i s e asupaik. Ellipsikujulise paekivirünkana siluuri ajajärgu formatsioonist mõõtub Toompea pikuti
umbes 500 m.; laiuti 250 m.; loode- ja idapool kerkib ta
järskude kivimüüride ja paeseintega, lõunapool kantsi kõrgete
tornidega üle ümbritseva linna, kui keskaja kindlus. Sel
määratumal kaljul on aset võtnud „vanalinna" tähtsam osa
mis kaljujalal laiub ja uuesti koondub, et laskuda astmeliselt
lagendikule alla ning olla kogu Põhja- Ja Ida-Euroopas kõige
säilunum keskaja ilmega linn. nagu mitmed ilusamaist Saksa
ja Itaalia unnest, mis kuulsad on kunstimaitselise asendi
poolest, näit. Heidelberg, Nürnberg, Assisi, Siena j . t.
Mäe ja mere vahel on aga veel teine „vanalinn", n. n. Altlinn — äri- ja omavalitsusasutuste asukoht, ümbritsetud kantside, müüride, tornide, väravate, vallidega, mis suurelt osalt
samuti püsind on tänini. Mõlemaid vanalinna osi ümbritsevad
laialised uuelinna jaod. •
Tallinna vaatepildi omapärasus ja veetlevus on topograafilise, arkitektoonilise ja merilähise ilu õnnelikus kompositsioonis. Liuna sees avaneb silmale läinud aegade ehituskunsti
arenemispllt, võrdlevalt seisvad kõrvuti vana- ja uueaja,
vana- ja uuslinna ehitused.
Keskaja ehituste teravharjalised ja tumepunased kivikatused kriitvalgete murdjoontega mõjuvad enda värvirikkusega
elustavalt, värskelt; neist erinevalt mõjuvad uuemaaja ehitused, stiilide mitmekesised kompositsioonid.
õnnelik on Tallinna asukoht, rikas Ja ilus on meie esilinn
keskaegsete , kindlustuste Ja ehituste poolest, „Põhjatäheks"
hüüdsid teda vanal ajal väljamaa laevade kaptenid ja endseaja
tursstid. Kuid ripakile on jäänd mitmeti see ilu ja nõuab seniiisesf hoolikamat, Järje- ja plaanikindlamat ilunõuetekohaset
kohendamist.. Ning ka uute ehituste Ja korraldamiste suhtes
tuleb kindlasti nõuda rohkem monumentaalsust, suursugusust,
kunsti, maitset; Hu,. Tuleks Unna ilu tõstmise ja vana alleshoidmjse ning restauxeerimisasja rohkem .õhutada, samuti nõutada-, et turistidele avataks vaatlemiseks võimalikult kõik
kantsid, maa-alused käigud, kirikud, tornid Jne.
Toompäal asuvad tähtsamad valitsusasutused, kirikud,
vanaaegsed ehitused. Altlinna Ja ta ligemasse ümbrusse on
koondatud suurema liiklemisega äritänavad, suurkauplused
oma vaateakendega, pangad, koolid, valitsuse- ja omavalit34

susasutused, välisriikide saatkonnad ja konsulaadid, kirikud,
teatrid, kinod, restoraanid. Siin südalinnas on vanaaja tähelepanuväärilisemad ehitused ning äärtel ja ligemas ümbruses
ka uueaja kõige suuremad ja tähtsamad hooned. Vanalinna
ühes Toompääga palistab ja lahutab ühtlasi uuelinna osadest
peaaegu katkemata puiesteede rohelusvöö, mis kaheltpooit —
Estoonia teatri ja Meripuiestee poolt — tulles kokku sulab
Viruväravate kohas Veneturul ja mööda pikka Narva maanteed edasi läheb künni Lasnamäe jalani; sääl moodustades
avara ja ilu poolest suurepärase Kadrioru pargi. Selle rohelise
vöö liinil (Vabadusplatsilt Kadrioruni) sõidab tramm (tramm
ka Pärnu mnt.), kuna muudel peateedel liiklemist kergendavad autobussid, autod ja voorimehed.

„Kick in de kök" vallitorn ja vaade Toompea veerule.
Nagu linna ida- või kirdetiib Narva maantee suunas umb.
3 km. kaugusele ulatab, nii tungib lääne- ehk loodepoole
'inna teine tiib Telliskoplisse 3—4 km. kaugusele. Viimane
"sa peaasjalikult on meie suuremate tehaste asupaik. Edelasse,
'õunasse, kakku laiuvad laialdased alevikud, agulid. Linnast
Põhjapoole
aga, otse linna külje all, laotuvad sadamad. Turist
e
i tohi jätta vaatlemata Tallinna avarat kaubasadamat.
Tallinna ehituste aluspinna suurus on ligikaudu 15 rtkm..
sellest vanalinna territooriumi (Toompää ja vallimüüride piirkõnd) umbes 1 rtkm. Läänest itta — Paldiski maantee algus
est Lasnamäele — on majade piirkonna pikkus 6,5 km.., põhjast lõuna — Kalarannast Viljandi vaksalini 3,5 km. Linna
J»
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tänavate kogupikkus unib. lüU km. Linnale kuuluvad avarad
maa-alad linna läheduses, mis linna kasvamist võimaldavad.
Tallinnas on üle 13.000 hoone, neist elumaju üle 7.000; puumaju on üle 10.000, kivimaju üle 2.500, segaehitusi ligi 500.
Puumajade kaaluv rohkus määrab ehituslaadi ja majade suuruse linna ääraladel. Suurem hulk maju on 2—3 kordsed,
kõige kõrgemad 5—6 kordsed.
Tallinna elanikkude arv oli kõige suurem 1917 a., nimelt
158.044 inimest, vähenes Saksa okupatsiooni ajal korraga peaaegu kunni 100.000-ni ja pärast seda aast-aastalt tõustes on
1924 a. jälle jõudnud 130.000-ni. Rahvuse järgi ümmarguselt:
eestlasi 114.000, sakslasi 7.000. venelasi 3.000, juute 2.000.
lätlasi 2.000, tatarlasi 1.000, muid 1.000.
Olles Harju maakonnalinnaks, on Tallinn ühtlasi kogu
iiestile administratiivseks, majanduslise!« ja kultuuriliseks
keskkohaks. Olles samal ajal meie sise-, valis- ja transiitkaubanduse ning äri ja suurtööstuse keskkohaks, on Tallinnal kaunikesti kaubanduse- ja vabrikulinna ilmet. Olles suuruse ja tähtsuse poolest meie esilinnaks, avaldab Tallinn järjest suuremat hoogu kasvamiseks, püüdes võrsuda suurlinnaks, kuna asjaolud, et Tallinn on iseseisva riigi pealinn ja
rahvusvahelise läbikäimisega sadamalinn, annavad talle juba
praegu teataval määral seda suurlinna ilmet. Hoogsa liikuinise saatel, roheliste puiestikkega vaheldudes, esineb linn
lõbusalt naeratades rändurile.
TALLINNA AJALUGU
algab õieti daanlaste tulekuga 1219 a., kuid juba enne seda
seisis nüüdse T o o m p ä ä kohal vanade eestlaste maalinn ja
kants L i n d a n i s e, nii et Tallinna vanadus üle 1000 aasta
tõuseb.
Nagu Bremeni peapiiskopi algatusel Kua paigal talitati,
nii toimetati daanlaste poolt Lindanise kantsiga. Tol ajal
oli Euroopas võimsamaist riikest Daani, kelle kuning Valdemar II Võitja 1500 purjekaga ootamatalt Lindanise alla ilmus
ja kantsi valdas. Kunni maal malevat koguti, ei olnud sissetuugijaile vägivallaga midagi teha. Katsuti kavalust. Eestlased tõotasid ristimist vastu võtta, said kingitusi ja asusid
järjest suurenevate salkadena Daani leeri ümbrusse. Pidutseti sõbralikult ja siis, kolmandal päeval, tungiti ootamatalt
kallale, lekkis kibe lahing, daanlased taganesid korratuses,
jätsid maha laagri, kusjuures Theodorich, kes 1-seks Eestimaa piiskopiks oli määratud ja pühitsetud ning keda eestlased kuning Valdemar H-ks pidasid, surmati. Suures hädas
hakkab kuninga juures viibiv Lundi peapiiskop Andreas taevast abi paluma ja näitab sõdureile veripunast valge ristiga
lippu, öeldes - see olevat taevast alla langend ühes võidu
tõotusega (päriselt olnud see lipp aga Rooma paavsti poolt
kingituseks kuningale määratud). Imetegu ergutab sõjamehi,
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Rügeni vürst Vjetislav, kes ranna ääres ja laevade juures
viibind, ruttab oma slaavlastega abiks ning pärast ägedat
võitlust taganevad nüüd eestlased, jättes lahinguväljale maha
1000 meest. See sündis 15. juunil 1219. Siit loetakse linna
algust, sest daanlased hakkasid Toompääle Lindanise kantsi
asemele kohe üaani kantsi ehitama, mida hüüdma hakati Revaliks. Selle järgi nimetavad läänerahvad Tallinnat Reval'iks,
venelased Revel'iks. missuguste nimetustega eestlased olid
Lindanise ümbrust tähendand. Linna eestikeelne nimetus
„Tallinn" tekkis aga sõnadest „Daani linn". Imetegev n. n.
„Danebrogi" lipp võeti Daani riigilipuks (tänapäevani). Ka
Tallinna vapiks on tänapäevani Daani kolmlõvi ja väikseks
vapiks Danebrogi valge rist punasel põhjal. Kolmlõvi voeti
nüüd Eesti riigivapiks.
Järgnevail aastal piirasid eestlased mõnda korda Tallinnat (1221 ja 1222 a.), vahest appi kutsudes sõjakaid saarlasi oma laevastikuga (1221 a.), kuid tagajärjeta. Samuti
1223 a. piirab Susdali vürsti vend Vladimir eestlaste liitlasena 20.000 venelasega Tallinnat 4 nädalat.
Kui aga Väinajõelt põhjapoole tungind sakslased peale
lühemate vaheaegade ligi 20 aastat kestnud võitluse järgi
olid vallutand muu Eesti ning daanlaste käest ka Põhja-Eesti
oma alla kiskusid ja 1227 a. Tallinnat piirama asusid, siis
andsid daanlased ise linna sakslastele üle ja Daani kaitsevägi rändas kodumaale. Kohe 1227—1228 a. ehitab ordumeister Volkvin v. Vinterstädt Tallinna esimesejärgu kindluseks ja ehitab samuti Toompea lossi, mis tänapäevani osalt
nii säilund. Lossi orduaegsest neljast tornist seisavad kolm
ümmartorni praegugi üleval: P i k k H e r m a n n 30 m. kõrge
- Tallinna kõrgem vallitorn, teised kaks vähemat —
L a n d s k r o n ja P i l s t i k e r — püsivad katusteta ja pooleldi kõdunenult. Seda eraldi kindlustatud osa kutsuti Väikseks kindluseks (Gastrum parv urn), muu osa — Suureks kindluseks (Castrum magnum). Tervet kindluse maa-ala kutsuti
Toompääks, saksakeeli Domberg, sest et siin Doomkink.
Sõjakindluse varjule hakkab kasvama ka saksalaadiline
kodanlik linn. Esimesed ehitused rajati Toompea mäe põhjaja idapoolsele jalale, umbes praeguste Rüütli. Rataskaevu ja
Nunne tänavate piirkonda, kust linn aegamööda ikka enam
merepoole laienes. Ta valgus aga õige varaselt ka praeguse
Tartumaantee keskkohta '(praeguse s e e g i m a j a hoone oli
juba 1237 a. olemas).
.
Mõõgavendade ordu aga tülitses ise omavahel ja pidas
lõunapool veel verist sõda tol ajal vägevate leedulastega.
Nende jõudu ei jätkund suurte ettevõtete jaoks ja kui Daam
kuning ikka uuesti oma asumaid tagasi nõudis ja selles asjas
ka Rooma paavsti poolt toetust leidis, pidi ordu järgi andma.
Daani ja ordu vahel tehtud lepingu põhjal läks Tallinn ühes
Harju- ja Virumaaga a. 1238 jälle daanlastele tagasi. Edas37

pidises arenemises koondus Tallinn kaheks iselinnaks: ametlik
ja sõjaline ü l a t t l i n n , T o o m p ä ä , ja kodanline а 111 inn.
Mõlemate linnade vahele tehti tugev müür, mille väravad Pikal- ja Lühikeseljalal tänapäevani näha. Kummagil
linnaosal oli oma valitsuskord ja seadused, mõlemad arenesid
täiesti erilaadiliselt, üldiselt aga saksapäraselt, sest eelnevast
orduvalitsuse ajast olid rüütlid ja sakslased-kodanikud linna
jäänd ning arenevasse kaubalinna tuli saksa elementi ühtelugu juurde.
Daani ajal pandi linna õitsele kindel alus. A. 1248 annetab Daani kuiiing Eerik Tallinnale Lüübeki õiguse — väga
laialdase omavalitsuse. Daani ajal viidi ellu ka gildede seadus, tähtsamad gilded olid Püha Olavi ja Püha Kanuti nimelised. 1284 a. aga võeti Tallinn vägeva merevõimu ja kaubanduslise H a n s a - l i n n a d e l i i d u liikmeks, omandades
suuremõjulist seisukohta ja tegutsedes peaaegu iseseisva riigina, ainult nimeliselt kuuludes Daani riigi võimu alla. Ka
soetas Tallinn omale Daani ajal rahapaja (Niguliste tän.).
Tallinna rahad liikusid laialt Põhjamaades.
1310 a. paiku ehitas kuulus Daani insener Kanne 'selle
linnamüüri osa, mis Harju väravast viib Toompea äärtkaudu
Ranna väravani. Daani aja lõpul kindlustasid linna 11 torni,
kuna Pootsi aja lõpul nende arv 35-ni tõusis. Daani ajal
ehitati ka mitmed suuremad väravad (Suur Rannavärav,
Viruvärav) j . m. Niguliste kirik ehitatakse a. 1317. Esimesed
teated kuulsast „Toomkoolist" käivad 1319 a. kohta, kuna
Oleviste kirik ehitatakse a. 1329, kusjuures Oleviste torn siis
märksa kõrgem olnud. Dominikaani mungaklooster St. Katarina kirikuga (nüüdsel Vene t.) ja Püha Miikaeli nunnaklooster
(Kloostri t., neis ruumes asub praegu poeglaste keskkool)
kujunesid tähtsateks kultuurteguriteks, sest nende elanikud
omandasid parema hariduse väljamaal (Kölnis, Viinis, Pariisis),
pidasid ühendust säälsete õpetlastega ja aitasid siin läänemaade kultuuri levitada.
Linnavalitsuse korraldus kujunes Tallinnas samasugusena,
nagu teistes Hansa linnades. Valitsuse ja kohtuvõimu esitas
linna nõukogu (Rat), milles järjekorraliselt 24 liiget oli —
raehärrad, kellest 4 juhtival kohal bürgermeistrina tegutsesid.
1237 a. ühines Liivi mõõgavendade ordu Preisi orduga
ja viimane saatis uusi jõudusid Liivimaale, Nende varal
suutis ordu uuesti Põhja-Eesti omalepüüdmist algada. Suuremu
murrangu alguseks oli eestlaste Jüri-öö mäss 23. apr. 1343 a.,
mil Harjumaal peaaegu kõik saksad maal tapeti, mõisad lõhuti
ja Tallinnat piirama asuti. Tallinn pöördus suures hädas
ordumeistri Burchard von Dreileveni poole, kes oma väega
Järvamaal (Paide) seisis. Appiruttav orduvägi lõi 10.000-list
Eesti malevat Ülemiste järve ääres Sõjamäe rabas, kus üle
3000 eestlase surma sai. Soome abivägi jäi 5 päeva hiljaks.
Daanlased tundsid, et nad Eesti hoidmiseks liiga nõrgad
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on ja sündmuste vapustusel müüsid Põhja-Eesti a. 1346 Preisi
ordu körgemeistrile, kes maade valitsemise Liivi ordumeistri
kätte andis.
Nüüd järgnes 200 aastat rahupõlve ordu valitsuse all, mil
Tallinn perekaks ning vägevaks kaubalinnaks kasvas. Kuningad andsid linnale rohkeid eesõigusid, tollivabaduse ja monopolid mitmete kaupade kohta. Tallinn muutus suuremaks
kaubavahetajaks Venemaa ja Euroopa vahel, pidas ühendust
Pihkvaga, Novgorodiga ja kaugemaga ning läände ulatasid
sidemed peale Läänemere randade veel Hollandisse, Inglismaale, Hispaaniasse, isegi Itaaliasse.
Sisemistest sündmustest võiks nimetada Pirita kloostri
ehitamist a. 1407 ja esimese poegi, kooli asut. Oleviste kiriku
juurde a. 1424, Niguliste kiriku juurde poegi, kooli avamist
a. 1525. Usupuhastuse tulekuga võeti a. 1524 kloostrid ühes
varandusega linna omaks, kuna usupuhastusega ühenduses
13. sept. 1524 a. n. n. „pildisõda" peeti. Kõige sellega ühenduses põletasid mungad pahameelega a. 1532 Püha Katarina
mungakloostri maha. Raskete tulikahjude läbi sai linn kannatada a.a. 1433 ja 1527, mil hulk maju maha põles.
Kui 1560 a. Ergmäe lahingus orduvägi pea täiesti hävitati,
tungisid venelased Tallinna alla. Linna kaitsevägi suutis aga
piirajad tagasi lüüa, iseäranis vahvad olid Mustapeade ratsanikud. Tallinn otsis tuge Rootsilt. Tallinn, Viru-, Harjuja Järvamaa läksid Rootsi alla lepingu põhjal, niis tehti
4. juunil 1561 a.
Selle tõttu tekkisid vastolud endiste lepinglastega ja a. 1569
piiravad Lüübeki ja Uanzigi laevad koguni 2 nad. 1 allinna
sadamat ja viivad 30 kaubalaeva saagiks. Samuti venelastega kaubavahetuses soik ja sealtpoolt korduvad sõjad. Juba
a.a. 1558 ja 1560 olid Vene väed Tallinnat piiramas käind.
A. 1570 piiras hertsog Magnus, „Liiviinaa uus kuning", 25.000
venelasega Tallinnat ning lahkus 1571 a., oma laagrit põlema
pistes. Talvel 1572 tuli Moskva tsaar Johann Julm isiklikult
80.000 mehega. A. 1577 tulid venelased poole suuremal arvul
ja loobusid, pärast 6-nädalist kanget piiramist, oma ettevõttest. Muuseas põletasid nad Pirita kloostri. Sõdade ja kaubanduse puudumise tõttu linn kurnatud, vaene; a.a. 1591 ja 1592
möllab suur katk linnas, kuna a. 1602 nälg kogu Eestis ka
Tallinnale palju viletsust kannatada annab. A. 1684 hävitab
suur tulikani suurema osa Toompääst.
Rootsi all 100 viimast aastat maksis rahu, linn tõusis uuesti
õitsele. Lääne- ja ka Põhjamerel sõitsid I allinna laevad,
Tallinn soetas omale ka tubli sõjaväe. 1687 a. hakkas Rootsi
valitsus Tallinnat suurejooneliselt kindlustama; suurtükkide
ajajärgu nõuete kohaselt tehti kuulsa Prantsuse kindlusteehitaja Baubani kavade järgi kõrged mullakaitsed väljaspoole
linnamüüri, vägevad vallikantsid, mis praegu puiestikkeks
muudetud: Ranna-, Viru- ja Harjuvärava >näe<! ja Rootsi kants.
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A.a. 1696—1697 on maal ja Tallinnas jälle raske näljahäda.
Selle järele tuli suur Põhja sõda peale, „Vana hea Rootsi
aeg" oli otsas ja linn kapituleerus Vene vägedele Harkus 29.
sept. 1710 8. ainult pärast seda, kui linnas möllav katk 4500mehelisest kaitseväest "/,» hävitand oli ja linnaelanikkest vaevalt 20ÜU hinge järele jäänd oli.
Vene ajal (1710—1918) põdes linn mitu rahvapõlve raskeid
sõjahaavu ja oli hulk aega paljaks varjuks sellest, mis ta
enne olnud. Linna omavalitsusline olukord ja saksalaadlline
korraldus jäi maksma, kunni enamus XIX sajangu lõpul eestlaste kätte valgus. Hilisemast kroonikast nimetame ainult
järgmisi tähtsamaid sündmusi;
Keiser Peeter rajas Tallinna sõjasadama ehituse . . a. 1714
Naissaar ja Aegna saar võetakse linna käest Vene
riigile
1742
Esimene ajaleht „Rev. Vöchentl. Nachrichten" Ilmub „ 1777
Vene llnnaseadus võetakse tarvitusele
„ 1786
Vene-Rootsi sõja ajal (1788—1790) Tallinna lahes
lahing Rootsi ja Vene laevastiku vahel, kus Rootsi
lahingu kaotab
2. mall 1790
Krimmi sõja puhul blokeerib Inglis-Prantsuse laevastik linna
1854—1855
Tallinna kindlus kaotatakse ära, kaob põline vahe
altlinna ja Toompää vahel, Unn hakkab hoogsamini kasvama
,, 1857
Vabatahtlik tuletõrjujate selts asutatakse
„ 1862
„Estoonia" selts asutatakse
„ 1865
Balti raudtee avatakse Tallina ja Peeterburi vahel,
millest linna kasvamine iseäranis suurt hoogu võtab „ 1870
Tallinna—Tapa—Tartu raudtee liin avatakse
1876
Uus Vene linnadeseadus hakkab maksma
1877
Esimene Eesti laulupidu Tallinnas
„ 1880
Esimene Eesti leht Tallinnas „Virulane" ilmub . . . „ 1882
Vene keel asetatakse koolidesse
„ 1887
Samuti muid ränke venestamiskatseid tehes, ehitati
Vene võimu sümboolina Toompäale suur Aleksander Nevski nimeline veneusu peakirik . . . . 1893—1900
ja asetati 1910 a. nüüdsele Vabadusplatsile Peeter
Suure ausammas, mis Eesti valitsuse ajal maha võeti.
Teine laulupidu Tallinnas
» 1896
Tallinna—Viljandi raudtee avatakse
, 1901
Tallinna—Haapsalu raudtee avatakse
1904
Kolmas Eesti laulupidu Tallinnas
„ 1910
Uus Saksa teater saab valmis
, 1910
Tallinnat hakatakse Peeter Suure nimeliseks merikindluseks ehitama, Paljassaare ümbrusse sõjasadam, Kopli poolsaarele suurtööstuse linnaosa, võrsuvad linna alevikud hulga suurte majadega . . „ 1912
„Estoonia" teatrimaja avamine
24. aug. 1913
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1914 a. alganud ilmasõda tõi Venes 1917 a. varakevadel
revolutsiooni, mis ka Eestile alguses laialise omavalitsuse
andis, kuid pärastpoole revolutsiooni süvenedes iseseisvuse
aatele onutas.
Segased ajad ja enamlased võimu haaramas
sügisel 1917
Oleviste kirik muudetakse ülevi rahvamajaks
1917
Esimene Eesti sõjaväelaste kongress
18—20. juunil 1917
Eesti Maapäev astub kokku
1. juulil 1917
Maapäev kuulutab end kõrgemaks võimuks 15. nov. 1917
Vene enamune valitsusvõim lahkub Tallinnast 23. veebr. 1918
Eesti iseseisvus kuulutatakse vKlja
24. veebr. 1918
Saksa okupatsiooniväed marsivad linna
24. veebr. 1918
Eesti Ajutine Valitsus astub ametisse
11. nov. 1918
Saksa okupatsiooniväed lahkuvad linnast
nov. 1918
Asutava Kogu avamine „Estoonias"
23. apr. 1919
I Riigikogu kokkuastumine
jaan. 1921
Linna ajaloo arenedes oli Eesti rahvus kujunend otsustavaks teguriks. Pärast 1917 a. revolutsiooni sai Tallinn Eesti
iseseisvuse püüete teostamise kohaks, kui tulevane pealinn.
Siin kujundati maavalitsemine, siia tuli kokku rahvaesltus,
siit juhiti vabadussõda. Ning riiklise elu arenedes ja kosudes
on Tallinn riigi pealinnana nüüd hoogsalt tõusmas enneolematule õitsvusjärjele.

Täheipanuväärilised kohad, ehitused, mälestusmärgid j . m.
TOOMPÄÄ (pl. В ja D — 3).
Marschruut Toompäale: Schnell! tiigi otsast Pika Hermani
juurest mööda kõrget puiesteed tiigi ja Toompää vahel —
Fatkuli trepp — Munne t. — Pikk Jalg — Pika Jala t. —
Lühike Jalg — Riigivanema maja, Vene katedraalkirik, lossiplats — Kooli t. — Toomkiriku plats — Kohtu t. — tagasi
Toomkiriku plats — Rahukohtu t. — Rahukogu hoone õuest
Patkuli trepile. Vt. alljärgn. üksikasjalikumat kirjeldust.
Toompää on muistse ehituslaadi (vt. eelpool linna üldist
kirjeldust ja ajalugu) alal hoidnud. Loodest piirab teda veel
osa end. vallikraavi (200 m. pikkune Schnell! tük). Vallikraavi ja mäe vahel asuvad kõrged puiestikjalgteed, mis enne
olid sõjatehnilised mullakindlustused Rootsi ajast. Kõrgemal,
üsna müüri ialal, viib väike teerada Patkuli trepist ringi
ümber Toompää — Pika Hermanni juurde. Kohati ulatuvad
teeraja kohal suured loomulikud paerünkad kõrgest kunstmüürist välja. Kõige tervemalt ja huvitavamalt püsib kindluse müür läänepoolses osas — lossi kohal — Pika Hermanni
torniga.
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PatkuH trepilt (alt viib järsk kivitrepp kõrgele Toompäale)
nn ilus ia avar vaade Altlinna. Telliskopli, sadama ]a mere
pääle ning alati võib sääl rahvast näha vaatlemas.
Pikk Jalg (das Tor am langen Domberge, eliit 1380 а.)
on Pika ja Nmme tänava nurgal, kust sõidutee läheb Toompäale läbi neljakandilise torni võlvistiku, kus end värava
hinged müüri sees näha. Väravas lab. jõudes näeme yasaKpool sajanguist luitund kõrget valhmuun, paremat Kätt aga
kõrgel mäeveerul endiste aadlimeeste monumentaalseid paleesid mis juba muidugi kõrgele Toompää mäele veel imposantserna ilme annavad.

Pikk Herman Patkuli kraavi poolt vaadates.
End. krahv Ungern-Sternberg! Itaalia ' « j ^ j g f t . J ä
valdab Pika .Iala vallimüüril tahelpanu. Ma* on ehit. BerttUM
prof M Cropinl joonestuste ärgi. Selles maias asuD sairaa
S n e Eestimaa Kirjanduse Selts {Estländ.sche L.terar.sche
Gesellschaft) ja provintsiaalmuuseum.
End. parun Üxküll! kaunijooneline lon on « Ф « ™ s , loesi
idakülge ilustavad kuus kõrget sammast; siin asub praegu
Vabariigi kaub.-tööstusministeenum.
Lühike Jalg (kurzer Domberg) on teine ühe.idusvärav Alt,inna"a -• Pikast .Ialast 220 m. flespoo l e v i ^ m ü ü r i W g j
Seda väravat nimetatakse juba 13Ш a., kuna а Praegusel
kujul ehitati XV sajangu lõpul. Värava võlvistikus seisab
tervena alal vana naeltega rautatud tammevarav, mida veel
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XVIII sajangu lõpul tarvitati. Väravast viib kivitrepp alla
Niguliste kiriku juurde.
Riigivanema maia. Pika Jala tänava lõpul on Riigivanema
kahe- ja osalt kolmekordne maja. mis 1921 a. end. mõisniku
v Lilienfeldi pärijailt ühes mööbliga omandati. Maia välimus muudeti ümberehitamise teel nägusamaks, ees sambad ja
kõrge rõdu.

Lühikejalg.
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Vene katedraalkirik (Aleksander Nevski nimeline) asub
otsekohe Riigivanema maja ees. Ehit. 1893—1900 a. ja oma
Vene-Bütsantsi stiiliga mõjub terava kontrastina keskaja ehituste ümbruses.
Toompää loss asub Vene katedraali vastas. Praegusel
kujul -- tüseda, tõsisejoonelise kolmekordse ehitusena — on
ta ordulossi asemele ehitatud 1788 a., ordulossist on püsima
jäänd ainult läänepoolne müür. Daani aegne loss (palas),
milles elutsesid Daani vogtid (asevalitsejad) 1238—1346 a.,
asus nüüdse lossi õue kohal, liitudes Pika Hermanni juures
läänepoolse välisseinaga, milles alale jäänd ainult suured
aknad, kinnimüürituina väljastpoolt näha. Seespool vallimüüri näeme ingli kujutust kivisse raiutuna, nähtavasti asus
siin lossi klrikkabel. ürduaegse lossi kõige vanem osa püsis
kubermangu vangimajana, mis Vene revolutsioonis (1917 a.)
maha põletati.
Vabariigi ajal koondati Toompää lossi kõrgemad riigiasutused: Riigivanema kantselei ja vastuvõtmisruumid, siseministeerium j . m. Lossi valges saalis, mille seinad huvitavate
reljeefkujutustega kaunistatud, peetakse Vabariigi Valitsuse
koosolekuid. Lossis leidub rohkesti ampiir- ja renässansstiilis
mööbleid.
Riigikogu hoone ehitus sai valmis 1921 a. Hoone ehitati
orduaegse lossi kõige vanema osa asemele, mis kubermangu
vangimajaks oli ja 1917 a. revolutsiooniajal maha põletati.
Riigikogu hoone on lossi muude osade stiillaadiga kokku külastatud. Sissepääsuks tuleb luba nõutada lossi komandandilt, kes siinsamas lossis asub.
Pikk Hermann, lossi vallitorn, köidab vaatleja huvi eraldi.
Torni lamedale rõdukujulisele otsale pääseb kivist keerdtrepi kaudu. Tornilt avaneb kirjeldamata ilus vaade maale
ja merele; selge ilmaga tabab silm isegi Soome randa, mis
silt üle 75 km. kaugel. Torni 1-se korra põrandalt viib ümmargune avaus õudsesse 25 m. sügavasse maa-alusesse võivistikku.
Pika Hermanni ääres, lossiesise platsi lõunapoolsel serval
näeme väikest iluparki.
Toomgilde ja Toomkooli ajaloolised hooned paistavad
silma kitsal Kooli tän., kuhu tuleme, lossiesiselt platsilt põhja
poole minnes.
Toomkirik (Domkirche zu St. Marien), mille juurde viib
meid Kooli t., on Tallinna kõige vanem kirik. Teda mainivad
vanad kirjad juba 1233 a. Daani kuning Valdemar II nimetas
ta a. 1240 Eestimaa piiskopi kirikuks. 1565 a. muudeti Toomkirik Lutheri usu kirikuks. 1684 a. põles ta maha. kuid ehitati varsti endisel kujul üles. Mitme sajangu jooksul maeti
siia Eestimaa aadelisoo liikmeid. Kiriku hämarad seinad on
kaetud mõisnikkude vappidega ja mälestustahvlitega; põranda45

kivide asemel lasuvad poolkustunud kirjadega hauatahvlid,
seintelt ripuvad alla vanad luitund ja kärisend sõjalipud —
mitmevärvilised, siidist, mida katab sajangute tolm. Igalpool
hiilgavad kuldsed, hõbedased rüütlite vapid — neid siin sadadeviisi.
Rikkalikku vaatepilti pakuvad kirikus muistsed hauakabelid ja matmiskohtade kujutused (Grabmäler). Neist suuremad
ja huvitavamad: Rootsi vabahärra Pontus de la Oardie (kuulus Rootsi väepäälik ja Narva vallutaja venelastelt, võitja
muis sõdades venelastega, uppus Narovasse) ja tema abikaasa kivist hauakujud (t 1585 a.), mis kunstnik Arent Passer
Rootsi kuninga Johann 111 käsul valmistand. Koori põhjapoolses seinas seisab Rootsi kojamarshali Oloff Ryning'i
( t 1589 a.) kunstikaunis huuakuju. Siis valdab tähelpanu
veel Vene admiraal Samuel Greigh'i (t 1788 a.) antiikne temp1! kujuline sarkofaag valgest marmorist. Edasi läänepool
näeme admiraal A. v. Krusensterni (t 1846 a.) hauailustust
ja Rootsi vabahärra Carl v. Horni hauda (kauaaegne Narva
komandant ja valiva kaitsja venelaste vastu). Toomkirikusse
on maetud ka Rootsi kuninga Ciustav Vasa õde — Margar e t a ja kuninga Karl IX poeg — Filipp.
Kiriku altaripilt on Eestimaa kunstniku Dr. Gebhardt'! maalitud (1881 a.). Samuti vanad nikerdatud palvetoolid, altar,
kantsel, muistsed pingid j . m. mälestusmärgid kirikus pakuvad vaatlemiseks palju huvi.
Arhitektooniliselt on Toomkirik kolmevõlvistikune lubjakivist basiilikaehitus; laius 23,1 m., pikkus 32,25 m., keskvõlvistiku kõrgus 23,94 m„ külgvõlvistikkude kõrgus 14,28 m.
Välisruumist viib keerdtrepp kitsa võlvitud käigu kaudu keskvõlvistiku katusealusele. Torni kaheksakandilisel kuplil toeb
galerii, mille katus kaheksa kullatud kupliga kaunistatud.
Tornis on näha vanad tunnikellad ja päevakell kiriku lõunapoolsel müüril. Kiriku vana ehituslaad, kujudega ilustatud
võlvistikud j . m. ilustused mõjuvad iluliselt väga.
End. rüütelkonna loss (Ritterhaus), praegune välisministeeriumi hoone, asub Toomkirikust mõnikümmend meetrit idapool. Kirikupoolne romaanistiilne lossi osa (eeskulg) on ehitatud umb. 1840 a., kuna Kohtu tänavasse ulatav tiib vanemate ehituste hulka kuulub. Tähelpanemisvääriline on lossis
vappidesaal, kus seinad kaetud Eestimaa end. rüütlite vappidega ja marmortahvlitega, millesse raiutud 1812—1814 a. sõjast osavõtnud rüütlite nimed. Lossis asub ka vana rüütelkonna arhiiv. Lossihoone on üks suuremaist ehitusist Toompää majade hulgas.
Provintslaalmuuseum! õuepealse maia kõrgelt trepilt pääseb kenasse vestibüüli ja saalidesse.
Siinsamas Kohtu t. ääres, muuseumist idapool, avaneb
suurtest raudväravatest sissekäik praeguse kaub.-tööstusminls46

teerluml hoone (par. Üxkülli maija), mille kõrgel eesküljel
säravad kuldtähelised sõnad „Parentum voto oc favore".
Maja avaldab oma monumentaalse ehituslaadiga köitvat mõju.
Niihästi muuseumi kui K.-T.-ministeeriumi maja sammasrõdudelt avaneb kaunim vaade üle Altlinna ja merelahele.
Rahukogu hoone juurde jõuame Toomkiriku juurest mööda
Rahukohtu t. põhjapoole sammudes. Moone seisab Patkuli
trepi juures kaljuserval, ehit. ümber end. karhv Stenbocki
majast a. 1890. Maja tagaküljel olevalt kõrgelt rõdult seletab
silm jällegi ühte ilusamat pilti linnast ja merilahest. Siitkohalt viib 1903 a. ehit. Patkuli trepp alla Balti vaksali lähedale Toompää jalale.
Uldmärkus ülalt-linna kohta. Tänavaid leidub Toompäal
vähepoole, nad on vanaaja laadiliselt kitsad ja kõverad, mitmed umbotsalised, kuna nende nimed tuletavad meelde aadli
võimupäevi. Toompää linaosa hoiab endise ilme alal: puuduvad kauplused, magasiinid, tööstusasutused. Majade nimelaudadel silmame veel end. mõisnikkude nimesid. Elu liigub siin
vaiksemalt, tagasihoidlikumalt.
Vanade paksumüüriliste, raskejooneliste kivimajade ehituslaad äratab elavat muinsushuvi.
Peale eelmainitud ühenduskohtade (Patkuli trepp, Pikk
Jalg, Lühike Jalg) viib Toompäalt Altlinna veel lõunasihis
pikkamisi langev Kaarli t„ mille lõpult silma paistab veetorn
Tõnismäel.
ALTUNN (D — 2 ja 3).
Valllmüür, tornid, väravad, mullaklndlustused. Vana-Iallinna teine osa — Altlinn (Unterstadt) asub õtse Toompää
ääres, tema idaküljel, rootsiaegsete vallimüüride piirides.
Murdjoonelise vallimüüri pikkuse ulatus on 3000 m. Sellest
püsib alal umbes 600 m. pea endisel kujul (vastu Toompäad
ja loodepool küljes) ja umbes 700 m. osalt lohutuna majade
vahel. Rootsi aja lõpul (1710 a.) seisis ümber linna 35 vallitorni mitmesuguses kauguses üksteisest. Neist on tänapäevani säilund 20 torni, suurem osa endisel kujul, mõned aga
pealt lagunemas, ilma katusteta jne.
Vallimüüri kõrgus keskm. 15 m. maapinnalt, paksus 2,5 m.,
ühes tugedega (Contreforcen) aga 3 m. Müüri ülemine äär
— järsult õhem, moodustab 2,5 m. kõrguslise kaitseseina
(Brustwehr), milles kitsad laskeaknad (Schiesslücken) tuliriistade ja kahe sõjamehe jaoks. Kaitsekohtadelt pääsis võlvitud uste (Wehrgang) kaudu tornidesse. Niihästi müür kui
tornid on ehitatatud Lasnamäelt murtud paekivist ja haruldaselt hea lubjaga, millel õtse tsemendi kõvadus. Vallitornide
keskmine kõrgus 25 m. Tornid seisavad enamasti väljaspool
müüri, ühinedes viimasega ainult ühte külgepidi. Suuruse
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poolest on nad mitmesugused, suuremalt osalt aga 3—5-kordsed paksude seinte ja lamedate võlvistikkudega ümmarehitused. kitsaste akendega ja koonuskujuliste kivikatustega.
Tornid kandsid enne saksakeelseid nimetusi, mis nüüd
ununemas.
Marschruut Umber Vana-Tallhina klndiusmüürl: Toompää
mäejalalt, Nunneväravast (mis Nurme tänavalt end. nunnekloostri lähedal a. 1868 maha lõhuti) kirdepoole lähevad kunni
S. Rannaväravani (ja Paksu Margareetani) ridamisi 9 torni:

Osa Vana-Tallinna tornidega müüri.
Köstertorn (Küsterturm, ehit. 1431). Siit edasi on müüri
sees kolmevõlviline läbikäik Kloostri tänavale, murtud a. 1897.
Siit edasi minnes läbi Kloostri kiriku õue ja kaugemale mööda
müüriäärset Laboratooriumi tänavat —
Saunaväravad on natuke kaugemal, praegu kinni müüritud (end. Kloostri saunade juures).
Saunatorn (Badstubenturm) asub ka siinsamas.
Hüva Päiva (der (iud-Dag, ehit. a. 1410).
Kloostrltagune torn (der Turm hinter dem Süsternkloster,
ehit. a. 1410).
Lovenschedi torn (Lovenschedes Turm, ehit. a. 1410).
4 hobuseraua kujulist torni hästi säilund.
Edasi oli veel 2 torni, kuid esimene neist lõhuti maha
a. 1880 (Rentenseher Turm, seisis Laia tänava otsas praeg.
lirizinsky maja kohal), teisest aga püsib alumine osa alles
praegu.
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Suur Rannavärav, praeguse kuju saand 1518 a., kahe torniga; suurem neist —
Paks Margareeta põles 1917 a. revolutsiooni päevil ja
kaotas katuse.
Rannaväravast edasi Viruväravani mööda Uut- t. (ehk
Müürivahe t.) minnes veel üsna terveid torne:
Der Stolting — Kochi maja juures (1-ne).
Der Turm achter Hattorpe on praegu elumajaks (2-ne).
Der Bremerturm — 3-mas torn, Oirard de Soucantoni maia
juures, end. vangikoda.
Kampferbeck — mungakloostri tagune torn, praegu eluhooneks (4-s).

Paks Margareeta ühes Suure Rannaväravaga.
Der Hellemann — silmamees, katuseta ja kõdunemas (5-s).
Viruvärav ehk Narvavärav seisis praegustest alalejäänd
kahest vähemast ümmartornist 40 m. läänepool, nüüdsel Viru
tänaval Müürivahe tän. otsa kohal. Värava moodustas kõrge
neljakandiline torn, võlvitud läbikäiguga, mis maha lõhuti
a. 1820. Praegused kaks ümmartornl olid silla eelkindlustuseks.
Lonkurtorn (I)er Hinkenturm) on Viruväravast lõunapool
ja eluhoone kohaselt veidi ümber ehitatud, teda hää vaadelda
Viruvärava Mäelt.
Kuraditorn (Der Teufelsturm) Karjavärava ees, lõhuti alles
1882 a. maha.
Karjavärav, nüüdse Krediitpanga läheduses, lõhuti läind
sajangu alul jäljetult maha.
<l
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Assastorn (Der Assauwenturm) asub Müürivahe t ääres
„ue Konservatooriumi hoone juures, ka pikk osa muun pusib
siin tervena.
... ,
Harjuvärav oli müüri jätkuks üle Harju t., kiud lõhuti
a. 1874 täitsa maha.
Vabadusplatsi poolt lähme moodsat mitmejargulist laia,
massivset graniittreppl mööda üles, kus kõrgel Harjuvurava
Mäel on
K\ck in de Kök (Vaata kööki, sest siit võis alti müa hoovidesse ja köökidesse vaadata) - kõige kehakam ja tervem
ТаШппа tornidest, ehit. a. 1533. Rüütli tänavalt on ta kõrgus
45 ni läbimõõt 18 tn., kuuekordne võlvitud ruumidega ehitus,
ueiš kaks võlvistikku mau all, müürid 2 m. paksused. Müürides näha veel mõnda kivist suurtükikuuli, milledega venelased а 1577 linna pommitasid.
Nelutorn (Mägdeturm, Mädehcnturm, ehit. a. 1360) on edasi
Toompää poole, tarvitatav eluhoonena.
Marstalltorn (Der Marstallturm - tallihoone) - Neiutoriu
lähedal, samas Sievers'! aias. Ülemine osa varemes, alumises eluruumid.
Olles ümber vana Altlinna käind, jõuame siin Lühikese Iala
ja säält allapoole Pika Jala kaudu (vt. oompaa, kirjeldust
Nurme t. mööda Nunnevärava asupaigale tagasi Vanast
seisnud Nunnevärava ja Pika Jala vahel veel kaks torm, kmd
nüüd pole müüri ega torne.
Väljaspool, üsna vallimüüri lähedal (näit. praeg Uue t. kohal) lookles ringi ümber linna sügav kraav, "»da Ulo nn te
järve veega täideti. Kraavide taga kaitsesid linna kõrged muavallid (bastioonid), mille võimsat ehituslaadi margata yo.l
senni säilund n. n. Pootsi kantsil, siis Harjuvarava mac ja
Toompää lääneküljel ning Rannavärava mäel. Umber VanaТаШпЙГкМЬ praegu põliste ilupuudega kaunistatud pu.estee
(promenaad), mille pikkus umb. 4 km.
Altlinna seespoolne ehituslaad on samuti keskaegne ahtaksed kõverad, enamasti turu ja raekoja poole suunduvad
Omavad ning kahe-, kolmekordsed paksude muundega ja
järskude, kõrgete kivikatustega paekiv.majad, nagu kindlused.
Madalad võlvistikud viivad tänavalt hoovidesse. Kuigi vanalinna ehituste rägastikku kasvavas ülekaalus tungind on uuemoellsemad ehitused, siiski leidub tänavaid, kus sammud
nagu muuseumis: tihedalt üksteise kõrvale on ehitatud majad
kõrgete kewadega ja tänavpoolsete viiludega, milledel sagedasti kivist reljeefpildid, vapikujutused ja mitme meetri pikkused pealkirjad. Omapärased gootivõlvi ised puu- ja raudnikerdustega uksed viivad avaraisse kahekordseisse eeskodadesse mida valgustavad kaks kõrgelseisvat raudtrellidega
akent! Mööda eeskoja seespoolset seina, mis mõnes majas
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piltidega ilustatud, on suured puukapid. Laia, toredasti nikerdatud käsipuudega puutreppi kaudu pääseb ülemisele korrale,
kuhu paigutatud elutoad, akendega hoovi poole. Eluruumide
kohal kerkiv kõrge kahepoolne katus mahutab pööningu, mis
omakorda jaguneb mitmeks osaks. Vanasti tarvitati pöönin-

Qleviste kirik, kõrge viiludega majad.
guid kaupade ja tagavarade laduruumiks. Suuremail maju!
ühendati kaks viilu kokku, suurem pool oli „isamaja", vähem
viil — „pojamaha". Tüübilist vanalinna maju leidub rohkesti
Pikal, Laial ja Vene tänaval ning Vanaturu ümbruses.
Marschruut Altllnna Vana-1 allinna tänavail tähtsamate
ajalooliste ehituste juurde: Viru t. — Vana Turg — Vana
4>
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Turu Kael — Suur Turg — Saiakang — Pikk t. — Rannavärav — Lai t. — Nurme t, Pikk Jalg — Rataskaevu t. —
Rüütli t. — Harju t. — Kuninga t. — Vana Turg — Vene t.
ja Viru t. Vt. marsehruudi siinjärgnevat üksikasjalikumat
kirjeldust.
Vana Turg, Viru tän. otsas ja praeguse Scheeli panga ees,
oli Tallinna kõige vanemaks koondumise ja kauplemise keskkohaks juba XIV sajangust.
Siin (praeguse Scheeli panga vastas) seisnud kõige esimene Tallinna raekoda (praeguse linna maja kohal).
Piiskopi maia (Bischofshaus) valdab pilku Vanaturu ääres
oma muinaslise välimusega, ehit. umb. 1433 a.; praegu asub
selles QUntherl rohukauplus. Selle õues leidub väike palvekoda reljeefse inglikujutusega. Välist, kõrge lipuvardaga
viilu ehivad 2 suuremat ja 4 vähemat kivisse raiutud medaljongpilti (Püha Kolmainus, õnnistegija ja 4 evangelisti).
Scheeli pangamaja kuulub Vanaturu ääres huvitavamate
ehituste hulka. Selle ehitas tuntud Tallinna muinasaja tundja
arhitekt V. Neumann a. 1903 vanade Tallinna ehituste stiilis
— ühe viiluga Ja huvitava portaaliga. Vabariigi ajal, a. 1923,
ehitati talle aga samas stiilis teine määratu suur viil juurde,
nii et hoone nüüd vanalinna stiilipärase uue hiiglasena välja
näeb — „isamaja" ja „pojamaja" viiludega.
Siit mööda Vana Turu Kaela sammume raekoja ette Suurele Turule.
Suur Turg on Altlinna päris keskkoht, asutatud arvatavasti peale suurt tulikahju a. 1288, oli tarbeainete müügikohaks kuni 1896 a., mil kauplemiskohaks praegune Uus 'lurg
sai (Estoonia teatri kõrval). Suure Turule annab tema koduse,
intiimi ja varjatud mulje teda tihedalt ümbritsev ehituste ring,
milles kaunilt esile tulevad raekoda ja vana vaekoda (kaalukoda), omaaja tüübiline ehitus, ning praegune ohvitseende
kasiino. Põhjapoolsel äärel on Leeberti vana apteek, mis üle
4(1(1 aasta iteeberti suguvõsa omandus.
Tallinna raekoda — massiivne lubjakivist kahekordne ehitus Suure Turu ääres, gootistiilsete arhitektuurjoontega. Ehitamisega alustati Daani ajal, lõpule jõuti orduajal; arvatakse,
et juba a. 1379 ümber valmis oli. Kaunijoonehselt saleda
kaheksakandilise minaretikujulise ja galeriiga torni ta gratsiooslise renässansstülse katusega ehitas a. 1635 raehärra
Johann Müller v. Kunda oma äia, kuulsa ilmaränduri, Adam
Oleariuse joonestuste põhjal valmistatud plaani järgi, mille
kavandid Olearius Persia reisil Teheraani minarettide järgi
valmistand. Tornipoolset külge ilustavad Danebrogi rist ja
linna vapp. Torni tippu ehib raudvardaga tuulelipp, mida
Tooma (Thomas) nimeline sõdur käes hoiab. Raekoja eeskülje
pikkus 36,78 m„ hoone laius 14 m. Eeskülje 2-sel korral 10
gootivõlvilist akent, mõned neist klaasmaalidega kaunistatud.
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Alumisel korral kõrvuti 9 ukseavaust. Eeskülje müüri ülemine äär (attika) lõpeb hambulise servaga.
Alumine kord turupoolsel küljel lõppes endisel ajal lahtise
2 33 m. sügava sammasvõlvistikuga, mis publikule mõnusaks
puhkepaigaks oli, kuid hiljemal ajal sambavahedest kinni müüriti ja kauplusteks muudeti. Mille tõttu raekoda oma esialgsest kaunidusest palju kaotas.

I allinna raekoda.
Eeskülje müüris, sissekäigust paremat katt, naha praegu
veel ahelaid ja kaelarõngas! — see oli häbipost, kuhu vanasti
kurjategijaid karistamiseks avalikult välja pandi.
Raekoja võlvitud eeskojas kivitahvlitele raiutud:
1) linna vapi reljeef, a. 1657.
2) õigusjunialaniia (Justitia) kuju, a. 1629, allkirjaga
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3) ja vana puutahvel pika ladinakeelse kirjaga, kus iga
linnanõunikku manitsetakse kohuste täitmisele, isiklikkusest
loobumisele jne.
Alumisel korral, peasissekäigust paremat kätt, kuhu raekoja eesküljest väike võlvitud uks viib, on avar võlviline
ruum teravkaarelise laega neljal sambal. See on praegu
linnaarhiiv, aga vanasti olnud see p i i n a k ä m b e r . Vasakut
kätt peatrepist alumisel korral on 3 tuba vanade väärtasjade
lioiupaigaks; nii on siin hulka haruldasi vaipu, mis vanasti
raekoja saale ehtisid.
Ülalmainitud peatrepp viis endisel ajal teisel korral õtse
suurde saali, mis oma ehituslaadi poolest oli ainuke omapärane Balti mail. Lagi jaguneb 6-ks ristvõlviks, mida 2 sammast kannavad, 11 kõrget teravkaarelist akent valgustasid
seda avarat ruumi, mille kõrgus 7,45 m„ pikkus 15,85 m. ja
iaius 11,6 m. Kahjuks jaotati see suurepärane saal hiljemal
ajal kahekordseks ja peale selle veel mitmeks toaks, kus linnavalitsuse ametkonnad töötavad.
Suure saali kõrval asub veidi vähem saal, end. raetuba
(Ratsstube), milles ka praegune linnavolikogu koosolekuid
peab. Ka tore ja suur saal, kõrgus 6,4 m„ 5 akent. Tornipoole on teisel korral veel 2 vähemat tuba, ühes neist linnapea kabineti.
Raekoja saalis (Ratsstube) leidub palju keskajala! kunstitooteid, neist huvitavamad:
8 lünettpilti pool-ellipskujulistes võlvialustes, Rembrandti
ja Rubensi võtteid järelaimates kunstniku Johann Akeni maalitud a. 1667 piiMimotiividel:
1) Herodias Ristija Johannese peaga, 2) Simson ja Delila,
3) Susanna kohtu ees, 4) Kristus ja langend naine, 5) Salomoni kohus, 6) Kristus Pilatuse ees, 7) Seeba kuninganna
Saalomoni ees. 8) Variseer rahaga. Piltidel salnliklised allkirjad.
Allpool ümbritseb pea tervet saali vanaaegne tammepuust friis toredate puulõike-nikerdustega (1697 a.): jahielu
kujutlused (Karl XI kingitus), kuning Karl Xl monogramm,
inglipead, „Elu ja Surma" sümboolne kuju. Samuti on seal
vana pika pingi kori rohke nikerdusega ja, puulõike kujudega
kaunistatud: Tristan und Isolde, Der Lauscher, Der Schweiger j . t.
..
Raekoja arhiivis (all) huvitavamaist dokumentest: Hansalinnade seadus а. 1257, Lutter! ja Melanchtoni käsikirjad, Peeter Suurele allaandmise leping a. 1710, rohked linna õiguste
kirjad (väljamaa linnade ja riikide valitsejate poolt), paavstibullad, patustpääste kirjad jne. Siin hoitakse alal mitu kõrgeväärtuslist gobeliini (seinavaipa), hobeasju, haruldasi kunsttöid jne.
Vanade kirjade ja dokumentide kogu poolest on Tallinn
teiste Baltimaade linnade eesotsas.
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Suurelt turult põhjapool näha P ü h a - V a i m u k i r i k u * )
sale minaretitaoline torn, sinna juurde pääsed XIV sajangust
alalpiisind „ S a i a k a n g i" kaudu. Möödudes kirikust tuleme
P i k a l e t ä n a v a l e (1377 a. longa rega. hiljemini platea
strant ehk stagnalis, sest muiste oli kõigil Vana-Tallinna tänavail ladinakeelsed nimetused). See Vana-Tallinna suurim ja
elavaim tänav, siin kõige rohkem keskaja säilund ehitusi ja
mälestusmärke. Pikk tänav algab P i k a l t J a l a l t ja ulatub S u u r e R a n n a v ä r a v a n i . Kohe Saiakangi vastas on
Suurgildi* maia, nüüdne Börsisaal (Börsenhalle) — ühekordne gooti stiilis monumentaalne ehitus, muutmata XV
sajangu algusest (viilu tipus aasta arv 1410). Eesküljel kõrge
kivitrepp, massiivsed teravvõlvilised uksed, kolm gooti akent.
Eeskülg kõrge viiluna ja kaunistatud orbadega ning Danebrogi vappidega (valged ristid punasel põhjal). Rasked vanalaadllised uksed valm. a. 1430, nende küljes lõvipeadesse kinnitatud pronksrõngad — uksekloprid (Türklopfer), lõvipeade
ümber pealkirjad.
Majas tähtsam ruum — vana „gilde saal", suur võlvitud
kahejärguline ruum, mille 8 võlvi toetuvad 3 kivisamba peale,
saali pikkus 26,5 m„ saalil 8 kõrgevölvilist akent. Eesruumi
kõrval on „väike gildesaal", ilustatud Rootsi ja Suurgildivappidega ning kahe suure seinapildiga (Lünettenbild), millest
üks kujutab tallinlaste maipidu (Der Maigraf, L. v. Pezold
— 1869), teine Lutteri esimese saadiku vastuvõtmist I allinna
bürgermeistri ja raehärrade poolt (Th. Sprengel! maalitud
1869 a.).
Wäikegllde ehk Piiha-Kanutigllde asub Suurgildest paarkümmend sammu edasi (Pikk t. 20). Esimene ehitati 1329 a.
paigu. Praegune romaanistiilis maja ehitati 1863—1864 a.
Maja eesküljel kroonsteinidel kaks suurt tsinkkuju: Püha
Kanutus ja Martin Lutter. Kujude all Tallinna suure ja väikse
vapi medaljongpildid.
Saali parkettpõranda scntris on tisler Rosenbaumi valmistatud suur medaljongkujutus, mis embleemiliselt pildistab käsitööliste instrumente.
Ajutiselt asub ses majas Tallinna Tehnikum.
Olevlgllde maja (Olai-üilde) asub siinsamas Tehnikumi
lähedal. Ta on praegu Th. Lippi omandus ning aegade jooksul mitu korda lõhutud ja ümber ehitatud; praegu selles muistses tähekujuliste võlvidega ja kivisammastega saalis tarbeasjade kauplus (a. 1921 jälle ümber ehitatud).
Mustapeade Gilde või Klubi (Korps der Schwarzenhäupter)
vanalaadiüne tumerohelist värvi maja asub Olevigilde kõrval
(Pikk t. 36). Mustapeade maja (das Schwarzhäupterhaus)
koosneb kahest ehitusest, peaehitus renässansstiilse eeskül*) Vt. kirjeldust allpool, ptk.: Kirikud.
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jega, kõrvalehitus gootimoeline. Majade eesküljed rikkalikult
ilustatud reljeeftabelitega ja kujudega, nimelt mõlemalpool
sissekäiku [nlmeskõrgused a. 1575 kivisse raiutud reljeefsed
vapikujundid Püha Mauriitsluse peaga, võlvitud sissekäigu
pealist ilustab samasugune vapp a. 1597. Kõrgemal, teise
korra akende all, seisavad ridamisi nelja Saksa Hansaühingu
linna - - Brügge, Novgorodi, Londoni ja Bergeni vapid. Veel
kõrgemal, teise korra akende vahel, on kahe Mustapealise
ratsaniku kujud täies sõjamundrls. Üleval viilul, akende kohal
seisavad müüri õrnades kolm raidkuju: Kristus, Rahu- ja

Olgusjuraal.

Ka sisemise muinasvara kogude poolest on see huvitavamaist ehitusist Vana-Tallinnas. Mustapeal iste ühingu ehk
klubi eluiga on üle 500 aasta ja tema ajalugu äärmiselt sündmusrikas. Nende tegevus on alguses täis nooruslikku ülemeelset tuju. hiljem sõjaväelise organisatsioonina hoogsat
vahvust ratsanikkudena ikka jälle oma kodulinna kaitsmisel ja
lõpueas aulikke paraade.
Vanalaadiliselt ruumikas ja poolhämaras eeskojas ripuvad
vanade sõja- ja kaubalaevade mudelid XVII sajangust. Alumisel korral ruumikas saal ja kõrvalruumid, kus endisel ajal
klubi liikmete koosolekuid ja pidu peeti. Teisel korral jällegi
sajanguist timienend saal vanade piltide galeriiga — Daani,
Saksa, Rootsi, Vene kuningate ja keisrite 22 elusuurust õlivärvipilti raamides ja lahingute pildid. Siis mitme suure
puutahvli peäle maalitud Jumalaema j . m., haruldane altaripildistik kuulsa maalikunstniku van Eyck'1 koolist, piltide kõrgus 2,5 m. Ning hulka sajangutevanuseid mälestiisasju, näit.
nahast sõjalipp, siidist sõjalipp, kogu raudriideid, odasid jne,,
Mustapealiste vapp, hõbedast lauanõnde-joogikannude jne.
kogu, millest mitmed end. aukandjate kingitud, kroonitud auvõõraste j . t. nimeraamat jne.
V. cl. Borgl monumentaalne maja asub Mustapeade kõrval,
kust S u u r В г о к u s m ä e tänav (Grosser Brokusberg) Pikalt
tänavalt liugainisi alla merepoole keerab. Siinsamas aga Vene
kabeliga nurga pealt tõuseb osaühingu „ D o m u s V 6—7
kordne „pilvelõhkuja", vanale majale 1922-1923 a. 2—3 uut
korda peale ehitatud, Ldusi on moderniseeritud vanastiilis
4—5-kordne A/s. „Ühiselu" hoone (Pikk t. 42-^16) — ümber
ehit. a. 1923, kus „Kaja" toimetus. Pikka t. mõõda merepoole
sammudes silmame, iseäranis vasakpool, veel mitut keskaegset
ehitust kõrgete viiludega, kuna Brokusmäe kohalt Laiale t.
keerav kitsas V a i m u 1. üsna keskajalaadilist ilmet avaldab.
Järgmise põlktänava — P a g a r i tänava nurgal on s õ j a m i n i s t e e r i u m i 5-kordne hoone, ehit. 1905 a.
Ldasi jõuame O l e v i s t e kiriku*) juurde, kus tähelpanu
*) Vt. kirjeldust allpool, ptk.: Kirikud.
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•äratab ta lõunapoolne külg, kõrvalkabel (Bremerkapelle) Ja
koor ning kivisse raiutud kujud idapoolses seinas. Kiriku
ümbruses mitu teravaviilulist maja Tallinna vanade ehituste
hulgast; kolmes neist asub praegu „Vaba Maa" toimetus
(nr. 54—58). Üsna Rannavärava laheduses vasakut kätt on
{). Kochi vanaaegsed majad.
Rannavärava võlvi alt sinab meri. Edasi minnes viib
Pikk t. linna elektrijaama juurde ja Kalaranda. Linna poolt
S Rannavärava vähema torni jalalt pöördub trepp Rannavärava mäele. Siit kaunis vaade merele ja merilähise linna
peale. Mägi on põliste ilupuudega kaunistatud ja iseäranis
suvel kaunimaist jalutuskohtest. Siit pääseb näituste ajal üle
Suurtüki t. viiva puust viadukti Näitusplatsile.
Pika t. kõrvuti läheb L a i t ä n a v Rannavärava mäest
kunni Toompäani. Oleviste kiriku eest mööda. Rannavärava
mäelt väikest trepi kaudu Laiale tänavale laskudes näeme
paremat kätt vallimüüri läheduses madalat ümmargust tsislernitaolist kiviehitust, millesse praegu Oleviste kiriku vankrikuur paisutatud. See on muistse h o b u v e s k i hoone (juba
enne 1Л9 a.)< siin jahvatati teri, veski liikus hobuste jõul.
Oleviste kiriku vastas silmame Eesti Tarvitajate Keskliidu
uut toredat maja (eliit. а. 1924), mis tasumise küljega Laboratooriumi t. kindlusmüüri äärde välja ulatab.
Pagari tänavast mööda minnes näeme vasakpool ülihuvitavat majade gruppi (nr. 38—40, H. Vagner! omandus) vanast
Hansa kaubaliidu ajast, mis Tallinna endistest majadest loomutruu kujutuse annab. Seesuguseid maju on siin veel mitmeid.
Paremale poole keeravad müüride ja vanade majade rea
vahele A i d a ja K l o o s t r i t.t., vasakule H o b u s p e a t.
ja G i l d e K a n g i a l t ! n e. Laia t. otsas asub Tallinna rentei
(nüüd Eesti Panga osakond), e n d . a a d l i k l u b i majas (elut.
1904—1906 a.)> mis 1902 a. ärapõlend Saksa teatri asemele
ehitati.
.
, .,
••..,,
Laialt t. Toompää ääres vasakpoole Nuiiiie t. pöördudes,
lähme Pikast .Ialast mööda ja astume R a t a s k a e v u tänavale, mille nurgal kerkib L e s t i
Kirjastusühingu
( P ä e v a l e h t " j . t., ümber eliit. a. 1923) hiiglahoone ikka
jälle Vana-Tallinna stiilis, häbemata kõrge viiluga, bee tänav
kuulub kõige vanemasse ünnajakku Toompäa veerel, sini
(praeg. ürove maja) töötas vanal ajal Tallinna r a h a p a d a
ja edasi Rüütli t. a r s e n a a l . Siin mitmed vanad ehitused
ning N i g u l i s t e k i r i k * ) ja tornita Rootsi kirik ) — end.
hospidalikirik, Rüütli t. lõpul.
Rootsi kiriku juurest vana vallimüüri äärest tuleme п а п «
t ä n a v a l e (end. Schmiedestrasse, sest siin oli palju seppe
ja tinutajaid juba 1341 a.). Tänav väga elav, uued hooned
*) Vt. kirjeldust allpool, ptk.: Kirikud.
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tõrjuvad vanad mineviku valda. Siin „ K u l d l õ v i " võõrastemaja, Harju Pank j . t. Väike kitsas põiktänav viib Marjust
läbi võlvitud vanaaegse Jalgvärava Niguliste kiriku juurde.
Edasi, Lühikese Jala juurest tuleb N i g u l i s t e t., lõikab
Harju t. ja läheb K u n i n g a t. nimetuse all edasi Vanaturule (Scheeli ette), kuna aga Harju edasi läheb juba K u l l a s s e p a t. nimetuse all Suurturule.
Vee! on tähelpanuväärilised V e n e t„ vanasti Munga U
siin asuva Dominikaani mungakloostri (St. Katarinen-Mönchskloster) järele, põletati a. 1532. Kloostri refektoorium ehitati
XIX sajangu alul praeguseks katoliku Peeter-Pauli kirikuks.
1921 a. ehitati lagunevad kloostri jäänused kauplusteks ja elumajadeks. Vene t. vanematest majadest posti ja telegraafi
hoone, aadresskontori maja, õpetajate seminaar end. Hansa
kooli ruumes j . p, tn. Kohati paistab vana vallimiiür „ B r e e m e n i t о r u i g a".
Tüübilise pildi Vana-Talliuna tänavaist annab M ü ü r i v a h e t. — Harjuväravast kuuni Nikolai kirikuni Vene t., —
iseäranis merepool Viru tänavat. Selle vastu pole Viru tänaval, mis on vana ja uue-linna vaheliseks pealüklemise ja üldse
Tallinna elavama liiklemisega tänavaks, endisest enam peaaegu midagit.
TÄHTSAMAD KIRIKUD:
Toomkirik, vt. kirjeldust eelp., ptk. „Toompää".
Oleviste kirik (D — 2) — Laia ja Pika t. vahel, Rannavärava Mäe ääres, on asutatud Daani ajal Norra kuning Püha
ÜJai mälestuseks. Tall. vanad kirjad mainivad Oleviste kirikut juba a. 1267, kuid arvatavasti oli ta siis puust ehitus.
Kivist ehitati ta a. 1329. 15. sajangul ehitati kirikule „Breemeni kabel" juurde, mille seinas Pika t. küljel praegu näha
8 reljeefkuju Kristuse kannatamisest. Kujude all luukere reljeefkuju, mille pea kohal madu ja rinnal kärnkonn.
Kirik on mitu korda välgust maha põletatud, praegupüsiva
ehitamine lõppes a. 1840. See kirik mõjub oma suurusega Ja
saledate, lihtsate arlütektuurjoontega. Vana-Tallinna ehituste
stiilis uks, selle kohal päratu kõrge aken, torni jalg hulga
orbadega kaunistatud, tornijala ülemistel nurkadel llutornikesed. Hiigla nõelana torkub torni ülaltosa sinavasse õhku, kandes kullatud risti oma tipul. Torni kõrgus on 138,68 m„ kuid
muiste olnud ta 19,17 m. võrra kõrgem ja üldse kõrgeim torn
Euroopas. Praeguse torni puumudel näha Provintsiaalmuuseumis.
Kirik on seest kolmevõlviline, milledest keskmine kaks
korda kõrgem on äärmistest. Kaunimad kunstitööd on aknavõlvide, altari ja kantsli skulptuurid, kantsli rist ja kroon
ainsast marmoritükist. Siis 27.69 m. kõrgune altaripilt, edasi
Breemeni kabeli altaripilt, kabelis ka Velzenbergi Kristusekuju Eesti marmorist.
58 .

Niguliste kirik (D — 3) — Rüütli t., Tallinna ajaloos juba
a. 1316 mainitud, kuulub oma hulga kabelitega ja vana ehituslaadiga kõige vanemate ja huvitavamate Tall. kirikute liiki.
Torni kõrgus 96 m. Ka välisküljel ilustus!, muuseas luukere,
kuid palju huvitavam on ta sisemus, mis rikkalikult kaunistatud piltidega, vappidega, vanade puulõikeliste altari ilustustega, epitaafidega, puust nikerdatud seinapiltidega, palvetoolidega, kivireljeefidega ja muude muinasmälestustega. Neist
haruldasemad: lõunapoolses külgkabelis p u u l õ i k e l i>» e
a l t a r Lüübekist (Schnitzaltar) ja Püha Antooniuse altar,
kokkupandav.
Lahtivõetult on Lüübeki altaril näha 32 suuremat ja 32
vähemat puulõike kuju — üle maalitud ja kullatud. Püha Ant.
altaril lahtivõetult — 3 pilti. Altari kunstiväärtuslisem pilt
on Kristust leinav Jumalaema.
Antooniuse kabelis on kuulus pilt — „Surmatants" manitsusega valmistama surma vastu: pildirea otsas preester ja
tema kõrval surm vilega rongi eesotsas, kus tantsus haarab
surm paavsti, kardinaale, kuningaid jne. Kirikusse on maetud
palju surnuid, kogu põrand vanust hauatahvleist. End. kalmistu kiriku ääres on nüüd jalutuskohaks, kus suured pärnad.
Vanasti peetud siin kalmistu kohal ka laata.
Püha-Vaimu kirik (D —3) — Püha-Vaimu ja Pika t. harul,
linna ajaloos temast juttu juba a. 1316. Kahevolvistikune ehitus, lagi kümnest ristvõlvist neljal kivisambal. Saledas, minaretikujulises tornis on kolm vanaaegset kella pealkirjadega.
Kiriku müüris Pika t. pool tiksub muistne tunnikell hoolikalt
Kirikus tähelpanuväärt on muistne puulõikeline altar, siis
kantsel ja muud keskaja mälestusasjad. Kantsli kohal Lutten
ja Melanchthoni pildid.
Siin hoitakse daanlaste kingitud Danebrogi lippu — valge
rist punasel põhjal, mis 1921 a. annetati linna asutamise 700 a.
mälestuseks.
Püha MUkaeli (Rootsi) kirik (D — 3) — Rüütli t., 16. sajangu ehitus, tornita kivihoone. Kirikus mõned vanaaegsed
mälestusmärgid, sissekäigu lähedal samba küljes ripub 1647
aastast marmortahvel suure katku mälestuseks.
Kaarli kirik (D —4) — Kaarli puiesteel, eliit. 1870 a., kahetorniline, romaanistiilis, omapärase katuse ja lae ehitusega.
Sisemine ruum valgusrikas, altarit kaunistab prof. Köleri poolt
kumerasse võlviõnarusse maalitud „Lunastaja" pilt. Kiriku
kummagis otsas tunnikellad.
Nüüd piiskopi kirik. 1923 a. eliit, uus orel ja keskküte.
Jaani kirik (D —3 ja 4) — Vabadusplatsi ääres, eliit. a.
1862-1867. Uue järgu gooti stiilis. Altaripilt akadeem. C.
Venigi maalitud.
Katoliku kirik (0 — 3) — Vene t., asub muistse Dominikaani Püha Katariina kloostri söögisaali kohal, missuguse
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kloostri aga mungad isu а. 15.32 ära põletasid. Kloostriga
ühenduses on tal sajangute pikkune ajalugu seljataga. Kirikul
on Baieri kuninga Ludvig I kingitud altaripilt, mis koopia
kuulsast Guido Keni pildist.
Aleksander Nevskl peakirik (katedraal) — Toompäal, veneusu päralt, eliit, :,. 1895—1900, Eestimaa selleaegse rüütelkonna ägedast vastuseismisest hoolimata. Katedraal oma
vene-bütsantsi stiiliga mõjub keskaja ehituste miljöös terava
kontrastina. Maksis ligi miljoni kuldrubla. Peatorni kõrgus
67,5 m.
Issanda Muutmise (Preobrashenski) kirik (veneusu) (D—.3)
— Kloostri t., end. Püha Miikaeli nunnakloostris, praegusel
kujul eliit, а. Ш 0 , Siin on tsaar Peeter Suure kingitud altar.
Püha Nikolai kirik (veneusu) (D — 3) — Vene t„ seisab
praegusel kohal juba 15. sajangust, aga nüüdne hoone a. 1827.
Kirikus on tsaar Boris Godunovi kingitud kroonlühter.
Adventistide kirik (E—3) — Meripuiesteel, eliit. a. 1923.
Juudi sünagoog (E—3) — Väike Tartu mnt,, eliit. a. 1883
MUUSEUMID.
Provlntsiaalmuuseum - Toompäal Kohtu t. nr. 6. Kogu
mitmesuguseid mälestusasju Eestimaa ajaloost, nagu pildid,
sõjariistad; taime- ja kiviriigi saadused, Eestimaa taimed,
elajad jne. Rohkesti ajaloolisi pilte Tallinna ülevaateist ja
ehitusist, vanu dokumente, Tallinna reljeefplaan,
Oleviste
kiriku torni mude! jne.
Sõjainuuseum — Vene t. nr. 5, teisel korral. Rikkalik kogu
Eesti vabadussõjas 1918—192(1 a. kogutud võidumärke ja mälestusasju.
Eesti Rahva Muuseumi Tallinna osakond — Kadrioru lossis.
Hulk tähtsamaid mälestusasju Eesti rahva majanduslise ja
vaimlise elu alalt. Suur korjandus vanu vaipe, sööginõusid,
riideid jne.
Kunstimuuseum — Kadrioru lossis. Paljudes saalides esinevad enamasti kunstnik Veizenbergi raidkujud.
Tallinna vanade piltide ja raidkujude nimestik.
Ölivärvipildid: 5 suurt maali piiskopi maja viilul (Güntheri
roliukaupl.), Vanaturg, a. 1433. Dominikaani kloostri altar 15
sajangust, Mustapäiste klubis. Pikk t. Altar 15 sajangust.
Provintsiaalmuuseumis, Toompäal. Lüübeki altar 15 sajangust, Niguliste kirikus. Püha Antooniuse altar sealsamas.
„Surma tants" sealsamas. 20 ölivärvipilti Mustapäiste klubis
(pildigalerii 17 sajangust). 1 pilt piiskopi maja laes, Vanaturg (Güntheri roliukaupl.). 6 pilti Mustapäiste klubis (Vene
keisrite portreed), Altari pilt Katoliku kirikus (Vene t.), koopia Guido Reui'st. 8 pilti 17 sajangust. raekojas. Vanad
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pühapildid 17 sajandist, Nikolai kirikus (Vene t). Vanade
piltide ja gravüüride kollektsioon, Provintsiaalmuuseumis.
Raidkujud: Ingli reljeefpilt 17 sai. piiskopi maja õues.
Vanaturg. Reljeefpilt kivi peal, Frese aias Vene tan nr. 20,
15 sajangust, kujutab jahipidu Tallinnas. Puha Juri (Georgi)
puulõike pilt 15 saj., Mustapäiste klubis. End. Heidenseh. Idi
maja eeskülg, 15 sajangust. Vene t. Niguliste a Pul a-Vairnu
kirikute tiibaltarid. Jüri kiriku tiibaltar, Provintsiaalmuuseumis. Hans Paulsoni mälestuskuju 1513 a.,„Oleviste ИгІкШк
Suure Rannavärava friis ja vapp 1539 a. Reljeefkuju kivil 597
a., Mustapäiste majas. Reljeefkuju „Õigusjumalanna 1629 a,
raekojas. Siis Vanalinna mitmel muistsel majal «.friisidel) vee,
muid kujusid ja pealkirje.
Platsid, puiesteed, aiad-pargld, ehised, kalmistud:
Vana Turu ja Suur Turg. vt. eelpool Altlinna kirjelduses.
Vabadusplats ( D - 3 ja 4) Harju t. otsas, Toompää ja Jaani
kiriku vahel. Vanasti Heina turg; hiljem Peetri plats, к
Peetri ausammas sinna püstitati, mis nuud korista ud Mm
peetakse Vabariigi aastapäevade paraade - - ajaloolise ja
vägeva Toompää pale ees.
Uus Turg - flstoonia teatri ja Viruvärava vahel. Siin
pealinna igapäevane avalik kaubaturg, kestab kella 1-ni. Elavamatel päevadel kaubitsejat maa- ja linnarahvast üle 10Л00
niini. Siin kaubamaja, kaalukoda ja ümbruses terve rida linna
suuremaid kauplusi, magasime. 1905 a. revolutsioonis lasti
siin rahva peale, ohvrite mälestuseks on Jaam t. pool „tstoonla" ääres tammepuust mälestussammas.
Veneturu plats — Narva maantee algul ja Viru t. lõpul,
Uue Turu lähedal.
Rahvapulestikku vabat, kus võiks jooksta, nalja teha, tantsida, murul pikutada -- pole kahjuks I allinnas veel tamm.
Küll on aga puiesteid vaikseks ilutsemiseks, jalutamiseks.
Viruvärava Mägi - Viruväravas. Veneturu soises otsas
looktrepp ja iluaiake suvel rohkete lilledega, mille keskel
pronksgrupiga ehitud purskkaev veejuge õhku paiskab. Rahva
poolt armastatud puhkamiskoht.
Hariuvärava Mägi - Vabadusplatsilt üles minnes, vasakut
kätt See on Tallinna suviaid varietee teatriga, muusikaga
— suvekuudel.
Rootsi kants, samuti Toompää veerul, Harjuvarava Mäest
edasi minnefüie Kaarli t. Vaba jalutamiskoht. Kantsil on
Veizenbergi „Linda" kuju pronksi valatult.
Kaarli kiriku puiestee (promenaad). Kaarli kiriku ja Vabadusplatsi (Jaani kiriku) vahel - kolme la.a varjuka konniteega pinkidega puhkamiseks. Kaarli kink puiestee lõpul
suurendab ilu. Suveõhtute! jalutab sm, noorem rahvas. Selle
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puiestee ja Harjuviirava Mäe vahel vallikraavis on m ä n g u a e d rmirutõiiise ja kroketi mänguplatsiga, pisut edasi — vabade mängude plats ja linna t u m i s a a l .
Puiestee Umber vanalinna viib Kaarli kiriku puiesteelt edasi
I oompuiesteena ümber Toompää ja kaugemal ümber Altlinna
Veneturule tagasi. See linna rohelusvöö on utnb. 4 km. pikk.
Patkulll promenaad — Balti vaksali, Nunnevärava ja Pika
Hermanni vahel. Huvitav lookllne ilupuudega ja -põõsastega
ehitud jalutuspaik kuningliku Toompää külje all. Krilist ilu
annab talle n. n. S с li n e 11 i t i i k , mis vanast vallikraavist
kujundatud.
Rannavärava Mägi — Rannaväravas, imeilusa vaatega
merepoole, eriti suvisel õhtul, kui sadamat ja laevu tuled valgustavad. Mäetipul vana rootsiaegne suurtüki raud. Suvel
muusika ja einelaud.
Kontsertaed Kadriorus, Kadriorgu minnes paremat kätt.
Kaunis aed suure ilutiigiga. Suvel muusika.
Salongiaed, Kadriorgu minnes vasakut kätt.
Kadriorg, vt. Tallinna ümbruse kirjeldust, allpool.
Laululava — Kadriorgu minnes paremat kätt mööda kitsaroop. raudteed. Rohelisel Aasal Lasnamäe all, ehit. 1923 a.
S-da ülemaalise laulupidu jaoks. Siin peeti nimetatud laulupidu kirjeldamata vaimustusega 3 päeva, lauljaid-mäilgijaid oli
üle 12.000 korraga laval, rahvast üle IÜÜ.000 korraga pealt
kuulamas, hulka väljamaa võõraid. Õhtuses hämarikus andis
„Draamateater" laululava astmestikul prosbektorite valgustusel kuulsate tragöödiate vabaõhu etendusi kümnelle tuhandeile
pealtvaatajaile. See oli ilma suurim vabaõhu teater, hiilgavad
dekoratsioonid, kostüümid, tore mäng. Siin mõeldakse igal
suvel teatud aegadel anda vabaõhu etendusi.
Vaatainisväärt on stiilne hiigla laululava ise, kui ehitus.
Nältusplats — Haiti vaksali ja Rannavärava Mäe vahel,
kus korraldatakse ülemaalisi põllutöö- ja tööstusnäitusi ja kus
on igasuguses stiilis alaliste paviljongide kirju „linnaosa".
Hippodroom — Paldiski maantee ääres linna ja Seevaldi
haigemajade vahekohas. Suur korraldatud plats hobustevõidusõiduks, toredad ehitused pealtvaatava publiku mahutamiseks.
Siin on ka spordimängud. Hippodroom ehit. 1923—1924 а. a.
„Kalevi" spordlplats — linnas, Vene Turu ääres.
„Spordi" spordlplats — Toompuiestee ääres, Talgi pargi
kõrval ja ka Palgi pargis.
Linda, A. Veizenberg'i tuntud skulptuur pronksivalatult,
graniitalusel, Rootsi kantsil. Toompea veerul.
Russalka (Näkineitsi) — Kadrioru merirannal ilusal promenaadil, kujutab inglit kõrgel kaljusel laeval, kes ristiga
merd õnnistab. Mälestusmärk 15 m. kõrge, 1902 a. eliit.,
pronkskuju Soome graniidist alusel, A. Adamsoni töö — kõige
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meeskonnaga а. 1893 hukkunud sõjalaevu „Russalka" mälestuseks.
Suur Kivirist Pärnu maantee alevis (Magdaleena t.) „Mustapäiste" mälestuseks, kes a. 1560 vene tsaari Johann Julma
vägede vastu Tallinnat kaitstes langesid.
Kalamaja kalmistu, Eesti кок. pär., merirannal, patarei
kasarmute ligidal. Tallinna kalmistuist kõige vanem, oli juba
katoliiklaste matuspalgaks.

ШШШШШШЯШШ
„Russalka" mälestussammas Tallinnas, Kadriorus.
Telliskopli kalmistu. Saksa kog. pär.. Telliskoplis, asut.
a. 1774. Hulka kaunid hauaehiseid; tähtsamad maetud isikud:
lauljanna Mära (t 1833), Navarini merilahingu kangelane admiral Leiden, õhusõitja Lerou (kukkus 1889 a. 2. sept. paraschütiga Tall. lahte ja uppus), Peeterburi konservat. oreliklassi
prof. Stiehl.
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Mõigu kalmistu. Saksa кок. pär.. Ülemiste järve taga.
Tallinna kalmistuist kõige huvitavam, siia kaua matnud Tallinna aadel ja Toompea kogudus.
Kaarli kiriku kalmistu, Kesti kog. pär., Tartu mnt. lähedal,
Juhkentali alevikus.
Rahumägi — Tondilt mööda Nõmmele minnes liivamägedes. Siia matavad kõik kogudused. Siin Vabadussõja langenud
kangelaste hauad. Siin ka 1905 a. ohvrite puhkekoht
(50 hauda); samuti leitud korjuste ja sõjakohtus läbi hukatute hauad.
Vene koguduste kalmistu — Pärnu maanteelt, linna lõunapoolses servas.
Katoliiklaste kalmistu — Kaarli ja Vene kalmistute vahel
asuval veskitiigi saarel.
Juudi kalmistu — Vene kalmistu taga.
Muhameedlaste kalmistu — Vene kalmistu taga.
Sõjaväe kalmistu — Kaarli koguduse kalmistu taga. Siin
ka Vabadussõjas langenute hauad, kellele väärilist ausammast
sinna püstitada kavatsetakse.
UUSLINNA TÄHTSAMAD EHITUSED JA TEHASED:
Estoonia teatrimaja (D ja К — 3), Uue Turu ääres Viruvärava puiesteel, eliit. a. 1910—1913 Soome arhitekt Lindgreui
plaani järele. Suur kahepoolega romaani-segastiilis kunstiloss
idamaalises stiilis katustega, ainukene omapärasuse Ja suuruse
poolest kogu Ida-Lurgopas. Rahva korjanduste varal osaühisuse abiga kordasaadetud rahvuslik suur ettevõte. Läks
maksma ligi miljon kuldrubla. Teatripool mahutub 1000, kont-

Tallinna „Estoonia" teatrimaja.
5
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sertsaal — 1200 inimest. Peäle selle 2 vähemat saali, kumbki
300 inimesele. Kontsertsaalis on üks paremaist oreleist 1 allinnas (Terkraann). Teatrimaja all asub umbes 2U kauplust.
Jaani t. poolses ääres turuplatsil tammepuust mälestussammas 1905 a. ohvrite mälestuseks.
Saksa teater, sealsamas Suure Turu ääres, eliit. 1908—1910 a.
Saal mahutab 750 vaatajat. Saksa teatris annab 4 korda nädalas etendusi Kesti Draamateatri trupp, kel veel oma maja ei
ole. Ka venelased mängivad siin oma seltskonnale üsna tinti.
Tallinna Eesti Krediit panga maja. Jaani t» vastu Saksa
teatrit, eliit. 19 sajangu lõpul. Suur viiekordne elutus Soome
stiilis.
Ühispanga maia, uus suur kuuekordne eliit. Karjaväravas,
Jaani kiriku juures, eliit, jõuti lõpule 1923 a.
Riigi väärtmärklde trükikoda — Niine t., eliit. 1923—1924 a.
Kohtupalati hoone, end. ringkonnakohus, Karjaväravas
Saksa teatri kõrval, eliit. a. 1893—1894.
Tütarlaste kommertskool, Jaani kiriku juures, sai valmis
ilmasõja alul. Kaunimaist ja suurimaist koolihooneist kogu
' Tallinna 1 reaalkoollmaja (end.
puiestee ääres, Estoonia kõrval, eliit. a. 1882-1883. Üks paiemaist koolimajust Tallinnas.
Unna algkoolimaja nr. 26 Raua tänaval, eliit, lõpetati
а 19'4 Kõige suurem, kaunim, ajakohasem koolimaja terves
Tallinnas. Siia kanti on üldse tekkind päris uus linnajagu end.
n n Politseiaiale ja tema lähemasse ümbrusse - - kus hulka
suuri, moodsaid uueaja 5—6 kordseid maju.
Juudi keskkool - - Karu t., eliit. a. 1923-1924. Üks ajakohasemaist koolimajast I allinnas.
Balti raudtee vaksal, eliit. a. 1870.
Põllutööministeeriumi hoone, Vismari t. 7.
Peapostkontori hoone, Vene t.. eliit. a. 1873-1874 esialgu
pangamajaks.
Elevaator sadamas, ehit. a. 1892—1893.
A/S. „Dvigateli" vagunltehas - Lasnamäel, asut. a. 1898.
üle ' O h one: 12 osakonda (saeveski, puu umbertoot., metallivalamine seöioada, treiali- ja lukussepa töökoda, mehaanika
t o ö X Värkškamber, needimiskatlamaja jne.), oma elektrijou
jaam jne. Valmistab peaasjalikult igasugu vagunid.
Eesti mehaanilise puutööstuse A/S. A. M. Luther, S. Pärnu
ja Tatari t. 53, asut. 1887 a. Üleilmlise kuulsusega.
Välismaade kõrgemate auhindadega kroonitud. Enne ilmasõda oli tehasel Venemaal Staraja Russasjaoskond (40Ci töölisega) ladud välismaadel, kauples Saksa. Austna-Üngari,
Prantsuse, itaalia. Inglismaa, Belgia, Hollandi, Hispaania,
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lür«! ia paljude muude maadega (kõik Inglise asumaad ja
Lõuna-Ameerika). Peaartiklid — vineer ja (valmiskaubad)
toolipõhjad (24.000 päevas), kartongid, mööblid. Vabrikul on
oma r a h v a m a j a , Soome stiilis; maja mahutab kontsertsaali ja söögiruumi tööliste jaoks.
Põhja paberi- ja puupapi-vabrik. Suure Tartu maantee otsas
Lasnamäe veerul. Asut. umb. a. 1894. Kaks suurt osakonda
— paberi ja tselluloosi jaoks. Igasugu paberi valmistamine,
peaasjalikult väljaveoks. Siit ka meie ajalehtedepaber. Väga
kaunid vabriku hooned on Lasnamäe paasist ehitatud, samuti

Põhja paberi- ja puupapivabrik.
vabriku piirkonna kõrged ja pikad müürid kahelpool Tartu
maantee suud on kaunilt ümber töötatud paasist, mis mõjub
nagu oleks see osa linna hiigla valemis korraga kivist valatud, massiivselt, kaunilt.
Paberivabrik E. J. .Johanson, A/S.
Maakri t. 25. Üks
suuremaist ja vanemaist Tallinna vabrikuis!.
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Balti puuvilla-vabrik, A/S. — Telliskopli t. 21. Asut. 2.1899.
Suurejoonelised
ehitused, sisseseade
kuulub moodsamate
hulka.
Tallinna sadamatehased — piki Siimeotii t. ja promenaadi
äärt mööda kuuni tolliladu õueni, kõrge kivimüüriga piiratud.
lnglis-Balti, Noblessneri ning Boeckerl ja Ко. — kolm suu
reparast laevatehast Kopli poolsaarel, mis aea nüüd osalt
muude tööstusalade peale üle lähevad.
A/S. Fr. Krull! maslnavabrik
Telliskopli t. 28, asut.
a. 1865.
„Volta" A/S., Soo t. 27. Elektri tarbeasjad ja masinad.
„Ilmarine" A/S., end. Viegand
Kalarannas, vastu Rannaväravat. Masinate valmistamise ja rauavalarnise vabrik.
A/S. Rieh. Mayer'l keemlavabrik — Ealkspargi t. .31, asut.
a. 1896. Tallinna suurim keemiavabrik.
Rotermanni jahu- ja leivavabrik — Meripuiesteel. Uuem
moodsa sisseseadega vabrik.
Rosen ja Ко. pilrltusvabrik — Meripuiesteel, asut. 1876 a.
1 Eesti mehaaniline saapavabrik — S. Tartu mnt. 61.
Uus tubakavabrik — Pirita tee ääres, Russa Ika ja Marienbergi vahekohas.

Tallinna sadam.
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TALLINNA SADAM.
Lääne ja Ida vahelises kaubanduslises läbikäimas on Tallinna sadamal tähtis koht. Ei kuna«, tüdine Tallinna oma
publik käimast ikka ja ikka jälle sadamas vaatlemas seda
ilmateedel veeveerul hoogsalt tuksuvat kiravat-käravat elu ja
tunda rahuldust meie tehnilisest võimest. Seda huvitavam on
suure sadama vaatlemine sellele, kes teda näeb esimest
korda. Mitmed häilud (basseinid), muulid, kaid ja dokid. Uksi
sildade (kaide) pikkus on 3400 m., kuhu äärde pääsevad
ookeani laevamürakad. Laevad, hiiglakraanad, raudtee igal
sillal, vagunid, tööaskeldus. Paljud uued suured laduaidad ja
uhke elevaator — kuuekordne, 17 m. kõrge, aga kõrvalehitus
31,5 m. kõrge ja näib oma stiili poolest Ameerika pilvelõhkujana. Toillmajad ja muud ametiasutuste majad, signalisatsioonimastid.
Sadama suus erimuulidel tornilised lipuehtes jahtklubid, kus
suvisel ajal heljuvad pealinna purje- ja mootorjahtrid nagu
luigeparv.
MARSCHRUUDID LINNAS.
1. Marshruut Toompeale, vt. eelpool ptk.: Toompea.
2. Marshruut ümber Vana-Tallinna kindlusmüüri, vt. eelpool ptk.: Altlinn.
3. Marshruut altlinna Vana-Tallinna tänavail tähtsamate
ajalooliste ehituste juurde, vt. eelpool ptk.: Altlinn, pärast
marshr. Nr. 2.
4. Suur marshruut mööda pealinna. B a l t i j a a m a s t.
Vaksali puiestee, Vaksalist paremat kätt mööda Schnell! tiigi
äärt kuuni Pika Hermanni tornini — siit tagasi mööda kõrget puiesteed teinepool tiiki — Patkuli trepist mööda. Nunne
t.—Pikk Jalg -Lühike Jalg—Toompea—Riigivanema
maja,
Vene katedraal, loss, Riigikogu, Pikk Hermann—Kooli t., kus
1 oomgilde ja Toomkool, lõpuks Toomkirik—Välisministeerium,
Provintsiaalmuuseum,
Kaub.-tööstusministeerlum — uuesti
Toomkiriku plats, Rahukohtu t.. Rahukohtu hoone, Patkuli
trepp, vaade üle osa linna ja merele (Paljassaare poolsaar,
Naissaar, Aegna saar, Viimsi poolsaar. Pirita) — Patkuli trepist alla, Nunne t., Näitusplats ehk selle kõrvalt mööda Vaksali puiesteed kirdepoole, Suurtüki t., Rannavärava mägi, kust
tornidega vana vallimüür näha, ja Rannavärav—Paks Margareeta, Pika tän. otsaga üle raudtee, linna gaasi- ja elektrijaam, mille kõrvalt Kalarannast meri vilgub; võib Kalarandagi korraks vaadata, kus randa täites linn merd kaugemale
tõrjub, Kalasadam. Pirita sõidu mootorid, idas kaubasadama
läänemuul; tagasi puiesteele, kuna eemalt Sadama t. otsast
sadam ise mastitega paistab, keerata Meripuiesteele — vasakDOOI sadamatehased, paremal vana kants, Oleviste torn,
mäelt-iiim eemal, Meripuiesteel edasi vasakpool Piiritusvabrik,
<><>

Rotermanni vabrik ja linna tütarl. gümn., aga parem, poo!
Grand-Marina teater, adventistide kirik, pritsimaja—Vene
turg, Viruvärava mägi, Viruvärav, Viru t. — Vanaturg, kus
Piiskopi maja (Güntheri rohukauplus), Selieeli pank—Suurturu, raekoda, Saiakang, Pühavaimu kirik—Pikk t. (vt. kirjeldust eelpool — marsi,ruut Vana-Tallinna tänavail), Börslmaja
(Suurgilde), Tall. tehnikuni (Väikegilde), Mustapäiste klubi,
„Domus'e" pilvelõhkuja. Sõjaministeeriumi hoone, Oleviste
kirik Lai t., kus muistseid maju hulganisti alal hoidund —
Nunne t.—Rataskaevu t„ Rüütli t,—Niguliste kirik, edasi vallimüür—Harju t., kus „Kuld Lõvi" võõrastemaja (soovi korral
tuleks minna ka läbi Harju, Kuninga. Vanaturu ja Vene
tänava).
Järg. Harju t.—Vabadusplats—Komandandi tee, „Kick In de
Kök", Harjuvärava mägi -Komandandi tee, Pootsi kants—Palgi
teed mööda alla, vasakpoole mööda Toompuiesteed, varsti
paremat kätt Palgi park ja vasakpool iluplats Rootsi kantsi
poole (eemalt Vismari t., Põllutööministeerium), Kaarli kirik
ja Riigikontrolli maja—Tõnismägi—Kaarli puiestee, Vabadusplats, Jaani kirik—Laenupanga maja. Kommertskool Karjavärava puiesteel. Kiima raamatukogu, Rahaministeerium, end.
Mõisnikke Kreditkassa maja, 1 reaalkool-Viruvärava puiestee, Estoonia teater Karjaväravas on Saksa teater, Kohtupalati hoone, Pesti Krediitpanga maja—Uus turg—Vene turg,
Kalevi kauplus rida plramidaalviilullse torniga, kauplusrea taga
E. S. S. „ K a l e v * ! " s p o r d i p l a t s j a s e l t s i h o o n e .
5. Kitsarööpalise peajaamast. Suur Pärmi maantee. Tõnismägi, Toompuiestee ehk trammiga Suur Pärnu mnt., Suur
Roosikrantsi t , Vabadusplats, edasi Kaarli puiestee, Kaarli
kirik, Toompuiestee -Vaksali puiest., Pikk Hermann, kõrge
puiestee Schnell! tiigi äärt mööda ning edasi samuti kui
4- marshruut.
6. Kitsaroop. Sadarnajaamast. Narva maanteed mööda
(võib trammiga) kuuni Vabadusplatsini ja edasi nagu 5-es
marshruut.
7. Sadamast. On soovitav sadamast tulla Baiti peajaama
ette ja seega läbi teha täielikult marshr. Nr. 4.
Kuid võib ka teisiti. Sadam—Sadama t.—Meripuiestee—
Vene turg, Viruvärav, Viru t.-—Vanaturg—Suurturg—Saiakang
Pikk t„ Rannavärav—Lai t., Nurme t,—Pikk Jalg, Lühike
Jalg—Riigivanema maja, loss, Riigikogu—Kooli t„ Toomkirik,
Provintsiaalmuuseum, Rahukohtu hoone, Patkuli trepist alla—
Vaksali puiestee, Pikk Hermann—Toompuiestee, Palgi tee.
Rootsi kants, Kick in de Kök, Harjuvärava mägi, Vabadusplats. Ning edasi nagu marshr. Nr. 4 järje lõpp.
Et selles variandis lüngad vahele jäävad, seepärast ongi
soovitav Haiti peajaama eest marshr. Nr. 4 teha.
8. Suurelt turult marshruut Nr. 4-da järg. a) Jala ehk
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trammiga. Viruvärava mägi, Vene turg, Narva maantee —
Kadriorg — elik Pirita tee.
b) Jala ehk omnibussiga — Vene turg, Suur Tartu maantee, Põhja puupapi-vabrik ja Dvigatel, Lasnamägi—Ülemiste
järv.
d) Jala ehk omnibussiga — Vene turg, Meripuiestee, Sadama t.—Sadam.
e) Jala ehk omnibussiga — Vene turg. Meripuiestee, Rannavärava puiestee—Telliskopli t., Kopli tehased. Telliskoppe!
moodustab omaette suure, uue, huvitava linnajao, kus maksab
uidata, siin-sääl välja tungides mere äärde, kus uued sadamad.
g) Jala ehk omnibussiga — Vabadusplats, Kaarli puiestee,
Toompuiestee, Paldiski maantee (ehk jalgsi >— Vabadusplats,
Komandandi tee, Falki tee, Baltiski mnt.) — Hippodroom.
NB. Kes kauemaks linnas peatub, kombineerib muid

marshruute ise,

2. Tallinna ümbrus.
Meri, pankkallas ja kaldani ulatuvad metsad või pargid
losside ehk varemetega pakuvad Tallinna lähemas ümbruses
mõndagi veetlevat paika, kust vaadatuna valdav vaatluspilt
ka Tallinnast enesest ikka jälle kordub uues teisendis, näit.
idapool Tallinnat Lasnamäelt, Marienbergist, Piritalt, Viimsist
ja läänepool — Tiskrest, Nõmmelt, Suurupist, Rokalmaarest
(Rocca al Mare), Joalt.
MARSCHRUUDID LINNA ÜMBRUSES.
1. Klrdepoole. Kadriorg. (Katharlnental). Viruväravast
jala ehk trammiga mööda Narva maanteed ja Salongi t. puiesteed jõuab Kadriorgu. Suur ja ilus park, mere, Lasnamäe paekalda ja linna vahel. Kahesaja-aastased tammed, saared, pärnad j . t. hiiglased ridastikku lugemata jalgteede veerul ja nõlvakuliste platside ümber, kust Jaanipäeva paiku haihtub heina
aroome. Pargi ääres laotub meri ja üle lahe sopi paistab
sadam, linn, Toompea. Suvehommikuil on park täis õrna
rahu, õhtuil otsatu rahvavoolu.
Kadrioru loss on barocco stiilis ehitus terrassilisel mäenõlvakul, eesküljelt kolme-, tagantpoolt kahekordne, kriitvalgena
oma rohelise katusega nii sünnis vanade ilupuude ringi. Lossi
taga väike park suurte pärna- ja kastanipuudega. Seespool
parkett-põrandatega toad vanaaegsete maalitud pottidest ahjudega treitud pnusammastel. Keskkohal kahe valgusega saal
tüübilise valge kaminaga, laes suur pilt: Diana, kes Akt aoni
põdraks muudab. Loss eliit. Peeter Suurele a. 1718 Itaalia
arhitekti Miehetti poolt. Ka Kadrioru ilupargi ehitas Michetti,
kuulsa Versailles'! ilupargi taoliselt, millest Peeter eeskuju olevat võtnud. Pärastpoole laskis keisrinna Anna Kadriorust kõik
raidkujud ja purskkaevud Peterhofi vedada.
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Peetri majake, lossi või palee ligidal, eliit. a. 1714; lihtne
kivist ehitus, kust Peetur sadamaehituse töid vaatles, sest
pargi asukoht oli siis veel linna karjamaaks. Majas on tolleaegne lihtne mööbel kõik alles. Majakese lähedal on alale
jäänd ka Peetri pmist-saun.
Valge-Majaka juurde jõame. minnes puiestikust läbi Salongi
t. otsas Lasnamäe veeru kivisse raiutud treppi mööda ülesse
Lasnamäele. Hommikusel ajal, kui päike paistab seljatagant,
avaneb liimapoole vaade, millist üksi meie omapäraselt kaunis
esilinn pakkuda suudab.

Kadrioru loss, Tallinnas.
Punane Majak on Valgest unib. km. kagupoole ja
Hundi Kuristik on Valgest Majakast Narva maantee poole
minnes — metsik kuristik mäeveeru ürgorus variserid rahnude
vahel, kus kevadel tormab vihane oja ja kosk (juua).
„Russalka" mälestussammas asub Kadrioru meriäärsel promenaadil (vt. eelpool • Tallinna tähelpanuvääril. kohad ja
ehised).
I allinnal ja Kadriorgu on pärast Peetri kõik Vene tsaarid
ja mitme muu välismaa kroonitud isikud vaatamas käind.
Marlenbergl loss asub Kadriorust uitib. km. võrra merikaldasel maanteel idapoole minnes pikkamisi kõrgeneval mäe12

Tallinna
ümbruskonna kaart.
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nõlvakul. Loss eliit, möödunu sajangul ja kuulus krahv OrlovDavõdovile. Viirava juures kalda terrassil on lossi kaunis
paviljon.
Pirita on Tallinna tähtsani suvituskoht — Pirita jõe suus.
km. 5 Tallinnast ranna äärt mööda kirdepoole. Peale kaldaäärse maantee, kus ka autobussid sõidavad, pääseb Tallinnast,

„Hundi Kuristik" Kadrioru taga Tallinnas.
Kalarannast, siia ka mootoril, kes suvel päevaotsa seda ühendust peavad, Suvitusmajastik, arvult umb. 30, asetseb jõe
vasakul kaldal, laugmerest ja männimetsast piiratud maa-alal;
nägusad puuehitused rõdudega, siin ka restoraanid; sirged
tänavad. Suvilaist erineb E. S. S. „Kalevi" seltsimaja-suvila
kõrge omapärase palkehitusena õtse jõe ääres (arhit. Burmani
kavand).
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Jõe paremale kaldale viib 45 I», pikkune kõrge puusild.
Paremal kaldal, kloostri varemete ümber kobaras kümmekond
talumaja, restoraan, apteek, 2-Я kauplust jne.
Veespordi abinõudena on jõel süstad ja paadid tarvitada.
Spordipidustusi ja -harjutusi korraldab siin E. S. S. „Kalev",
kellel hulk süste, tijumisinaja hüppetorniga jne.
Jõesuust Viimsi poole viib kivipulias liivarand (plage)
mööda männimetsa äärt. Hää rand suplemiseks ja päiksevanliide võtmiseks. Siin vaba suplemine mõlemast soost publikule.
Kahvast rohkesti, eriti pühapäeviti, mil kogu rand valendab
aluspesust ja paljaist kehist.

Pirita kloostri varemete eeskülje kõrge viil.
Pirita on suvel Tallinna publikule armsaimaks lähedaseks
viibimiskohaks, jalutussihiks.
Huvitav on süstal ei,к paadil teha sõitu mööda haruldaselt
käärulist ja loogalist jõge ülespoole maalilikkude kallaste
vahel. Kaugemal lähevad kaldad kõrgeks, lru küla juures
(S km. Piritalt) kõrged paasirahnulised kaldad.
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Pirita kloostri varemed (Das Kloster zu St. Brigitten in
Mariental) on 1577 aastast, mil Tallinnat piiravad Vene sõjaväed kloostri paljaks röövisid ja põlema pistsid. Klooster ehit.
a. 1407- -1436. Alale jäänd on kiriku müürid kõrge viiluga ja
eesküljega; müüre kaunistab hulk kõrgeid aknaid ja skulptuurülistusi. Seisab alal ka nurgapealne torn.
Kose puiestik ja loss asuvad Piritalt umb. km. võrra lõunapoole, kus laialdane park otse Pirita jõe orgu ulatab. Kose
kuulub Dr. Koelii perekonnale, kelle hauakabel pargis seisab.
Park ühes metsaga on meeldivaks jalutuskohaks linnarahvale.
2. Kagupoole. Ülemiste järv (vanasti Kuninga ehk Järveküla järv), Linda kiviga, on linnast kagupool, Liivamägede
taga, kulm pääseme Vene turult mööda Tartu maanteed (mäeni
käib ka omnibuss). Rahva muinasloo järgi on järv tekkinud
Linda pisaraist, kui Linda ehitas Kalevi kalmu. Järv on tervelt 37 m. meripinnast ja linna aluspinnast 20 m. kõrgemal,
suurus ligi 9 rtkm. Kõrge asupaiga ja mõjuva suuruse pärast
on Ülemiste järv linna mitme! puhul uputusega ähvardand
(Muinasjutt Ülemiste Vanakesest), viimne kord 1923 a. Ülemiste järvest varustub linn veega. Järv on aga soostumise
ajajärku jõudnud. Tema veepind alaneb aasta-aastalt ja põhja
katab kuni 7 m. paksune orgaaniline muda (üytja).
Siin. Tartu mnt. otsas Põhja puupapi vabrik, Lasnamäel
Dvigateli tehas (vt. kirjeldusi eelpool).
3. Edelapoole. Nõmme suvituskoht on 8 km. Tallinnast
läänepool, mere ja raudtee lähedal, okaspuumetsaga ja haruldaselt kuiva õhuga, sünnis iseäranis kopsuhaigeile. Alevik,
suvel 10.000 elanikku; tervet metsaalust katab tihe suvemajade
võrk, korralikult planeeritud tänavaiga.
Mustamäe loss (end. v. (ilehni om.) asub Nõmmelt 2 km.
merepoole. Siin lähedal kõrge, kividest valatud kuju
„Ulehni Vanapagan" (vene vägede poolt 1917 a. lõhutud); torn,
kunstlik labürint jne. Mäeveeru all — ilusa ümbrusega (Ilehni
kalmistu.
Harku mõis ja park — Mustamäelt umb. 5 km., kus määratu suur ja tore puiestik, üks kaunimaist Eestis. Kevadel, mai
ia juuni päevil, upub puiestik õitesse.
4. Läänepoole. Habersti rand. Toompealt Pika Hermani
juurest alla mööda
Paldiski
m a a n t e e d—H i p p о d r o o m — S e e v a l d ! h а i ц е m a j a cl—S t r o o m i
mets—
M u s t i õ e— linna mõis H a b e r s t i , mille läheduses V e s k i m ä g i. l.altekaldal L i b e r t 1 ja R o k a l m a a r e (Rocca ai
таге) villad -- toredate puiestikkega, linnast km. 5. Viimases
tuntud A p p i a t e e — puiestee metsa ja nõmme vahel, mille
äärde hulk vanu hauatahvleid Tallinna Dommikaani-kloostri
varemete alt viidud.
Tiskre rand. Kannamõis. Habersti mõisast mööda viib
maantee H a r k u j ä r v e ja T i s k r e l a h e vahelt läbi Tiskre
7b
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külla ja Rannamõisa, inis armastatud suvltuskohäd. Rannamõisa juures ulatub paekiviseljandik, Lasnamäelt ja Nõmmelt
läbi tulles, jälle mere äärde, ori paiguti 40—50 tn. kõrge, järsk,
isegi õõnes alt. Maalilised kuristikud, põline mets. Vaatamisväärt on langeda ähvardav rähn „Kuradi kantsel" ja murdknlbastest „Röövli koobas",
Kõrgelt kaldalt kaunim vaade: eemal meri, mille raamiks
neemed, ja Naissaar oma sinava metsaga. Kaugel idas Tallinna
tornid; all, jalge ees. roheline vöö, siis kohav meri, karid.
Paremat kätt metsatukas Tiskre suvilad — rohelised ja punased katused Pühapäeviti kihab siinne rand rohkearvulisel:
väljasõitnud Tallinna publikust.
Rannamõisa pääseb Tallinnast ka kindlus-raudteega ja
suviseil pühapäevi! eriliste laevadega, Tallinnast 15 km. läänepoole, samuti Vabadusplatsilt autobussidega.
5. Tallinna kaugemast ümbrusest olgu tähendatud:
Kiisa rj„ Tallinn-Viljandt-Pärnu kitsarööpalise!, 25 km.
Tallinna sadamajaamast. Meeldiv koht Keila jõe ümbruses,
metsane ja mägine. Tallinnlaste lõbusõitude ja suvituskoht.
Kella-Joa park ja loss (end. Schloss Kall), Tallinnast km. 32
loodepoole, Paldiski maanteed kaudu minnes ehk jälle kindluseraudteega sõites; kuulub kõige kaunimate kohtade hulka pealinna ümbruses. Ligemalt vt. kirjeldust allpool — „Mööda раеkallast Keila-.!oalt Paldiski,,!".
Klooga on Keila-tagune (Paldiski poole) raudteejaam, Tal
linnast 36 km., mille ümbruses mõnus suvituskoht kauni loodusega. Vaksalist ,! km. põhjapoole on Klooga või I.aliepä
(Lahepere) laht liivase suvitusrannaga, ligi 50 suvilat. 2 pansiooni, laiad männimetsad. Enne Ilmasõda oli Klooga peaasjalikult ainult aadeli suvituskohaks. Siin lähedal on Koska ojal
vaatantisväärt n. n. ,,'T r e p i --() j a", kus vesi metsa all peidus olevast paekaldast astmeteviisi alla langeb.
.laamast lõunapoole, läbi paksu metsatihniku, jõuame
vaikse, pika ja kitsa metsajärve äärde; kaldalt vaatab end.
v, Klngenl ilus torniga loss kaunis ümbruses. Sügav raini,
ainult linnud laulavad metsas. Rahu ongi Klooga lossi ümbruse iseäraldus.
__ Naissaar
Tallinna lahe suus, umb. 25 km. linnast. Saare
kõrgel liivasel pinnal kasvab ilus männimets. Enamlaste poolt
23. veebr. 1918 õhkulastud veneaegsete merikindlustuste varemed pakuvad kurba ja ühtlasi suurejoonelist hävituspilti Siin
suur majak. Naissaarele korraldatakse suvel linnast huvlsõite
laevaga.
Viimsi neem, kuhu Lasnamägi kõrge järsu kaldana ulatub
on küllalt ilus, et rohkem tähelpanu teenida vaatlemiseks'
Sinna pääseb Piritalt randa mööda edasi minnes ehk jälle
I allinnast Kalarannast Viimsi kalurite mootoril
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Tallinn - Тара - Tartu - Walga - Petseri suun
ja

Emajõgi - Peipsi.
3. Jägala-Joa—Kuusalu—Tsitre.
.Jägala-Joa (Jägala kosk), „Kesti Niagaara", on Tallinnast
2b km. idapoole, Jõelehtme kiriku ligidal. Sinna pääseb Tallinnast mööda Narva maanteed jala. Jalgrattaga ja teatud päevadel Veneturult ka omnibussiga paarisaja märra eest. Kuid
otstarbekohasem on Tallinn-Тара raudteega Balti peajaamast
sõita R a a s i k u n i , rj. 29,5 km. Tallinnast, kust Jägala-Joani
ka Jägala puupapivabriku kitsaroop. raudteega juhtub pääsema.
Jalgsi minnes maanteed on soovitav järgmine marshruut: jaamast 2 km. kirdepoole Harju-Jaani kirik, edasi 5 km. idapoole
Anija mõis, siit vasakule — loodepoole — 5 km. jõelähist teed
Jägala mõisa, samas suunas (ikka jõe vasakut kallast mööda)
ristteeni, kust käänata paremat kätt,Joale, üle joa ja paremat
kallastpidi mereni (3 km.) ning tagasi üle joa, Joalt Jõelehtme
kiriku kaudu Jõelehtme mõisa 3 km., kust Kostivere urgaste
kaudu tulla Kostivere mõisa (Jõelehtme mõisast 4 km. edelapoole).
Häält kas tagasi ja enne Jõelehtme mõisat paremat kätt ära
pöördes Halli,»apa kaudu tagasi Raasikule (umb. 10 km.), või
Kostiverest Vanjala kaudu üle Mardu (Kostiverest 5 km. läänepoole) ja Lagedi (Mardust 5 km. edelapoole) mõisate Lageda
jaama (Lagedi mõisast 3 km. lõunapoole), kust raudteel Tallinna 15 km., või aga Kostiverest üle Mardu ja edasi 3 km.
põhjapoole К rood! külani, kust mööda Narva maanteed Tallinnani 13 km. (võib ka üle Kose ja Pirita).
Iseäraliseks iluks on Eestile ta mitmete jõgede k o s e d ,
mis mitmel suuremal maal täiesti puuduvad. Narova jõe kosk
on terves Ida-Euroopas Imatra järele kõige kõrgem ja mõjukam, kõigist muudest koskedest Läänemerest idapoolsel! mail
aga — Eesti J ä g a l a k o s k , mis oma olu poolest õtse N i a gaara laadiline:
vesi kukub sita üle 7 m. kõrguselt
p ü s t l o o d i s alla, kuna kõigis muudes ldu-Euroopa koskedes, isegi kuulsas [ m a t r a s , kukkumine on a s t m e l i n e ,
ühelt järsuliselt kaljupangalt teisele langedes; ning ka kus
kukkumine järsk on, nagu Narova jões ja Keila-Joal, on ta
kõrgus hoopis vähem kui Jägalas. Ja oma laiuse poolest käib
Jägala kosk üle paljudest muudest koskedest, sest jõe laius
kose kohal on umb. 55 m.
Kahjuks loduse ilu harrastajaile on aga Jägala kose suurepärane Ilu ohvriks toodud äri-Moolokile. Nimelt ehitati km.
maad allapoole kose puupapi vabrik, mis vee kukkumisjõu
oma masinate käimapanemiseks ära tarvitab. Pool km. kosest
kõrgemale on kindel tamm, veepais ehitatud. Teiselpool tammi
juhib pikk kaanal jõe vee allpool asuvasse vabrikusse ja võtab
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seega kose kohalt jõelt kaugelt suurema osa vett ära, nii et
suvel jõe laias sängis kõigest mõni toll vett on. Ja siiski on
ka vähese veega kosel küllalt meeldivust ja huvitust. Sest kose
all veest õõnestatud augus keerleb ja keeb allalangev veekogu
nagu katlas tüki aega, kihiseb, veerleb ja vahutab, enne kui
tasaselt allapoole vajuma hakkab.
Kõrgelt langev vee kangas on nimelt siis, kui päike õtse
peale paistab, väga veetlev ja silmavõitev vaade. Joa alt võib
isegi läbi minna, sest kose sein on alt õõnes. Kui see sein
maha langeb, liigub kosk seega ülespoole edasi; ta on nii liikunud umb. 10 m. 1ÜU aasta jooksul.
Kuid aastas on korra aeg, mil loodus Jägala kose jälle
omas taies jõus ja iluduses esile toob. See on kevadine
s u u r v e e ja jäämineku aeg. Siis täitub Jägala jogi nii suure
veega, et vabrik sellest kuigi palju omale võtta ei suuda,
vägev veevool ja lahtiminev jää rõhub nii suure väega tammi
silla vastu, et see peagi puruneks, kui veele ja jääle jooksus
vaba teed ei avataks. Seks ajaks võetakse eest kõik silla
vesiväravad, vabrik seisab, kaanal jääb kõrvale, kõik vood
voolavad ainult kosekaudu. Veteminek kestab paar nädalat ja
sel ajal teda vaadelda on suurepärane nähtus. Vesi kukub siis
terves kose pikkuses ja kõrgelt nii kange hooga alla, et selle
kohin mitme km. kaugusele kuuldub. Seda kanget vallutust,
mis vägev veevool omas kõrgelt langemise hoos kose all tekitab, ei suuda sõnadega kirjeldada. Veekogu kargleb ja hüpleb
üles ja alla, ta harjale kerkivad suured vahumäed, veepiisad
pritsivad kose möllust kõrgele üles ning päikese säras kujuneb
nende kohal tihti kena vikerkaar nähtavale, — küll ainult silmapilkseks ajaks.
Kõige suuremõjulisem on kosk aga j ä ä p a n k a d e a H a la l i g e m i s e I. Suured ja laiad jäälahmakad liuglevad jõepinda valgendades kõva veevoolu turjal kose äärele, kus mõni
nendest kose paeserva riivates veel suure keeru teeb ja vähekese aega peatub, nagu kardaks ta kohutavat kuristikku oma
all. Aga see ei kesta kuigi kaua, kõva rõhu all peab ta ikkagi
oma „surmasõlme" tegema. Suuremad jääpangad murduvad
juba kose serval katki, teised purunevad allakukkumisel, nii et
allpool koske nendest ainult pudi on järele jäänud, mis veesogas allapoole libiseb. Iga suurema jäälamaka kukkumisele
vastab kose-alune veekogu tugeva veesamba ülespoole viskamisega, mis alla vajudes jälle uut laksatust ja kanget vahutust
tekitab.
Küll ei ole praegu jääminek Jägala koses enam nii suureviisiline kui varemalt, kus jää terve jõe laiuselt väga suurtes lamakates alla valgus. Nüüd katkevad suured jäätükid
juba eelmainitud silla juures, kus nad silla jälgede vahelt
muidu läbi ei pääse, kui vähemateks osadeks jagunevad — kui
mitte muidu, siis teevad seda inimeste käed. Sest kuna suurte
jäätükkide pealerõhumisel silla lõhkumist karta on, seisavad
h
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jäämineku ajal vabrikumehed alati sillal vahiks — ööseti valvavad nad silla ääres tulelõkke innres, et kohe valmis olla,
kni jää silla ette paisu jääb; sellel korral juhivad nad pikkade
ritvadega jäätükka sillajalgade vahelt läbi minema. Kui muidu
ei mahu, purustatakse need lõhkumisega, tarbekorral dünamiidi padrunid appi võttes, mida ridva otsas jääkambasse torgatakse ja siis plahvatama pannakse. Nii on siis jäämineku
vaatlemisel peäle kose ka silla juures oma lõbu ja huvi ning
seda nägema koguvad nii turistid kaugemalt, kui ka oma
ümbruskonna elanikud hulgana ja vahest veel enam kui kose
juurde. Siinsamas jutustatakse suust suhu juhtumistest, mis
olnud inimeste, hobuste, vankrite ja loomade allalangemisel
kosest.
Paljud on imestand Jägala-Joa ilu. Kalda serv joa kõrval
on nimesid täis kratsitud. Mitmed on talle pühendand suurepäraseid ja vaimustatud kirjeldusi. „Joarünkaks" kutsub kohalik rahvas Jägala-Juga. Kõige rohkem rahvast siin vaatlemas
käib Ristipäeval.
Ümbrus on siin samuti huvitav ja tähelpanuvääriline. Allpool koske kunni 10—12 m. kõrged kaldad vahelduvate orgudega jõe ja kalda vahel.
Jägala jõeharu, .(õelehtme jogi, kaob Kostivere mõisa juures, tiigina seisma jäädes ehk trehteritena kiskudes, maa alla,
voolab 1 Vi km. maa-alust nõva mööda ning tuleb siis Kostivere (Jõelhtrne) küla juures allikatena uuesti nähtavale. Terves Euroopas leidub ainult veel paaris kohas sarnaseid jõgesid. Niisugust haruldast nähtust nimetatakse „Karsti maastiku"
tunnusmärgiks. Austria ja Itaalia piiril asub tl, n. Karsti kiltmaa, mis tähelpanuvääriline temas asuvate tnaa-aluste jõgede
ja järvede poolest, sellest ka see nimetus. Jõelehtme jõe maaalla kadumise kohast И km. ülespoole on ka maapind sügavaid
koopaid ja urkaid täis, nagu mahajäätud paemurd, n. tl. K o s t i v e r e urkad.
Kuusalu ja ümbrus võiks olla kauniks matkamissihiks,
kahju ainult et need kolad häädest ühenduspunktest natuke
kaugel on — Tallinnast km. 45 (Narva maanteed mööda), teatud päevil sõidab Veneturlt autobuss. Jõelehtmelt idasuunas
mööda Narva maanteed minnes on Kuusalu üle 15 km. Samuti
ka Raasiku raudteejaamast mööda maanteed põhjapoole minnes on Kuusaluni umb. 18 km. Kõige otstarbekohasem vast
on sinna sõita meriteel T s i t r e kaudu, kuhu Tallinnast LoksaVõsu vahet sõitvad aurikud teatud päevil sisse pöörduvad.
Kaunist Tsitre randa ja suvituskoha ümbrust vaadelnud tungime lõunapoole ja jõuame S о о rn õ i s a (Neuenhof) — ilus
koht, kõrged kaldad, männi- ja lehtpuu metsad, jogi ja Kahala
järv. Kaldas on koobas „Vanapagana kõrts". Kuiv jogi, jookseb tükimaad maa all (28 km. Raasikult, 6 km. Kuusalust).
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4. Kiviloo Ja Koitjärve.
Esimese juurde pääseme Kehra jaamast, teise juurde alustame teekonda Aegviidu jaamast.
Kehra rj. 39,2 km. Tallinnast raudteel Tapa poole. Jaama
ümbruses ilus kuuse- ja männimets Jägala jõe kaldal. Jaamast
km. 8 läbi metsa (jalgrattaga tuleks lõunapoolt ringi sõita
ule Pikva—Alavere—Rooküla kokku umb. 16 km.) edelapoole
on end. K i v i l o o mõis, mille rohtaia ja jalutuspuiestiku
vahele on sajangute eest loogakujuline umb. tiinusuurune tiik
kaevatud, kaldal kasvavad hiigla puud, tiigist osa juba ummistunud. Siin tiigis kaks u j u v a t s a a r t , vaevalt 5—6 sm
veepinnast kõrgemal, kumbki umb. 300 rtm., kaetud luhtheinaga ja põõsastikuga. Saared liiguvad tiigis aeg-ajalt ühest
paigast teise. Kevadel suurveega, kui Kiviloo (Jõelhtme) jõest
palju vett ühendava kaanali läbi tiiki voolab, tõusevad ühes
veepinnaga ka saared. Saari olnud enne 3—4 tükki, nüüd
kokku ujund ja ühte kasvand. Tiigi põhjas 2—3 allikat, seepärast ei kuiva tiik ka põuasel suvel. Esimese kõrval veel teine
tiik umb. 250 rtm. pinnasuurusega. end. kalakasvatuskoht, eralilatud esimesest 5—6 m. laiuse maaribaga. Mõlemad tiigid on
ühendatud kaanalite läbi Kiviloo jõega, mis mõisa juurest läbi
voolab.
Suurema tiigi loodepoolsel kaldal seisavad vanad K i v i oo ( V ä h k v e r e ) l o s s i v a r e m e d , loss ehit. а. 1479
katoliku piiskopi Simon v. d. Borg'i poolt ja põletatud vene
tsaar Johan Julma kindr. Kurbski vägede poolt arvatavasti
a. 1560. Siit lossist on katoliku papid omalajal ühes tolleaegsete võimumeestega eestlaste usuelu üle suurima valjusega
v'alvand. Lossist mõnikümmend meetrit eemal tiigi idapoolsel
kaldal näidatakse jalutuspuiestikus kohta, kus „suuri patuseid"
läbi puhastustule aetud. Sellest on jäänd ka Kiviloole saksakeelne nimi „Fegefeuer".
Umb. У* km. lossivaremeist idapoole, keset põldu, asub
-endiste ümbruskonna võimumeeste ja katoliku pappide matmispaik K a b e l i m ä e . End. matmsikoopa asemel siin praegu
5—6 kuuske ja põldkivide vared.
Koitjärvele on Tallinnast maanteed mööda km. 60; hõlpsam
.on Aegviiduni sõita raudteel. Seal rongilt maha minnes tuleb
itiooda surnuvaikset ja pooleldi kinnirohtund Piibe maanteed
km. 8 sammuda põhjapoole, künni viimaks Koitjärve tee maanteelt paremat kätt otse sügavasse metsa pöörab. Võrdlemisi
sileda ja pehme, liivase Piibe mnt. järele tuleb nüüd Koitjärveni
veel km. 7 harilikku metsateed roobaste, kändude ja küngastega, mühava metasga, mäeseljandikkega ja raiesmikkega
maasikaiga.
Mäeahelik, mis Rapla kihelkonnas Keava mõisa juures oma
alguse saab, pikki mööda Järva- ja Harjumaa piire edasi
venih, oma süles ilusaid Paunküla järvesid hoiab ja Ambla
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kihelkonnas Jänedil nõndanimetatud Polija-fcesti Schveitsi
sünnitab, ulatub ütsaga ka Koitjärvele. Sun jooksevad kaks
mäeseljandikku idapoolt läänepoole minnes roobasjoones läbi
Koitjärve krundi, mägede harjadel, külgedel ja vahel aga lokkavad toredad, putksirged männimetsad; ühes kohas on madalama mäeseljandiku tema külgedega agar Inimesi kasi juba
kauges minevikus ära harind ja viljakandvaks teind ning
madalama maa veerule on talud asetatud.
Koitjärve loodusilu ci seisa ainult mägedes, vaid ka vete
rohkusega on helde loodus seda paika õnnistand.
Kahe mäeseljandiku vahel sadandeid käänakuid tehes lookleb kena Anijõgi, mille häll Ambla lähedal Jootmal asub, ja
mis lõpuks Anija Soodlas oma suurema öe — Jägala joe —
kaissu langeb, madalamaid paiku otsides Koitjärve piiridest
läbi kus ta oma käärudes sealsetele põllumeestele lokkavaid
aasäheinamaid on sünnitand; järvesid on aga Koitjärve! mitukümmend. Mine ainult mõnele kõrgemale mäetipule ja lase
silmad üle lagedate rabade käia, mis mõlema mäeseljandiku
ialalt peale hakkavad ja verstade kaupa edasi ulatuvad, sus
on see õtse üllatav vaade, kuda raba pruunikas-roheliselt aluspõhjalt kümnete järvekeste hõbedased pinnad vastu helgivad.
Täieline „Tuhatjärve maa"!
. . .
, , ,
Küla lähedal seisvat Koitjärve on suuni ud kraavi kaudu
osa oma veekogust ära saatma, nüüd on juba kõrkjad vee.roosid ja teised veekasvud temaga olemasolemise parast у isat
võitlust algamas, selle eest on aga Koitjärve metsadeJjWepoolses nurgas asuv Paukjärv oma maheda te lüvaste kallastt
vahel veel neitsilikus puutumatuses ja meelitab palaval ajal
igat metsaskäijat oma klaasselgetesse voogudesse higi maha
P
KõrS'd Ja kuivad on kõik Paukjärve kaldad, õtse „schyeitsilik" aga nendest kül! põhjapoolne, mis vast /5-kraadi järskuselt kõrgele üles tõuseb.
.
..
Kui vaeva raskeks ei pane. selle mäe õtsa ronid ja sealt
ühelt poolt Paukjärve vaiksele pinnale ja teiselt pool määratuleKõnmi rabale, kust „tuhatjärve" ja kaugelt silmapiirilt
Virumaa metsad vastu paistavad, lased pilgu kata, sus ei tule
sul see enam huulte otsast, vaid õtse südamest, kui laulad:
„Ilus oled isamaa!"
On ialad käimisest väsind ja kurk laulmisest kuivand, võid
mahedale samblatekile puhkama heita ja seal lustilikku lindude
kontserti ehk puude uinutavat kohinat kuulata, voi oravate
vallatust puude otsas vaadelda. Ei riku su rahu tüütavad
masinaviled ega rataste kärin, ainult rähn toksib kusagi! poolkuivasid puu kallal üleüldise metsakoori seas.
Ohk on kuiv, puhas, vaigu lõhnaga segatud ja linnalase
rinnale kosutuseks kui eriti määratud.
Koitjärve on Tallinna linna maa-ala. Maapinna poolest tuletab Koitjärve elavalt Soomet meelde.
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5. „Põhja-Eesti Schveits",
Aegviidu—Jäneda—Lehtse.
Aegviidu rj. 56,3 km. Tallinnast raudteel Tapa poole,
\Yi—2 tunni sõit. Jaamas einelaud.
„Põhja-Eesti Schveitsiks" kutsutakse meil oma ilu poolest
kuulsat maastikku Aegviidu, Jäneda ja Lehtse maa-aladel. Mäeahelik, mis juba Rapla juurest algud, venib üle Paunküla Jänedale, moodustab siin kõige kaunimad mägede, orgude, järvede,
metsade kombinatsioonid ja valgub selle iluga loodesuunas
Aegviidu»!, idapoole Lehtseni ning vikerdub põhja suunas ülal
Koitjärvel veel kord veetleva iluga.
Aegviidu ümbrus on metsane, mägine, järvine, soine. Siin
Järvamaa paksemad, laialdasemad metsad — kuused, männid
peaasjalikult.
Jaama juures turbavabrik, lauavabrik, kabel. Jaamast
Limb. 1 km. põhjapoole on Kasenömme veepais saeveskiga.
Säält mõned km. edasi mägismaa oosid ja mitu järve, kõige
suurem neist Ännijärv, umb. 26 m. sügav ja У& rtm. suur, pea
aegu ümmargune. Jaamast 13 km. põhjapoole Kõrveveski- ja
Kolga-Mänuste järved moräänmaastikuga. Jaamast 7—8 km.
Tallinna poole on kõrged künkad — „Vargamäed" vanaaegse
linnamäega, selle juures Linnajärv. Aegviidus suvitatakse,
suvekorterid saab jaama lähedal mõisavalitsuselt, raudteeteenijailt, ümbruse talunikkelt. Siin suur kõrtsihoone tubadega,
post, hobupost.
Aegviidu jaama ümbrus sünnitab oma künklikkuse ja metsarikkuse läbi ühe ilusama ja mitmekesisema nurga kodumaal.
Siin vahelduvad kõrged mäeseljandikud ja liivakünkad sügavate orgude ja kuristikkega, põhjatud soomülkad mühavate
metsadega. Kohati sätendab hõbedane järv eemalt vaatajale
vastu, peegeldades endas metsa kõverjoonelisi siluette. Sagedasti peatub pilk sügaval kuristikul, mida igast küljest kõrged
mäeseljandikud piiravad. Mäeseljandikud on tihti nii järsud,
et nende peäl puud ega rohigi kasvada ei või, üksnes valge
liiv helendab kaugelt vastu, otsekui mäetipult allalaskuv gletscher. Oru põhjas on harilikult pehme soo, mille peäl üksikud
kidurad kased ja männid, harukordadel ka kuused, kasvavad.
Kohati on soo pealt tugeva samblakorraga kaetud. Kui niisuguse kinnikasvand järve peäle astuda, siis hakkab kogu see
samblakate üles-alla õõtsuma, nii et kergesti võib tasakaalu
kaotada ja vette langeda.
Mäed on peaaegu erandita metsaga kaetud ning pakuvad
sagedasti kõige ilusamaid ja vaheldusrikkamaid pilte. Paiguti,
kus musta mulla kiht paksem, on puud sirged ja lopsakad, kus
aga maapind liivasem, seal on nad mitmeharulisteks kõverikkudeks muutund. Metsad on kohati tihedad, nii et raske
on läbi pääseda, kohati aga öredamad ja lagendikkega põimitud.
85

Jaamast mööda maanteed Jäneda poole minnes — Nikerjärve, edasi läbi metsa mööda mäeseljakut — oosi (tee ääres
mõlemalpool sügavad sälk- ja moldorud) Nelijärvemäele,
kuhu võib minna ka maanteed mööda Urbuse kaudu.
Pisut pikem ja mitmekesisem on marschruut Jäneda kaudu.
Maanteed mööda Jänedale minnes on „Suure kõrtsi" kohal tore
moldorg. Siis Vanaveski veepais, jahuveski turbiiniga; kruusaauk — oosi paljastus. Jäneda mõisas põllutöö keskkool, lähedal Kaalijärv; põldude vahel — jõe allik.
Läbi vahelduva maastiku jõuame Jäneda mõisani (Aegviidust 8 km.), kust kääname maanteelt ära Jäneda jaama poole
(2 km.) põhjapool, ja siis idasuunas raudtee läheduses uitame
edasi Lehtse poole. Siin, umb. Jäneda ja Lehtse mõisate
vahel asuvad N e l i j ä r v e m ä e d — maanurk, mis nii ilu.
kui ka mitmekesiduse poolest Aegviidust palju taha ei jää.
Mõnes asjas on see koht viimasest koguni eeski, nii näiteks
järvede rohkuses. Tõepoolest on Nelijärve mäed ainult Aegviidu omade pikendused.
Nelijärve mägedel on tema ümberkaudsete elanikkude kohta
umbes seesama otstarve, mis Pirital tallinnlaste kohta. Suvel
võib siin alati rohelises viibijaid näha, kes küll kaugematest
linnadest ning alevitest, küll lähemal asuvatest küladest siia
oti tulnud meelt lahutama ja väsimust puhkama. Ka Aegviidu
„suvisakstele" on ta tavaliseks jalutus- ja puhkepaigaks saand.
Nelijärve mäeseljandiku läänepoolses otsas asub väike järveke, mida Nikerjärveks hüütakse. Järve äärest viib jalgrada kõrgele, mäeseljandiku peale. See mäeseljandik näib
palju kõrgem olevat, kui ta tõepoolest on, sest mõlemist küljest piiravad teda sügavad orud. Missugune jõud küll sel
hiigla jääliugustlkul on olnud, kes tuhandete aastate eest siia
need künkad ja kortsud kokku on kandnud! Mäeseljandik on
pealt kitsas ja üleni metsaga kaetud. See mets tuletab oma
ehituse poolest troopika metsa meele. Suuri, sihvakaid
kuuski, kaski ja haabe ühendavad ja põimivad altpoolt lugematud sarapuu põõsad, muutes metsa niisuguseks tihnikuks,
milles sammugi ei saa astuda, ilma et käsa ehk nägu kriimustaks. Isegi mäeseljandiku järskude külgede peäl kasvavad
puud. sest maapinnas on siin paks liiva ja savisegane mustamulla kiht, mille peäl nii vili, kui ka mets lopsakalt võrsuda
võib.
Mööda mäeharja läheb lai jalgrada läänest itta. Kui ligikaudu pool km. seda jalgrada mööda edasi minna, siis jõuame
soise Vahejärve ääre. Mitte kaugel sellest järvest tõuseb uus
mäeseljak üles, mis pärast endisega ühineb. Natuke maad
sellest ühinemispunktist edasi minnes jõuame kolmanda järve
juure. See on ilus Urbusjärv oma kõrgete roheliste kallastega.
Feina idapoolses otsas jaguneb mäeseljandik nelja harru. Uks
haru läheb kirde, teine kakku, kolmas edela- ja neljas läänepoole. Seda hargnemise kohta nim. Nelijärve mäesõlmeks.
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Siin on metsast neli sihti läbi aetud, millest igaüks ise ilmakaare poole pöördud ja järvega lõpeb. Suurepärane vaade
avaneb siit kõrgelt mäetipult vaadates: näib, nagu seisaksid
saartel, mis igast küljest järvega piiratud, nagu ei paistaks
veeväli kogu oma ulatuses ainult sellepärast, et teda mets
varjab.
Nelijärvelt Lehtse jaamani jääb mõni km. (Jänedalt L e h t s e n i on 7 km.). lähendatud jaama ümberkaudne maastik on
sarnane Aegviidu ja Nelijärve omale. Teda nimetatakse „kõrveks". Üleüldse mõistetakse sõna „kõrve" all mahajäätud
maanurka, mis asub soode ja metsade keskel kaugel teistest
taludest ja inimeste asukohtadest. Tervet Järvamaa põhjapoolset jagu ning osalt ka Harjumaa kagupoolset nurka võiks
nim. „kõrve maavööks", sest need kohad on kõik enam-vähem
teineteise sarnased. Sood, metsad, järved ja küngastikud on
siinse kõrve pea tundemärgid. Kõige ilusamad nendest on
Lehtse ja Fruuna kõrved, mis asuvad Lehtse jaama külje all,
samuti Koonukõrve mäed, järved ja rabad, raba alla vajund
sõjateedega. Nendes kõrv etes on maastik vist küll kõige
vaheldusrikkam kogu Eestimaal. Järved, metsad, põhjatud
sood, mäed. talud ja väikesed põllulapikesed on nii teineteise
lähedal, et mõne tunni jooksul kõikide kodumaa pinnavormidega tutvuda võib. Järvi on siin mõne ruutversta ulatuses
mitukümmend, samuti mägesid ja soid. Et sarnastes kohtades
läbikäimine üksikute talude ja külade vahel raskem on kui
mujal, siis on kõrve elanikud haridusliselt teistest maha jäänd.
Iseloomu poolest on nad kartlikud ning armastavad üksildust.
Jõudes parajaks ajaks Lehtsele, võib siit raudteel edasi
ehk tagasi sõita.

6. Voose ja Paunküla mäed-järved.
Terve järk ütlemata kaunist, idüllilist maastikku, kuhu
samme seada tuleb tungivalt soovitada, kuigi selleks natuke
pika teekonna ette võtma peab, on Harjumaa idaservas Järvamaa piiril, Kose kihelkonnas, V o o s e ja P a u n k ü l a
mäed.
Tallinn-Тара raudteel Aegviidu jaamani (56,3 km. Tallinnast
— paari tunni sõit), Aegviidust jalgsi 7 km. läbi n. n. „põhjaEesti Sehveitsi" künni Jänedani (vt. eelmine marshr.), kust
pisut enne Jäneda mõisat pöörata maanteed mööda paremat
kätt edelasse. Tapa poolt sõitjal! passib maha minna Lehtse
jaamas ja sealt maanteed kaudu lõunasse minna 2—3 km.
Ambla poole, siis paremat kätt keerata külateed Rägavere
mõisa kaudu Jäneda mõisa peale. Jänedalt edasi juba edela
suunas mööda maanteed läbi metsarikka maa-ala, 6-dal km-ril
on Lehtmetsa mõis, kust edasi peaaegu läänesuunas veel
10 km. V o o s e mägedeni, mis asuvad suurte metsade piirkonnas. Voose külas saab einet ja öömaja.
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Voose1) kiilast põhjapoole on üksikuid kupleid väljal ja suuremas männimetsas, kerkides Paluküla (Vooselt 2 km. põhjapoole) lähedal Kõrgemäel üle 90 m. Siin-sääl esinevad Vetla
ja Rootsipere lähedal madalamad kühmad, kitsad künnised, liivased seljakud toreda okaspuu laanega, kus üksikud kased.
Imavad, lepad. Siit läbivoolav Jägala jõgi on kõrgete kallastega, veerudel ajurühk.
Vooselt lõunasse algab peaaegu põhjast-lõuna suunas pikem
seljak, ulatudes mitme kilomeetri pikkuselt, isegi üle piiri
Järvamaale. Tõustes lagedal väljal järsku mitu meetrit kõrgele, läheb pea-mäeselg peaaegu otsesihis edasi, vaheldudes
alati orgudega, külmistega. Uks nõgu on vaevalt märgatav
lohk, teine läheb sügavasse, esinedes trehtrina, mille põhjas
kasvavad pikad puud suudavad ainult oma latvu tõsta üles
ääre kõrguseni. Kitsas ajurüha selg kerkib ikka kõrgemale,
ligi 90 m„ lahutades kahte-kolme lohku, — ühelpool trehter,
teiselpool häil, kaugemal liud, mold. Maapinna vormivaheklus
on kõige suuremal määral mitmekesine.
Ja igalpool puid, põõsaid. Kuuski, mände, kadakaid; nende
kõrval jälle sarapuud, tammed, pikad lepad, latthaavad, kuslapuud, koerõispuud. toomingad, pihlakad. Suuremate mühavate
puude ai! on tihe põõsastik, millest raske läbi pääseda, iseäranis kui humal põimind on vaatidega põõsastiku. Puude,
põõsaste all mägismaa lilled.
Seda seljakut mööda viib endine maantee samas suunas
(põhjast lõuna), seda mööda algame Voose külast rännakut
edasi lõunapoole.
Iseäralikku lõbu pakub rännata niisuguses inägestikus:
ühest mäest üles, teisest alla, ja sagedasti kätega teed tehes
tihnikus. Iga kingu otsas oled omamoodi üllatatud esinevast
vaateplldist.
10 km. pärast oti Kautla mõis (Järvamaal) ja veel 3 - 4 km.
samas suunas tehes pöörab tee paremat kätt kõrvale ja läheb
siitpeale juba loodesuunas. Siit algavad juba P a u n k ü l a
mäed, mis jooksevad kaugest loodesse 10 km. pikkuselt. Keskel käib samuti kõrgem mäeselg üles-alla kerkides ja vajudes.
Temale liituvad mõletnaltpoolt samasugused mäeseljad, põimudes nagu üksteisest läbi, jättes endi vahele sügavamaid ja
madalamaid orge.
Paunküla mäed on vähem vaheldusrikkad kui Voosel, siin
tihti veergudel suuremaid lagedamaid platse, mille raamiks
laialehelised sarapuupõõsad, kuna mäeselg on kattund tiheda
okasmetsaga, kus kuusel eesõigus. Kuid selle eest tõstavad
väiksed ja suuremad järved mäeselgade. küli made ja kuplite
vahel Paunküla mägede ilu otse kütkestavalt. Järvi on siin
ümbruses üle tosina, milledest Kiruvere järv kõige suurem.
') Alljärgnev suurelt osalt 0 . Vilbergi kirjeid, järgi, vt.
Harjumaa — „Looduse" kirjastus Tartus 1921.
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Kena segamets ja lehtpuu põõsastik järvede kallastel
moodustavad järvedele suurepärase raami, milles vahelduvad mitmesugused värvid. Ilusamaist järvist oti Rõõsa, Kiruvere, Kootsjärv, Mustjärv. Ka on siin igal kingul oma „mäe
nimi' : Neitsimägi, Teedelahkmemägi, Kütimägi, Marjamägi jne.
Mine mis tahes päeval Paunküla mägedesse — alati valitseb sääl pühapäevane vaikus ja rahu.
Mäeseljandiku loodepoolsel otsal on Paunküla mõis ja
natuke edasi samanimeline küla. Siit kõige lühem tee tagasi
raudteele pääsiniseks on maanteed mööda kirde sihis Paunkülast tagasi Voosele — 10 km. läbi metsade ja Vooselt tuldud
teed tagasi Jänedale. Kuid huvitatud võiksid Vooselt ka pöörda
põhjapoole läbi metsade mööda metsavahelist teed umb. 10 km.
Jägala jõe vasakut kallast mööda kunni Pikva mõisani, kust
loodesuunas mööda maanteed jääb veel 8 km. Kehra jaamani,
kus lähedal Kiviloo (vt. marshr. Nr. 4).

7. Tapa. Tamsalu—Porkuni.
Tapa rj. 77,6 km. Tallinnast. Einelaud. Raudtee sõlmekoht
Tallinna ja Narva ning Tartu-Valga raudteeharu vahel. Alev,
suvituskoht, 50 ni. üle meripinna.
Ühest küljest tihe männimets, teisest küljest väljad; ligidal
voolab Valgejõgi kauniste kallaste vahel; kliima kuiv, terve,
suvel rohkesti suvitajaid. Üle 200 maja, üle 3000 elan. Võõrastemajad. Post-telegr.-teles. Tapa mõisa ümbruses vaatamisväärilised oosid. „Männimäe linnamägi".
Tamsalu rj. У2,5 km. Einelaud! Tamsalus! läheb kitsaroop.
Paide peale.
Porkuni. Tamsalus! kirdepoole, 6 km. kaugusel jaamast,
asub Porkuni mõis.
See on üks neist õnnelikkest maakohtest, milles loodusilu
Kesti kohta kõrgeima astmeni on jõudnud. Mõis ise on nagu
saare peäl, sest igast küljest piirab teda jogi. Umbes km. maad
mõisast eemal asub väike, vagune järveke, millest Papi lahte
voolav Valgejõgi oma alguse saab. Jogi jaguneb järvekesest
välja voolates kaheks haruks, mis teine teiselt poolt mõisat
läbi jooksevad ja allpool uuesti ühinevad. Selviisil tekkis
mõlemate jõeharude vahele saar.
Mõisa elumajaks on suurepärane loss, mis 19. sajangu lõpupoole ehitatud. See on üks toredamaist ehitusist kogu Eestis.
Ta asub saare idapoolses otsas, vastu jõge, ning on igast küljest lilleliste muruplatside ja ilupuudega ümbritsetud. Lossi
vastas, teiselpool jõge, sinab metsaga kaetud liumägi. liumägi on nagu vastandiks valgele, kergejoonelisele lossile.
Vägevad kuused tõusevad mäekülgi mööda üles, vastu päikesele ja pilvedele, sünnitades poolpimeda, läbipääsmatu rägastiku. Ilumäe tipul asub kunstlikult tekitatud mänguplats, mille
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ääre pingid on asendatud. Mänguplatsi juure paaseb mööda
kruusatud jalgteed. Üldse on Ilumäe ümberkaudne mets jalgteede ja muruplatside läbi enam pargi- kui metsataoliseks
muutunud. Üsna mäejalal asub vana, ärakuivand jõenova, mis
maapinna künklikkust veel tuntavalt suurendab, leiselpool
jõenova kerkivad uued küngastikud üles, mille vahelt Porkuni
jogi, keerde ja käänakuid tehes, läbi voolab.
Ka vanaaegsete varemete poolest on Porkuni mõis võrdlemisi rikas. Jõesaare põhjapoolses otsas asub n. n. Vanalinn.
Siin on ennemuiste kindel loss seisnud, millel isegi oma kirik
olla olnud. Omal ajal oli see loss üks tähtsamaist sakslaste
varjupaikest, kuid nüüd on temast ainult veel arapurunend
seinad ja kivihunnikuksed järele jäänd. Ka saare lõunapoolses
otsas asub varemetehunnik, mida Kabelimäeks hüütakse.
Arvatavasti on siin enne mõisaelanikkude matuspaik olnud.
Peale selle leidub veel mitmes kohas suuremaid ning vähemaid nisiihunnikuid, mis endiseaja mälestustena looduse pühalikku ilu veel märksa suurendavad ja täiendavad.

8, Teekond Eesti ürgmetsadesse, SimunaLohusuu vaheline metsmaastlk.
M ä r k u s : Alltoodud marschruuti võib alustada Kiltsi,
Rakke ehk Vägeva jaamast. Kiltsi rj. 101,8 km. I allinnast üle Tapa Tartu poole (siin einelaud), Rakke rj. —
113,7 km., Vägeva rj. — 123 km.
Rakke jaama lähedal paistavad lubjaahju kõrge suitsutoru
ja ahelkünkad, mis Kalevipoja hobuse hüppamisel tekkinud
olevat.
Pandivere kõrgendik, kõrgeim järgustik Pöhja-Ecstis, asetseb umb. 10 km, kaugusel Rakke jaamast idapoole. Poliste
metsadega kaetud künklise kõrgendiku tähtsamad mäetipud:
Emumägi (lf>7 m. üle meripinna), — kõrgeim mäetipp PohjaEestis, Rakke jaamast kagupoole, Kellavere mägi (158 m.) —
Emumäest kirde poole, umb. Rakke jaamast ida poole, ja Ebavere mägi (149 m.) — Emumäest loodepoole, Rakkest põhjapoole, Kiltsi j-st idapoole umb. 5 km.
Rakke jaamast mööda kirdesuunas looklevat maanteed
Simuna poole — kirju maastikuline pildi rida: kollakad munakividest kruusamäed huvitavate profiilidega, valgetüvelised
kaasikud, pigimustad turbaaugud, lokkavad põllud. L a m ma s к ü 1 a mõis, Tammiku mõis ning vahelduvad pikad kinguread ja põllud.
Tee tõuseb aegamööda kõrgemale, silmapiir muutub avaramaks ning läbi õrna uduvinetise sinavad kaugel K e l l a v e r e
ja E b a v e r e kõrgustikud, milline kaugem vaatepilt tähelepanu äratab oma hiiglamõõtude ja suurejooneliste vormidega.
Varakevadest läbi suvi kunni sügiseni kattuvad teeääred põldOO

lillede kirjureaga. Lillaõielised kobrud ja põldpujude puhmad
vahelduvad kesksuvel sinisilmaliste keelkannidega, mille õite
ümber mesilased suruvad; siin-sääl ja igalpool koldsed hobumadarad, vürtsilõhnalised raudrohud ja purpurõies karejumik;
odraväljad, haljendavad nurmed, karjad, laul; siniõielised lina
põllud, mustmullased künnid ning kaugel peenehambuline metsaviir. Milline ülev tunne siin rännates!
Nägus Kiria küla; siis maalilik Avanduse küla kõrgete
piksevarrastega; punakas kivisammas keset põldu on ainukeseks mälestuseks veristest rootsi sõdadest. Auväärilise ja
väga vana Simuna kiriku sale torn saadab rändurit kaua
kunni, pärast põldude ja talurikaste külade, ka Mooramõis
kauni pildina ju silmist libisend mööda.
Ikka kõrgemale viib tee, kunni viimaks mäeturjalt vaatepiir nagu nõiaväel üliavaraks muutub ning pilk üle põldude ja
niitude, võsade ja talude Paasvere-Muuga põliste metsadeni
ulatub. Toredaim on see vaade just K e l l a v e r e tipult, mis
siin Moora läheduses asetseva huvitava kuplistlku keskelt
kerkib.
Polistesse metsadesse tungimiseks tuleb teha kohapeal
valiku järgi kõrvalisi marschruute. Seda võivad ainult porikindlate jalanõudega varustatud rändurid, kes ka valmis on
sääskede ja parmude pealetungimisi välja kannatama.
Paasvere mõisast käike mitmes suunas tehes, tutvume
ürgmetsadega, tedremaadega, laukarabadega samas neitsilikus
olekus, nagu see aastatuhandate eest oli.
Ärge rutake siit rahulisest, sügavast metsapõuest! Astuge
sisse igasse onni; rüübates rammusat piima alustage juttu
metsavahtidega, katsudes võita nende poolehoidu. Kuulake kui
huvitavalt kõnelevad need lihtsad mehed ümbritsevast rikkalikust taimestikust ja loomastikust, palju jahijuhtumisi nad ette
toovad, küsige ja paluge näidata kõike, mis teid huvitab. Pange
tähele kõike, mis näete ja kuulete, märkige see õhtuti päevaraamatusse: pärast leiate, et need leheküljed ühed huvitavamaist.
Paasvere mõisast, kus kohalik metsaülem asub, üle Venevere oja minnes võib alustada matka päriselt metsa. Pea muutub hall savine teerada süsimustaks rabamullaks ja jõuame
suurde soometsa, kus mänd, kask,haab ja kuusk valitsevad
ning haruldasemate metslindude hääli kuuleb. Läbi padrikute,
metsaniitude, rägastikkude tuleb viimati põline mets oma jahedusega, hämarusega. Kirju puude labürint, põlised hiiglased,
kelledest ühed uhkelt oma hiiglakroone kandvad, teised aga
kõige kentsakamais pooses toetuvad esimestele, olles surnud
kas vanaduse nõrkuse kätte ehk murtud marutormest kõige
paremas elueas. Surmalikku rahu rikuvad ainult üksikud
„metsahääled".
Ürgmets avaldab vägevat mõju ja peaasjalikult oma surmapildiga. Kasvavate hiiglaste vägevate kroonide varjul pool91

hämaruses on otse võimata näha aluspinda. Sest siin lasub
mitu kihti puutüvesid igasuguses seisundis ja suuruses —
sügavamal vanem ja rohkem kõdunend kiht, kõrgemal hilisemad korjused.
Ürgmets pakub tõetruud pilti suurest sündimisest ja suremisest, alalisest tekkimisest ja kadumisest, vahetpidamata
tulemisest ja minemisest. Teaduslikul uurimisel saavutatud
andmete peale toetades, peal, oletama, et seesugune puutumata neitsiline mets iidsetel — igivanadel aegadel tervet Eestit
kattis Ta puuduse põhjuseks kodumaa lagendikkudel ju kin-

Avinurme mets.
kude! tuleb pidada inimest ning ta kultuuri, On kindel põhjus
karta, et Eesti edenev kultuur ka Paasvere-Muuga põli:
poliste
laante algupärasust ja puutumatust ähvardama hakkab,
hakkab. pa<
I aev,
kui see sünniks, oleks kahtlemata üks kurvematest meie rahva
ajaloos. Sest ta hävitaks ära jäädavaks ajaks kõige suurema
ja omapärasema mälestuse, mis meile seni õnnelikul viisil
kodumaa ürgloodusest alale jäänd.
Suuremaist imetajaist loomest elutsevad veel tamm siinses
ürgmetsas karu, hunt. ilves, nugis, mäger, naarits, rebane, turv,
valge jänes ja orav. Põdrad rännand ilmasõja algusel siit
mujale. Ka metsiste, tetrede, laanepüüde, korbitsate, kanakul92

Iide ja raudkullide poolest pidavat ürgmets rikas olema. Isegi
mustad toonekured ja kotkad, mis muidu nii haruldased, ei
pidavat siin puuduma.
Paasverest alustame teekonda mööda looklevat VenevereAvinurme maanteed kagupoole kunni Peipsini Lohusuhu. Teed
piiravad suured Venevere metsad. Venevere küla juurest
pöörab tee idapoole ja läheb Kaasiksaare küla juures üle jõe.
Põrna kõrtsi lähedal on Viru- ja Tartumaa raja. Edasiminnes
tuleb Pärnikul vasakut kätt minna Lohusoo poole (paremat
kätt maantee läheb Tõrma ja Tartu).
Avinurme kiriku lähedal on kõrgem kallak, mille edelapoolses otsas huvitav kihtide paljastus suures kruusa ausus.
Siin ka vallamaja, post, kool, seltsimaja, poed, võrdlemisi uus
kirik.
Avinurme ja Lohusuu vahel (14 km.) lookleb maantee suuremais okasmetses, mis kohati vahelduvad põldudega ja heinamaadega. Tihti esinevad ka suuremad haavikud, kaasikud.
Tee käib kohati A v i j õ e kaldal, mille suure langu tõttu väga
tihedalt vesiveskeid on.
Teeäärseis kules võib hääl juhtumisel kuskil talus tutvuda
Avinurme puutööstusega*). Avinurmest põhjapoole, näit. Kiisa
küla ümbruses, leidub põliseid metse, Paadenurme küla juures (timb. 6 km. Maetsmalt) paljastub kivindirikas paas.
3—4 km. enne Lohusuud leidub kahelpool teed kogu ühishaude, — rahvajutu järgi on neil kohtel Põhja sõja ajal kaks
rootsi väeosa öisel ajal vastamisi juhtund ja eksituses hommikuni tapelnd; kaevamisi! on leitud möõke, vanu rahu jne.
Samuti on rootsi sõjaaegseid ühishaude (kääpaid) Lohusuu
lähedal Separa talu õue all jõe kaldal.
Lohusuus avaneb silmale avar Peipsi voogude väli, sii!
edasimatkamiseks vt. marshr. Nr. 12.
Lohusuus leiab rändur puhkust ja einet koolimajas, Tartu
Turist-Uhingu esitaja hra Raudsepa hoolitsusel.
Kogu see marshr. Rakkest—Lohusuuni on km. 55. Kuna
esimene pool, km. 25, kunni Paasvereni hobuküüti võimaldab,
tuleb keskmine osa, km. 20 Paasverest Avinurme»!, tingimata
jala käia.
Seda marshruuti võib Rakke asemel sama hästi alustada:
a) K i l t s i rjaamast Ebavere mäe ning Antu ja Kärsa
mõisade kaudu Simuna peale ja
b) V ä g e v a rjaamast Emumäe ja Salla asunduse kaudu
Simuna peale.
Ebavere mäega on seotud muinasjutt Ebavere linnast, mis
maa alla vajund, kui raudmehed tahtnud linna vallutada.
*) Pikemalt sellest: (i. Vilberg — Kodumaal rännates I.
Tallinn, 1923.
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Emumäelt, mis metsata, avaneb vaade ümberringi kümnete
km-te kauwisele. Salla as. on kuulus Plettenbergi (tähtsani
ordumeister 1494—1535 a.) 400 a. tamm.
NB. Läbi Virumaa ürgmetsade, mis vahelduvad sooderabadega, eriti Alutaguse, võiks suvisel kuival teha muidki
marshruute, näit.:
1) Rakverest (vt. marshr. Nr. 24) kagupoole — üle Piira—
Vinni—Pajusti—Kehala—Viru Jaagupi — Voore — Kannastiku —
Reola—Saare—Muuga—Paa s v e re (40 km.), kust edasi
Avinurme ja Lohusuu (Peipsi) peale eelmise marshruudi lõpupool läbikämisile tuleks;
2) Rakverest (vt. Nr. 24) 70 km. kagusuunas — üle Viru.laagupi (nagu 1-ne) ja siis Voore ja Küti juurest idapoole Aravuse peale ja edasi Anguse— Pala— Udriku—Tudu—Oonurme
—Tudollnna—Rannapungerja (Peipsi) peale (vt. Nr. 12);
3) Jõhvist 45 km. lõunasuunas — üle Pagari—Mäetaguse—
Väike-Pungerja—I i s а к u—Rannapungerja (Peipsi) peale ehk
25 km. lisakääruga üle Pagari—Illuka—К u r e m ä e (klooster)
ja mööda metsateed I i s a k u kaudu Rannapungerja peale
(Peipsi).
Kuid karta on, et need marshruudid oma võrdlemisi ühetoonilise maastikuga (sügavad metsad vahelduvad rabadega,
soodega) tüütavana mõjuda võivad, kuna just huvirätmakut
suunata tuleb vaheldusrikkamaid ja huvitavamaid kohte-paike
kaudu.

9. Urgrabadest Endla järvelt — tüübilise vooremaa
rööpjärvedelle,
Vägeva—Kärde—Laiuse—Palamuse—Saadjärve*).
Vägeva rj. 123 km. Tallinnast üle Tapa Tartu poole. Läheduses Emumägi (kirdepoole) ja Endlajärv (edelapoole).
Terve Laiuse kihelkonna loodenurk on rabade all, mis
venivad siit veel kaugemalegi, võttes oma alla üle 100 rtkm.
Need rabad on omapärane ilm — kus pole midagi ilusat,
lokkavat, lihavat, kus kõik on kidur ja hädine,, takerdund, puhmas — mõni närbund ja jändrikline mänd, kanarbiku puhmad
ja sookailud, madalamal kukemari, küüvits, üksik vahest villpea, huulhein ning sammal ja sammal.
„Raba samblan punab kuremarju,
rooste kord pääl lauka pruunjal veel.
Kurrutab siin õhtul kurekarju,
kokku tullen pikal teel."
(Aug. Alle.)
Endla rabad pole siiski enam puutumata omas olemises,
vähemalt äärtel on kultuur tublisti oma mõju avaldamas.
*) ü. Vilberg, vt. Turist Kagu-Eestis — Tartu 1923.
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Vägeva rj-st läheb huvikäik esiteks Eestimaa Sooparanduse Seltsi „Tooma" katsejaama (asut. 1911 a.), mis 4 km
Vägevalt (3 km. Tartu—Tallinna maanteed ja 1 km. paremat
katt kõrvale). Katsete kohta seletusi annab häälmeelel õp. agr.
Leo Rinne, katsejaama juh. Ümbruses väärivad tähelpanu kultuurheinamaad, kultuuri mõju metsa peale jne. „Tooma" lähedal on kirdes väike L i n a j ä r v , edelas suurem M ä n n i k j ä r v , piiratud peaaegu täiesti rabada.

Kndla järv.
„Toomalt paaseb läbi raba, kraavide kaldaid mööda
K n d l a järvele, peatades teel K a a s i k j ä r v e l ja S i n i 1 a u k a l , mille ümber vähemaid laukaid hulgana. Siin tüübiUsi rabatauneid, rabas elutsevaid kajakaid, kiivitajaid palju.
Knd a on kaluri majakse juures õtse kattund valgete vesiroosidega.
Siit leidis laulujumal Vanemuine omale kasutütre Juta, siin
nuttis Juta oma uppund peiu Undla surma taga kunni Ilmarine
talle kinkis imetegeva kuldse õnneliniku. Juta kivi on järve
idakaldal. Kalurilt laenatud madalpöhjalise ruubaga võib teha
sõidu järvele, mis madal ja mudase põhjaga, täis kasvavaid
mandvetikaid. Sissevajund kalda tükke ujub järvel saarekestena, kuid on Kndlal ka suuremaid ja kindlaid saarekesi; järve
enese pikkus ligi 3 km., laius üle 2 km. Lndlasse voolavad
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kaks rabajõge — Mustjõgi ja Navajõgi, viimane jookseb suure
veega Endlast tagasi piidesse. Endla sa ligidase Sinijärve
vahele on kaevatud huvitav S u u r k r a a v .
Mööda magistraalkraavi kallast tuleb raudteepoole tagasi
minna K ä r d e mõisa (5—6 km.), vaadeldes väikest Kõrts- ja
Linajärve Kärde lähedal. Kärde on väike mõis vanade hoonetega. Rohtaias on väike peaaegu neljanurgeline majake, milles
1661 a. 21. juunil rootsi ja vene vägede vahel rahu alla kirjutatud.
Umbes 1 km. lõunasse on segametsa salus n. n. „gootlaste
hauad", kust leitud väga vanu asju.

Kärdes OM lubanud seletusi ja tarbekorral ka öömaja anda
valitseja hr. A. (iras, kes tuttav siinsete muinaskohtadega.
Tuuliku lähedalt Kärde mäelt avaneb kena vaade hrnnmäele (kirdes) ja Endla rabadele ning järvele üle madalate
metsade (loodes), iseäranis istepingilt kuusesalus A km. tuuliku poole.
Edasi Vaimastvere poole (4 km.) on sügavad orud ja metsas rootsi kraav, mille kaevand rootsi sõjaväed, kes eespool
tähendatud sõja ajal siin 6 kuud seisnud.
Vaimastvere asundusest (kus turistidele öömaja ja einet
võimaldab koolijuh. hr. A. Türp) mööda, paremat kätt (umb.
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Vi km.) on soo keskel väike K a a n j ä r v , mis peaaegu täiesti
kattund taimedega (hundinuiad, penikeeled, vesikarikad j . t.).
Kurista asunduseni (6 km.) on tee ühetaoline; ainult Kurista
lähedal on kupleid, künkaid. Kuristast edelasse on huvitav
seljak, millel olnud edine maalinn (lõunapool Põltsamaa teed;
põhjapool sama teed on end. mõisaomanikkude matuspaik).
Kuristalt võib käänata itta Jõgeva mõisa (4,5 km.), kus Jõgeva
sordi ja seemne kasvatus, korralik karjapidamine, uued tööliste elumajad vanaeesti stiilis. Einet ja öömaja saab Jõgeva
rj. juures olevas alevis (2 km. mõisast), kus võõrastemajad,
postijaam, post-telegr.-telefon, autoüheiidus Mustveega ja
Põltsamaaga.
Edasi L a i u s e poole minnes tutvume v o o r e m a a s t ! k u g a (Jõgeva külas paljastub ka lubjakivi, suuremad paemurrud on Lllakvere külas). Laiuse mäel (144 m. meripinnast)
on suur Siniallik (soostund oit), mis seotud muinasjuttega.
Sarnaseid õite palju Laiuse ja Vilina mäel. Kõrvale põigates
lõunasse võib vaadelda Vilina külas Kalevipoja sängi.
Laiuse kirikumõisa (Jõgevalt 6 km.) rohtaias on huvitavaid
puuliike; ka on siin Karl XII istutatud kaks suurt pärna.
Sootaga külast läbimineval maanteel tuleme (5—6 km.)
Laiuse vene kiriku juurde ja siit üle 1 km. on Laiuse lossi
varemed, mis olnud kord üks suuremaist lossidest meie kodumaal — raudkivist ja kõrge telliskivi torniga. Lossi piirav
sügav kraav on nüüd ummistund. Väike oja, mis idapoolt
varemeid jookseb, olnud endisel ajal nii suur jogi, et lossi
ehitusmaterjaal lotjadega kokku veetud. Lossivaremete kõrval
asuvas end. härrastemajas on Põhja-sõja ajal rootsi kuning
Karl XII talvekorterit pidand, kuna loss juba sel ajal pooleni
varemetes oli. Selles majas on nüüd raami alla pandult seinale asetatud Karl XII ja Otto Vellingk'i pildid (annetatud
Olaf Ribbing'i poolt, rootsi kindralst. ohv., kes mõne aasta
eest Tartu keskarhiivis andmeid uuris, mis rootsi ajasse ja
eriti Põhja sõjakäigusse puutuvad). Loss on Põhja sõja ajal
lõpulikult purustatud ja põletatud.
Tagasi tulles vene kiriku juurde, tuleb pöörata lõuna —
Kivijärve as. (4,5 km.) poole. Läänepool teed on hobuserauataoline soostuv Kivijärv, kust suur kraav kaevatud Mõra oija.
Kuremaa (5 km.) as. — suure Kuremaa järve kaldal — on
karjakasvatuse kool ja põllumajand. huvitavaid katseid. Koolimõisa juh., hr. K. Roosileht, annab huvirändureile seletusi, on
lubanud võimaldada einet ja öökorterit.
Palamuse (7 km.) kihelk. piirides, Kaarepera rj. lähekonnas, selgub juba rohkem vooremaastik. Lageda ja tasase
maapinnaga harjund harjulasele pakuvad siin huvitavat vaatIusala pikad ja kõrged voored, n. n. drumlinid, millede suun
järjekindlalt loodest kakku on ja mis sügavate moldorgudega
vahelduvad, kus läigivad piklikud, kitsad järved, nagu Pikkjärv ja Prossajärv.
7
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Luua usund, 3 km. Ilus ja avar purk Kestis harvu leiduvate
puudega. Nende vaati, tuleb pöörduda Tartu Turist-Uh. esitaja
Iir. К. Jürraanni poole, kes samas pargis olevus majas elab.
Kenu teid mööda vaikselt järve poole kõndides võib vahest
vaadelda fasaane, kes maani ulatavate kuuseokste all peituvad, samuti silmata iile põõsaste hüplevaid metskitse. Neid
nähes jääge liikumata palgale, siis võite nende ilusaid liigutusi
kauem vaadelda.
Väikest ringi tehes (3 km.) võime Kaarepera mõisas ja
Nava krjin. (3,5 km. Kaareperast) eeskujulikkude põllumajan-
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Laiuse lossivaremed.
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dustega tutvuda (iseäranis Navas). Siit, samuti *ka Lunalt,
saab K a i a v e r e asunduseni 9 km.
Siin on kõige tüübilisem Tartumaa vooremaastik ja rööpjärvede valdkond, kus võrdlemisi piiratud alal on mitu loodekasu suunalist pikergust, voortevahelistes lohkudes asuvat
rööpjärve (Kaiavere, Rai gast vere, Elistvere, Soitsi. Saadjärv j . t.).
Kõi«e suurem, S a a d j ä r v , on 6 km. pikk ja ligi 2 km.
lai. Mõnus supleng. Kaluritelt saada kalu, vähke. Asunduses
on kooliõp. hr. Muska luband turistidele abiks-nõuks olla.
Saadjärve lõiuiaotsal asub Kukulinna as. — ilus. roheline
oaas, võrdl. metsata ümbruses. Igal suvel täis suvitajaid.
Siit Voldi jaama 6 km.. Tartu 15 km. „Soojamaa" tallu —
mis põllumaja»dusüselt eeskujulik — 7 km. (end. Muuga ehk
Kärkna kloostri lähedal, kus vanasti mungad paavsti saadikut
kuuma saunaga tüssasid).
Maanteed mööda Tartule lähenedes tulevad ette vaatamisväärsused kohad, millede kohta vt. „Tartu ümbrus".

10. Tartu ja ümbrus.*)
TARTU

190.1 km. Tallinnast.

al Vasakul: Perroonilt pääseb maha käinu kaudu, mis peahoonest paremat kätt. Siinsamas võetakse päevläbi (öösel
vaid rongide sõidu ajal) pakke hoiule. Bagaashi antakse
välja perrooni kaguosas kohe peale rongi päralejõudmist, muul
ajal bagaashi aidas,
vastu võetakse peahoones 8—12 ja
13—16 (1—4 p. 1.) ning rongide ärasõidu eel. Peahoones asub
ka postiageiituur, 1 kl. ooteruumis restoraan, juuksur ja raamatukauplus,
Vaksal) trepi ees — väike puiestik istekohtadega ja purskkaevuga, vasakul kael voorimehed, paremal — kärumehed.
trepi ees omnibussid.
b) Sadam: asub Emajõe ääres Aurulaeva tall. kohal. Siinsamas on sadainavalitsus, laevakontorid, maabumis- ja laevumiskohad (vt. laevaliinid), paremat kätt Söögi- ja Suurturg.
Viimasel voorimeeste asukoht. Rüütli t. nurgal
peatul,
omnibus.
Võõrastemajad:
„Aleksander" — Maarjamõisa t. 62-a;
„Astooria" — Maarjamõisa t. 50; „Bellevue" — Raatuse ja
Kalda t. nurgal; „Commerz" — Riia t. 39; „ürand-Hotel"
Vallikraavi t. 10; „Liivimaa" (Livoonia) — Riia ja Pepleri
t. п.; „Peterburg" — Uueturu t. 22; „Rossia" — Aia t. ja
Tähe t. nurgal.
*) Peaasjal. E. Kanti kirjelduse jär«i. vt. „Turist KaguEestis — Tartu 1923.
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Söögimajad: Raatuse t. 28, Lossi t. 16, Vana t. 11, Söögiturg 4, Kauba t. 11 j . t.
Restoraane: Vaksali rest. 1 kl. ooteruumis; „Riiga" —
Maarjamõisa ja Kastani t. nurgal; Luxinger — Lossi t. 1;
Vogel — Jaani t. 16; Segerlin — Küütri ja Rüütli t. nurgal;
„Vanemuises*' — Aia t. 4 j . t.
Kohvikud: Linda — Suurturg 2; Verner — Jaani t. 7;

Lepik-Jugar — Rüütli t. 16 j . t.
Kondiitreid: Veber — Rüütli t. 18; Verner - - Jaani t. 7;
Böning — Uueturu t. 19; Feko — Jaani t. 16; Paabo — Rüütli
t. 22; Lill — Riia t. 11 j . t.
Post-telegraaf-telefon: Rüütli t. 15. Telegrammid la telefonikõned igalajal. Postisaadetised: liht- ja täht- kell 9—2Ü,
raliasaad. 9—15, postmarkide müük 8—20.
Aadress-büroo: Raatuse t. 17 V C-a. Avatud ainult ärip.
k. 8—I5K-.
Saunad: Jaani t. 1-a (avat. k. 21-ni) IV D—U; Pargi t.
VE—U; Meltsiveski t. 10.
Supelusasutused: Kivi- ja puusilla vahel.
Juuksureid: Vaksalis — I kl. ooteruum; Jaani t. 8; Suurturu 6; Maarjamõisa t. 9; Aia t. teater „Vanemuise" vastas j . t .
Sõidu voorimehl seisupaikel: Vaksali ees, Raekoja ees.
Pargi ja lähe t. nurgal. Puusilla juures, Loomakliiniku ees
Peeteri), ja Vene t. п., Jaama väljal, Ülikooli ees Jaani t.
Omnibussid: Vaksal—Peetri kirik ja Peetri kirik -Vaksal;
Kivisild Õnne t. ja Onne t.—Kivisild; Vaksal- Oime t., mis
rongide ajal vaksalist viib Maarjamõisa—Pepleri—Riia—Lille
-Tähe t. kaudu Onne t. nurgale. Taks vaksaliliinidel 15 mk.,
mujal 10 mk.; sõiduaeg
K7—Ü24.
Ühendusliinid väljapoole, vt. raamatu lõpuosas.
Ekspressid: Suure turu ja Küüni t. nurgal.
Teatrid: „V a n e m u i n e" — Aia t. 4, alaline näiteseltskond, orkester. Einelaud. Silviaid. IV D—24.
„Ii ü r g e r m u s s e " — Uueturu t. 15. Kontsert- ja teatrisaal, aegajalised etendused. Lillelaud. Aid. V D—7.
Saksa teater — Aia t. 49. Zooloogia muuseumi vastas.
Vene ja saksa truppide aegajalised etendused.
Kinod: „Central" — Jaani t. 16; „Ateena" — Jaani ja
Küütri t. nurgal; „Apollo" — Aleksandri t. 15; „Ideal" —
Tähe t. ääres; „Illusioon" — Raatuse t. nurgal, üle Kivisilla.
Fotograaie: Ateljeed: Riedel — Jaani t. ja Lossi t. nurgal;
Schultz — Aia t. „Vanemuise" vastas; Staden — Kivi t. 3 j . t .
Raamatukauplusi: Bergmann — Rüütli t. 17; Krüger
Rüütli t. 9; „Odamees" — Riia t. 9; „Postimees" — Rüütli
t. 9; „Varrak" — Rüütli ja Laia tän. nurgal.
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Ajalehtede toimetused: „Postimees" — Rüütli t. 9; „Dorpater Nachrichten — Riia t. 8.
Panke: Eesti Pank, Tartu osak — Lai t.; Harju Pank.
Tartu osak. — Suurturg 3; Kauba Pank — Suurturg 12;
Põhja Pank, Tartu osak. — Suurturg 11; Tartu Pank — Suurturg 20. Pangad haril. avatud äripäeviti hom. k. 10—14 j . t.
Apteeke: Linna apteek — Raekojas (Suurturg) j . t.
Haigemaju: Külgehakk. haiguste linnahaigemaja — Lina t. 4.
Ülikooli kliinikuis! on mitmed Toommäel, muist Maarjamõisa
väljal j . t.
Arste kättesaadavamaid suvel: silmaarst Dr. 0 . Kuriks —
Vallikraavi t. 14; kõrva-, nina-, kaelahaig. Dr. med. A. Scholl
Tähe t. 4, krt. 2; sisehaigused Dr. med. С. Lischer — Tähe
t. 44, krt. 2; sugu- ja nahahaigused Dr. .!. Vilms — Uus Kastani t. 2. Hambaarstid: A. Kukk — Raatuse t. 19; .1. Jogi —
Tähe t. 44 j . p. t.
KULTULRORGAN1SATSIOONID JA -ASUTUSED:
Mõned tähtsamaist ehk vastavamalst
organisatsioonest:
õpetatud Lesti Selts — Suur Turg 6. Loodusuurijate Selts —
Aia t. 38-a. Lesti põllumajanduse selts — Viljandi t. 3. Skoutide maleva staap — Lutsu t. 14. „Kalev", spordiselts —
Peeterburi t. 03. А. K. Noortemeeste Ühing — Kompan! t, 2.
A. K. Noortenaiste Ühing Aia t. 23 j . p. t.
Tartu Turlst-Uhingu esitajad, kes kohapeal juhatust ja
soovituskaarte turistidele annavad: gümn. dir. K. Treffner
Munga t. 10, tel. 53; Dr. med. E. Lischer — 'lähe t. 44; kapi.
R. Vatsel — Llisabeti t. 25-a.
Ülikooli teaduse ja õppeasutused: Ülikooli raamatukogu.
Toome mäel, Püha Dionisiuse peakiriku varemeis. Usuteadusline seminaar, Ülikooli peahoones III korral, Jaani t. Usuteadusline arheoloogiline muuseum, sealsamas. Oigusteadusline
seminaar. Ülikooli peahoones II korral. Statistika kabinett.
Suurturg 6, III korral. Kliinikud, v. eespool. Larmaatsia-instituut, Rüütli t. 2. Anatoomia-instituut, 'Toome mäel. Histoloogia-, embrüoloogia- ja võrdleva anatoomia instituut. Toome
mäel. Operatiivse kirurgia kabinett, Vanas anatoomikumis.
Toome mäel. Patoloogia-instituut, Savi t. Hügieeni-instituut
ja -muuseum, Aia t. 38-a. Keemia-bakterioloogiline laboratoorium, sealsamas. Bakterioloogia kabineti, sealsamas. Kohtuliku arstiteaduse instituut, vanas anatoomikumis, Toome mäel.
Lüsioloogia-instituut, Savi t. Lüsioloogiline keemia laboratoorium, sealsamas. Larmakoloogia-instituut, Vanas anatoomikumis, Toome mäel. Ülikooli apteek, Sisehaigete kliinikus,
Toome mäel. Lilosoofia teaduskonna seminaar, Ülikooli peahoones, III korral. Klassilise muinasteaduse instituut, Ülikooli
peahoones. Loneetika laboratoorium, Hetseli t. 1, Ühiselumaja, IV korral. Eksperimentaalse psüholoogia ja pedagoogika
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laboratoorium, Hetseli t. I, IV korral. Arheoloogiakabinett,
Aia t. 38-a. Kunstiajaloo kabineti, Rüütli t. 2. Botaanikainstituut. Lai t. .38. Botaanika-aed, botaanika-muuseum, taimesüstemaatika- ja moffoloogia-laboratoorlum ning taime-füsioloogia-laboratoorium, sealsamas. Zooloogia-instituut anorgaanilise, orgaanilise ja füüsikalise keemia ning tehnoloogia ja
anorgaanilise tehnoloogia laboratooriumitega, Ülikooli peahoones. Meteoroloogia observatoorium, Hetseli t. I. Tähetorn,
Toome mäel. Füüsika instituut, Ülikooli peahoones. Mineraloogiakabinett, Aia t. 38-a. Qeoloogia-kabinett ja -muuseum,
Aia t. 38-a. Paleontoloogia-laboratooriura ja raamatukogu,
sealsamas. Qeograafia-kabinett ioonistussaali ja raamatukoguga, Aia t. 38-u. Geograafia kabineti kodu-uurimlse osakond,
Hetseli t. I, IV korral. Matemaatika- ja mehaanika-lnstituut,
Jakobi t. 2. Bakteoroloogia jaam, Vene t. 34. Pasteuri-jaam,
Vene t. 28. Seerumi-Iaboratoorlum, Vene t. 28. Piimanduselaboratoorium. Vene t. 38. Loomaarsti-teaduskonna anatoomiakabineti, Vene t. 32, Loomaarsti-teaduskonna patoloogilise
anatoomia kabineti. Vene t. 32. Zoohügieeni- ja loomatoltmlsekabinett, Vene t. 38. Loomaarsti-teaduskonna haavakliinik.
Vene t. 26. Väikeste loomade kliinik, Vene t. 36. Loomaarstiteaduskonna sisehaiguste kliinik, Vene t. 30. Oppe-sepikoda,
Vene t. 18—32. Taimekasvatuse-kabinett, Vene t. 38, Loomakasvatuse-kabinett, Peeterburi t. 76. Mullateaduse- ja agrikultuurkeernia-kabinett, Vene t. 28, Metsakasvatuse kabineti,
Aia t. 38-a. Metsakorralduse-kabinett, Aia t. 38-a. Tegeliku
zooloogia kabineti, Aia t. 38-a. Põllumajandusliste riistade ja
masinate kabineti, Aia t. 38-a, Põlluniajapidamise kabineti,
Vene t. 38, Lhitusõpetuse kabineti, Aia t. 38-a. Kultuurtehnika
ja geodeesia kabinett, Aia t. 38-a.
Teised asutused: Когкепі Muusikakool, Lossi t. 15. Kunsti
ühing „Pallase" kunstikool. Kalamehe t. Treffneri gümnaasium.
Rüütli t. Jaani kiriku kõrval. Tartu naisgümnaasiuni, Riiat. 12.
Lesti tütarlaste gümnaasium, Viljandi t. Realkool, Riia t. 121-a.
Kommertskool, Tolstoi t. 4. Kaubanduskool, Fortuuna t. 6.
Vene keskkool, Munga t. 10. Valteri gümnaasium, Magasini
t. 3. Tartu saksa keskkool. Lai t. 28. Qrassi erauümuausiiun.
Aia t. 34. Haridusseltsi õhtukool, Fortuuna t. 6. Eesti rahva
muuseumi arhiivraamatukogu, üddi t. 2.
Tööstusllsed ettevõtted: „A !e Coq'i" õllevabrik, Tähtveres,
ääres. Llektri Keskjaam, Soola t. Gelbi lauavabrik, Fortuuna t.
Haubneri masinavabrik. Jaama ja Raatuse t. nurgal. „Kalevi"
nahavabrik. Karlova t. Karlova lauavabrik, ' Aleksandri t.
Kessleri tubakavabrik. Savi t. Kolli kondijaliuvabrik, Rebase t.
Leivavabrik „Ceres", Riia t. Leivavabrik „Pai» norinal".
Vana Kastani t. Lilli seebivabrik, Aleksandri t. 40. Linna
gaasivabrik, Aleksandri t. Linna tapamaja, Pihkva t. Pärmivabrik, Pikk t. Põllutööriistade vabrik „Tartonia", Viljandi
t. 5. Põllutööriistade vabrik „Tegur", Holmi t. Tartu telefoni
102

vabrik. Puiestee t. 19. I Tartu väniitsavabrik, Maarjamõisa t.
Tõnisson ja Co. peeglivabrik, Kalamehe t. 38. Usvansky ja
pojad, nahavabrik. Kalamehe t. Vildivabrik „Hoppe ja Co.",
Raatuse t.
Ametiasutused: Linnavalitsus, Raekoda Suur turg IV С—s.
Riigikohus, Aia t. 49 IVD—21. E. V. Keskarhiiv, Hetseli 1.1
III D—15. Linnapolitsei, Kompanii t. 6 IV C—j. Kriminaal
politsei, Niidi t. 12. Maakonna valitsus, Barklai ms, lähedal.
Kaubahoov I, Kauba ja Poe t. vahel IV C—i. Karlova kaubahoov, Tähe ja Elisabeti, t. nurgal.
TARTU (DORPAT, JURJEV)
asub Emajõel (EmaJÕe-linn), Peaaegu linna keskel asuva
tähetorni meridiaanringi geograafiline laius on 58°22'47", idapikkus üreenwiclfist 26°43'18" la tähetorni kõrgus meripinnast 66,8 m.
Linna asupaik on sügavas ürgorus ja selle servadel, milledelt avaneb eriti suvel veetlev vaade alla linnale ja mille
põhjas läbi linna lookleb Emajõgi. Oru parempoolsel veerul
on laiade kraavidega piiratud „Toomemägi", millisel poolel
ka. südalinn asub — Laia ja Uueturu t. vähemikus. Siia on
kogutud suurima liiklemisega äritänavad, pangad, restoraanid, kinod ja valitsuse asutused. Südalinna serval ühest
küljest puiestiku- ja puiesteederikas Toomemägi varemete
ja ülikooli majadega, teisest küljest jõgi ja Neitsi-puiestee.
Siin lähedal mitmed kirikud. Välislinna tähtsamad osad levivad
edelasse (vaksalipoolne osa), lõunasse (Karlova osa) ja kirdesse (ülejõe osa). Jõest üle viivad kaks alalist silda: kivisild Raatuse t. ja puusild Laia t. kohal ning suveti pontonsild Holmi t. kohal.
Linnale kuulub maa-ala üle 20 rtkm., linnas üle 4000 elumaja, üle 120 tänava, viimaste kogupikkus umb. 70 km. Elanikkude arv umb, 53,000 — neist eestlasi umb. 85%, sakslasi
ja venelasi kokku 11%, muid rahvusi 4%. Suuruse ja tähtsuse poolest on Tartu järgmine pärast Tallinna.
Akadeemilise ilme pärast (üliõpilaste arv üle 3000) hüüavad mõned Tartut Emajõe Ateenideks. Siin suurel arvul akadeemilisi, teaduslisi, kirjanduslisi jm. seltse ning terve rida
kesk-, kutse- ja algkoole.
Tartu tööstuse mitmekesised harud on kujunend enamasti
siseturu nõuete kohaselt. Olles maakonna linnaks, on Tartu
majandusliseks keskkohaks terves Lõuna- ja Kesk-Eestis ning
vaimlise kõrgema kultuuri keskkohaks kogu Eestis.
TARTU AJALUGU
viib tagasi maarahva vabadusajasse, veetlevasse Muinaseesti,
kus „Taaralinnal" oli nähtavasti sentraalne tähtsus kogu Eesti
jaoks. Müüdid osutavad rahva usuelu keskust siia, Taara103

mäele, Emajõe kaldale, kus Vanemuine laulnud oma esimesed
laulud ja Vanataat keetnud rahvaile keeled. Veel praegu asub
Toomel suur ohvrikivi.
Nestori kroonika toob Tartu kohta esimesi kirjalikke teateid a. 1030, mil Novgorodist Vene suurvürst Jüri või Jaroslav
sõjaväega Liivimaale tungib ja Taaralinna kohale Jurjevi
linna rajab. Hiljem (a, 1061) aetakse venelased välja, vaenulik .lurjev põletatakse maha. Kuid venelaste jälle korduvate röövkäikude eest kaitseks ehitavad eestlased sinna ise
tugeva maalinna kõrgete vallidega.
Tõsisem hädaoht aga tõusis teisest küljest, edelast, kus
Väinajõel maaletulnud sakslased-ristirüütlid põhjapoole tungima hakkavad. A. 1212 võtavad nad Tartu esimest ja a. 1224
teist korda, nüüd kestvalt.
Nüüd saab Tartu piiskopi valitsuspaigaks. Toomele praeguse tähetorni kohale ehitatakse kindel loss, siia kõrvale
areneb aegamööda linn. Sajangute jooksul jäi linn puutumata
ordusõdadest. Tartu astus Hansa linnade liitu ning asudes
Võrtsjärve—Peipsi veeteel ja olles tugevasti kindlustatud,
kauples elavalt Suur-Novgorodiga ja Pihkvaga, ehitas laevu,
toimetas vedu, oli ladukohaks, siin oli turg, kirikud, klooster.
Usupuhastuse ajal oli siin n. n. pildisõda — võimudele vastuhakkamisega, kirikute ja kloostrite rüüstamisega. 1558 a.
vallutavad ja rüüstavad Vene väed Tartu, saates hulga linnakodanikke Venemaale. Hansa liidu lagunedes langeb Tartu
kui kaubalinna tähtsus. Mitukümmend aastat vahelduvad
võitlused venelaste, poolakate ja rootslaste vahel, mille kestes
linn kord ühe, kord teise, kord kolmanda võimuses; mitmel!
korral! rüüstatakse rängalt linna, peaasjalikult venelaste poolt,
saadetakse linna elanikke sisevenesse asumisele.
1632 a. rajab Rontsi kuning ilustav Adolf Tartu ülikooli.
Vahepeal Vene võimuses olnud Tartu ülikool põhjendatakse
a. 1688 Rootsi valitsuse aMa langemisel uuesti.
Tsaar Peetri väed valdasid 1704 a. jälle Tartu ning sõjaaastate jooksul rüüstasid ja purustasid linna täiesti, kuna
elanikud a. 1708 Venemaale välja saadeti. Pärast 1714 a.
algb linna uuesti ülesehitamine.
Hiljem on Tartu veel mitu korda suurte tulikahjude läbi
kannatand, suurim neist hiigla tulikani a. 1775. Sõdade ja
tulikahjude korduva hävitustöö tagajärjel on Tartul uuema
linna väljanägemine ja puuduvad keskaja iseloomustavad ehitused, nagu Tallinnal, Narva! jt. kodumaa linnadel.
1802 a. avatakse Vene keiser Aleksander I käsukirja põhjal
uuesti ülikooli tegevus. Linn kosub ka muul alal aegamööda.
Eesti ärkamisaja areng oli kahtlemata suurel määral Tartuga
seotud.
Pärast 1917 a, revolutsiooni valdasid Saksa okupatsiooni
väed Tartu 24. veebr. 1918 — Kesti iseseisvuse väljakuulutamise päeval. Pärast sakslaste minekut oli linn 1918 a.
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dets. algul lühikest aega vaba. Vene Nõukogude punavägi
vallutab Tartu 1918 a. 21. dets., kuid Eesti väed — капкеlase Kuperjanovi partisaanid — vabastavad linna 14. jaan.
1919. 1. dets. 1919 a. avatakse Tartus Eesti ülikool, 1. jaan.
1920 a. kirjutatakse alla venelastega vaherahu ja 2. veebruaril 1920 a. rahuleping praeguse Riigikohtu ruumes, Aia t. 39.
TARTU TÄHELPANUVAARILISED
KOHAD, EHITUSED,
MÄLESTUSMÄRGID im.:
Keskaegne linn. Korduvate tulikahjude ja sõdade hävitustöö tõttu on eelnirnetust vähe sugemeid alal hoidunud. Siiski
võib tähelpanelik silm restaureerida keskaegse linna aseme ja
osised. Piiskopi lossi (v. ajalugu) ja kantsi asemeks oli Toome
kaguosa, mis praegu tähetorni all. Linna läänepiiriks oli vai-

Tartu. Toome varemed.
likraav, loodepiir ulatus müüride ja veega täidetud kraaviga
kaitstuna rööbiti Kroonuaia tänavaga Botaanika-alani, käänas
sealt Emajõe äärt mööda praeguse kaubahoovini ja ühines
Barklai ausamba kohal uuesti Toomega. Puusilla kohal oli
vene-, kivisilla (keskajal: parvsild) kohal saksa-väravad.
Holmi ja Fortuuna t. kohal oli Emajõel saar.
Toome varemed (III C—19) pärit 13. sajangu 1-st poolest.
Eliit, esimese Tartu piiskopi Hermanni poolt rooma-katoliku
Püha Dionüüsilise peakirikuks. Kirik oli gooti stiilis kahe torniga vallikraavipoolses otsas. Kesklaeval oli kolm ristvõlvi.
Võlve kandsid 2Л pildu. Kirik sai kannatada sõdade läbi,
muutus varemeiks 155)6 a. hooletusse jäetud jaanitulest tekkind
tulikahju tõttu. Ehitati 17. sajangu alguks uuesti üles, hävines aga 1624 a. korduval tulikahjul. Põhja sõjas tabasid teda
umbes 500 pommi, purustades võlve, seinu, piide. 1804 ehitati
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altaripoolne osa ümber la 1806 paigutati sinna ülikooli raamatukogu. St.-Dlonüttsiuse peakirik oli omal ajal suurim ja
toredaim tervel Liivimaal.
Linnamüüride jäänuseid võib leida Kroonuaia ja Laia tänava vahelistes õuedes. Kloostri t. keskel olev kõrge koht
on endise linnamüüri ase.
Toome nukiline kuju Vallikraavi poolses küljes on osa
Katariina II ajal ehitatud basttoonidest. milledest endist pole
midagi alles püstnd,

Tanu. Peetri kirik.
KIRIKUD:
Jaani kirik (IVO Rüütli ja Jaani t. vahel - - tõenäolikult
pärit 13 sajan«,, algusest. Ilus telliskivi ehitus, huvitava
gooti stiilis katusharjaga la frlisllustusega. Kiriku portaal —
romaani stiili. Ainuke keskajast enam-vähem tervelt säilund
ehitus.
Kannatas pommitamise tõttu Põhja sõjas, kus ta
võlvlagi sisse langes. Läänetorn (>1.5 m. когке, huvitavate
savikujudega.
Maarja kirik (IHU)
Tiigi ja Maarjamõisa t. vahel
eliit. а. 18,18--1841.
Peetri kirik (V B) — Peeterburi t. ääres, lius puhas telliskivi ehitus, Kooti stiili, 19 sajangu lõpust.
lOsi

Pauluse kirik (lil E) - Riia t„ Põhja stiilis moodne uus
kirik, eliit, ilmasõja kestes. 1923 a. seati ja pühitseti kunstnik
prof. äkad. A. Adanisoni raiutud altarikuju. mis kujutab
Kristust, paremal käel Maarja-Magdaleena, vasakul Jeeriku
pime.
Ülikooli kirik (IV C) — ülikooli peahoone täna. Ta ümberehitamise! leiti aastakümnete eest paari meetri sügavusest
keskaegse Tartu tänava sillutatud tee.
,
Rooina-katoliku kirik (I1IC)
Veski t. lõpul. Tähtvere
pargis.

Üspenski kirik (IV C) •• Magasini t.
Jüri kirik (V B)
Peeterburi t.
Aleksandri kirik (VF) - Sõbra ja lähe t. muga!.
Viimane on nägusam Tartu õigeusu kirikuist.

Tartu. Kivisild Emajõel.
SILLAD:
Kivisild (IVO - viib Suurelt turult Raatuse tänavale, on
kõige elavama liiklemisega punkt terves linnas. Eliit. a. 1783
Katarlina II mälestuseks.
„Kuradi" ehk Romaanovite sild (III D—14), eliit. 1913 a.
keiser Aleksander 1 mälestuseks end. n. n. „Kuradi silla"
asemele. Asub Tartu keskaegsete Toomevüravate kohal.
„Innli sild" (IV C—12) — Lossi t. kohal, eliit. a. 1836 Ülikooli poolt esimese veneaegse rektori prof. Parrot'i auks.
Puusild — Laia ja Vene t. vahel. Suviti pontoonsild kivi- '
sillast allajõge.
Emajõele avanevad jõesildadelt meelitavad vaated. Jõeasend sügavas, looklevas, endist vägevust märkivas ürgorus,
ta lülisemgi suurus ja nüüdne ilu on loorind Emajõe luuleliste
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iisundliste muinasjutte sikliga — maailma, elava looduse, jõe,
inimest; loomisest, episoodega jumalate ja inimeste toimin«uist ta läliekunnas.
Sadam — kivisillalt allavett Aurulaeva t. kohal. Siin võib
näha ülihuvitavaid, omapäraseid madalaid, Emajõe ja Peipsi
lotje.
EHITUSED JA MÄLESTUSMÄRGID:
Dr. Mihkel Veske — luuletai ja keeleteadlase - - mälestussammas Ülikooli kalmistul Tallinna mnt, ääres (villa „Põliumehest" loodes — III A).
Prot. Karl Ernst v. Baer'! mälestussammas (III С—h)
(1792—1876) (äkad. Opekusehkin'i töö) 'loomel, peapuiestee
lõpul vastu Jaakopi t., püstit. 188(> kuulsa õpetlase 10-aastasel
surmapäeval (tuttavad on Baer'! tööd bioloogias, ajaloolise
ja füüsikalise maateaduse alal).

Tartu, Raekoda ja Suurturg,
Feldmarschal vürst Barclay de Tolly ( t 1818) ausammas
(IV D—4) (Demuth-Malinovski töö) samanimelises puiestikus
Jaani t. ja Kaubahoovi vahel. Püstit. 1849 kuulsale väejuhatajale 1812 a. vene-prautstise sõjas. Samba ja välja F. Scillatur'i puulõige on Eesti Rahva Muuseumi kogudes.
kirurg Dr. med. E. Bergmanni ausammas (III D—S) Toome
nurgal haavakliiniku juures vastu Üliõp. Ühiselumaja. Püstit.
* ilmasõja algul.
Rahvaste Mälestussammas (III D—20), Vallikraavis „Kuradi silla" ja Vallikraavi t. vahelises puiestikus. Kohale, kuhu
Tartu linn mattis XIII—XVIII s. langenute luud. ehitas a. 1806
keiser Aleksander 1 mälestussamba.
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Prof. Dr. phll. Karl Morgenstern'! mälestussammas Baeri
ms. kõrval. M. oli ülikooli kunstimuuseumi asutaja.
Raekoda (IV С—s) Suurel turul. 1601 a. mahapõlend vana
raekoja asemele ehitati ajutine, mille 1775 а. hiigla lulikahju
hävitas. Praegune raekoda ehitati a. 1782—1784, torn ehitati
hiljem. Kolmandal korral, suures saalis, on kallid eltisuurused maalid keiser Peetrist ja keiserinna Katarlina 1-st.
Teater „Vanemuine" (IV D—24) Aia t. 4. Suurepärane ehitus monumentaalse esise ja mugava suvialaga. Saalis 828
kohta parteris, 100 kohta rõdul. Jalutusruumis Fr. R. Kreutz% aldi. J, V. Januseni, C. R. Jakobsoni, J. liurt'i rindkujud —
kujur A. Veizenbergi tööd marmorist.

Tartu. Teater „Vanemuine" ja suviaid.
ÜLIKOOL, TA ÕPPEASUTUSED JA -KOGUD:
Ülikooli peahoone (IV C—25)
Jaani t. 24. asut. a. 1632.
Vasakus tiivas — kunstimuuseum, paremas — füüsika ja keemia i nstltuut, keskel — auditooriumid (all) ja aula (ülal).
Töötavad: usu-, õiKiis-, arsti-, filosoofia-, matemaatika-, loodus-, loomaarsti- ja põllumajandusteaduskund.
Klassilise muinasteaduse Instituut ja kunstimuuseum, Ülik.
peahoones, avat. pühapäeviti 12—2. M u u s e u m i s k a l l i h i n n a l i s i k u n s t i t ö i d , n e n d e s e a s v a n u ü 1 e 2000
aasta.
Vanemaist
meistreist
— R h e i d i a s.
A t e e n a k o o l i s t S к о p a s, P г а к s i t e I e s, L ii s i p pоs. Khodo.se k o o l i s t k u u l s a
Laokoongrupi
v a l a n « , P e r g a m о k o o l i s t k u n i n g a A 11 а 1 о s ' i
ja e n d a t a p j a G a l l la m e h e k u j u j n e .
Ülikooli tähetorn (IV D—23) Toome kaguosas, kuhu pääseb
Vallikraavist ja Inglisilla kaudu. Ehit. 1809/1810, pöördetorn
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1822 prof. Parrot'i projekti järele. Idasaalis — passaash-instrument, läänesaalis - meridiaanring. Saalide vahel on arvutamis-, selle peäl fotomeetrituba. Idasaalis asub ajalooliselt
tuttav Frauerfhofefi l()-tolline reiraktor, mis omalajal oli suurim maailmas ja omas suure kuulsuse astronoomide V. Struve
(1818—1839) ja .1. N. v. Mädleri (1840-1865) ajal. Praegu
on tornis Zeiss'i (Jena) 1912 a. valmissaand refraktor, mille
optiline objektiiv on 200 mm. läbimõõdus ja 3,6 tu. fokaalkaugusega. Siinsamas Petzvalli süsteemi fotograafiline objetkiiv. Instrumendi üldkaal 1600 kg. Peaeliituse ümber on
lisaehitusi vähemate riistadega. Publikule vaatlemisluba saab
päeval etteteatades. Tähetornist ja Peetri kiriku tornist avanevad ilusamad panoraamid linnale.

Tartu,

ülikooli peahoone (vasakul) ja Jaani kirik (tagafoonil)

Ülik. Botaanlka-ald ( I V O , Lai t. 38/40, on ü l i h u v i t a v
S i i n 1 e i d n v a t e k o d II II! a a j а V о о г а S ш а а d е t a i ш riigi e d u s t a j a t e poolest.
Keset aida asub kõrgendik, mille keskel katlataoline lohk, mida mõned uurijad maarahva muinasaegse maalinna asemeks peavad. Nüüd asub
selles lohus kasvuhoone omapäraste M e li i к о t a i m e d e g a,
e г i г i h u v i t a v a t e k a k t u s t e g a , p a l m i d e g a , Al
p i d e j a K a u k a a s i a o s a k o n d jt. Tiigikesse voolab
allik Toome poolt tulevast maa-alusest >>. n. Aleksandri voolusest.
Zooloogia muuseum (III, IV 1) 26) — Aia t. 38-a. Avatud
pühapäeviti k. 11 -14, teisip. ja reedeti k, 12 -14. S u u r e d
к о g u d a b v e. k i s k j a i d , n ä r i j a i d , k ä s l t i i b l a s i,
p u t и к a s ö ö j a i d, к a b j а 1 i s i, к u к к u r e 1 a j a i d
ja
n о к к e I a j a i d.
Яr it i
tähe1 panuv ääri1 ine
on
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l i n d u d e o s a k u n d, m i s v i i m a s e l a j a l
mitmeti
r i k a s t u n d.
Geoloogia muuseum (III, IV D—26) — Aia t. 38-a. Publikule avatud õpetöö kestel teisip., reedeti ja pühap. k. 11—13.
Erilist tälielpanu tõmbavad oma peale Eesti stratigraafilises
kogus Aruküla koobastikust leitud s o o m u s k a l a t l .
Edasi
m a m m u t i k o n d i d ja hammas (viimane leitud Tartu ümbrusest). Võrdlemisi täielik on K u k r u s e l a d e m e e s i t u s ,
p õ l e v k i v i ja temast leitud kivindid.
Mineraloogia kabinett Eestis langend me t e o r i i t i d e
koguga asub sealsamas.
Arheoloogia kabinett asub samuti sealsamas, Aia t. 38
kodumaa muinasteaduse muuseum —, kus ülemaaliste rohkete
leidude tagajärjel on г i к к а 1 i к u d j a h ä s t i k o r r a l d a tud k o g u d I g a s u g u m u l n a s m ä l e s t u s i
siinsest
k i v i - , p r o n k s - j a r ä n d a j a s t — kaartidega, mudelitega, maalinnade ja haudade plaanidena (Liivi ja Läti suhtes
siin veel eraldi kogud) ning väikse etnograaf, ja ajaloolise

osaga.
Eesti Kahva Muuseum
Raadimõisa lossis, 2 km. Tartust
mõõda Peeterburgi maanteed. Rohked rahvateaduslised kogud
ja kunstitooted (skulptuur, portsellan, hõbe, gravüürid, maalid, balti kunst).
Ülikooli raamatukogu (III С —19), loomel. 25 0.0 0 0 k ö i t e n a ja üle 2II 0.0 0 0 v ä i t e k i r j a n a .
Avatud õpetöö
ajal k. 12 15. vaheaegadel k. 12—14-ni.
PUIEST1KUD, PUIESTEED:
Toome puiestik - rea varjurikaste alleedena ja vaadetena
all-llnnale. Varemed, Ülikooli ehitused, sillad ja ausambad
teevad selle paiga turistile keskkohaks, kus palju vaatamisväärsust ja kuhu ta ikka jälle tagasi tuleb.
Kassitoome
Toomevaremete ja katoliku kiriku vahel.
Endisse kruusaaiiku on kasvand puistu, mis annab vaheldusrikkale koliale metsiku lohupuistu ilme.
Hotaanika-aid
vt. eespool.
Tähtvere park
algab katoliku kiriku juurest ja ulatub
samanimelise mõisani.
Neitsi-puiestee
Emajõe paremal kaldal Botaanika-aiu
ja Kivisilla vahemikus.
Harklal-puiestik
samanimelise ausamba ümber, vt. eespool.
KALMISTUD
asuvad linna äärosis. ülejõe linnaosas Maarja t. kõrval Vene.
Jaani ja Maarja kalmistud; viimastel Eesti paljude tähtsate
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tegelaste kalmed. Jaani kalmistul: lauluisa Fr. R. Kreutzvaldi, Dr. F. R. Fählmanni ja 0 . V. Masingi kalmed (viimane
kabelis). Maarja kalmistul: rahvamees J. V. Jannseni, luuletai
A. Reinvald}, kujur A. Veizenbergl (oma modelleeritud kalmehistega), Dr. Jakob Hurti, pastorite Aksel ja Rudoli Kallaste,
A Lauri, V. Eisenschmidt! ning vabadussõja kangelaste J. Kuperjanovi, N. Piip'i, A. Adleri kalmed. Ülikooli kalmistu on
Tallinna mnt. ääres, seal Dr. M. Veske ja Dr. К. A. Her
manni kalmed.
MARSCHRUUDID LINNAS:
1) Vaksalist Maarjamõisa t. — Uue Kastani ja Viljandi t.
nurgal Lesti Üliõpilaste Seltsi maja, kus 1920 a. Soome-Vene
rahuleping alla kirjutati. — Maarja kirik THgi ja Maarjamõisa
t. vahel (III—D) — Vallikraavi t. nurgal Ülikooli silmakliinik
Vallikraav, milles kena puiestee ja Rahvaste mälestussammas (III D —20) - „Kuradi sild" (111 D —14) — Ülikooli
kliinikud — Bergmanni mälestussammas (III 1) — 5), selle
vastas iile Vallikraavi — Üliõpilaste ühiselumaja, kus asub
L. V. Keskarhiiv, Meteoroloogia observatoorium, geograafiakahineti kodu-uurimisosakond. — Toome (III С —19) vare
med ja Ülikooli raamatukogu — К. E. v. Baeri mälestussammas (III C —6) — Toome peapuiesteed mööda — „Ingli
sillal" (IV C—12) — Tähetorn (IV D —23) — Toomelt alla,
Lossi t. kaudu Jaani tänavale — Ülikooli kirik. Ülikooli peahoone (IV C — 25), kunstimuuseumi, aula, mitmete instituutide ja auditooriumitega. — Jaani kirik (IV C) — Rüütli t.
kui tähtsam Tartu äri- ja liiklemistänav. — Lai t. Botaanikainstituut ja -aid (IV C) — Puusild, vaade Emajõele — Vene t.
Loomaarsti instituut Vene t. 18—32. - - Peetri kirik (V B),
vaade orule ja linna, Toome poolikule. — Peeterburi t„ Henning! väli (end. Emajõe saare kohal) — Raatuse t. — Kivisild
(IV C), vaade Emajõele, sadamapoole, Suurturule ja Raekojale
- Raekoda (IV С - - s) •- Barklal puiestik ja ausammas
(IV 0 — 4) — Kaubahoov •- Promenadi t. — Aia t. „Vane
muine" (IV D -24) — Riigikohus Aia ja Papier! t. nurgal.
Saksa teater, Aia t. 49. — Ülikooli instituudid (zooloogia,
geoloogia, mineraloogia, geograafia, hügieeni j . p. t., zooloogia ja geoloogia muuseum) - - V. Kastani t. — Maarjamõisa
t, — Vaksal.
2) Sadamast. Vaade Emajõele. Tartu sadamale, — Lodja
t. — Kalamehe t. — Söögi turg — Kaubahoov — Barklai puiestik ja mälestussammas (IV D—4) — Vallikraav — Toomele
- Tähetorn (IV D —23) — kliinikud — „Kuradi sild" (III D
__14) _ Vallikraav — Rahvaste mälestussammas (lil D —
2o) — Üliõpilaste ühiselumaja, Hetseli t. 1 (Riigi keskarhiiv
jne.) — Bergmanni ausammas (III D —5) — Toome varemeil (III С —19) — Baeri mälestussammas (III C —6) —
Morgenstern! mälestussammas, sealsamas — Toome peapuies112
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Ülikooli peahoone (IV С - 25) — Jaani kirik (IV С)
— Rüütli t. — Lai t. Botaanika-aid (IV C) — Puusild, vaade
Emajõele — Vene t. — Loomaarsti instituut, Vene t. 18—32,
— Peetri kirik (V li) — Peeterburi, Raatuse t.t. — Kivisild
(IV C). vaade jõele, Suurele t u r u l e — Raekoda (IV
C—s)
— Söögi turg — Sadam.
NB. Kes kauemaks linnas peatub, teeb muid marsehruute
ise.
TARTU LÄHEM ÜMBRUS.
Maastikuliselt servab Tartu kaugem ümbrus põhjas vooremaad, lõunas Otepää suurkuplite ala, kuna lähem ümbrus on
võrdlemisi lameda ja ühetoonilise pinnamoega. Alles Haaslavast lõunapoole, n. u. „Vooremäe" juures, algavad suuremad kõrguste vahelduvused. Mitmekesidust maastikku toovad
vaid lammilised ürgorud, millest üks паки hiiglavagu linna
läbistab. Lammidel looklevad soisele niitude keskel Emajõe
lisajõed (Amme jõgi, Pori jõgi j t.), kuna kõrgemal vahelduvad põldudega metsasalud, talud, mõisad ja Tartusse, kui
keskusse kokkujooksev maisteestik.
MARSCHRUUDID LINNA ÜMBRUSES:
1) Linna loodeservalt, katoliku kiriku juurest algab üle
Yi km, pikk Tähtvere park ja viib samanimelise mõisani,
kustpoolt Eesti väed Tartut enamlastest puhastades peale tungisid. Mõis kuulub linna maa alla. Temast kirdes (katoliku
kirikust umbes 1 km. loodes) keerab orulammil asuvale luhale
„Pajude (rahvasuus ka „Õhkamis) allee", ulatudes raadiusena
Emajõe lookesse. Linna poole tagasi pääseb oru veeru ja
lammi siirdumisel asuvat teed mööda (Tähtvere tänav). Eemalt
avaneb huvitav vaade oru ja linna ristiprofiilile. Oru edelaveerul valitseb A' le Coq'i õllevabriku suur punasest telliskivist ehitus. Marschruudi kogupikkus — algades ja lõpetades
Ülikooli ees
umbes 4,5 km.
2) Linna põhjaserval asuvaist kalmistuist mööda viib 'Tallinna maantee, jättes vasakule „Villa Põllumehe", Aruküla
koobastikuni.
Need on madalad sammastikud (v. pilt) põimjaskihilises
de vooni liivakihis. Arvatavasti muinaseestlaste pelgupaik
Esimesena kirjeldas neid prof. Dr. Kruse 1841. 1У21 suluti
koobastik õnnetuste ärahoidmiseks ja huvikäigud on sinna
ilma maaomaniku loata keelatud.
Umbes 5,2 km kaugusel linnast sama maantee ääres asub
N õ in m i к и talu ilusate majandusliste ehituste, hea karja ja
korraliku põlluharimise ning aiapidamisega. Edasi Vi km kirdesse „V i 1 n a p Г и U1 i" talu suurema kogu põllutööriistade,
körsheina ja põlluviljade seemnekasvatusega.
„Viinapruuli"
talust VA km kagus asub Aruküla koolimaja, sellest X km
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lõunakagus „Vahi" põllutöökooli talu (omanik Kesti Põllumeeste Selts). Majapidamises on head hooned, angleri ja
maatõugu sugukari, suur kogu uuema aja põllutööriistu, suurem kauha- ja õppeaiapidamine ning mesila. „Vahil" asun
ka pikema- ja lühemaajaline aia- ja põllutöökool. Siit viib
2 km pikk tee Peeterburi maanteele, mille kõrval „ R a a d i
m õ i s " , ilusa pargi ja järvekesega ning ülikooli katsepõldudeal. Kevadel valgub suurvesi huvitaval viisil tee kõrval
asuvasse I,»hukesse. Arvatakse, et ta maaveena Meltslveski
tiiki suUbub,
E e s t i K a h v a M u u s e u m asub lossi peahoones vaatamisvääriliste rahvateadusi iste kogudega (neli tuha lossi esiküljel) ja kunstiosakonnaga ( s k u l p t u u r , p o r t s e l l a a n ,
hõbe, g r a v ü ü r i d , maalid, b a l t i kunst).

Mõisast pääseb linna Peeterburi puiesteed mööda, mille
loodeserval hiigla kruusaauk glatsfstuviaatkihtWe huvitavate
paljastustega. Tagasi jõudes ehk mitmes võib vaadata ülalnimetatud Meltslveski tiiki Tallinna ja Meltslveski tänava
vahel.
Marschruudi pikkus punshialt puusillani umbes li) km.
.*> Viljandi tänava kaudu Veeriku eeslinna, mille Tallinna Valga raudteeliin muust linnast ara lõikab. Veeriku
eeslinnast Іікі % km läänes Muuli pidalitõbiste asutus. 'A km
kasus - suured Maarjamõisa kliinikud, К km edasi Tamme
mõis, kust Riia maanteed kaudu linna pääseb.
Marschruudi pikkus Suurelt turult aisades ja tagasi veidi
üle 5 km:i.
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4) Tähe tänavu puiesteed kaudu end. Purdi talust ja
Piiskopi mõisast mööda Ropka mõisani (park, kirik). Tagasi
sadamaraudteed kaudu: saekojad, Linavabrikud, jõgi, sadam.
Marschruudi pikkus 5—0 km.
5) Võib korraldada jõe kaudu väljasõite Kaagverre, llaaslavale, Kabinale, Jänesele, Kvistentaali (viimases kahes kohvik
ja restoraan).

11. Elva ja ümbrus.*)
Tartust Tiivani raudteel Valga poole umbes 25 km, pilet
võtta Elvani, rongist maha minna „Peedu" peatuskohas —
2 km enne Elvat.
Võttes lähtekohaks Tartu, võib huvirandaja Elva ja ta
ümbruse 1 päevaga läbivaadata, tehes kummagi poole raudteed keskmiselt 8 km. ringkäigu.
Et tee Tartust Nõoni vähe huvitav, on aja ja jõu kokkuhoidmiseks soovitav raudteerongi tarvitada.
.luhtub sõit pühade-eelsel ehk pühapäeval, siis pole halb.
kui sõidupilet juba päev enne linnas olevas reisibüroos valmislunastatult taskus, sest soovijaid vaba aega ilusas maa-looduses
mööda saata on palju ja sellepärast vaksalis tung suur.
Igatsedes silmale huvitavat, vaatate vaguniaknast välja.
Vaksali vastu paistavad põllud ja nende taga suured Maarjamõisa kliinikute hooned. Eelpool sumate roheliste puude rida
mõlemalpool Riia maanteed, mida mööda endisel ajal isegi
riikide valitsejate reisitõldade suured rattad veeresid.
Üle maantee raudsilla sõites vaatate vasakult poolt aknast
mahajäävat linna. Esiti sumate raskes põhjamaa stiilis Pauluse kirikut, siis Karlova linnajaos, teiste omasuguste hulgast
vähemkarjuva ehitusviisi ja värvidega, apostliku usu kirikut.
Järgneb Pauluse kog. kalmistu päikse paistel valendavate
ristidega, mis kasvis siia vabadussõja päevil. — Siis käänab
rong lõunasse, jättes maha uue sadamaraudtee haru.
Edasi avanevad põllud, mis tihtigi olid avarateks tehtud
väikekohtade hävitamise teel, nagu seda Jakob Tamme luules
„Ahirvars" kujukalt kirjeldatud. Aga asjata pole olnud ohvrid,
paigutatud valgete ristiridade alla: juba silmate siin-seal uute
talude tekkimist, ja armastuses haritakse jälle esiisade mullapinda, sest
„Imeline muinaslugu heljub sala üle maa:
Mulla sees on palju vara, palju kulda peidussa.
(K. E. Sööt).
Ka soost (3 km enne Nõo jaama, mõlemalpool raudteed)
kaevatakse meil kulda: küll on ta veel muld — turvas, aga
tehastes tarvitatult võib kulda sünnitada.
*) J. Kask i kirjeldus — „Turist Kagu-Eestis", Tartu 1923.
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N õ о j а а ni püsib veel ümbrusalevikuta. Enam maju on
samanimelise kiriku juures.
Nõo kohta jutustakse Peeter 1 ajast järgm, vanajuttu.
Sõja järeldusel puudund Nõos õpetaja. Rahvas palund
kõnerikast Tartu raamatuköitja! Arendsl omale õpetajaks.
Areuds asunudki Nõkku, aga saksad koolitamata õpetaja
vastu. Seal kuuluud Arends: Peeter 1 sõitvat Tartust Riisa.
Et tee Nõo kaudu läheb, teind nupukas Arends parajal paiga!

Maastik Elva lähedal.
lede takistused, ja tõlla seismajäämisel astund keisri ette,
tarvitades oma väheldast veiiekeeleiiiõistmist: „Rasta sar!'\
ning palund Peetrit aias kaetud laua juure, kus see tublisti
kärakat pistnud. Lõbusaks läind keiser annud Arendsile selle
palve peale tähekese käsuga: „Arends olgu Nõo õpetaja!".
mille vastu konsistoorium«! midagi teha ei võlud,
Mõne kilomeetri järele läheb maa vlljaväljade vahel Elva
pool künkliseks. Paremat kätt ilmub ilus org, kus õitseva
heinamaa keskel Elva jogi lookleb, viies ühendusse Otepää
kõrgustiku põhjaküljelt tulnud veed voogudega, mis VäikeEmajõgi samalt alalt, aga edela silus kannab. Oru tagaseinaks
on „Vapramägi" kena okaspuu metsaga, millest kõrgema! silm
lehtpuu (Gustav-Adolfi pärn) laia poolkeravõra leiab.
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Sõidab rändaja kohaliku, suvitajate rongiga, sus ajagu
aegsasti kott selga, sest umbes 1 km enne Elva jöe silda jaab
rong
P e e d u " kolial minutiks peatama, ja siin on paras
maha minna, et mitte Elva jaamast (üle 2 km) tagasi sammuda. (Rongist välja astuda paremat katt).
Sammute mööda põlluäärsel künkal asuvaist metsavalitsuse
majadest. Vasakule jääva suure suvila tagant kaanates ori
kohiseva paisu taga „Peedu" veski ja villatööstus
Edasi
tõuseb järsku küngas, kus üleval talu juures isegi kula poeke
leidub. Koik see koht 011 mitmekesine ja nn meeldiv, et
uihaks siin pikemalt viibida.
lõe jooksu sihis minemiseks võib molemalpoo! olevaid
väikseid teid tarvitada - - kuni jõe sillani, mis Pangodi —
Törakvere teel.
. .
V a p r a m ä e I e on siit 1 И km ümber. Võiks tarvitada
hobuteed, mis sillalt põhjasihis läheb. Aga palju huvitavam
on minna jalgrada, mis metsa veerul paremat katt ijoe jooksu
sihis, vasakul kaldal) käänab ja kui korraliku pargi puhastatud kõnnitee näib.
Mõneminutilise käigu järele möödub vaike urtsik, a paarkümmend sammu edasi käänab äkki vasakut katt lai metsasiht, mis viib Vapramäe pärna juurde.
Enne sinna jõudmist, umbes 100 sammu sihist vasakut
kätt, järsul lõunanõlval, on kõrgest metsast ümbritsetult kena
lagendik, mis väga maitserikkalt korraldatud parki meelde
Kõrgemal, toominga juures, on koht, kust üle kõrge metsa
paistavad raudtee, põllud ja orud.
See mäenõlv on luulelisem ja rahulikum paik Elva
ümbruses.
. ,
, ,,
. .
Mäetipul, sihtide ristil, aga siiski kui pool-peidus, seisab
vana auväärt pärn. mis Pootsi kuninga Gustav-Adolfi istutatud
olla
Rändaja silmitseb teda aukartusega, aga suski nagu
pettunult, sest ta kujutles palju suuremat, võimsamat. Nali tavast! pole „Vapramägi" pärnale kõige soodsamaks kohaks.
Noor kuusemets ümberringi näib ennast kodusemalt tundvat,
ja vist ei ulata pärn mõne aasta pärast enam ule nende peade.
„Hää rootsiaja" mälestusmärk on aga saand tähtsamaks
külgetõmbe objektiks; vaevalt on suvikuudel tundi, mil seal
vaatlejaid, nii linna- kui maalasi, ei leiduks.
Siht edela poole viib siit mäe järsumale nõlvale, kus
huvirändajad harilikult ronimisega oma osavust proovivad:
vastupidiselt Üle nurme minnes pääseb Elva joe kõrgele ja
järsule kaldale, kus teisel madalal poolel, Riia maantee ääres
asub Meeri vallamaja.
Pärna juurest loodepoole astudes avaneb suurepärane
vaade rohelisse orgu, kus jogi lookleb ja kollane tee huvitatud kõndijat Vissi järvede poole meelitab. Kaugelt. Võrtsjärve poolt, paistavad põllud, talud ja Rannu kiriku torn.
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Samus sihis paarsada sammu mäust alla, maantee ääres,
seisab vana kõrts, ja teiselpool kohiseb veskiturnm.
Mäelt nähtud teed mööda minnes ja peagi pahemale poole
kaänates tuleb Vissi asundus ja järv (Vapramäel! 1 <
' > km).
V i s s i s asuval metsaülemal on järvel paat ja võimalikul
korral lubab seda lahkesti tarvitada. Iseäralist lõbu pakub
soita Vissi järvest läbikaevatud kaanali mööda suurde Vissijaagu järve, kus suvel vesi roheline, kuna Vissi järves ta
koguni tumedana näib. Коки ümbrus sümpaatline ja vaikne.
Piima-lelba on lubanud anda asunik Kukk.
Vissist Kl va Verevijärveni ori 3 km (jaama -VA km)
Tee
on mite,»kesine, mis коки Ugalamaad iseloomustab: künkad
pollud, metsatukad. Mommikupoolt paistavad „Pangodi mäed"
(Otepää kõrgustiku algus).

Elvas.
t l v a (ІУ2.) a. allades alevi õigustega) on tähtsam suvituskoht Louna-hestis. Temas on: üle 2UIW elaniku, 251) suvilat,
hulk poode, hotel, pansionaadid, restoraanid, seltsimaja, väike'
lutenusu kirik, apteek, post. telegraaf, telefoni keskjaam
rahukohtunik, krimlnaal- ja välispolitseiametnikud, kino jne'
Hobupostjaam asul) umbes 1 km Uderna poole. Rongide lähisõidu ajal ootavad vaksali juures voorimehed. Turgu peetakse 2 korda nädalas.
Suure järve mõnus supeluskallas (samuti ka jões - vaksali
vastu), kena kuiv maimik, ilus mitmekesine ümbrus ja linna
lähedus (% tundi raudteel Tartust) - teevad liiva linnalaste
perekondile armsamaks puhkuse- ja väljasõldupaigaks
Huvitav on. et Elvas ka vihma harvem sajab kui näit
lartus. See tõsiolu oli iseäranis tähelepandav 1У22 a. vihma118

rikkal suvel. Elvat loetakse kopsuhaigetelegi kõige paremaks
kohaks Kestis.
Elva idapoolse ümbrusega tutvumiseks on soovitav järgmine 8—9 km jala-marschruut (turistidele puhkust ja einet
luband Laguja algkooli õpetaja L. Raud — Elva jaamast
hobuteed 7 km).
Vaksalist kagupoole (üle raudtee) algab avar jalgtee, mis
Vaiksejärve juure viib (\ УІ km). Sinna jalutuskäiku teha
loeb oma kohuseks iga Elva suvitaja. Järv on väike, ümmargune. Siin on hea juhus silmitseda umbjärvede kinnikasvamist.
Väikseid teeradu tarvitada oskajale pole siit üle 1 km
hommikusihis. Elva jõel oleva „Illi" veskini. Sealt umbes
2У-і km kirdesse, läbi kena. maasikarikka metsa ja kõrgete
nurmede, Pangodl vallamaja poole minnes jõuab matkaja
„Tamsamäele", kust avaneb laialine väljavaade, iseäranis ilus
lõuna poole
- Arula küngastikule (tee Pühajärvelt Pukka,
marsch, nr. 15). Otsekohe künka nõlval aseneb tiik, kuna
eemal roheliste heina- ja viljapõldude vahel vähemad veekogud läigivad.
Talude keskelt püüab pead tõsta vana ja
vilets vallamaja.
Llva jaama tagasiminekuks tuleb tarvitada väikest külavahelist teed „Pastaku" taluni (2 km); sealt põllupeenart
mööda „Mahlamäe" suvila poole sammudes, näeme sellest
põhjapool kena künkakse tillukese metsatukaga.
Elva vaksalini jääb vaevalt II) min. tee. Siiski ei ole
soovitav viimast aega künkal ära viita, sest allpool ootab ilus
org rohelise niiduga, hõbeselge jõe loogetega. Siin saab enne
ärasõitu veel'supelda.
Üle jõe pääsemiseks on purded pandud.
Põllumajandusest huvitatuile võib Elva ümbruses vaatamiseks soovitada järgmisi Kirepi valla talusid
(jaamast
5 - 7 km.): „Tammiste" — om. I. Ottas, „Laari" — A. (irünfeldt, „Enno" - .1. Qrünfeldt, kus korralik majapidamine ja
vastutulelik pererahvas.

12. Emajõgi-Peipsi ja Peipsirannik.*)
Emajõel. Sõit algab Tartu sadamast — Kivisillast allavett.
Aurulaeva t. kohal
alla Peipsi poole.
Meie maa suurim jõgi. Väga iseloomuliku nimega. Sest ta
on tõepoolest tasane ja pika meelega, nagu ema üldse ja Lesti
ema iseäranis. Emajõe vaiksed vood kannavad laeva läbi
vaesema linnajao. Silm peatub kaldasseisvail ehk vastutuleval! laevu! ja omapärasel! laiul Peipsi lotjel, mis metsamaterjali veavad. Viimaseid juhivad habemikud mehed — ollus ehtne
*) P. Õlak — Reisipildid kodumaalt
Turist Kagu Lestis.

.!. Kask ja .1. Maide
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ja kultuurist puutumatu, kisav ja omapäraselt kiruv — Peipsi
venelased kes aastaist aastaisse ja aastakümneisse lohisevad
oma laevu! ja palgiparvil vedurlaevakste järele siia, meie
müa südame põhja — ja siis perivett jälle tagasi liuglevad,
ilma et kübemegi võrra oleksid muutund, karva väärt osa
saand selle elu sisemisest olemusest, mis neid siin oma hingeõhuga puudutas. Neist siin paiguti koloriitki omapärane.
Huvitavad on need lodjad — ääretu laiad, paksupugulised,
rasked ja kohmakad, nagu hiiglakilpkonnad. Ja kui niisugune
veel purjed üles tornmai), siis tekib pilt mingist igivanast.
манн kangastuks mineviku udust mõni Veneetsia galeer või
vikingite laev.
Vastu vett tulevad need laevad ja palgiparved vedurlaeva
köie otsas. Mõnikord terve laevastik üheainsa taga. Tüübiline palgiparvetamise jogi, mida tunnustavad suured palgiparved ülal- ja allpool liuna, millede kallal kihab elu — parvil
ja kaldal.
Kunni R o p ka ni lauavabrikute siütsulorud ja metsamaterjaalide ladud; kallast mööda sadamaraudtee haru. (> km.
lookleb jogi luhaste kallaste vahel kagusuunas — liiasteni, siis
käändub itta ja Ahja jõega ühinedes kirde.
luht lõpeb Ihaste lähedal, kus kõrgeni seljak läheneb pahemalt poolt Emajõele. Paremal kaldal on lage lamm. kus voolab
Pori jogi paari suurema kooluga, ja Konsu jogi, mis voolab
läbi Ardla järve, suubudes Emajõkke Haaslava parve läheduses.
„ölte merena kirendavad heinamaad. Metsad, kaugemal
sinised, lähemal rohelised. Üksikud salud, kus kased sirgete
küpressidena soostuvad kohe taevasimia. Mingi- õnnest väsimuse, magusa suikumise meeleolu.
Seepärast — pole ime, et paremal kui pahemal kaldal mõisale järgneb mõis. Kõrgematel kühmade! härrastemajad, piiratud põliste parkidega. Nagu saared keset haljaste aasade ja
lainetavate viljaväljade merd. Enam kui paaritimnilise sõidu
vältel ei ainustki talu. Kes neid siin lubaski tikkuda. Kallas
siin-seal palistatud hõbedaste pajudega, värskete kuuskedega.
Vees sulbitsevad ja suplevad lapsed.
Jogi vingerdab nagu madu, mispärast vastutulevad aurikud
ja lodjad mõnikord näivad liikuvat nagu keset lainetavat rukkipõldu või heinamaad. Tüürimehel on siin mitme võrra rohkem
tööd kui merel. Selle juures on jõesäng nii kitsas, et pardalt
kaldale vaadates vett peaaegu ei märkagi — pilk langeb õtse
murule, kus koer laevaga võidu jookstes haukuda nikutab või
põrsas üle tee vinderdab.
Kaldal ja lootsikutes istuvad vanad mehed ja tattninad
poisid ja õngitsevad. Nende hulgas on huvitavaid eksemplaare.
kelle kannatus näib kesta võivat ilma lõpuni. Neile näibki
pea mõnu pakkuvat just see istumine ja üksisilmi vahtimine..."
(P. Olak).
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Haaslava — esimene peatus. Vähemad aurikud, pidades
ühendust Tartu-Haaslava vahel, mahutavad sõitjaid palkadesse.
Siit paar kin-it eemal, Mõra jõekese ääres, kuivas pehme
samblaalusega männi metsas peitub kena suvituskoht. Haaslava kaudu teevad nooremad ka käike „Vooremäele".
Uks Emajõe iseäraldus on parvede rohkus. Siin ei ole sildu,
mis takistaksid laevasõitu, vaid nende aset täidavad parved,
mida on õige tihti: Haaslavas, Kaagveres, Luunjas jne.
Kabina asundus (vasakul kaldal) mõne suvilaga ja selle
järele (paremal pool) Kaagvere, kus Tartu linnavalitsus rinnalaste- ja emadekodu sisse seadnud. Lähedal seltsimaja einelauaga; sellest natuke maad allpoole Luutsna jõe Emajõega
ühinemise nurgas muistse maalinna ase. Kaagvere ümbruses
on palju ilusat okasmetsa, mis pühapäeviti linnalasi hulgana
enesesse meelitab. Vastas kaldal (järgmine peatus).
Luunja mõis, kus Lesti suurim põllu-, aiavilja-, ja lilleseemnekasvatus. Ka üldine majapidamine on vaatamisväärt. Administratsioon on huvirändajaile ja ekskursioonele vastutulelik,
tarviduse korral hoolitsetakse öömaja ja eine eest (kui tulekust ette teatatud telefonil). Koolid peaksid siia välja sõitma
kohe sügisese koolitöö esimesil päevil, mil Eestis uudistainiede vegetatsiooni järeldused kõige paremini nähtavad.
Laevaga edasi sõites järgnevad paremal kaldal S a r a k u s t e ja M ä k s a mõisaasundused. Viimases asub n. n.
„kommuuna"
Lesti sõjaväelaste ühing, kes saadud maad
ühiselt, suurpõllumajanduse viisil, peavad.
Massiivehltused tõusevad kõrgel jõekaldal suurte puude
vahel üles, vees valendavad vesiroosid ja kahisevad kõrkjad
ja pilliroog, jõele andes omapärast, arkaailist. puutumatuse
ilmet.
Siin, paaritunnilise sõidu järele, muutub maastik ühetoomlisemaks, lamedamaks. Avanevad laiad, avarad vaated lõpmatu kaugustesse. Heinamaad, võsastik, nii kaugel, kui silm
küünib.
Kuid need heinamaad ei ole nii lihavad kui ülevalpool ja
näikse üleüldse olevat kehvem. Seepärast on siin-seal juba
talusid näha — siia on lubanud mõisahärrad oma voimupaivi!
ka juba maa päriselanikke asuda.
Kavastu järgneb vasakul kaldal — siin Tartu maakonnavalitsuse poolt sisseseatud vanadekodu. Vastas kaldal varsti
Kastre riigimõis ja saeveski; selle lähedal Kastre metskonna
ülema asukoht. Siitkaudu pääseb hobusteed mööda KastrePeravalda ja Tartu ülikooli õpemetskonda.
Kastres läheb jõeorg kitsamaks, kaldad kõrgemaks, kuid
niisugust kitsast lammorgu on vähe, — varsti muutuvad kaldad
jälle madalaks ja algab Kastre metsade ja soode piir, n. n.
luht, kus madalad soised maad kestavad kümnete kilomeetrite
pikkuselt; siin ei ole külasid, inimese elamuid.
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Kohe Kastre järele paluge kapteni näidata rootsiaegseid
paike: Rootsi sõjalaeva jõepõhjas, Varbeki Kantsi (kus muinasloo järele') rüütli tütar veel praegu suuri varandusi valvab)
ja läbikaevatud jõelooget.
Laialised madalad luhad ulatuvad Peipsini.
Selle laialdase sooala algusel, umbes 15 km, jõesuust ülalpool, jaguneb Emajõgi kaheks haruks. Pahem ühineb Koosa
jõega, mis voolab välja Koosa järvest, ja suubub Koosa-Lilvaninal. Pärls-Emajõgi voolab pillirooga kaetud madalate kallaste vahel Praagani, võttes paremalt poolt enesesse lisajõena
Ahja, millesse koondub suurem osa Kastre-Peravalla rabade
vett.
Kavastu ja Kastre järele olla siin sajad ruutktn:id seesugust
lagedat maad, kus peale väga halva heina midagi ei kasvavat.
Kuid, nii seletab mõni, kui lastaks Peipsi pind 3—4 jalga madalamale, siis oleksid needki määratud lagendikud kultuurile
võidetud, siis kasvaks siin rukis ja kõige parem hein. Nüüd
aga siin harva mõni kaluri majake, mis kevadeti harilikult
pooleni vees,
Peipsi madaluse ja järvepinna kõrguse pärast (mis 30 meetrit üle merepinna) on juba ammu kavatsetud järvepinda
alandada.
Esimesed katsed ulatavad veel Oleariuse aega 17, sajangust. Siis võttis Katarina 2. uuesti mõtte ülesse. Kui järvepinda ainult 1,2 meetrit (4 jalga) alandada, siis oleks, akadeemik Helmersorti järele 113.000 dessatiini kuiva pinda saadud.
Kõigeviimati kaaluti seda mõtet 1884. a. Liivimaa põllumajanduse kongressil.
Mis arvab selle kohta meie valitsus? Mõtleb ta seda
kavatsust teostada?
Emajõgi on suur, sügav jõgi, »agu enamasti kõik kahe järve
vahel jooksevad jõed (näit. Narova, Neeva j . t>. Siin, jõesuus,
olla tema laius 4,1 meetrit, sügavus künni 17 meetrit — seega
mitu meetrit sügavam kui Peipsi järve kõige sügavam koht.
Jõekallastel on käärukohlel laevasõidumärgid: paremal pool
valge koonus, vasakul — punane sõõr.
(J. Maide).
Jõuame Praagale, kust võib minna kahele poole ja tulla
kahelt poolt, ees valendab Peipsi — Juhan Liivi unelmate ilm.
Praaga küla ou üks haruldasemaist küladest Eestis: see on
v a i a к ii 1 a. Majad on ehitatud vaiade otsa, õue asemel on
vaiade otsas asuv laudpõrand, kust viib laudtee kuuni jõekaldani. Praaga on tähtsam punkt Kmajõe-Peipsi veetee ääres:
siin võib leida alati ees laevu, parvi, lotje ning lootsikuid.
Peipsil. Praagalt väljasõit es avaneb ees P e i p s i lai vetekogu — idapool ei ole silmapiiril midagi näha peale taeva
ja vee. viimasel mustendavad kalurite paadid. Ja ometigi on
*) M. J. Eisen, kohalikud Eesti muinasjutud. 1922, Ihkg. 159.
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see ainult sisejärv! Veepind meripinnast 30 ni. kõrgemal, suurus 3601) rtktn, 150 km pikk, 50 km lai, olgugi ta suurim sügavus kõigest 15 m. Suuruse poolest neljas järv Euroopas.
„Niisugused distantsid loovad juba mere ja ääretuse illusiooni. Ja ma mõtlen, kui Mustvee elanik tuleb Tallinna,
siis tunneb ta enesel vabe kitsa olevat: siin ei ole tal nii
avarat vaadet lõpmatule veeväljale, kui see, millega ta oma
kodus lapsest saadik harjund.
Peipsi on vaikse ilmaga peegelselge. Puhkub aga tugev
tuul, siis tuleb Peipsil sellele mere illusioonile lisaks veel
midagi, mis enam mingi illusioon ei olegi.
Vesi on siin andeksandniatult kergemeelne, valmis tantsima
iga tulija tuule pilli järele. Lainetus isesugune järsk, kärsitu,
terav. Mis jääb madala põhjaga laeval, missugused ju Peipsil
ja Emajõel üksinda sõita võivad, niisugusel veel muud üle,
kui kõige veidramalt rulluda.
Õnneks ei tarvitse me neid kohalikke iseäraldusi see kord
lähemalt tundma õppida. Sest ilm on ilus, nõrga tuulekesega,
millest parajasti jätkub ainult selleks, et ka järvel võime imetleda neid fantastilisi Peipsi laevu, mis täies purjes tulles ja
minnes mõjuvad nagu mingid nägemused." (P. Olak.)
Madal on Peipsi rannast. Eemal kaugel paistavad veest
välja suured liiva leetseljakud, just nagu koletute vette vajuiid elajate tumepruunid seljad, millele kinnitatud kalurite
paadid. Ei siin saa kuskil paadiga otsekohe rannale, vaid
tuleb jätta vene kaugele madalale ja tassida kalad, võrgud ja
kõik raskused seljas koju, sammudes kohati põlvini vees; ka
hobustega sõidetakse paadile vastu, kui on suuremaid raskusi
muretseda maale. Ainult jõgede suus on Peipsi järsttm, võimaldades maanduda õtse rannale.
Lohusuu ja Vasknarva poole. Läänepool liiguvad meist pikkamisi mööda V a r n j a küla — kõige algupärasem küla Eestis,
sest teda moodustab üksainus tänav, millel aga ligi 2,5 km
pikkuselt mõlemal pool elamud on asetund. siis K a s e p ä ä
(n. n. Vene Kasepää) oma, valgete majadega kõrgete puudevõrade varjus, S о f j a ning S u u r - ja V ü i к e - К о 1 к j а
külad. Koik need on tüüpilised vene kalurite korratumad
külad, kus kirjuksvärvitud ja ilustatud majad ilma kõrvalhoonedeta ja ilupuudeta, tindikuivatuse ahjud, vene laul, liarmoonika mäng ning habemikud, vanausulised venelased nii
selgelt vene iselaadist kõnelevad.
Edasi järgneb L a h e k ü l a * ) , kus järve ääres loodepoolsel kaldal L i i v a o j a talu maa sees v a n a k a l m asub,
*) Tartu-Lahekiila on reisij. auriku „Laine" sõidulim.
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kust veel praegugi sõjariistu välja tuleb. N i n u k u l a )
(järgm.) juures on loodus juba teistsugune: kuna ülalnimetatud külad kõik madala, liivase ranna ääres asuvad, on Ninaküla innres rand kivine — suur tihe kivik kaitseb randa lainete edaspidise tegevuse eest. Kultuuriliselt on Ninakuki
kõrgemal järjel kui teised vene kiilad Peipsi ääres: siin
elavad õigeusulised venelased.
Pärastpoole läheb rand jälle madalamaks. Peipsi põhjarannal künni Vasknaivani on rannik kitsas Hivaseljaiidikuline
vöö, niis piiratud üheltpoolt Virumaa soode ja rabadega, teiseltpoolt järvega. Selle tõttu tundub see maaosa sisemaast
täiesti eraldatud olevat, seda enam veel, et siit ühtki suuremtt teed sisemaa poole välja ei vii.
Nii on Peipsi kallastel kiilad peaaegu kõik Vene külad,
elanikkude arvu poolest rahvarikkad. Pea sissetulekuallikaks
on muidugi järv. millest püütakse suurel hulgal kalu, mida
veetakse laiali sisemaale. Pea kalapüügi ajaks ja ühtlasi ka
suuremaks tulutoojaks on kevadine tindipüük. Tinte püütakse
Peipsist iga kevade määratumal arvul ja kuivatatakse sellekohastes ahjudes enne »lülitamisele minemist.
Tähtsa sissetulekuallikana esineb raunavenelasele ka aed.
milles kasvatab ta eestkätt sibulaid, sigurid ja kapsaid. Peipsi
ranna sibulad on pea iile kodumaa tarvitusel.
Võib randa mööda laeval jätkata reisi kuuni Lohusuuni ehk
edasi Vasknarvaui, kuid huvitav oleks siin ranniku kõrgemal
kohal teha j a l g s i m a r s e h r u u t i.
Ninast — Lolnisuhu. Nina külas maha minnes läheme otse
läänepoole ning jõuame 3—4 km pärast A l a t s k i v i l e —
J u h a n L i i v i kodupaika, L a k s i T õ n i s e
hingemaale.
Mõlemad puhkavad Alatskivi kalmistul: Juhan Liiv — vasakul pool peateest, peaaegu kalmistu keskel, Laksi 1 õnis —
peateest paremat kätt, värava lähedal. Laksi Tõnise hauda
ilustab kivist mälestusmärk, kuna Juhan Lllvl haual hhtne
puurist seisab. Kalmistust pool km idapool on A l a t s k i v i
l o s s (lossis asuva б kl. koolijuh. hra N. Kool, ehk tema äraolekul asetäitja, võimaldavad turistidele einet ja puhkust leida
ning tarvilikke juhatusi saada) — üks toredamaist ehitusist
Tartumaal
ning teda ümbritsev uhke park.
Viimasest
paarsada sammu põhjapool läigib A l a t s k i v i j ä r v , mille
kitsamast kohast viib sild üle järve põhjapoolsele kaldale,
kus kõrge puudevõra vahel tõuseb L i П n a m ä g i
vana
Kesti maalinn.
Alatskivist 1 % km loodepoole minnes tõuseb maantee
vasemal, põhjapoolsel küljel üles järsk K o o l j a in ä g i, kust
*) Tartust võib „Kütteveo" laevadel sõita Ninani (lähim
sadam Alatskivile) ja siit alustada jalgsituuri üle Alatskivi
mööda rauda põhjapoole — Mustvee ja Lohusuuni.
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surnuluid leitakse; õtse tema vastas, paremat kätt maanteed
aga — K a l e v i p o j a s ä n g , mis samuti üks eudiseist Eesti
maalinnest. Kalevipoja sängist paarsada meetrit loodepool.
üle jõe, on L a s t e n i i d u m ä g i — üks kõige suureviisilisemaist Kesti oosidest (vallseljakuist), mis on koos suurtest
paeklibudest.
Alatskivil ei jäta keegi vaatamata siinset „Linnamäge",
samuti „Punast Allikat" — sinine ürgorg ja viimase suus,
Alatskivilt läbimineval endisel Peipsi piiril asuv delta.
Umbes 2 km Kalevipoja sängist loodepoole asub sügavas
orus ilus K u n i n g v e r e j ä r v , mis enne palju suurem
olnud, nulle üle tunnistust annab endine järve ^ randjoon.
Kuningvere järvest veerand km edela poole on Savastvere
külas S a v a s t v e r e j ä r v u j u v a t e s a a r t e g a , viimasest pool km loodepool on M u s t j ä r v , millede vahel lookleb sügavas, kanjonlsarnases (järsakorus) jogi. Muu osa
mõlema järve vabel võtab oma alla kõrge seljak, mille peäl
asub terve rida k ä ä p a i d .
Mustjärvest Kallasteni võime tulla kahel viisil: kas kirde
sihis läbi P a a p s i o r u ja T o r i l a k ü l a , mis oma vanade
elamutega üks huvitavaimust küladest terves Kodavere kihelkonnas, — või uuesti tagasi läbi Alatskivi ja A l a s o o ning
Aa p s i p ä ä külade. Viimasel juhtumisel esineb meie ees
P e i p s i v a n a r a n d j о о п, mida mööda minnes avaneb
avar vaade Peipsi järve ja soise nradaliku peale ühes K a a n ja V i 1 a j ä r v e d e g a. Aapsipää ümbrus on nii rikas rändrahnude poolest, kui vaevalt mõni teine koht Kodavere kihelkonnas: kivi kivi kõrval lebab siin, ning eemalt vaadates ei
näe maapinda nende varjus sugugi.
Nii jõuame (> kiu järel Alatskivilt lugedes ja 7 km järel
Mustjärvest arvates, lõpuks Kallastesse.
Kallaste asub 11 m. kõrgusel punasest devoon-liivakivist
kaldal, mille jalal lained on välja uhtunud s a m b a i d ja koopaid, n. n. ni u r d к u 1 p a i d. Venelased nimetavad Kallasted
- Krasnõia (iorõi. Liivakivi kihis on näha tihti k u r r u t u s i (voltis!) ning ülemises osas auke — k a l d a p ä ä s u k e s t e p e s i . Veepinnal esineb s i n i n e d e v o o n-savi.
3 km Kallastelt põhja poole on K o d a v e r e
alevik,
kus K o d a v e r e k i r i k seisab. 4,5 km loodepoole randa
mööda edasi minnes jõuame R a n n a asundusse, mis kuulus
oma tammiku poolest, mis õtse, järve kaldal seisab. Umbes
1 km Rannast kagupoole seisab läänepool maanteed hiigla
o h v r i t a m ni, mis küll seest ära põlend, kuid ikkagi veel
elujõuline on.
Ranna mõisast jõuame 7 km pärast Omedu külla, mis üks
kõige vanemaist Eesti küladest Peipsi rannikul. Sealt viib
meid parv iile Omedu jõe E e s t i K a s e p ä ä s s e ,
Veel 7
kiu pärast jõuame M u s t v e e a l e v i s s e . See on suurim
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alev Peipsi kaldal, jõe, sadama la hulga kauplustega. Siin
võib ennast reisija mitmeti varustada edaspidiseks rändamiseks.
Mustveest Lohusuu poole edasi sammudes jõuab rändaja
8 km järele K a i raa k ü l a koolini (end, Ninasi postijaamas),
kus õp. hra \i. Lius Tartu Turist-Uhingu esitajana huvirändajalle abiks on,
Siit L o h u s u u ni (Tartu Turist-Üh. es. õp. hra Raudsepp)
veel б km. Lohusuust võib vastupidises suunas üle Avinurme,
Paasvere, Simuna
- Rakke, Kiltsi ehk Vägeva peale alustada marschruuti nr. 8. Viimasest mitte huvitatud asuvad
Lohusuus laevale ja sõidavad veel idapoole.

Parv Omedu jõesuus.
Järgneb R a n n a p u n g e r j a
tähtis palgiparvetamise
poolest. Ka võib siin selnesti tähele panna Peipsi endist
randioont. Samuti siit keerab suur postmaantee, mida kaudu
Peipsi äärt mööda Lohus uhu tulime, rauna äärest ära põhjapoole Iisaku ja edasi .! õ li v i peale ning läheb lõpuks mereni
välja. Rannapungerjast idapoole ака esinevad ikka selgemalt
liivaluited, mis kitsa vööna kunni V a s k n a r v a » ! viivad
ja mis põhjapoolt Virumaa s o o d e ja r a b a d e n a piiratud
on. Juba vähe maad, mõnes kohas vaevalt km võrra sügavamale südamaale minnes, algavad läbipääsematud Alutaguse
•ood ja tabad, mille tõttu see maaosa sisemaast täiesti eraldatud tundub olevat. Seua enam veel, et siit ühtki suuremat
teed sisemaa poole välja ei vii.
Tarvilisel korral saab siin (Vasknarvaa) turist juhatusi
postkontori ülemalt hra Sepp'alt. Siit võib laeva] Tartu tagasi
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pöörata elik teisel laeval sõita Narva jõge pidi allapoole,
Kulguril, inis Narva läheduses.
Võõbsu poole. Praagast pöörab laev lõunapoole. Vasakut
kätt Paistad kaugelt Vene rand, ees Piirissaar — madal, lame
ja peaaegu metsata soosegane saar. Paremal pool sood-rabad,
kaugemal metsade viirud (Kastre-Peravalla). Peaaegu tühjana näiv maa. Ikka kitsamaks jääv järv, ikka lähemale tuleb
võõras maa vasakut kätt. Paremat kätt läheneb M e h i koorma.
P e i p s i ja P i h k v a järvede vahelist kitsast
kurku kaudu, mille rannad midagi tähelpanemisväärilist ei
paku, jõuame V õ õ b s u , kust Räpina kaudu Petserimaale
tungida maksab, vt. marschruut nr. 22.

13. Emajõgi — Võrtsjärv ja ümbrus/)
Emajõel. Sõit algab Tartu sadamast — ülesse Võrtsjärve
poole väikesel madalapõhjaga jõelaeval, lastes mööduda Emajöe-oru panoraami. Võõrale on huvitav silmitseda Eesti suuremat jõge ka tema ülemises jooksus: kärestikke, lookeid, silmuseid, kallaste uhtumist, umbkooldeid jne. Paiguti esinevad
veetaimed ja veelhuuid. Ainult eriliselt madala istuvuse tõttu
pääsevad seesugused laevad Võrtsjärvele ja käivad Oiuni,
Tarvastuni, Suislepa»!. Sügavamalt istuvate laevade pääsemist mööda jõge ülesse poole takistavad Kärevere, Muuga j t.
kärestikud, mille puhastamine aga võimata, sest Emajõel ja
Peipsil tegutsev jõepuhastaja „Peipus" Jänese raudtee silla
kui ka Tartu linna sildade alt kuidagi läbi minna ei saa.
Tuleks sügavamaks teha ka Oiu, Suislepa ja Tarvastu jõesuud.
Kärevere juures läheb maantee üle jõe, niisuguse ühenduse
teeb parv, mis alalõpmata ühe ja teise kalda vahet venib.
Jõekaldad on siin madalad, nendel heinamaad. Peaaegu
jõepinnal tuleb nähtavale valkjas-hall, veidi kollaka tooniga,
savikiht.
Kärevere Ja Võrtsjärve vahelisel teel tuleb ainult 3 talu
ehk kohta ette: Reku, Palupõhja ja Oisu Võrtsjärve kaldal.
Teised talud on väiksed ja jõekaldast võrdlemisi kaugel, välja
arvatud paar-kolm ülikehva kalurite peret. Sõidad kilomeetrid
ära ja ei näe peale jõe lõppematute käärude ja ühesarnaste
heinakuhje mitte midagi — tühi ja ühesugune on Emajõe keskmine jagu.
Võrtsjärv on 30 km. pikk ja 13 km. lai, tema kõrgus merepinnast — 35 meetrit, seega 3 meetrit rohkem kui Peipsi oma.
Muinasjutu järele olla Võrtsjärv enne teisel kohal olnud ja
püha, kuulund puutumatute hulka. Seal pesnud aga keegi naine
*) A. Parts — Võrtsjärv (Turist Kagu-Eestis).
— Süstal ümber Eesti,

J. Maide
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Võrtsjärves oma lapse pesu. Kohe tõusnud järv kõrge halli
pilve näol üles ja kukutand end suure kohina ia mürmaga
praegusse kohta. Oma vee halva maitse pärast amiudki rahvas temale ka Virtsjärve uime.
Võrtsjärvega tutvumiseks on valida kaks võimalust: 1) soita
laeval üle järve tliuni, Tarvastuni ehk Suislepani (kui viimaseni laev läheb), 2) maanduda Jõesuus ning jätkata rännakut Võrtsjärve idaranda mööda. Vististi on viimane mitmekesisem. (Muu seas võiks tähelepana rannal esinevaid
rändkiva, rannarõõneld jne.).
kakke küla juures ulatub järve 0,5 km:it pikk suurtest
rändrahnudest moodustatud maasäär, mida nimetatakse Kari-

Võrtsjärve idakallas.
laiiimr as. lähedal esineb tore, kõrge, punasest keskdevooni liivakivist järve kalda profiil. Siin näeme veepiiri!
mõne meetri laiuse rusulava, liivakivi sees sügavaid murdkulpaid, mis lainete tegevuse tagajärg.
Kalda serval ja veerudel roomavad, põõsad ja kasvavad
mitmesugused puud. Kõrgele rannaservale tõustes näeme,
et järsk rannaprofiil on moodustanud laia kiiluna läbilõikest,
kuna teine kõrgendiku hõlm on kadunud, s. t. äraulmtud.
Tammelt paar kilomeetrit edasi lõunapoole esineb rannikul
laialdane ava-taimkattega rändluidete ala.
Edasi lõuna poole rännates tuleme 1.tilli sohu, kus kaks
väikest rannajärve, Must- ja Valgejärv, tähelepanu omavad.
Kui soos matkamine liiga väsitav pole, võib siit otseteed
Rannakülla ja Sautrele tõrva ja terpentiini vabrixut vaatama
minna, teisel iuluisel aga läbi Valguta asunduse maanteed
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üle Paaslandi Pikasilla poole võtta. Valuutast PlkasUbde
S a b paarkümmend km.it
P i к a s i 11 а 1 ärgu unttrtatagu
vaatamast kohalikkude pidude paika - Aakre Vooremäge.
Sinna
matkajale
avaneb
jällegi
kaks
^maiust
1) kä otsejoones maanteed Tõrva või 2) siiru-vi.ru külavaheleidI Jõgeveste mõisa kaudu Melmesse. Eriti kena on tee
Pikasillalt Kulli kaudu, läbi Laanemetsa, Jõgeveste.
Kllomäelt on avar vaade üle terve ümbruskonna. Ka

p u l S r t kehakinnitust elavad matkajad siin suurema

vaevata - eriti Soontaga metsaülema hra Q. Valdmanni
lahkel korraldusel.
lõzevestl
mõis asub
kaunis
ümbruses.
Ajalooliselt
h u v S paik on B a r k l a i d e T о 11 i matusepaik. Se on
kivihoone, mille seinadel sõjakangelase elulugu.
lõgevestelt Helme 8 km, sealt laageperra 12 km.
Viimases tiisikushaigete sanatoorium ülemarst Dr. Noid
T T Üh esitaja), vt. pikemalt marsehr. nr. J4.
ägas sõtt k s Puka jaama, ehk üle Võrtsjärve 1 ärtu,
või Ше edasi üle Karksi-Nuia Halliste jaamani kitsarööpalise
kust sõitu võib jätkata kas Pärnu ehk 1 alluma
suunas.

14. Taevaskoda.
Tartust laevaga mõõda Emajõge alla Ja, km. 8 enne selle
suubumist Peipsisse, paremale poole mööda A h j a Jõge
km 15 ü esse kunni L ä ä n i s t e n i , sest kõrgemale e. paase
laevad. Sel liinil teevad suvel sõite er.laevad. Läänistest
iala km 20 edasi lõunapoole.
*) Ei ueata kaua Läänistel, aurulaevasoidu viimases
Dunktis' Ahja jõel ja tähtsal metsasaaduste
parvetam.se
k e s k . ' u n k t l l ä h e m e ka mõõda toredast orgmaastikust, mis
Aha j f p a h e m l kaldal. Akste küla kohal, kus vesi ul.tunud
Jegade Jooksul devoon-Ulvakivisse sügavad orud, nulle pohlas jookseb väike ojake, veerud aga praegugi näitavad jalgu
k ä d a ° aflatormav vesi püüab tasandada maapinna reljeej.
Ilus on siin la ka õpetlik sammuda nendes sügavates orgudes, kus tihti voolab kuldavecn.lt .Ulk. Tõttame l a e v a s k o t t a ilusamasse paika devoon-liivakivi alal.
T a e v a s k o d a " asub umbes 20 klm. Läänistest lõunapool
Ahja õJ kaldal, Valgesoo küla lähedal. Ahja
Õ2jOOkseb
sii.
laias, võrdlemisi
järsu
veergudega
uhtlammorus
tehes suufi lookeld ja silmuseid, mis peaaegu kokku
puutuvad
Lammil
on
niisked
luht-heinamaad,
veer») Viator'i nime all ajalehes ilmunud kirjeldus.
••) Miks kohta Taevaskojaks hüütakse, selle kohta ei saa
enam rahva suust mingisugust seletust. Mõned aga arvavad,
et siin enne ohvripaik olnud.
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sudul männametsa tukad. Jõel on võrdlemisi suur lang, mispärast veel võrdlemisi kiire vool. Ülespoole aheneb lamm
ja veerud muutuvad kõrbemaks ning järsumuks. Parem
kallas <»i enamasti järsk, pahem madal ja kerkib õige pikkamööda, olles kaetud peenlase männametsaga..
Huvitav koht on
Suur Taevaskoda, mis just Võnnu ja Põlva kihelkonna
piiril. Ahja jõe parem kallas on siin üle 20 meetri kõrge ja
väga järsk. Terve kallas on devoon-liivakivist. Peäl on
puhas, valge liiv, mis uhutud sooniliseks vihmavalangutest.
Alamal on tihe liivakivi, millest käivad läbi põigiti paksude
kihtide praod, nii et võib alt lugeda üle kümne kihi. Allavarisemid liiv ja rusu on keskpaigas sünnitanud rusukoonused, mis tekitand nagu kõrgema künka vastu järsku kallast.
Kahelpool uhab aga jõevesi otsekohe kallast, voolides seda
ümmarguseks,
sooniliseks,
koopataoliseks.
Sest
Ülalt,
Kimõra oru poolt, jookseb vesi kiirelt üle kivise kärestiku
otsekohe liivakivi vastu, tungides kihipragudesse, aukudesse,
suurendades neid ja kandes edasi uhutud liiva peaaegu täisnurgas; mahavarisend liivarusu ei lase vood libiseda edasi
vastu kallast, vaid, tehes käänaku, tormab ta mitukümmend
meetrit alamal jälle vastu liivakivi-kalju nurka, purustab seda
ka siin, õõnistades alt vähemaks, kunni langeb alla ülalt
suurem pank.
See vähe loogataoliselt nõgus kallas on üks ilusamatest ja
õpetlikumatest, sest siin paljastub devooni-kiht õige paksult.
All kaklajalal jookseb välja väike allikas, mis uhtumid sügava
koopa liivakivisse. Vesi suliseb nii meeldivalt, et tahtmata
peatad siin natukese aega. Külmas vees kasvab vaevalt
üksik mailane, kuna rusukoonusel vähe rohukamarat maasikavarte, pajulillede ja oblikataimega.
Sajad nimed on lõigatud pehmesse liiva-kivis.se. ühed
madalal, teised mitmed meetrid kõrgel, kuhu oli tarvis
ronida redelil, või lasta alla köiega ülalt kaljuservalt. Ühingud, koolide klassid on jätnud järele mälestuseks nimed või
üksikud tähed.
Kalda vastas on pahempool jõge leetkallas. mis täiesti
lage. Kuival, liivasel pinnal lõbustab ümbrusk. noorsugu end
ringmängudega.
Siit on ka vaade kõigekenam, iseäranis
õhtupoolel, kui päike valgustab kaldaalust.
Ülal kaldaserval kasvab tihe okasmets, enamisti männad, mille juurte
ümbert varisenud malta liiv, jättes järele poollibamisi veeru,
kuhu tahavad väikesed männad kinnitada oma juured.
Üles ronida ei ole kerge, kuid tasub siiski vaeva, sest siin
võime tutvuda huvitava lainelise maapinnaga, mis algab siit
lõunapoole: siin on kõrgem kühm, seljak, kuppel, kuid samas
on jälle sügav auk, mis kattunud haabadega, kaskedega.
segametsaga. Üksikud mustikavarred, härgheinad ilustavad
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metsaalust; tõrvalill ja pajulill tungivad
päikesepaistele
kaldaveerule, kus põõsaste all punetavad vaarikad.
Mõnedsajad meetrid ülemal on
Välke Taevaskoda, samasugune kõrge liivakivi-kallas, kuid
vähe madalam, aga isegi ehk huvitavam, sest siin uhub jogi
tervet kallast. Siin on keskel suurem ja sügavam koobas,
voolava allikavee tagajärg, kuid rahva jutu järele algavat siit
maa-alune tee, mis viivat kaugele.
Teine allikas on
V. Taevaskoja alguses, kus võib tähele panna valget ja
punast savi, mis vaheldub õhukeste kihtidena.

Väike

Taevaskoda.

Veevood on uinunud liivakivi-kalju täiesti siledaks, uuristand pehmesse massi sügavad sooned, augud, õnarad. Mõnes
kohas käivad pikalt kitsad simsid, mis tekkind sellest, et
pehmema liiva-kivi vahel on tugevama kiviliigi õhukesed
kihid. Jogi ise on vastu kaljut õige sügav, misläbi keskmisse
koopasse pääsemine on takistatud.
Taevaskoja juures muudab jogi oma jooksusihi. Esiteks
jookseb Ahja jogi kirde-sihis peaaegu Kiidjärveni, siin pöörab
aga õtse kagusse, voolates ses sHüs Taevaskojani, kus jogi
jälle hakkab jooksma kirdepoole. Kõigeilusani osa on just
Taevaskoja ja Kiidjärve vahe. kus koserikas jogi voolab
9»
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enamasti kõrbete, järskude kallaste vahel, olgugi, et nende
kõrgus ei ulata Taevaskoja kaljudeni. Võiks siiski veel
nimetada ilusamaid punkte, mis ümbruskonna rahval rohkeni
tähelpandavad ja muinajuttude läbi tuttavad.
Niisugused oleksid (alates Väike-Taevaskojast üles Kiidjärve poole): Savi mäe nukk, kärestik Sae saarega; Laaritsmägi, Mõsumägi, Kakumägi, Kindäpäkä, Vauakivi, Pikapõllu,
Mõtstare, Savioidu, Piiröidu ja Küdjärve (Kiigjärve, Kidijärve). Iga punkt kujutab kõrgemat ja järsumat oruveeru
kohta, kus j õesilmus või -looge uhab veergu ja tekitab
järsaku, paljastades aluspõhja, devooni-laderneid. Mõnes kohas
voolab jõgi kahe kõrge kalju vahel, tekitades huvitava
kärestiku; muidu on ikka üks kallas kõrgem, järsum, teine
madalam, laum. ühe okas- või segamets kallastel, kiireltvoolav jõgi, kenad kõrged kaldad, — need teevad just Taevaskoja ümbruse üheks ilusamaks kohaks Kestis. Ka ei ole
suvel ligipääsemine siia raske, nagu algul juhatatud.
Tartu Turist-Ühingu poolt väljaantud reisijuhises „Turist
Kagu-Eestls" on Taevaskotta pääsemiseks veel teine marschruut kirjeldatud, mis algab V õ r u s t ja läheb põhjapoole
järgmisi punkte kaudu. Vöru-Tartu mnt. — Voo jõe kallas —
Kirapää kantsi varemed — Väimehi kühmuline ja järvedega
vahelduv maastik - Tille jõe ilus ja huvitav org (22 km.
Võrust)
Varbuse mõis (suure pargiga) — Aarna —
Taevaskoda (uiu 30 km. Võrust). Siit jala veel 21} km.
Läänisteni, kust laevaga Tartu saab (tuleb laeva sõiduplaaniga
ette vanistuda!)
Neid kahte, vastupidiseis suuues kirjeldatud marschruuti
ühendades, saaks Tartust Ahja jõe — Taevaskoja kaudu
Võruni pika, kuid vaheldusrikka marseliruudi.

15. Otepää kuppelmaastik ja Pühajärv,
„Lõuna-Eesti SchveitsV)
Lähem raudtee jaam Pühajärvele on Pritsu, Tartusi
.37.5 km. Valga poole, I tund lil min. sõitu. Pühajärvele
Pritsult 13 km. kagupoole.
Soo servale asetatud jaama ümbrus ei paku huvi. Peatuda
võib Vi km. eemalolevas postimajas. Siit on saada ka
hobuseid ning einet. Vähe eemal on Palupera asundus, millest möödudes varsti keerab tee paremat kätt Otepää poole.
Raudtee jaamast üle Otepää Pühajärvele sõidavad suvel ka
autobussid (Pritsu Otepää- Puka—Otepää -Pritsu).
Maantee läheb tasasemal alal, kus põllud, madalamal heinamaad, vähem soo ja metsatukad vahelduvad. 5-al km. võib
Y-i km. pahemat kätt kõrvale kirdesse kalduda ja tähelepannu
*) Turist Kagu-Eestis: Pühajärv — G. Vilbcrg.
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Р а ] ii veskit, kus sisseseatud turbiiniga ja valtsidega püüli
tegemine. Veskis on elektrivarustus. Kena on ka paisjärv
väikesel ojal, mis voolab Elva jõkke. Palu veski sisseseadete
vaatamine on iseäranis soovitav koolidele. Ligi 1 km. Otepää
poole järgneb Palupera valla- ja selle järele koolimaja, kus
võib puhata.
Edasi selgub ikka rohkem Otepää-Karula suurkuplite
valdkond. 'Гее viib loogeldes künkast üles, künkast alla. Siis
jälle kink, küngas, lohk ja lohu põhjas oja. Vaheldusrikas
ala põldude, niitude ja saludega.

Otepää

maastik.

Mida lähemale Pühajärvele, seda suurem on üksikute kangaste ja kuplite relatiivne kõrgus. Otepää künkhse moreenmaastiku ilu tuleb rohkem nähtavale, üllatades iseäranis
põhja-eestlast, kes harjund liikuma tasasel maal
Küngaste
vahel on sügavad häilud, kausid, moldorud jne., kus asetund
sood ja järved.
Paar km. Ottepääst, kui alev ja kirikutorn juba hästi näha,
on teelahe. Siit on võimalus minna Otepääle ja sealt Pühajärvele.
Kavatseb rändur marschruuti jätkata Puka ehk
Sangaste sihis, siis tuleks vaadata järjekorras: Otepää alev,
Linnamägi, Munamägi, Pühajärv. Ilmjärve peale edasi ehk Pritsule tagasi sõitjalle on soovitav Pühajärvega algada. Seks tuleb
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keerata paremat kätt teed „Tamme" talu juurest. Tee ääres on
mõned huvitavad oidud (põldaugud), kus tihti kuivelmalni
suve! vesi. Paremal pool madalamal heinamaal on K u r n a k e s e, J a a n u s e ja K u k e m ä e järv. Suvel kaovad need
järved tihti vesitaimede lopsakusse. Need on aheljärved
endisel suurel ürniõe lammil, mis oli ühenduses pühajärvena.
Praenu saavad nad oma vee allikaist ja kevadisest veest,
mis nõrgub ümbruse veerjatelt põldudelt ja aasadelt. Üldse
kuulub Pühajärv« ümbrus Lõuna-Eesti hajajärvede valdkonna
Otepää järvedealasse, milles võrdlemisi palju järvi. Üksi
Otepää kihelkonnas leidub umbes 80 suuremat ja vähemat
järve. Pühajärve lähedal, kirdes, on soo keskel mudane
N e i t s i järv, ühendatud kraavi abil Pühajärvena.
Pühajärvel*) pakub huvitust Pühajärve loss parnina, kus
haruldastest puudest on nimetamisväärt 1 korgltamm ja hulk
mandsluturia pähklapuid (J. Kaski teade). Luba lossi ja
pargi vaatlemiseks ja tarvilikke juhatusi saab lossis asuvalt
ringkonna valitsejalt hra Sterkelt.
.luba aastakümnete eest oli Pühajärv ja ta ümbrus haruldase loodusilu tõttu lugupeetud suvituspaik ja armastatud
väljasõidukoht. Siin leidus suvitajaid siis peaasjalikult Moskvast ja Peterburist ning isegi paljud väljamaalased peatusid
siin läbisõidul, et Eestimaa ilusamat kohta oma silmana näha,
sest Pühajärv oma kõrgete metsana kaetud kallaste ja saartena ning kuppelmänise ümbrusena võib julgesti võistelda
Soome ja Saksamaa ilusamate kohtadena. Pühajärve kui
suvituskoha väärtust tõstis tol ajal veel asjaolu, et siis saarte
ja puiestik» korrashoidmiseks kuludena kitsi ei oldud, ninn
siis juba. aasta neljakümne eest, suvel alaliselt ka muusika
männis.
Praenu ei ole veel jõutud ilmasõja ajal hooletusse jäätud
parki ja üldse järve ümbrust tarvilikult korda sääda. Ka
suvltamisena sääl on raskusi — korterite poolest ja raudteena
puuduliku ühenduse pärast.
Pühajärvele
turistide-kodu
korraldamise
on
Tartu
Turist-Ühinn oma ülesannete hulka võtnud, sest just siin on
meie turist-ühinnute euernilisemat ja ettevõtlikumat korraldavat tegevast iseäranis vaja. Praenu tenutseb siin eraettevõttel kohvik-restoraan, kus ka muusika.
*) Pühajärve nimi on pärit eestlaste paganuse ajast. Siin
oli jumalatele ohverdamise paik. Nähtavasti on vanemal ajal
Pühajärve ümbritsenud tamme metsad. Veel praenuni kasvavad igivanad tammed ta kallastel. Üks vaatlemisväärt suur
tamm, umbes 7 m. ümbermõõta (J. Kaski teade), on asunduse
pargist läände, Puka maantee ja järve õtsa vahel, niidul heinaküüni juures. Teda nimetatakse Peetri tammeks.
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Pühajärv on 3,4 km. pikk (põhjast lõunasse) ja kõige
laiemast kohast 1,3 km. lai (Kangru lahest — Kolga laheni).
Järv on pikerguse kujuga, mitme kääru ja tähekesega ning
4 saarega: Sõsarsaared, Kloostri saar ja 2 Lepassaart. Keskmine sügavus 5 m., kõige suurem S,5 m. läänepoolse kalda
lähedal Angiinina juures.
Lossi palkonilt avaneb kena üldvaade Pühajärvele (vahelduv järvepind saarte ja kaugele järve tungivate poolsaartega .
Paremini paistab Pühajärve ilu kui teda vaadelda Järvelt,
lootsikult. Viimaseid saab Pühajärve asundusest järve kaldal
asuvatest taludest (Koigalt j . t.). Lootsiku kukudes paistavad kõrged sega-metsaga kattund järvekaldad rohelise palistusena, mäeveerud, kupeljad põllud viljaga, kena loss asunduses, talud viljapuu aidadega jne. Kaugemal Hobuse magi,
Marjamägi, läänes Murumets, Arula mäed.
Lootsikul võib sõita kõige pealt . S õ s a r s a a r t e l e —
kaks saart, mis ühendatud madala ja kitsa kaelaga. Mõlemad
saared .... kattund peaasjalikult kõrge lehtmetsaga, mdles
palju tammi, saari, vahtraid, jalakaid, lepp. Mõned olge lamedad põlised puud. Alap.üstus: koer-õispuud, toomingad, leedrtpuud kuslapuud. Rohtkasvudest on huvitavamad kaopakau
(kevade poole), hammasjuured; üldse lopsakas viuarmastajataimestik Läänepoolsel saarel väike torniga tahutud a k,dest majake, mis nüüd hooletuses (nimede rohkus seintel!).
Teised Pühajärve saared, mis lõunapool, - üks "usam Jui
teine. Koik nad näivad ümmarguse, rohelise kuplina tõusvat
järvepinnalt. Kõige lähemal on K l o o s t r i №
mis võrdlemisi kõrge pinnaga. Kaks viimast saart JreRa!AJ,*"S
- on madalad, segametsa ja võsastikuga kattund..Isegi sood
on neil väikestel maalappidel. vahe dudes paliitaob^e metsaga.
Pühajärve lossi juurest võib mööda idakallast edasi nunna,
tähele pannes taimestikku võrdlemisi Järsul ^a dave^uL
Metsik park kirde nurgal valdab laiutajat; edasi u t t i väiKe
S u l a - o j a , tuues vett Väike Munamäe ^ l v a l t sdUkakesesj,
mida mõned Emajõe allikaks peavad. La m a p i i n ^ a põllud
mõned sügavamad orud. **&**№$£?$**
pStafäm
N ü p l i - o j a , mille kaudu voolavad Nuplijaryt veed Pühajärve.
Hobusemäe lähedal suubub veel vaike M u l k e o j a .
Ida kallast mööda. Tedre talu kaudu p U i e b k a . H o b » « . « i
и м , . ІЛІІГГІЫЧЯЧ ii lärve pinnast luu—uu III.
kõrbemal Mäeveerud on kohati õige järsud, ni, et kaldanurk
Kõrgema. я и » и ' "
„ K a g u p o 0 „ e veer on lamedam,
jarvepoolsel küljel tmti ou <" • M Y , . . ,,,, ,,,.,>, m i < д і і > п
kolmeastmeline. Mäe kõrgema te osade vahel on lohk, mis õieti
kaheastmeline, nähtavasti voolava vee too.
Üles tuleb Hobusemäele minna siira viira levikust läbi.
Mailt avaneb kõige ilusam vaade Pühajärvele. Otsekohe ees,
ічіп
m r ninna keskel järv välja voolava Väike-Kmajõega.
Vähe SSTSmSSU
kangemal teised saared metsakupli-
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tu«a, kaldal palistusena mustavad metsad. Poolsaared tungivad järve, tekitades soppe ja käärusid. Lääne pool talu aasadega ja lapiliste põldudega. Kaugemal eemal põllud, talud,
metsad, aasad, .lärvepind lägib hõbedana, ning kõrgel sinab
taevas.
Lõunapoole paistab Otepää lainjas, kiihmuline maastik.
Kagus M a r j a m ä g i (vähe madalam), M ii 1 k e m ä g i , selle
taga О l a m ä g i ja teised künkad. Siin on vaadata, mõelda,
järeldada. Kui siin küllalt vaadeldud, võib minna alla järve
äärde, kust Väike-Emajõgi välja voolab. Võrdlemisi väike on
siin Emajõgi, loogeldes soisel heinamaal. Järv on jõe väljavoolu kohal mudane või porikasliivane, kuna kaldad on kõikuvad ega luba lähedale astuda. Tagapool n. n. .1 a u s a käärus
kasvab tille roostik, kus prääksuvad pardid.
Pühajärve ümbruskondsed kingud ja künkad on siin veelahkmeks, kust loodesihis suuremaist jõgedest voolab Elva,
lõunasihis aga Emajõgi.
Kel aega küllalt ja väsimust ei karda, läheb tagasi läänepoolt järve, kus kallas kohati mitmekesise
taimestikuga.
Teised võivad vana teed mööda Pühajärve asundusse tulla, teel
peatudes Kolga talu lähedal, kus paljastus, mille läbi võimalik
(»tepää ni о r e e 11 - k a 11 e k o o s s e i s u tähele panna. Pühajärve ümbruse kuplid ja künkad on jääaegse voolava vee ning
jää tegevuse moodustused devoon-liiva aluspõhjal.
Nende
küngaste, ja järvede tekkimise küsimust käsitab huvitavalt dr.
11. Bekker oma sellekohases erilises broshüüris*).
Paljastusi võib veel Pühajärve ja Otepää vahel telliskivi
löövi lähedal ning Otepää alevist põhja poole tähele panna.
Pühajärvelt Otepääle läheb tee esmalt üle põllu, pärast läbi
okasmetsa.
O t e p ä ä alev on võrdlemisi suur. Kesk alevit on inajastik
kaunis tihe. Siin leiduvad ka nägusamad ehitused, nendest
mõned kahekordsed. Alevis on postkontor, telegraaf ja telefoni keskjaam, reaalgümnaasium, raamatukauplus,
apteek,
haigemaja, postijaam, politsei. Elanikke 2.000 ümber. Siin
leidub korterit ja einet üksikuile: a) tee- ja söögimajas (M.
Tamm. turu lähedal), b) tulekaitse seltsi ruumides. Suurematele rühmadele on korteri andmises vastutulnud a) reaalgümnaasium, b) alevi kõrgem algkool, c) tulekaitse selts. Kui
seal ei leidu, võib korterit saada Otepää kõrgemas algkoolis
1 km. alevist idasse (koolijuhat. K. Neumann).
Alevist läbi jõudes paistab madalamas lohus ümmargune
kõrge kuppel, — Otepää L i n n a m ä g i . Siin oli Eesti iseseisvuse ajal tugev maalinn, mis pakkus kaitset ümbruskonna
inimestele sõdade ajal. Sakslaste tulekuga Liivimaale kanna*) H. Bekker, Otepää künkline moreenmaastik.
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tas O t e p ä ä * ) kants mitu korda. 1208 piirasid teda liivlased
sakslaste juhatusel ja süütasid ta ära minnes põlema. Maalinn
ehitati uuesti, parandati, nii et 1210 a. venelased kaheksapäevase piiramise järele seda ei suutnud ära võtta. Toidu ja vee
puuduse pärast paluti rahu. Samal aastal piirasid Otepää
liivlased ja lätlased ümber, tungisid kantsi järsult küljelt üles.
läksid linna üle kindluse valli, mis kantsi peal oli, tapsid ja
rüüstasid kantsi ja süütasid ta põlema. Ta ehitati jälle üles,
aga 1216 a. võtsid venelased .selle ära. Samal aastal ehitati
sakslaste abil, kellena rahu tehtud, Otepää kants väga tugevaks, nii et 1217 a. venelased teda 17-päevase piiramise järele
oi suutnud ära võtta. 1223 a., pärast eestlaste mässu, hävitati
kants, mille asemele 1224 a. ehitas piiskop Hermann lossi, kuhu
pani elama suurtsugu mehed. 1386 a. nimetatakse teda veel
kindlaks majaks, 1418 a. kantsiks, 1553 endiseks kindluseks.
Lossi juures oli linn prügitatud tänavatega. Seitsmel mõisnikul oli siis seal maju. 1630 on linn kadund. Vist hävitasid
lossi ja kiriku selleaegsed alalised sõjad. Praegu on linnamägi
pealt keskpaigas lage, veerjas, servadel ja külgedel on kuused.
Rahva juttudes kõneldakse varandusest, mis mäe all peidus.
Linnamäelt avaneb tore vaade Otepää järvedele. Siit paistab kirdes kumerate põllu ja nõgusate heinamaa tükkide vahelt
A l e v i (vasakul), .1 u u s a (paremal) ja taga eemal K a a r n a
järv, kagus P i 1 к U S e järv. Suuremad maanteed venivad
kaugusse pikkade niitidena.
Tähelepanemisväärt on ka O t e p ä ä k i r i k , mis arvatavasti 1234 a. ümber piiskop Hermanni poolt asutatud. Otepää
õitseajal oli siin koguni kaks kirikut, - 1417 a. nimetatakse
peale kihelkonna kiriku veel St. Katariina kirikut, mis asus
nähtavasti alevis.
Otepää alevist 2,5 km. lõunapoole Sangastesse viiva tee
ääres on V ä i k e M u n a m ä g i (vasakut kätt). Mägi on kattund tiheda segametsaga, mispärast Väike Munamäelt vaadet
lähemale ümbrusele ei avane. Kiil aga paistab Suur Munamägi ja mõned kaugemad kohad. Teisel pool teed on T e d r e ni ä g i, samuti metsaga kattund. Selle taga paistab sopiline
N ü p l i järv.
Väike-Munamäelt võib läbi metsade Sulaoja või „Koga"
talu kohalt väikest lääne poole käänavat teed tarvitades minna
Pühajärvele, või jätkata edasi rännakut Ilmjärve — Sangaste
Pühajärvelt võib ka Voki kaudu (tee keerab Pühajärvelt
läänepool, umbes K>km. paremat kätt ja läheb Pühajärve
läänekallas! mööda) Sangastesse minna (huvitav suur kuplite
ala). Lõpetades aga marschruuti Pühajärvega, on soovitav
*) Saksa A d e m p e . О d e n p ä h (caput ursi), vene M e d v e e s h j a g o l о v а.
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minna Puka jaama kaudu, kuhu 16 km. lee lookleb siin kühmudel, kuplitel ja lohkudel, kus vahelduvad metsad, niidud ja
aasad. 4-dal km:i! Pühajärvelt paistab paremal pool M a h a
järv, mis muinasjutu järele sinna rannand ja jõuka Maha talu
oma alla matnud. Jaaniööl kostuvat veel nüüdki lapse hääl:
„Memm ae, kae, järv tuleb!"
Kilomeetrit .? edasi on Arula asundus, kus koolijuh. hra
Heidov turistidele puhkust ja einet võimaldada luband.
Puka poole harvenevad metsatukad ja kuplitelt avaneb laialine ringvaade, — seife ilmaga on isegi Võrtsjärv näha.
Raudtee jaama juures harilikud asutused, muu seas ka
teleioni keskjaam, postijaam. Autobussi ühendus Tõrva aleviga,

16. „Eesti Alpid", Pühajärvelt — üle Sangaste
Valka*).
Harilikus kõnes nimetatakse tähelepanematalt ikka künkaid
mägedeks ja kõrgustikke mäestikuks. Järgmine aste sarnaseks isamaalikuks uhkustamiseks oleks leida Kestis Alpe. Ja
tõesti, kes meie noortest jätaks vaimustuses hüüdma ta: „See
on ju Alpi mägestik!" kui ta esimene kord sattub Otepää kõrgustiku Sangastepoolsesse ossa!
Kui Puka-Arula, Kastolatsi ja Otepää küngastikud ilusaid
avaraid väljavaateid pakuvad, piiravad Sangaste sirged met»
sasalud üinmarikkudcl „munamägedel" ränduri silmapiiri, nagu
meelega tahtes pilku peatada lähema! ümbrusel.
la siin on kõik koguni teisiti, täiesti isesugune ilm, kui
seda lausmaa elanik harjund nägema. Hõbejärved orgudes,
sopilised niidud, nurmed: väiksed õunapuudega ilustatud talud
päikesepaistel istel mäenõlvadel.
Ui tahaks soovitada siit „läbimlnemlseks" mingit teed: siin
peaks „sisse käändma" ja kaks-kolm päeva ümber hulkuma kus õhtu, seal öömaja, kus isu. seal eine. Mõmmikul äratavad
teid karjakellad ja lahke perenaine pakub praegu-lüpstud rammusat piima
millest vististi võiks sama head juustu valmistada, kui seni ainult Alpides keedetud.
Kogemusteta matkajale tuleb siiski teed juhatada: pärast
Pühajärvega tutvumist minna mööda samanimelisest vallavalitsusest, käinda paremat kätt „Torni", „Löndra" ja „Partsi"
talude peale.
„Partsi" talu lähedal on Sangaste ümbruse kõrgem mägi,
N. » „Partsi-", „Hari-" ehk „Leenardimägi", kust Vaigani näha.
Mäele lasi krahv Berg paarkümmend aastat tagasi puust
vaatetorni ehitada, mis veneaegsel verstalisel kaardi! märgitud legendaarse nimetusega: „Püha Leonardi torn". Nüüd ori
ta liävinend.
*) Jurist Kagu-Eesiis
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J. Kaski kirjeldused.

Leenardi mäe kaugus: Pühajärve as. 10, Arula as. 7, Restu
as. 5 Ja Sangaste kiriku j . 8 km.
Sõiduriistal Pühajärvelt Sangaste poole liikudes tuleks see
„Otsa" talu juures (8 km. Pühaj. m.) maha jätta, et „Partsi"
taluni (2,5 km.) jalgsi sammuda.
Mootorsõiduriistale pole tee, mis lääne poolt Pühajärve,
„Vokilt" mööda Sangastele (kirikuni 18 km.) läheb, küllalt
hea; mõnusam on suurem tee Otepää alevi ja Ilmjärve kaudu
(22 km.). Mõlemad teed ühinevad paar km. enne Restu asundust, kus ka Väike-Rmajögi paremale käele kaaslaseks seltsib
ja rändajat kuni Sangaste kirikuni (apteek, tohter, kaupl.)
saadab, seal lõunapoole madaliku metsadesse peitudes.

Kõrgemägi ja Kirgjärv.
Huvirändur ei jäta Sangaste mõisat (kirikust 4 km.» vaatamata, et tuntud põllumehe — Soome alama — krahv Гг. »ergi
lahkel loal tutvuneda huvitavate põllumajanduse harudega ja
ehitustega.
. .
. .
Kuival ajal pääseb jalakäija Keenmi „ I n d o
krjm. ja
..Pekko" metsavahikoha kaudu (unu). 7 km.). Jaam asub keset
ilusat okasmetsa.
Kui rongiga ei sõideta, võib matkata jalgsi
Sangastest Valka. Tee kõlbulik igasugustele sõiduriistadele
(8 5 km ) Silm, mis Otepää ja Sangaste mitmekesises looduses
ärahellitatud. Sangaste mõisast samanimelise jaamani palju
huvitavat ei leia.
.
Jaama-alevikus pikk rida maju ja nende taga savikivi tehase
kõrge korsten.
.
... .. , .
Põhjapoolt ringi üle raudtee sõites järgnevad viljarikkad
nurmed ja (Л km.) I õliste asundus Väike-Kmajõe käänakul.
Veel 1 km., ja matkaja jõuab kenade männistute vahelt orgu,
13<J

-kus pahemat kätt laieneval lagendikul Pedeli- ja Emajõe ühinedes kiire voolus Võrtsjärve poole tõttab.
Jõest ülepääsuks on haruldaselt kena raudbetoonist sild,
mis korrashoitud rohelisel tagaseinal valendab.
Jõeorg allpool pakub loodusarmastajale meeldivaid vaateid. Loodusliselt väga kena on ka väike S o o r u asundus
(sillast paremat kätt И km.): sümpaatilised salud, metsaga
kaetud künkad, vultsev oiake, päikse vastu peegelduv veskijärv jne.
Asunduse koolijuhataja hra Kerk võimaldab turistidele einet
ja puhkust.
1 ee Soonist Valka (üle 8 km.) viib mööda P a j u asundusest (4 km,), niis vabadussõjas kuulsaks sai Valga saatust otsustava verise lahingu läbi. lii olnud kerge läheneda keset lagedat
ja lumega kaetud välja kõrgustikul asenevale kiviaiaga piiratud kindluse taolisele mõisale, kus pealegi arvurikas vene
vägi varjul, ja teda võita. Maanteel väikse ojakese juures
võsastikust väljaastudes — tabas surmavalt vaenlase kuul
meie kangelast Kuperjanovi, kelle eest aga tema truud partisaanid punastele kibedalt kätte tasusid

17. Waik ja ümbrus.*)
Raudteel 273 km. Tallinnast, 83 km. Tartust.)
Vaksal raudteeliinist põhja pool (paremat kätt). Kõrval
post, telegraaf, telefon. Vaksali ruumides einelaud. Vaksali
taga poolsõõrjas puiestik. Voorimelü harilikult väliepoole.
Suurem osa linnast asub raudteeliini ja Tartu maantee vahel.
Linna pääseb Vaksali tänavalt peaasjalikult Nikolai ja Pihkva
t. kaudu.
Hobupostijaam
Herraste tänava! Elisabeti t. kohal.
Turistile juhatust anda on lubanud h-ra Nurk (küsida
vaksalist).
Võõrastemajad: „Central"
Pihkva t. 6. „Commerce" —
Moskva t. 21. „Euroopa"
Vaksali !. 55 (Vaksali vastas).
„Liivimaa" — Moskva t. 2v. „Peterburg"
Moskva t. 18.
„Pärnu" — Pihkva t. 4L „Room" - Pihkva t. 35/37.
Restoraanid: Vaksalis I kl. ooteruumis; J. Eichenbaum —
Pihkva t. 1; „Room"
Pihkva t. 35/37; korralik einelaud
„Säde" seltsimajas — Pihkva t. 6; !. Virkov
Moskva t. 29.
Kohvikud: „Liii" — Moskva t. 21).
Kondiitrid: „Liii" — Moskva t. 20; A. Lillipuu — Kuperjanovi t. 38; K. Kaur - Kuperjanovi t. 5.
Saunad: Nikolai t. 16. Elisabeti t. õ.
*) Turist Kagu-Eestis — E. Kant.
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Juukselõikajad ja habemeajajad: Kuperjanovi t. 1; Pihkva
t. 6; Pihkva t. 11; Pihkva t. 22; Moskva t. 14; Moskva t. 18:
Moskva t. 31.
Kinod: „Ilmarine" — Moskva t. 33; „Rekord" — Puschkini
tän. 4.
Tähtsamad seltsid: „Säde" — Pihkva t. 6, asutatud 1901;
„Valga kunsti selts" — Pihkva t. 6, as. 1922; Rahvahariduse
selts — Moskva t. 16, as. 1912; Valga Põllumeeste Selts —
„Koit" - Moskva t. 20, as. 1913.
Fotograafid: .!. Vinnal — Taunenbergi t. 3; K. Bastikaul —
Moskva t. 11; l i Koemets — Pihkva t. 14.
Raamatukauplused: „Kultuur" — Moskva t. 27; „Postimees" - Pihkva t. 5; J. Ja A. Saar — Pihkva t. .30; E. Tiltin
Moskva t. II.
Ajalehe toimetus: „Lõuna Eesti" — Moskva t. 20-a.
Pangad: Eestimaa Tööstuse ja Kaubanduse Pank. Valga
osakond — Moskva t. 15/17; Eesti Panga Valga osakond
Aia t. 16; Valga Laenu- ja Hoiukassa — Moskva t. 15/17.
Valga Pank — Pihkva t. b.
Post, telegraaf, telefon — Postimajas, Moskva ja Pihkva t.
nurgal ja vaksali juures.
Apteegid: Moskva t. 4, Pihkva t. 26.
Linna haigemaja: Puiestee t. 6.
Arstid: S t s e h a i g u s e d : Hammer — Elisabeti i. 13, J.
Sikk
Riia t. 10, A. Tamberg
Kuperjanovi t. 3.
N a h a h a i g u s e d : .1. Müllerson — Pihkva t. 26.
N a i s t e - j a l a s t e h a i g u s e d : E. (lens — Jaani I. I.
Hambaarstid:
I. ja R. üoerts — Kuperjanovi t. 10,
M. Tamm
Pihkva t. 22/24.
Hariduslised asutused: Linna algkoolid: I — Allee t. 4, 11
Kuperjanovi t. «Pargi t. vastas), III — Nikolai t. 23, IV —
Vee I. 1 (lätikeelne), V — Uus t. 4 (venekeelne). VI — Pusobkiua t. 19, VII
Köie t. 12. Lasteaed - Suur Sepa t. 12.
Mees-reaalgümnaasium
Moskva t. 3, Nais-reaalgumnaasium — Pihkva t. 13, Läti sega reaalgümnaasium — Vee t. 1.
Saksa erareaalgümnaasium - Allee t. 4. Vene reaalgümnaasium — Uus t. 27.
Tähtsamad tööstuslised ettevõtted:
Liiprite imbutamise
vabrik - vaksali lähedal. Linaketrusvabrikud - Sepa t. 9 ja 3.
Raudtee vedurite ja vagunite parandamise töökojad (depoo),
raudteejaamast lõunas, raudteeliini ja Võru t. vahel. Valga
likööri vabrik — Herraste t. 11. Valga õllevabrik — Herraste
t. 14. Elektri jaam — Naha t. Tapamaja — Tapamaja t.
Ametiasutused: Linnavalitsus, raekoda — Sepa ja Puiestee
t. nurgal. Linna ja maakonna politseivalitsus, Aia t. 1S. Kriminaalpolitsei, Moskva t. 16. Valve politsei, Moskva t. 27. Valga
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Riigimaade ülem, Pihkva t. 6. Tollimaja — Vaka raudteejaamas, Piirivalve — Sepa t. 21.
Valga. Geograafiline laius 57" 47", idapikkus üreeuvicli'ist
26° 02'.
Asudes Eesti lõunapiiril Pedeli jõe ääres, ümbritseb Lätimaa linna maa-ala hobuserauana loodest, läänest, edelast ja
lõunast. Valga! on tähtis liiklemisasend: niihästi laia — (Tallinn—Tapa—Tartu—Valga—Riia ja Valga- Petseri--Pihkva)
kui kitsarööpalise — (Valga—Mõisaküla-Pärnu, Valga-Hopu
ja Valga—Koiküla) raudtee lõikavad Valgast läbi. Kesti —
Läti riigipiiri kinnistamisel 1У20 aastal eraldati väike osa
linnast (Luke ja Pudru mäe) Lätimaale, mis okastraadiga muust
linnast lahutatud. Ainus läbipääsu koht on Sepa tänaval (v.
plaan), kus legitimatsioonpiletitega ühest vabariigist teise võib
pääseda.

Vaade Valga linnale.
Ajalooline südalinn (nn. „alalinn") on asetatud madalamale.
Möödunud sajangu lõpul ja käesoleva jooksul on linna kasvades asutatud ja elustatud alad uiatund all-linnast kõrgendikule
ja üle raudtee pikale Võru tänavale.
Vana-üesti Oandimaa (Ugandimaa) alale Põdeli jõe äärde
veeteele 14 sajangu esimesel poolel kaubitsemiseks tekkind
linnake, kuuludes Tartu piiskopkonna alla, oli Liivimaa südames ja seega teatud tähtsusega. Tervelt 36 korda on Valgas
Liivimaa seisuste — ordu, piiskoppide, suuremate linnade ja
rüütlikogude esitajate — üldiseid tnaapäivi peetud jne Valgas
oli viimane ordumeistrite vahetus, siin lähedal oli Hargmäe
lahing, mis orduriigtle õtsa tegi. A. 1562 läks Valk Vene käest
Poolale, tõsteti alevikust linnaks, sai kuningailt maid ja eesõigusi, kuid purustati hiljem sõdades täiesti. Kuigi ta Rootsi
ajal pärastpoole ka kosus, anti ta eraomanduseks, nagu Vii142
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jandi, Haapsalu, Paide, Rakveregi, mis linna arenemist taks-.
tas Põhja sõjas põletati ta jälle varemeteks, kiud tekkis alle
uuesti künni a. 1783 maakondade asutamisega maakonnalinnaks sai Arenemises linnale suurema hoo andjaks olid suuremad sündmused, паки talurahva vabakssaamine, sits hiljem
Lilvimaa raudteede ehitamine, milledele Valk -,ulImekohaks sai.
Linna omand, pärast tuli eestlastel Läti rahvusega pikka kibedat võistlust pidada.
.
,.
,,,
Vabadussõja algul oli Valk enamlaste ver.se hirmuvalitsuse
all 18 dets. 1918 künni 31. jaan. 1919 a. ja langes 1. veebr
1919 -i Kesti vägede ja Soome „Põhjan poegade katte parast
4-päevaIisl lahinguid (28.—31. jaan.), kus peale teiste lange»ute. surmavaalt haavatud sai kangete partisaarhde vahva ja
kuulus juht leitu, luulius Kuperjanov (Paju mõisa lahingus
31. jaan., Valgast km. 15 põhjapoole).

Л . r>iJ^'Ä!;.? t # ,- vfc-^. , *ÄÄ^ t -

Valk.

Kuperjanovi

tänav.

Valk on maakonna linn ligi 10.000 elanikuga, neist ule ЬЫ
eestlasi, pea 26% lätlasi, 4% venelasi. 1% sakslasi ja pea 6%
muid
Kaubanduses ja tööstuses tegutsevad u m b e s , 2 0 %
elanikkude koguarvust. Tööstuse pea harud on lina ümbertöötamine ja alkoholiliste jookide valmistamine. Linnas on ka
rohkesti kutse- ja üluskorraldusi, seitse linua-algkooh ja viis
reaalgümnaasiumi.
.
...
Vaatamisväärsused kohad: llutiuideliselt ei paku Valga
kogumõju kellelegi üllatust, vaid jätab ennem oma schabh õitelt ehitatud hoonete ja punakaspruunide katustega üksluise
lis
mulje. Sellevastu on ta üksikuis osades mundagi
ja igav
Huvitavat ja vaatamisväärilist. Lihtne on kokku seada blinkest
marschruuti leherikka linna pargi (Kuperjanovi ja I eetri t.
nurgal), Johannese kiriku (Jaani. Moskva ja Sepa tarniva
vahel) „Säde" seltsimaja (moodne ehitus hiljuti mahapolenu
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asemel Pihkva t.) ja tähtsamate liiklemistänavate vahel. 1 ahelepanuväärlllne on ka eeskujulikult puhas naisvangimaja,
modern ehitus. Kes aga kauemini linnas peatub, ei jäta vaatamata Valga vahelduva pinnamoega ümbrust ja Eesti-Läti
piirijoont.
Samuti võib Valgast lühemaid ja pikemaid marschruute ette
võtta kaugemasse ümbrusse, nagu:
1) Võru poole ligemate raudteejaamade ümbrusse — Karulasse ja Antslasse;
2) Läti piiri äärt mööda kagupoole — K o i v a jõe orgu, siis
K o o b a s s a a r d e — T a h e v a s s e ja ümberkaudseile järvile või Valgast kitsaroopalisega kagupoole — Harglässe, kust
marschruuti alustada võib H a r g i а—M õ n i s t e—S a n n a ja
V i i l i n a — R õ u g e peale.
Need, olgugi vast huvitavad inarsehruudid, on siiski rohkem kohaliku tähtsusega. Huvitatuile tuleb soovitada Tartu
Turist-Ühingu poolt väljaantud raamatut: „Turist Kagu-Eestis.
Tartu 1923", kus Kagu-Eesti muude marschruutide seas ka
need inarsehruudid kirjeldatud on.

18. Võru ja ümbrus.*)
(Raudteel 332 km. Tallinnast, 142 km. Tartust, 59 km. Valgast.)
Raudteejaam asub umbes 2,5 km. linnast idapool. Lai kivitee viib läbi soisete niitude linna. Tartu Turist-Ühingu esitajaks on Võrus h-ra Joh. Kõiv, Kreutzvaldi t. 31.
Võõrastemajad: „Aleksandria" — Kreutzvaldi (end. Riia)
t. 11 (vt. plaanil 1), „London" — Kreutzvaldi (end, Riia. t) 52„
„Riia"
Vabaduse !. 18.
Kohvikud: A. Klausen - Kreutzvaldi t. 21.
Restoraanid: „Kannel" — Liiva t. 13, (). Lasting — Tartu t. 33,
ii. Müller
Kreutzvaldi t. 11, Q. Sibul — Riia t. 56, .!. Sulg Vabaduse t. 1S, J. Toonekurg
Riia t. 34. Peale nende seltside omad: Eesti Kütiseltsi Võru osakond — Katariina t. 8.
Võru Käsitööliste avitamise Selts — Kreutzvaldi t. 31.
Saunad: Karja t. 40, Paju t. 22. Uus t. 15.
Kino: „Saturn" — Tartu t. 23.
Fotograafid: K. Niilus — Kasarmu t.. ü. Zopp — Kreutzvaldi t. 34-a.
Raamatukauplused: Ii. Anderson — Jüri t. 11-a, J. Escholtz
- Kreutzvaldi t. 4ü, J. Lind — Kreutzvaldi t. 18, J. Pajo, —
Tartu t. 11, J. Semm — Tartu t. 9, S. Songi - Jüri t. 14,
„Täht" — Jüri t. 16.
*) E. Kanti kirj. — Turist Kagu-Eestis, Tartu 1923.
10
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Ajalehe toimetused: „Võrumaa" — -Türi t. 27, „Võru Teataja" — Jüri t. 16.
Pangad: Võru Vastastikune Krediit-Ohisus
Aleksandri
t. 14. Võru ühispank — Aleksandri t. 8.
Post-telegraal-telefon: Postkontor — Jüri tänaval 38.
Liiva ja Petseri t. vahemikus (plaanil v. 2).
Apteegid: Linna apteek
Vabaduse t. 11, L. Hääl ja B.
Kaeriek — Kreutzvaldi t. 15.
Linna haigemaja: Aleksandri t. 22.

Arstid: Dr. J. Mälton - Vabaduse t. 13, Dr. R. Piho —
Kasarmu t. 3, Dr. N. Reichardt — Aleksandri t. 4.
Tähtsamad seltsid: Võru Mesti Selts „Kannel" — (asut.
1881) — Liiva t. 13 (plaanil vt. 5), Võrumaa Rahvahariduse
Selts (asut. 1907) — Jüri t. 42. Võru Õpetajate Liit (asut. 1917)
— Turu t. 1.
Ametiasutused: Linnavalitsus — Jüri t. 7. Maakonnavalitsus — Kreutzvaldi t. 16. Linna Politseivalitsus —Tartu t. 21.
Maakonna Politseivalitsus -- Kreutzvaldi t. 52. Kriminaalpolitsei — Liiva t. 26, Võru Rentei — Karja t. 24.
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Maakonna hobupostijaam: Jüri t. 12. Saadaval ka omnibussid kuni 15 Inimesele,
Võrut iseloomustab iärveasend. Soistest niitudest piiratuna
seisab ta Tammula järve põhjakaldal. Meelitavad pildid avanevad järve kallastelt: linnapoolselt kaldalt ülihuvitav panoraam järve tasa tõusvast massilisest Haanjamaast, lõunakaldalt jälle linnaline maastikupilt esiplaanil avara veepinnaga —
millel pühapäeviti rohkel arvul aluseid liigub — ja tagaplaanil
i l u s к а s e p a r k , elamute lubjatud müüride valendamine ja
telliskivi katuste pima.
Sirged, õigenurkselt lõikuvad tänavad moodustavad tüübilise malelaud-süsteemi — ainukese nii selgejoonelise Kestis.

Tammula järv. Paremalpool piiritus vabrik, vasakulpool Võru
linna tornid.
Majastik üldiselt vanapoolne, — valitsevad ühekordsed puuelamud. Ehitustest on huvitavamad „Kandli" seltsimaja, Võru
seltskondlise elu keskus (vt. plaanil 5), vanade puiestikkudega
ümbritsetud luteriusuate (vt. 3) ja greekaõigeusuliste kirik
(vt. 4), puiestikkudest — linna park järve kaldal Karja ja
Tartu t. vahemikus, kallistest mälestustest — Fr. R. Kreutzvaldi maja tema nimelisel tänaval.
Võru on kodumaa linnade seas võrdlemisi noor. 1783. aastal Tartu maakonna lõuna osast uue maakonna kujunemisel
(vene keiserinna Katarina käsukirja alusel) asutati 1784 tolleaegse kindralkuberneri Brovn'i ettepanekul Võru erarnõisa
(Karl von Mengden'! omandus) kohale uus maakonna linn,
nimega Võru. 1788 omas ta vapi tarvitamise õiguse ja sellest peale on ta elanikkude arv alaliselt tõusnud. 1787 aasta!
oli linnas 242, 1923 aastal aga 5764 elanikku.
10»
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1804 avati Võrus esimene algkool, edasi suurenes nende
arv ja tänapäeva! tegutsevad linnas: õpetajate seminaar.
Rahvahariduse seltsi mees- ja naisreaalgümnaasiumid, kolm
avalikku linna algkooli ja üks erakool muulastele. Õpilaste
üldarv tõuseb üle 15U0.
1889 Riia-Pihkva raudtee avades omas Võru omale teatud
kaubanduslik ja tööstuslise tähtsuse. Tööstuses seisavad esimesel kohal linaiimbertöötamine, laualõikamine, kondijahu valmistamine. Üldtuttavad on ka Võru vorstivabrikud.
Võru plaan ja S. Songi (Jüri t. 14) trükis ilmunud Võruaadressraamat
lubavad
linnaga
põhjalikumalt
tutvumise
võimalusi.

19. Marshruudid Võrumaal.*)
^»kirjeldatud marshruutel on iga jaoks üksikult võetud
lähtekohaks Võru, kuid neid võib hõlpsasti ühendada üheks
pikemaks ja eriti huvitavaks marshruudiks: V õ r u — R õ u g e ll a a n j a—M u n a m ä g I—S a a l u s e—V a s t s e 1 i i n a ^ P et s e r i.
I) Võru—Rõuge—Maania.
Võrust Rõugesse (15 km. edelapoole) minnes on alguses
tasane liiva ala, kus kena männi mets kasvab, kuna kaugemal
lõuna pool paistavad Kaug- ja Vähk-aheljärved, ja Ura metsavahi ümbrus, kus samanimelise oja org. Laane talust edelapoole algab künkline, vahelduvate pinnavormidega ala, kus
küll suuremad mäed puuduvad, kuid tee tõuseb alatasa kõrgemale, nagu suurde mäkke ülesminekul.
Valgapoolt sõitjad võivad ka Sõmerpalu jaamast maha
minna, kust Rõugesse umbes sama palju maad — kuni VastseNursini metsavahelist teed. 2,5 km. enne Vastse-Nursit võib
käänata vähemat teed mööda pahemat kätt „Kaku" veski
peale, kus „Laane" talu omanik hra 0 . Krause kuni 6-le huvirändajale öömaja ja einet lubanud. Võru poolt tulles ja siia
kaanates saaks väikse ringi. Selle eest aga saab siit VastseNursi as. ja vallamaja kaudu kohe järvedega ehitatud urgorgu,
kus esimeseks pikk „Kahrilajärv".
Rõuge aleviku moodustavad kirik, 6 kl. kool, kirikumõis
oma ilusa pargi ja veski paisjärvega (kõik oru kõrgel ja järsul
veerul), mitmed ärid, tööstusettevõtted, tohtrimaja, apteek ja
seltsimaja all orus. 1,25 km. lõunapool asub vallamaja, kus
postiagentuur ja telefoni keskjaam.
Rõuge ürgorg (kagupool alevikku. Tindioru nime all tuntud) on peale 10 km. pikk ja moodustab enesest ürgse hiiglajõe sängi, mille võrendikkudena praegused järved esinevad.
•) A. Fluss'! ja J. Kask'! kirjeid. Tartu 1923.
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Turist Kagu-Eestis.

Oru sügavus kõigub 25 m. (aleviku kohal) ja 50 m. (Mällatiigi
mäe kohal, mille absol. kõrgus 170,5 m.) vahel, samuti on
veerude kaldnurk väga muutlik, kuni püstloodis langevana,
eriti lisaorgudes. Iseäranis tähelpanemisväärt on г km. lõunapool kirikut asuv ööbikorg, mis oma nime ööbikute rohkusest
-saanud. Vee uhtumise tõttu on siin sügav kuristikutaoline
sälkorg tekkinud, mis koguni vastupidava dolomiit-savikivi
sisse on uuristund ja selle murenemise saadused alla suure
oru lammile Liinjärve äärde kannud. Orus palju külmavee
allikaid. Temast lõunas olevat kahe oru vahelist kitsast maariba kutsutakse viinamäeks, sest arvatakse, et siin kunagi
kindlustus asund. Sellest on ka all asuv järv oma nime Liinjärv saanud. Ldelapool sellest asub Valgjärv. Nendest loode
poo! (kiriku kohal) Suurjärv, mis kõige sügavam järv Eestis
(41 m,). Kirikumõisa kohal asub väike Kaussjärv, mis ka kuni
21 m. sügav. Oru edelaveerul asub suur puiestik, kus varem
ka kalatiigid olid, ja mille kohal orus Ratasjärv ning loodepool Tõugjärv, kuna 2,5 km. pikkune Kahrilajärv viimasest
1,5 km. veel enam loodepool asub. Kõik järved on isekeskis
kraaviga ühenduses. Kaks km. ööbikorust kagupool on veel
üks samalaadiline org Jürihani veski kohal — Püssuorg. Sellest orust lõunapool pikergune seljak Nudimägi, kust suurepärane vaade avaneb orumaastiku ja Rõuge aleviku peale.
Selle mäe juurest võib külateid mööda Paaborisa t. Kokemäe
ja Plaksi külasid kaudu M u n a m ä e l e (8 km.) minna, kohates
keskmise küla juures Vihtlajärve, kuid soodsam on maanteed
kaudu kiriku juurest kalmistu ja pärast Nõgu ja Utsali küladest ning Kurgjärvest mööda H a a n j a vallamaja ning asunduse juure jõuda (9 km.). Viimasest Vi km. kagupool ongi
Munamägi.
H a a n j a asub mägisel maal. Rahva arvamise järele olevat Munamäel ja Vällomäel oma tuhat vähemat venda. Pea
igal talul on oma mägi, mõnel koguni kuus-seitse mäge talu
krundis, siis veel mitu vähemat kinku või küngast. Igal mäel
on oma nimi, nagu: Jaanimägi, Siinamägi, Miilimägi, Häälimägi,
Kõrgemägi, Kukumägi jne. Mõnel mäel ei puudu ka ajalooline
tähtsus ja muinasjutud. Munamäest räägib vana rahvas, et
see olla 997 jalga kõrge olnud. Haanja mehed vedanud 3 jalga
maad peale ja sellega tehtud mägi 1000 jala kõrguseks.
Mäed, orud ja järved. Mägede tipul ehk järskudel kallastel kasvavad kase-, kuuse- ja männimetsad. All orgudes jooksevad hallikast vulinal ojakesed. Oru kallastel kasvavad
tammed, vahtrad, toomingad, sarapuud ja teised ilupuud ning
põõsad. Orgusid on lõpmata palju, igal talul mitu.
Siis ülendab Haanja iludust veel ligi 40 järve. Järved on
väiksed, aga sügavad. Kõige suurem asub Munamäe ligidal,
Plaksi küla juures, Vaskna järv, poolteist km. pikk. Järvedes
leidub kalu ja vähki, mida järve omanikud püüavad.
Teed on kõverad, ümber ja üle mägede. Sõit ja koorma
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vedamine tülikas, võõrad eksivad ruttu. Mägede parast ort
võimata poole versta kaugusele teist talu naha. Mäetipul olevale rändurile paistavad ümberkaudsetest orgudest kümned
järved korraga, kuna orus tee roheliste aasade vahel lookleb.
2) Võru—Vällamägi—Munamägi—Saaluse.
Võru jaamast Munamäele — 14,5 km. Kõige otsem tee
Kublja veskist mööda (1,8 km.), kus ilusat pilti oma kenade
kallastega pakuvad Kang- ja Vähkjärv. Eriti ilus vaade avaneb Raudsepa küla juurest nende järvede ja Võru nõo peäle.
Samu küla ümbruses sellele alale tüübilised kuristikutaohsed
orud võsastund veerudega, kus allikaist alguse saand ojad
vulisevad. Samalaadiline org („Tammorg") ühes kena kupliga
on Vana-Kasaritsa mõisa juures ja samanimeline mägi, mille
veerul paljastub tüübiline moreen savi. Siit edasi künkline
moreen-maastik kus kõrgemaili kohtadelt selgesti V a l l a - ja
M u n a m ä g i silma paistavad. V ä l l a m ä g i on suhteliselt
kõige kõrgem mägi Kestis (loode õtsa juures asuvast Perajärve pinnast arvates 75 in.). Tema on loode-kagu sihis pikergune ja kaugemalt vaadates tuletab sadulat meelde. Veerud on
õige järsud (kuni 30") ja kaetud segametsaga, mis suuremat
väljavaadet takistab, küll võib aga ilusat ülevaadet temast
läünepool (1 km.) asuvalt Leometsa mäelt saada, kus vaatajale kuni Võruni püt avaneb.
Vällamäelt Munamäele 2,6 km. Oma absoluutse kõrguse
poolest (316,6 ni.) on M u n a m ä g i kõige kõrgem koht t e s tis Ta on kaugelt vaadates tõesti nagu pool muna. Nõlva
katab segamets, kas alusmetsana esinevad mitmesugused
põõsad, niis libeda padriku sünnitavad. 1 ipul on väike lage
koht kus selge ilmaga läbiraiutud sihti mööda kaugele Võru
poole väljavaade avaneb. Kagu nõlvalt võib käärulise ja sopilise kallasjoonega Vaskna järve (kõige kõrgemal olev veekogu
Eestis) vaadelda tema 3 saarega. Järv ise on kuni lü ni. sügav
ja liivase põhjaga. Tema kirdeotsa juures orus on saare
salude keskel Trolla küla veskitega. Siit S a a l u s e asundtisse 2,5 km., mis Kavad! järve ääres, kus 6 saart (nendest
2 ujuvat). Järv on rikas vähkidest. Edasirännak kas Võrru
(jaama 13 km.) ehk ida poole V a s t s e l i i n a silus (kiriku
juure 12,5 km.). Saalusest Vastseliina poole, Vanamõisa metsas, on rootsiaegsed kalmistud. Võru sihis minnes võib UueKasaritsa ehk Kirepi juures kõrgete järsude kallaste vahel
asuvat „Verijärve" vaadelda, mis võrulaste poolt nii tuntud ja
armastatud jalutuskoht.
, ,
_ ..
Selles ümbruses on turistidele einet luband: 1) hra P. Normann, tegelik põllumees Haanja Kaaratautsal, 2) hra Aleks,
Haanja asunduses, 3) hra Hordo. metsavaht Vällamäe juures,
4) hra Kõrtsmann, kaupmees Vakarikülas ja 5) hra J. Saunamees, Saaluse asunduses (ka suuremale hulgale ruumi
öökorteriks).
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3) Võru—Vastseliina.
Vastseliina kirik asub Võrumaal, 20 km. Võru rdt. jaamast
Petseri maanteed mõõda. Samanimeline vallamaja, apteek,
köstrimaja jne. on koondunud veel 2 km. kagu poole, kuna
Vastseliina asundusse ja end. lossi varemeteni kirikumõisas;
l> km.
Võrust sõites saab küütlmbuseid ehk autoomnibussi (ekskursioonile kuni 15 in.) palgata Võru postijaamast
(turu
ääres); ka võimaldakse seal einet ja öömaja.
Võru orust kagu poole kõrgendikule iilessõites viib tee
mööda

Lõuna-Eesti kinkmaastik Kasaritsas, Võru lähedal.
Vastse-Kasaritsast, mille eel (5 km. linnast), „Kirepi"
veski vastu on suvi-einelatid; sest siia kui Võru lähema
ümbruse kenamasse kohta teevad Ihmalased sagedasti jalutuskäiku ja väljasõite. Võru põlluni, selts on kavatsetul siia
suveks muusikat ja mõnesugusi mõnususi muretseda.
Kena puiestikuga kaetud küngaste vahelt vuliseb veskioja,
saades alguse „Verijärvest", mis kitsasse orgu pigistatult üle
km. pikk, ulatudes Vastse-Kasaritsa asunduseni.
Rahvajutu järele omand seda mõisat vanasti poolakas
Kasaritskv, kes õige pahura härrana esinend ja ühest mõisast
teise sõites ainult tõllas maganudki. Kord, toll ajal kõrget
järve kallast mööda minevat teed 4-hobuse tõllas sõites võtnud kutsar hobused tõlla eest lahti ja lükanud tõlla ülles unes
„lase, kurat, käia!" vanduva härraga järsust kaldast alla
järve, kus ta praegugi nõota tõmmata takistavat. Sellest ajast
kutsutaksegi järve „Verijärveks".
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Järve ümbrus on ilus ja vaatamisvääriliue, kuna asundus
— end. kroonumöis — midagi iseäralist ei paku, — olgu siis,
et seal Tartu Ülikooli poolt vihmajaam ülesseatud (vaatleja
lira Linno).
Vastseliina asundus on rändajaile eine ja öömaja poolest
õnnestund: lubanud on õp. hra Kommer ja hra Horn, samuti
saab ka lähedusest hobusepostijaamast. („Kirikumäe" — km, 7
edelasse — ja tenia kahelpool olevate 8 järve rühma vaatama
minejad leiavad vastuvõtmist vahepealses Flussa külas hra J.
Plussi juures.)
Endine mõis on ehitatud hobuserauakujulise sopi suhu.
mida sünnitab nobeda jooksuga Piusa jogi, viies vett Haanja
kõrgustikult alla Põlvamaa tasandikule.
Asunduse õpetaja hra V. Kommer kirjeldab lossi ajalugu ja
ümbrust järgmiselt:
Lossi ajalugu. Vastseliina loss ehitati 1273 a. Tartu piiskopi Friedrich Hasendorpi poolt Piusa linna kohale ja nimetati Vastseks liiliaks (uueks linnaks). Loodusliselt oli lossil hea
koht Haanja Munamäe ligidalt Peipsisse voolava Piusa jõe
paremal kõrgel kaldal, Meeksi lisajõega ühinemise kohal, mille
mõlemad kaldad kõrged. Nii oli siis loss kolmelt küljelt jõega
piiratud. Neljandal küljel, lõuna pool, oli kaevatud sügav
kraav Meeksi lisajõest Piusa jõkke, nii et vee sulgumisel
kraav veega täitus ja loss igast küljest veega piiratud oli.
Peale suure ülemaalise Jüriöö mässu 1343. a. laskis ordumeister Burchard von Dreilöven Vastseliina lossi kindluseks
ümber ehitada, et kindlast varjupaigast käputäie sõjameestega
oleks kergem suure eestlaste orjakarja üle valitseda ja et
sõja korral vaenlane kergesti võitu ei saaks. Loss pühendati
neitsi Maarjale ja ehitati tema auks lossi kirik, mis veel 1669 a.
olemas oli.
1381 a. tuli Moskva suurvürst 30.000 sõjamehega ja hakkas
Vastseliina lossi piirama. Piiramine oli äge. sellepärast valitses seesolijais hirm. öösel näinud lossi pealik, üks vaga mees,
unes, et ta palvetanud kirikus ja Junial olla käskinud tal ise
noole kätte võtta ja vaenlase leeri lasta. Päeva tõusu ajal
laseb lossi päälik venelaste sekka, kes parajasti suure kisaga
peale tormavad, - noole. Nool juhtub surmavalt õtse suurvürsti südamesse. Venelased taganesid selle tagajärjel segaduses, surnukeha ühes võttes. Selle imeliku päästmise täheks
riputati nool ja vibu lossi kiriku altari külge, mis Joann Julm
Liivi sõja ajal 1558 a. maha võtta lasi. 1414 a. raiuti Vastseliina tulnud Pihkva saadik sakslaste poolt tükkideks, mille
tagajärjel ka venelased Ugand! saadiku Pihkvas tükkideks
raiusid. Pärast seda pandi Vastseliina lossi ümbruses vaenlaste poolt suuremad röövkäigud toime.
1558 a. algas Liivi sõda. Vene tsaar Joann Julm saatis
70.000 venelast ühes suurtükkidega, mida 3000 meest oli kohale
vedanud, Peeter Schulski ja Andrei Kurbski juhatusel piirile.
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Es seal väge ees ei olnud, piirasid nai Vastseliina lossi ümber.
Lossi kaitses agar rüütel Padermaa Jürgen Üksküla 80 sõjamehega ja mõne Eesti viburnehega. Kuus nädalat pani Üksküla
väikse väega selles tugevamas Liivimaa kantsis vaenlastele
vastu. Korra pakkusid venelased juba talle kasulikku lepingut, aga Üksküla ootas abi ja sellepärast tahtis päris võitjaks
saada. Viimaks tormasid venelased julgesti peale, eeltorn
varises kuulide all kokku, müüridesse tekkis avaus. Veelgi
poleks Üksküla alla andnud, aga tema mehed, kaotades lootuse, hakkasid mässama, ja Üksküla andis alla. Temale lubati
vaba väljaminek. Vene sõjaväes oli ka tatarlasi ja kalmuklasi,
kes kohalist rahvast armutalt röövisid ja tapsid. Isegi inimeseliha saatsid nad oma naistele toiduks. Inimesed nimetasid siin
neid välimuse ja ülespidamise pärast peninokkideks ja koerakoolilasteks. Pihkvasse saadetud Lesti vangid müüdi orjadeks
ja nõuti meeste eest 10 kop. ja naiste eest 15 kop.
1582 a. läks loss Sapolje rahu järele Poola alla. Lossi
valdamise pärast pidasid poolakad ja venelased oma vahel
palju lahinguid, kuni viimaks 1625 a. lossi Pootsi päälik
De la Gardie nendelt ära võttis. Sellel ajal võis veel lossis
dada ja vallil oli 7 suurtükki.
1656 a. oli Pootsi komandant Viktor Adarkan sunnitud lossi
ootamata ägedalt pealetungijaile venelasile ära andma ja loss
lõhuti venelaste poolt maha. Kärde lepingu järele läks 1661 a.
loss rootslaste kätte tagasi, kes lossi jälle sedavõrt korda
seadsid, et seal elada võis.
1676 a. oli lossis Vene saatkond Huturlini juhatusel Pootsi
saadikutega koos.
25. III 1697 a. viibis Vene tsaar Peeter I Vastseliina lossis
öömajal. Peeter nurises viletsa vastuvõtmise pärast, mis
üheks Põhja sõja põhjuseks olnud.
Lõpulikult lõhuti loss varemeteks Põhja sõja ajal umbes
1702 a., mis ajast saadik ta varemetes seisab.*)
Praegu on loss järgmises seisukorras: 3 suurt nurgatorni
ja kraavipoolne paks müür seisavad püsti, niisama ka raudkivist kõdunenud pea väravatorn ja kirikumüürid. Nende
järele on kerge umbkaudselt kindlaks teha lossi plaani ja ettekujutada vanaaegset võitlusviisi. Varemeilt avanevad ilusad
vaated Piusa jõe vastaskaldal asuvasse iluparki ja asundusse.
11 u p u i e s t i к asub Piusa jõe pahemal kaldal Vastseliina lossivaremete vastas. Puiestik on loodusliselt väga
ilusal kohal; jogi on teda kolmelt poolt piiranud. Keset
puiestikku on ilus mägi, kus ühel pool all suur rohuplats.
*) Muistse jutu järele ilmuda iga 7 a. järele jaaniööl Vastseliina-rüütel musta täku ratsul lossi varemetele, nutta seal kaua
aega endist ilusat lossi taga ja kaduda siis korraga ühes
täkuga kui maa alla. (J. K.)
153

Mäelt avaneb ka vaade lossivaremetele läbi põliste tammede,
pärnade, jalakate ja vahtrate raiutud sihi. Puiestikus on
ilus jõesaar ja kõrge jõe kallas, kus suvisel kuumal ajal mõnus
kõndida kalda ja puude vilus ja kuulata päeval tasast jõe
vulinat ja lehtpuude sala sosistamist ning õhtuti ilusat ööbikulaulu. Kisti ja pikuti käivad kõnniteed, mis pargi mäele ja
supelusrnurule viivad.
Siin võis tõesti vanast ka meie esivanemate püha hiis
olla.
Puiestikus on praegu leida suuremalt osalt kõik meie
kodumaa puu-, põõsas- ja rohttaimede esindajad.
Puiestlku kohal jõe põrkeveerul paljastuvad
püstloodis
SS m. kõrguses jõekalda maaklhid, punane savi, Devooni valge
liivakivi ja selle all sinine savi, kust allikas sorinal jõkke
jookseb.
M a a p i n n a e h i t u s on siin ümbruses künkline, mille
vahel orgudes Piusa jõgi lookleb, väikseid kärestikka sünnitades, lõe kaldal kasvavad ilusad puud ja põõsad. Parempoolsel jõekaldal paljastuvad maaklhid. I km. Vastseliina
lossivarernetest allapoole on Mölderküia kohal jõeperve sisse
Devooni liivakivisse augud kaevatud. Sealt käivad naised
omale nõudepesemiseks valget liiva otsimas.
X> km. allpool
Mölderküia on „Sika" talu kohal umbes 20 m. kõrgune jõekallas püstloodis, kus all kena rohuplats.
Piusa lisajõe Meeks, kallastel, И km. lossivarernetest,
paljastuvad paekivi kihid (dolomiit).
Vastseliina ümbruses Andrusoja ja Pauanurme kohal on
tublisti raua ja ookri mulda leida. Need on maapõue varandused, mis tulevikus ehk rohkeni tähelepanu leiavad. Kas ei
armud vanad Kesti sepad sellele kohale nimeks Rauanurme,
sesi võib olla, olid vanast neil siin raua ahjud ja mõögakojad?
Elanikud,
Nii kirjud, kui maastik ja ajaloolised sündmused siin lossivaremete ümbruses, on siin ka rahvas. 2 km.
ringis lossivaremetelt võib siin leida puht vene küla, puht
setu kiila ja puht eesti küla. Venelaste püüd oli Setumaad
ümberrahvustada; setud pidasid omast rahvusest kinni ja ei
paenutanud lõpulikult ennast pappide võimu alla ega kadunud
slaavi rahva merde; ka päriseestlased kannatasid välja
aastasadasid kestva võõraste surve ja lõpuks said ikkagi
oma esiisade maa peremeheks. Varemete silma all, endises
mõisas, kuhu esivanemad palehigis kiva kokku kandsid, et
mõnusaid pesi isandaile ehitada, on nüüd võõra vägivalla
lõpetajate — sõdurite asundus. Armastusega küntakse seda
maad. teades, et esimesed vaod siin on meie esiisade aetud;
püütakse tõsta kõrgemale majandust, et jääda püsima peremehena verega tagasivõidetud põllule.
Asunikkude püüdeile head edu soovides lahkume ajalooliselt paigalt.
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T a g a s i s õ i d u k s võiks soovitada teist, lühemat teed —
I.epassaare jaama (14 km.). Seal saavad huvirändajad einet
ja puhkust Tarvitajate Ühisuse majas hra ü . Mälbergi juures.
Tarviduse korral juhatatakse ka küüthobust.
Jalgsträndajad
võiksid veel kui ae« lubab tutvuda
Kütioruga — Holsta kõrtsi juures, mis poole tee peal Vastseliina as. ja Võru jaama vahel, paremat kätt teelt ärakäänates
ja oru alamas otsas oleva Noodasjärve ümbrusega. Sealt
saab otse Võrru ehk Vastse-Kasaritsa.
Kel aga aega on ja huvi tutvuda Petserimaaga, see rändab
Vastseliinast maanteed mööda kirdesuunas edasi Petserisse,
kuhu saab umb. 15 km. huvitavat ja kogu aeg vahelduvate
maastikkega teed.

20. Petseri ja ümbrus, Petseri klooster.*)
(Raudteel Tallinnast 369,2 km., Valgast 96,2 km.)
Raudteejaam 3 km. linnast põhjakirdes. Piusa ürgorus..
Voorimehi rongide tulekul ja minekul.
Tartu Turist-Ühingu esitajaks Petsens on h-ra 1). Beresiu
(Sepa t. 1 ehk maakonnavalitsus).
Võõrastemajad: Riia ja Liiva tänava nurgal (v, plaan).
Restoraanid: .1. Borovitski —Liiva t. 1, Jahiseltsi klubi
Riia t. 1. P. Karlson
Pihkva t. 2, Petseri Tuletõrjujate
selts
Pihkva t. 1S, .1. Uibo
Vaksali t. 7, Uhiskondli.se
seltsi restoraan
Liiva t. 1.
Jiiukselõikajad: Pihkva !. 3, Riia t. 3, Vaksali t. 27.
Kinod: Riia t. nurgal vastu turuvälja.
Fotograalid: K. Lausing, Riia t. 35.
Raamatukauplused: K. Piirisild
Turuväli 8, A. Suija Turuväli IS,
Pangad: Eesti Laenu Panga osak. — Riia t. 5., LaenuHoiu-Ühisus — Vaksali t. 5, Tartu Ühispank — Turuväli.
Post, telegr.. telefon: postkontor — Turuväli 8.
Apteegid: A. Meomuttel — Riia t. 5.
Vaalitsusasutused: Linnavalitsus — Turuväli, Vaksali ja
Riia t. vahemikus. Maakonna valitsus — Kloostri kõrval.
Politsei — Kloostri kõrval.
Petseri asub sälklise (kohati kitsalammilise) iseloomuga, ent
võrdlemisi sügava ja järsuveerulise lisaoru loodeserval. Elanikke ligi 2IU0, peaasjalikult venelased, setud ja eestlased.
Maakonna linn valitsuse asutustega, ühe kesk- (reaalgümnaasium, Vaksali t.) ja kolme algkooliga. Tööstuses äratab huvi
loodusteadusliste õppevahendite tehas Pihkva tänaval.
*) E. Kant — Turist Kagu-Cestis, Tartu 1923.
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On olemas liik väikelinnu, mis tekkind losside, kindlustuste
ja kloostrite lahedal, turu- või laadavälja ümber. Petseri kuulub kahtlemata sellesse liiki. Tekkimine ja kujundumine kirikukülana kloostri lähedal ja turuviilja ümber peegeldub parimalt
ta tänavastiku radiaalses korralduses, mis pea kõik turuväljale
suubudes (v. plaan) esitavad endiseid maanteid ning külatänavaid.
Miimikatega kivitatud turuviilja ümbritsevad kaupluste read
|a valitsuse asutused. Veidi eemal sellest kultuurprodutsent-

sest ja kauplevast keskusest tuleb esile küla ehituslaad ja
ühtlasi ka natuurprodutseiitsus — S. ja N. Butõrki, Kokotovskaja ja Koschatsja sloboda näol.
Linnalises liiklemises ja elus on suuresti mõõduandvad
ajalised momendid — püha-, turu- ja laadapäevad. Ja kes
selle isepärase setu-vene keskuse elu tahab lähemalt vaadelda,
valigu esmalt soodne ae«. Turgu peetakse linnas kaks korda
nädalas — esmaspäeviti ja reedeti, laat on iga kuu 1-sel ja
15-dal. Need laadapäevad, eriti veel aastalaadad (6. IH,
10. IV. 26. V, 7. VII. 28. VIII ja 14. X) toovad midagi ebaharilikku linna ellu ja liiklemisse. Turuväli on täis inimesi,
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hobuseid, vankreid ja müügllaudu, tänavail on raske liigelda
Aastalaatadele tullakse kaugelt — Petserimaa metsatagustest
ja isegi Võru- ning Tartumaalt. Suure rutuga püstitatud
„palatites" ja pinnapaigalistes. alalistes kauplustes müüakse
kõiksugu kaupa — alates kringleist ja punasest suhkrust kuni
rätikute, saabaste ja rauamaterjalini. Setunaised rahvuslistes
„roivades", venelased kirjuis särkides, „tschainajad" tungil
tais, „garmosclika" ja pooljoobnud laul, sekka kuuluv kloostri
kirikute suurte kellade kumin ja vähemate klahvimine —
kõik see loob kummallselt-omapärase, mujal Eestis tundmatu
miljöö, mis matkajale pakub üllatust ja vaheldust peale pikemat
rännakut maal.
Klooster. Kõige enam nõuab Petseris tähelepanu klooster.
Sajangute eest ehitatud hambulise kindliiseinüürina. r i n g kaitse jäänustega ja kaitsetornidega ümbritsetult asub ta
Kamenka oja kitsalainmilises kanjonitaolises orukeses (vaata
joonised) on asutatud XV sajangul koobastesse (pestseherõ,
petschorõ), millest algul klooster, pärastpoole ka linn nime
saanud.
Suvel, palaval päiksepaistelisel suvel peab siia tulema,
et mõista toda isemoodu üksilduse otsijate moodustust.
Urgorgude, kolletavate rukkiväljade ja tänavkülade keskel kõrged
müürid, kaitsetornid, lumivalged Pihkva, uuema
Moskva ja Kreeka-Rooma stiilisegased kirikud värviliste
tornikuplitega, õues ja pargis igivanade puude all imelikult
rammus rohi ja rahulikkus, kuumadel suvepäevadel aeglaselt — nagu poolärkvel, poolunes liikuvate munkade kogud. —
kõik see sulab ühtlaseks kummaliseks usuelu „mirgorodiks"...
Või jälle jumalateenistusel (kus vabalt ollakse, vahest nagu
laadal), ristikäigul,
rahvaparv, kiirgavate pühakujude
read, preestrid stoilises ükskõikses rahus, säravad kübarad i:i
kepid, kirikulipud ja p ü h a v e s i . . .
Petserisse peab tulema miljööd, elamusi otsima.
Ent ka palju vaatamisväärilist on silmale: vanad kirikud,
peakirik pimestava sisemuse ja huvitavate maalidega, mälestusmärgid (Anna Ivanovna vanker, puust madu), park, hiiglatammed, devoonliivakivis asuv maa-alune kalmistu, koobaskiriklike jumalaema kujuga, kiriku slaavikeelsete kirjadega
rauast, malmist ja savist kalmeplaadid, katafalgid ja palju
muud. Kõike seda on mungad alati valmis kommenteerima
ja juurdelisatud kloostri plaanike kergendab üldise asendi
tundmaõppimist ja liikumist.
Kloostri lähemas ümbruses on loodussõbrale eriliselt
huvitav Kamenka retsentne org, mille veerude devoonliivas
suurepärased veemiristiisel tekkinud murdkulpad ja inimese
poolt süvendud koopad.
Klrmaashld: Ning veel, kes huvitatud on PetserimaaSetumaa nii omapärasest miljööst ja elamusi otsib rahva
vabamaist, olgugi primitiivseist eluavaldusist massis, sel
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maksab, peale Petseri laadapäevade või suurtel kirikupühadel
kloostri' pidulikkude jumalateenistuste, tulla vaatama Petserimaa rahva üldiseid lõbutsemispidusid — n. n. kirmaashe. Need
on igaaasta ammu kindlaksmääratud päevil ja kohtel. Kirmaashide hooaeg algab reedega Ülestõusmise nädalal Petseri
juures P a t s c h k o v k a s , luulelikilusas kohas. Sinna kogub
rahvast, noori ja vanu, kümnete km:te tagant, seljas uueimad
„rõivad". Tullakse kõiki vaatama, kõike näitama. Tantsitakse
salkades, igal salgal oma pillimees. Siin ka igasugused ärimehed maiustustega, jookidega... Nii märatsetakse hilja
õhtuni. Järgmine kirmash on pühapäeval pärast Ülestõusmise-
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püha Panlkovitsi vallas Sadoroshje kiila juures, siis kordub see
Iga pühapäev ise kohas kuni Nelipühinl. Pärast seda on ainult
vaiksemad kirmaashld üksikuis kohtes.

21. Marshruudid Petserimaal.
Petserimaal-Setumaal kaugemaid raarshruute tuleks soovitada teha itta, lõuna ja põhjapoole, sest see meie kodumaa
kagupoolne nurk on praegu õieti alles tervenisti s u u r
v a b a õ h u m u u s e u m " , huvitav looduse, rahvastiku, rahva
elujärje ja kommete poolest.

Ristikäik Petseri kloostri iunli

er.

.luba setud ise oma omapärase keelemurrakuga ja imptil™lh?e,JmI5S5?ee,8e,i if 1 mperarae " t,,ku - alati lõbusa karakteriga,
^ v ä l i s p i d i s e usklikkusega, ' o s a v õ t t u ja ainult tänasele
Päevale eiamisvUsiW on muudest eestlastest üllatavalt erinevad, oamuti näeb Siin vene rahvast tema loomulikus omalaadilisuses Nn uhede
kui teiste külad on vene tänav-külade
lt. i Гиі i J s u ! u t " d õuega, elumajaga ühise katuse alla asetatud talli, lauda ja aidaga. Puunikerdustega väravad. Ka sisemiste ruumide jaotuses, kasutamises ja nende kaunistamises
erineb siinne rahvas tublisti meie kodumaa muust rahvast.
Looduslikke! maastikke! erosiooni tegevust, orgude sündi
vee uuristusel „tahalõikamise" teel, (N. Butõrki juures) maaveeret j . m. võib parimate tagajärgedega vaadelda ekskursioonil Kamenka orgu.
Orgude süsteemid, lisaorgude suubumine peaorgudesse maa
kihtide paljastumine, tänapäeva ja mineviku vete nüristav
(ürgorud!) ning jää kuhjav tegevus, taimkate (ürgorgude
ammniidud ja sood, võsa- ja metsaveerud, kultuurmaistu lavaKõrgendikel), inimese olenevus pinnamoest, vetest (allikal
ojad, jõed) ning ajaloost ja seadusandlusest (usu- ja vaimu-'
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elu, tänavkülad, ribapõllud jue.) teevad Petseri ja ta lähema
ning kaugema ümbruse ekskursioonidele ja matkadele eriliselt
huvitavaks.
1) Marshruut idapoole. Petserist rongiga I r b o s k a jaamani. Siin tutvume gipsivabrikute sisseseade ja gipsitööstusega.
.
...
,
Jaamast võtame ekskursiooni 4 km. raudteest põhjapoole
Viski ja Kukujevka külade kaudu Kukujevka-Sohhaa „mägimaale'". See on Kagu-Lesti rikkalikum orgorgude ala. Ta on
risti-rästi orgudest nii läbi lõigatud ja uuristatud, et siin kauem
matkata isegi väsitav on. Ka põllumees ei ole suutnud seda
eraldatud lavade ala kuidagi kasutada. Kukujevka orustikust
on soovitav otseteed tagasi laskuda raudtee orgu. Siin näeme
mitme km. pikkuselt põhjapool raudteed oru lammis ja veerudel lahtist liiva tuiskavat. Liiv on järjest! laienemas, põõsad
on kiuni kaetud, nende asemel näeme kõrgeid luiteid, N. N. elavaid luiteid edasi liikuvat. Ka lõunapoolset raudtee orgu, kust
mets raiutud, ootab nähtavasti sama saatus.
Raudteelt, jaama ligidalt lähme km. 8 edelapoole mooda
maanteed Irboska alevisse ja Vana-lrboska ümbrusse.
kboskat piirab kahest küljest suur ürgorg, milles järv.
Oruveerult kuuleme suurt kohinat, mille tekitajaks on laia.
joana kõrbelt paeseina pragudest väljavoolavad allikad.
Keset- alevit asub oruveerul suur paemurd, kust Irboska
ehitusmaterjaali saab. Siin näeme, et kesk-devooni hall lubjakivi Irboskas aluspõhjaks on. Lubjakivi on väga tihedalt mereloomakeste kivinditega täidetud (Pugnax hvomca).
Oige huvitav on Vana-lrboska ümbrus - vana ajaloolise
linna ase. Vana „Truuvori linn" asus kõrgel lavakõrgendikul,
piiratuna suurtest orgudest. „Letopisets" räägib Irboska
saamisloost:
„Novgorodi vürsti tiostomosli poeg Slaaven laks Iseluiuuimaäle ja püstitas sinna linna Slaaveni. Pärast teda valitses
tema poeg Isbor ja nimetas isast asutatud linna ümber Isborskiks, oma nime järele; ta suri ussist nõelatuna."
Pibkvat sel ajal veel ei olnud.
. . . .
See vana lsborsk asus praeguse Q o r o d i s t s c n e nimelisel kohal. Nüüd on seal Qorodistscne kirik ja kalmistu. Seal arvatakse ka Truuvori haud olevat—lõunapool kirikut kurgaanil.
ajalooliste andmete järele on Irboska 5 —6 korda küll sakslaste,
küll leedulaste poolt maha põletatud; 1330 aastal ehitatud
Serajeva kaljule uus linn, millest praegu veel kantsid püsivad.
І8Ы a. kukkus lõunapool litf 25 sülda müüri ümber ja 1909 а.
rajati selle avause kaudu lõunapooli uus tee otse kantsi.
Müüride keskel asuv linna-peakirik ehk sobor on umbes
134У aastal ehitatud. Seesmiselt on kirik äärmiselt lihtne. Vene
vagajuttude järele arvati ennemal ajal, et kirikus oleval Korsuuni Jumala Ema kujul imevõim on haigeid tervendada ja
inimestele hädas ahi saata.
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Siit võib minna natuke lõunapoole — gipsikaevanduste
piirkonda: Davodovo, Kamenka, Mogilr:ä küla poole Siin olid
enne Irboska suuremad gipsimurrud.
Urgorgupidi põhjapoole liikudes, näeme laiu sälkorukujulisi
nsaerge peaorgu valguvat. Pea org kannab siin „Drebi" nime
Kilomeetrit 1,5 Irboskast põhja poole asub Drebi veerul
В r o d a kula. Broda külas suubub peaorgu rippuv lisaorg
mi ei 1,5 km, peäl langus ligi 60 m. Oru põhjas voolab Jogi
mille veejõu! 9 vesiveskit töötavad.
Broda külas paljastub ka oruveer väga selgesti. Peale
devooni liiva- ja'lubjakivi esineb paljastusel suurel maaral
midulupja, milles veel kõrssigi näha.
Brodast M õ I a s s e saab ligi 2 km.
Ajaloolist huvi pakub siin Vana M õ l a k l o o s t e r .
Ta
on ehitatud 14. aastasajal ja Stephan Batoori poolt purustatud.
."Viola ümbruses paljastub jälle selgesti oruveeru koosseislia I kesk-devooni lubjakivi, valge liiv ehk liivakivi, savimergel ja vaheldamisi dolomiit
lubjakivi kihid. Lõunapool kirikut on vesi oruveeru devoonisse suured kulpad uuristanud.
Mõlast liigume edasi kirde poole lisaorgu, n. n. H o l o d n õ i
l o g i mööda kuni raudteeni. See on samasugune sügav, lai
org nagu Drebki. leinasse .suubub kahelt poolt palju sügavaid
salkorge.
Oleme raudtee orgu jõudnud, siis pöörame tähelpanu tüübiliste pinnavormide peäle: kuplitele, kühmudele, rippuvatele
orgudele, mis raudteeorus esinevad.
Orgupidi matkame Vaschina Qora'le.
Vaschina (iora'lt avaneb jällegi võimalus silmitseda Petserimaa tüübilist lavakõrgendikkude ja iirgorgude maastikku.
Laiadest
lammorgudest
lõigatud
tõuseb
Järsuveeruline
Vasehina-üora nagu hiigla lava ja kannab endal umbes 40-ne
taluga kula. Silma torkab ehituste uudsus ja puudulikkus jareliuang veristest võitlustest vabadussõja lahinguis, kus kõrgendik kaest katte käies ägeda tule all seisis ja asula kahurtulega hävitati. Vaschina-Qora'st
lõunaedelas asub n. n.
Majaka-magi (Majak-gora), mille lael kõrge (18—20 m.) puust
vaatetorn. Kirdes ja põhjakirdes paistab sellelt Pihkva järv,
aemskaja ja lalapski saarte ning kitsasiilulise vene-rannikuga.
kagus — Irboska, kuna lääneloodes — valendavad Petseri
klooster ja kirikud.
.lättes põhjapoole raudtee ja Borovtsõ asulad, lõunasse aga
Snukovltschi palu sina pu na va kanarbiku vaibaga ja loodest kakku kulgeva madala maakünnise -jõuab rändaja S. Patschkovka külla (10 km.) samanimelises tähelepanuvaärilLses ürgorus. Tee Petseriasse viib lisaorukeses, mis Pihkva tänavana
linna alla ulatub. Üldse on Vasehinalt Petserisse veidi üle
И km.
2) Kes Petserimaa jõukamat osa tahab näha, võtab Petserist teekonna ette lõunapoole
Panikovitsi kaudu heäl teel
u
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L a u г a s s e (km. 28 Petserist), kus lahkesti puhkust ja einet
Itiband lira Artur Särri.
3) Läbi põhjapoolse Petserimaa viib alltoodud marshruut.

22. Petserist läbi Setumaa—Võõbsu ja edasi
Räpina—Praaga.*)
Petserist Võõpsu on rändajal peamiselt kahte rännaku
kava tarvitada.
a) Petseri linnast veidi üle 2 km:i otse põhjas asud Piusa
ürgoru kaldekõrglammil Kuniitschlna-gora tänavküla. Siin kohal
voolab Piusa lammi ühel poolikul, ilmutab uiiristusprofiilides
lammi kihilist koosseisu ja on jätnud huvitavaid jöekoolmeid
(jõe ja raudteeliini vabel). Jõel veski ja villavabrik.
Oru põhjavecrtil (teest läänes) — rida savikivi (telliskivi) tehaseid mitme meetri paksuse savikivi avamusega —
huvitav illustratsioon geoloogilise aluspõhja mõjust majandusliste ettevõtete või tööstusliste vormide asendi peale. Vaade
Piusa ürgorule!
Pea tasane relieef, valitsev kultuurmaistu ja kompaktsed
setukülade (Matsud, Vammuste, Võmorkovo, Helbi, kaugemal
Vedennika ja Vartsi) sulg- ja keskõuede, sindelviil- ja õlgkelpning õlgpoolkelpkat ustega talumajade kogtmiikud aimavad
Helbikülast (umbes 3,3 kui. Kuniitsast) loodes ja põhjas aset
lainjamale pinnamoele ja segametsale kanarpikulisel alusel,
mille keskel Deksino (3,4 km. Helbist), Suure Nedsäja, Soe
(Võrumaal) asula põllustikud saartena esinevad. Idapool esimest arenevad jässikpõõsas — kanarbiknõnuue moreenkingtistikud (Kõrgete, Soeonet, Väsehti), läänes aga suured Orava
metsad (Võrumaal).
Treeski (6 km. Deksinost) pool on relieef veidi vahelduvam, ent üldiselt lame. Ka on siin rohkem soid. Pika
reana 0,8 km, servavad maanteed V. ja S. Treeski (Trostjanka) ja pakuvad huvitavat pilti tänavkülast. Lobodkanl jääb
veel .3 km. Pikaksvenitatnd Lobodka külast 0,5 km. kaugusel
viib tee iile Verska jõe käsilapalksilla samanimelisse külla
(Veerka, Verhoustinsk) end. Lobodka valla keskusse (politsei,
kauplused, apteek, õigeusu kirik, kalmistu, postkontor).
Kes tahab Pihkva järve sabakujulisi ja pilüroorikkaid
orglahti („uppunud orud"). Kolpino saart ja küla (16. sajangust kirik), järverannikut ja kalurkülasid vaadata, muretseb
omale siit ehk Toona Ü km. I.obodkast N:ls) või Vopolsovast ja S. Rõsnast (4 km. I.obodkast) paadi ja jõuab veeteel
Võõpsu.
Maisateed on huvitav rännak läbi Setumaa jõukama
osa (Mikitamäe vald) Karisilla, Soela.se (Susikovo 6,5 km.
*) J, Maide — Turist Kagu-Eestis, Tartu 1923.
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Lobodkast), Mikitamäe (1 km. Soelasest), Toomasemäe (2,5
km. eelmisest, ära keerata Zadorast-Sadorje) ja Varesemäe
(Varusovo, ule 2 km. I oomasemäest) küla ning Rainova (1,7
km. Varesemaest) kaudu Võõbsu (Lobovka) külla
Imestust
äratavad alles mainitud suured tänavkülad.
b) Petserist Ragosina veski juures (2,5 km.) üle Piusa
viimase oruveerte kaudu V. ja S. Rääbtsüvast mööda, läbi
bopegina, V ja S. Korela (Savina, vaated ürgorule ja Piusale!) Sesnikasse ja Gorodistseliesse (11 km. Petserist)
edasi võib liikuda kahel viisil:
1) Sesriikast kaserikkasse Lutepää külla (2 km) ja
edasi Kostkovva (Lutepääst 2.5 km.). Viimaste vahel asub
u ihuvitav „elavate luidete" ja liivanurmede ala, mida setud
..tikaks (ka Pikamäe) liivaks", venelased jälle „Lisji norõ"
nimetavad. Omapärane „kõrbemaastik" meie oludes, mitme
niutkilorneetrilisel alal — tuiskliiv, luidete vallid ja igal sammul tuule kuhjava ja kulutava tegevuse jäljed. Lainetaoline
virvendus liivasel pinnal, miniatuursed — tuulest modellitud
lavakorgendikud, püramiid-võradega kadakad ja inimehituste
puudumine loovad terviku, mis rändajal kaua meeles püsib.
Kostkovost Veeskasse on 4 km. Edasi läheb marschruut
nagu a).
2) (iorodistsest — Zahodõj külast (viimane eelmisest 3 km
kirdes) saab turist maksu eest kergesti paadi ja ka sõudjad
Huvitav on see veeteekond Võõbsu poole: algul Piusat
(Uorodistsest) või Pivisetsi (Zahodõjst) mööda, ürgoru suude
loe koolmed, soised niidud ja soosaared, vaade Pihkva järvele'
sus avar saarkõrgendlkkudest ja madalatest luhtadest servatud
veeväli. Suurveel (mis vahel hilisuveni kestab) on ranniku,
madaliku uhtniidud vee all ja omapärane paadisõit läbi osjarikka „rohumere" pakub erilist huvi.
Budovistsi (siia käib ka laev Tartust ja Võõbsust varemalt varustuda sõiduaegadega!).
Usjaa, Krasnaja Qora, Drisliviku ja Sehartova suured
ranniku kulad, kõrge 2« m:»i ja järsu ranniku vaheldus madalate ulitnutudega, ahel- ja sumb-pilliroostikud järves, järve
nuristuse suurepäralised tagajärjed, jämekorstnalised kalasuitsetainisteliaste lutehitused ja lippudega varustud transiitPunktid teevad selle teekonna ülihuvitavaks kuni Võõbsuni.
Parvsillal üle Võhandu
ja rändaja osutub Võõbsu
kula asemel samanimelises a l e v i s . (Viimasse pääseb Budovistschist ka laeval).
. Maju 116, elanikke 540, alevi all 24 hektari maad —
mi ütleb ametlik statistika.
Võõbsu õitseaeg oli enne sõda, kus ta potikaupmeeste
harjukeste ja linakaupmeeste pea kaubapunktiks oli Siis
kees siin kaubitsemine, ürgus ööd läbi härmoonik valitses
vene laul ning lehvis liikva õhk . . . Kes ei tunneks laulu»detuKoso soitsivä Võõbsust potikuurmaga"?
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Nüüd on aeg muutunud, Võõbsu rahulikuks jäänud ja
ainult suur hulk „tschainaja'id" tuletavad veel endist Võõbsu
meelde.
Alevi õigused sai Võõbsu alles 1920 a. ning elab nüüd
kindlat „parlamendi elu" oma 17 liikmelise alevi nõukoguga. Elanikest on pooled venelased ning väike arv
setud, teised aga — eestlased. Alev on võrdlemisi sirgete
laiade tänavatega, enamalt jaolt puuehitustega. Võõbsas
asub hulk kauplusi, käsitöölisi ning teisi ettevõtjaid.
Ilusam koht alevis on sadam ja jõe kallas, kus edelast
tulev Võhandu pikamisi oma vee Peipsisse saadab ning kus
õtse üle jõe, juba Petseri maakonnas, setu külad asuvad.
Turistid leiavad Võõbsus vastuvõtmist raamatukaupmees
li-ra К а 1 d ' i juures.
Võõbsust 2 km. läänepoole on L о к u t a külas Võsubergi
talu maal Põhjasõja aegne lahingukoht. mis ajalooliselt tähtis
(Räpina kaitsmine, kindral Rosen).
Võõbsust
2 km. idapoole on Räpina-Võõbsu maantee
ääres R ä p i n a s u r n u a e d , mille vastu õtse teisel pool
teed, väikesed liivakünkad — kääpad - asuvad. Üks neist
kääbastest on teistest palju suurem ja olla. prof. А. M. Tal!greni arvamise järele, enue-eestiaegne.
Surnuaiast 1,5 km. põhjapoole võib minna läbi V a a d i ni ä e m e t s a ja karjamõisa, kus oma peale tähelpanu pööravad metsas olevad vanade elamute ahervarred, mis juba paksu
liiva ja mullakorraga kattunud ning millede peäl, osalt ka läbi
vundamentide, juba suur, kõrge mets on kasvanud. Vaadimäe
ahervarred avaldavad iga rändaja peale, iseäranis kui rändaja ajalooliste huvidega on, unustamata mulje.
Vaadimäelt 1,5 km. ida pool on R a i gl a a s u n d u s , mis
samatl arheoloogiliselt huvitav. Asudes umbes 7 m. kõrgusel
isoleeritud soosaarel keset Peipsi madalikku ning ümbritsetud kõrgest lehtpuiesteest, paistab ta juba kaugelt eemalt silma.
Asundusest veerand km. kagu poole on tee ääres hiiglasuur
kruusaauk
vanaaegne matusepaik.
Siit
tuleb
nii s u u r e l h u l g a l s u r n u l u i d v ä l j a , kui v a e v a l t
k u s k i l ni u j ti 1.
Raiglast 3 km. läänepoole tagasi tulles jõuame Räpinaalevisse.
R ä p i n a alev asub Võhandu jõe veskijärve mõlemal kaldal ning on tähtsam tsentrum terves kihelkonnas. Siin on
luteri ja vene kirikud, posti agentuur, hobuse postijaam, apteek,
arst, paar päevapiltnikku, haridusseltsi maja ning kino. Peäle
selle on alevis veel suur hulk käsitöölisi, kauplusi ning tööstuslisi ettevõtteid, milledest kõige tähtsam Räpina paberivabrik ja jahuveski. Kima Võõbsu osalt vene küla iseloomu
kannab, leiab rändur Räpina selle vastu puht-eestilise alevi
olevat. See „eestiline" element avaldub eriti Räpina luteri
lh4

kiriku, mõisa ja endise kõrtsi ümbruses, mis arhitektuurselt
huvitav vana puudutus. Räpina peakuulsus seisab aga tema
toredas pargis, mõisas ja Räpina paberivabrikus, mis tervele
Räpinale on tooniandjaks — esimene kui vaimline ja kultuurline lahutuspaik — teine kui majandusime tegur.
R ä p i n a p a r k , mis Võhandu jõe lookest moodustatud
poolsaarel asub, on kuulus oma võõramaa taimede, eriti puude
ja põõsaste poolest ning pakub palju vaatlemisväärilist. Parki
on lähemalt uurinud hra E. Lundström ja leidnud, et see on
üks haruldasemaist istandusist Eestis. Kaarteedega hästi
maitsekalt planeeritud pargi osad võimaldavad ilusaid väljavaateid läbi pargi lehestiku järve ja terve Räpina peale.
R ä p i n a p a b e r i v a b r i k , mis Tartu suur-kaupmehe
L. Mirvitzi omandus, oli juba enne sõda tuntud oma hea paberi
tõttu, mida vabrik nartsudest valmistas. Eesti valitsuse ajal
on vabrik valmistanud riigi raha ja väärtmärkide paberit.
Vabriku paisu taga avaneb loodusteadlastel huvitav vaatlemisobjekt, sest siin on jogi kaunis sügava oru — k a n j o n i — devooni punasesse liivakivisse söönud, kus mitmed
murdkulpad esinevad.
Tartu Turistide Ühingu esitajaks Räpinas on hra N i k o l a i
S i m s o n , Räpina Reaalgümnaasiumis.
Räpinast 3 km. edela poole on Võhandu jõe kaldal asund
E r i i d h o l m i asund., kus riigi hobuse kasvatus. Siit algab
ka Võhandu jõe ürgorg, mis paarkümmend kilomeetrit edelaja lõunasihis kestub ja mis oma haruldase ilu poolest kaugel
kuulus. Friidholml mõisa park asub, analoogiliselt Räpina
Pargile, poolsaarel, mida jõe looge sünnitab, ning on samuti
botaaniliselt vaatlemisvääriline. Friidholmis võtab turiste
vastu hra Kurrikoff.
Selles luulelises maastikus 5 km. rännates, jõuab reisija
L e e v a k u v e s k i l e , kus ta ootamatult leiab ees suure
areneva tööstuse. Siin on jahvatuse ja villakraasimise veskid
Ja laualõikus. Jõel seisab mootorpaat, kuna maaühenduseks on
automobiil. Kahekordsed nägusad hooned, elektri valgustus,
telefon, puhtus ja kord — see on üks kultuurilisemaist kohtest
Räpinas.
.. Leevakult jõuab rändaja 2,5 km. pärast metsavööga
ümbritsetud S a a r e k ü l a j ä r v e äärde. Siin on maastik
luba teine. Kuna Võhandu jõe ürgoru maastik lavamaal esines,
kus punast liivakivi tasandikku võrdlemisi õhuke, ühepaksune
mooreen katab, leiame siin juba lainjad pinnavormid, — meie
ees on tüübiline moreenmaastik.
Kultuuriline element, mis Räpinas ja Leevakul nii silma
torkavalt esines, on siin palju nõrgemini avaldatud. Veel
rohkem ürglisemaks läheb ümbrus, kui Saarekülast 1,5 km.
•jjdusi põhja poole läheme. Siis esineb meie ees suur lagendik
Maa
ni idu ehk S u u r s o o oma sügavate mülgaste, soojärv
'ekestega, mida siin palju, ning milledel isegi nimed puuduvad.
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Saarekülast 1 km. kirdepoole minnes jõuame suure, pika
M e e l v a j ä r v e kaldale. Siin, järve lõunapoolsel kaldal on
suured, sulavad turbaaugud, kus ligi 4 m. sügavuseni turvast
leidub. Loodusteadlastee ja geoloogidele on siin hea võimalus
turbasoode ja nende tekkimise uurimiseks, sest siin esineb
tüübilisel turbasool mõnekümne sm. paksune elav taimkate,
siis paks turbakiht ühes puude, kändude ja tüvedega ning all,
põhjas, valge vesiliiva ning kruusa kiht.
Samuti on huvitustpakkuv igale loodussõbrale M e e l v a
j ä r v . See on kõige suurem järv Räpina kihelkonnas. Tema
pikkus on 2,7 km., laius kuni 0,5 km. ja sügavus kuni 3,2 m.
Järve pind on vanasti ühe meetri võrra praegusest pinnast
kõrgem olnud, sest järve lõunapoolsel otsal on võrdlemisi
sügav kraav Toolamaa mõisa peakraavi tõmmatud, mis oma
kord Võhandu jõkke suubub. Seda näitab ka endine järve
randjoon, mis praegu iseäranis idapoolsel järvekaldal selgelt
näha. Järve kaldad on kaetud okas- ja segametsaga, ning
sellepärast avanevad mitmel pool ilusad väljavaated järvele.
Meelva järvest idapoole tuleme läbi Meelva küla L i n t e k ü l l a , kus, lõunapoolsel otsal, vana ohvripaik — M a a r j a
m ä g i — asub. See esineb praegu suure kruusaauguna, mille
läänepoolsel nõlval hiigla ohvripärn kasvab, ainukesena mäel
varem kasvanud kolmest pärnast järele jäänud. Rahva jutu
järele poonud mõisnikud nende pärnade külge oma ärakaraund orje.
Turistidele einet ja puhkust võimaldab siin lähedal h-ra
H ä i d r i t s Raadamaa külas, Kalle talus.
Maarja mäest 1,5 km. põhja poole on Linteküla põhjapoolses
osas suur, kõrge mägi
K o n n u ш ä g i. See on kõige kõrgem mägi Räpina kihelkonnas (absoluutne kõrgus 63,6 m.,
relatiivne kõigest 20 m.) ning tema tipult avaneb avar vaade
Peipsi järve, Venemaa ranna kui ka Räpina aleviku ja Setumaa metsade peale.
Lintekülast tuleme 2 km. pärast läbi T o o s t e k ü l a , mis
Räpina kihelkonnas üheks kõige rikkamaks külaks loetakse.
Ka siin avaneb lai vaade Peipsile. Tooste külas on h-ra
R i s t i a n d huvirändajaile vastuvõtmist lubanud.
Tooste
külast võib rändaja pöörda tagasi Räpina poole, või edasi
minna põhjapoole, kui ta pikemat jalutuskäiku ei põlga, mis
selle eest talle huvitavaid looduspilte pakub. Nii võib ta suures
K a n t s a a r e l a a n e s (5 km. Tootse külast põhjapool) või
M ä g i o t s a ürgmetsas (Lintekülast 7 km. loodepoole) peaaegu puutumata loodust leida. Suured, kõrged kasvavad
vahtrad, tammed, jalakad, mahalangenud puude tüved, mis
kattund juba mulla ja sambla kihiga, ja milledel juba omakord
uuesti noored puud kasvavad ning suured, üle inimese pea
tõusvad tarnad, sõnajalad ja teised taimed pakuvad huvitavat
pilti.
Kantsaare ja Mägiotsa metsadest väljajõudes sammume
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põhjapoole ning tuleme varsti M e e k s i m õ i s a , mis oma
kena maastikulise seisukoha tõttu tähelpanuvääriline on. Mõis
asub ojakese kaldal, mis läbi toreda pargi lookleb, kus kõrged
akaatsiad, tammed, vahtrad ja teised lehtpuud ning põõsad
meeldiva vaatepildi moodustavad.
Meeksi mõisast jõuame lõpuks, 3 km. põhja sihis edasiraimates. Peipsi ääres olevasse Mehikoorma alevikku.
M e h i k o o r m a asub Peipsi järve kaldal, järve kõige
kitsamal kohal. Venemaale on siit üle järve vaevalt 2 km.
ning vastasolev rand ühes Haniva (vene keeli Pnewo) külaga
on siin selgesti näha.
Ajalooliselt on Mehikoorm huvitav selle poolest, et siin
omal ajal Vene vürst Aleksander Nevski sakslasi (Teutooni
ordurüütlid) n. n. „jäälahingus" lõi.
Turistile pakuks Mehikoorma niipalju vaatlemisväärilist,
et ta tüübilise vene kaldaäärse tänavkülana esineb, mille sarnased on pea kõik Peipsi ääres asuvad vene külad, Elanikkude kehvus, kultuurivaesus ning ebapuhtus, mis muide vene
küladel nii omane, avaldub siin vahest isegi suuremal mõõdul,
kui teisal.
Mehikoormast pääseb laevaga Praagale, Tartu ja mujale.

Põhja r a n d ja Tallinn-Tapa-Narva simn
ning Narova jogi.
Märkus:

Tallinna

Tapa vahe, vt. marschr. nr.nr. 1—7.

23. Kadrina—Neeruti mäed-järved.
Raudteega üle Tapa K a d r i n a s s e — järg. jaam pärast
lapat, Tallinnast 91,3 km. Jaamast käänab tee lõunapoole.
Vasakut kätt Veduvere mõis, paremat kätt — teispool raudteed Kadrina kirik ja kirikumõis. Ligi 3 km. jaamast ongi
küngastik järvedega — N e e r u t i ,
samanimelise
mõisa
külje all.
t t tähendatud koht raudteele nii lähedal, siis on ta Rakvere ja Tapa elanikkele näriliseks väljasõidukohaks. Suvistel
Pühapäevadel võib siin alati „rohelises" viibijaid leida, kes
lustilises tujus vaba aega looduses mööda saadavad. Neeruti
on tõesti seda lugupidamist väärt, sest ilu suhtes seisab ta
teiste kohtadega võrreldes esimeses reas. Siinsed künkad on
suuremalt jaolt kuuskede ja sarapuudega kaetud, kuna küngastevahelised orud ilusaid, lillerikkaid, maasikküllasid muruPlatse sünnitavad. Neid seljandikke ja orge hüütakse Kalevipoja künnivagudeks. Harilikult on seal, kus maapind enamvähem mägine, ka rohkesti järvi. Nii ka siin. Sagedasti, mäe
otsas seistes, peatab pilk sätendaval järvel, mille pind mägede
läbi tuulte eest varjatud. Üks siinsetest küngastest kannab
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Linnamäe niine. Vana rahva jutu järel olevat selle mäe peäl
vanasti eestlaste maalinn seisnud.
Unelevad järved tüüne vetepinnaga, kus kajastuvad metsad ja mis levitavad rahu.
Ligidatest taludest saab öömaja ja einet.

24. Rakvere ja ümbrus.
(Raudteel Tallinnast 104 km., Narvast 105,5 km.)
Vaksal raudteeliinist lõunapool. Vaksali ruumides einelaud. Vaksali ees voorimehi harilikult vähepoole. Linna pääseb Vaksali t. mööda.
Võõrastemajad, restoraanid, einelauad: Vaksali t. 2 ja 3,
Tartu t. 27, Küti t. 17, Lai t. 26, 2,3, 17, Pikk t. 2 ja 7, Aleksandri
t, 3, Parkali t. 10.
Saun: Peeterburi t. 8.
Juuksurid: Vaksali t. 1 ja 2, Viru t. 3, Peeterburi t. 25.
Kinod: Vaksali t. 3, Pikk t. 16.
Raamatu- ja kirjutustarbete kaup!.: Peeterburi t. 7, 8-a, 14,
24, 25, Pikk t. 24, 25. 41, Lai t. 12 ja 16, Peetri t. 4.
Ajalehe toim.: „Postimehe" abitalitus — Peeterburi t. 8-a.
Post-telegr.-telefon: Peeterburi t. 20. Telegr. ja telefon
avat. igal ajal. Pakkide ja rahaoperats. 9—15, liht- ja täht*
operats. 8 - 2 0 .
Pangad: Harju Panga osak. — Pikk t. 13, A/S. Viru Pank —
Lal t. 17, Rakvere Ühispank
Lai t.
Apteegid ja rohukaupl.: Laada t. 1, Pikk t. 3, 14, 28, Vaksali
t. 13, Peeterburi t. 22 ja 27.
Linna ja sõjaväe haigemaja: Peeterburi t. 44.
Arstid: Peeterburi t. 1, 25, 36, Pikk t. 16, 33, 34, 58, 59.
Mõnda seltsidest Ja kultuurasutustcst: Haridusselts — Rakvere mõisas, Rakvere Spordiselts „Kalev" — Lai t. 3, Rakvere
näiteseltskond „Näitering" —, Rakvere õpetajate seminaar -—
linna lähedal, Viru maakonna poegi, reaalgümnaasium — Pikk
t. 29, Tütarlaste gümnaasium — Posti t. 15, Zeehi asut. tütarl.
erareaalgürrm. — Pikk t. 35, Saksa era ühis-reaalgümn. — Pikk
t. 54.
Tähtsamaid tööstusettevõtteid: O/ü. „Viru" tärklisevabrik
Konstantini t. 3; Nahavabrik „Sakala" — Narva mnt. 21; Friedrichs! nahavabrik — Vaestemaja t. 13; Köietehas — Saue t. 3;
Liimi vabrik — Tartu t. 21 j . ni.
Ametasutused: Linnavalitsus — Peeterburi t. 5. Maakonnavalitsus - Pikk t. 15. Resti Panga osak. — Peeterburi t. 3.
Politsei
Pikk t. 4L Linna komandantuur — Pikk t. 46.
RAKVERE (Vesenberg) on Viru maakormalinn, 8.500 elanikku
pea kõik eestlased; saksa rahvusest elanikke 251),
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.muudest voorasrahvustest koguni vähe. Kaubandus- ja tööstus on kohalikkude tarviduste rahuldamise kohaselt võrsund,
siiski mitmed ettevõtted tegutsevad ka kaugema turu jaoks
паки lina- ja takuketramise vabrik, nahavabrikud, köietehas,
tarklisevabnk, liimivabrik, tubaka-, hülsi-, kompveki-, schokoaadi- jne. vabrikud. Linnas on õpetajate seminaar, 4 keskkooli ja 5 algkooli.
Linna (lossi) asutajaks peetakse Daani kuningat Valdemar Il-st ju asutamisaastaks - 1224. a. Lossi äärde tekkis
varsti linnake — mitusada maja, mitu kirikut, klooster, hospidal magistraal 1302. a. sai samad õigused, mis Tallinnalgi
Rakvere kauples meriäärse T o o l s e lossi (mille varemed
praegu Kunda lahedal) ja Londova sadama abil üle Narva
Novgorod,ga ja oli rikas, kuulus, kuid 16 ja 17 sajangu! venelaste-rootslaste-poolakate vahelistes sõdades käest kätte käies
riisuti, lõhuti, põletati mitmel! korral! (1558, 1581, 1625,
1703 a.a.). Sellest ajast on loss varemetes, kuna muud kiviehitused ammu kadund. Rootsi kuning üustav Adolf pantis ja
kinkis linna eraomanduseks ja kustutati ta seepärast viimaks
kogum linnade nimekirjast maha. Omanikkude — rüütlite
hirmuvalitsuse all sai linn kaua ja palju kannatada. A. 1783
osteti maad tagasi ja Rakvere sai maakonnalinnaks ning hak.kas võrsuma, siiski loomulikku kasvamist takistasid kirikumõisa maad keset linna, mis hiljem tagasi osteti. Seepärast on
linn võrsunud sipelgakujulisekš, keskelt peenike — keskel
ainult üksainus tänav (Pikk t.), ning otsad laiad — pärisilm,
Kukekula ja Roodevälja alevikkega vaksali poolt ja Kondivalu linnaosa teiselt poolt. Linna pikkus ulatub vaksali juurest
Palermo,,! üle 3 km.
Asupaiga poolest võib Rakverele tulevikus jõudsat kasvamist ja edenemist loota. Maa linna ümbruses on jõukas ja
rahvarikas. Kohalikkude kultuur- ja ühistegeliste organisatsioonide tegevuses on viimasel ajal erilist hoogu. näit. asutakse ehitama uuemaaja nõuetekohast teatri- ja rahvamaja jm.
Ilutundeliselt ei paku Rakvere kogumõju kellelegi üllatust,
vaid jätab enem oma schabloouiliselt ehitatud hoonete ja
punakaspruunide katustega üksluise ja igava mulje. Sellevastu on ta üksikuis osades mõndagi huvitavat ja vaatamisväärsust. Lihtne on teha väikest marschruuti vaksalipoolsest
linnaosast Kondivalu linnaossa.

RAKVERE TÄHELPANUVÄÄRILISED KOHAD:
Lossi varemed
linna lõunapoolses ääres, Palvemaja ja
Tallinna t. kaudu. Suur, kõrge, järsupoolne vall — jääajas tekkind oos, end. Eesti maalinna ja pärastise lossi ase. Praegu
ülal valli kohal lossimüüride jäänused, mis nagu hiiglanüirakad
kohe taevast tõusevad. Siit avardub vaade lõunasse ja iseäranis edelasse kauguste taha, kus väljad, põllud ja vaatepiiril metsad. Linna äärest läheb puiestee km. 1,4 tagi ole169

vasse m õ i s a . Üle linna katuste ja korstnate vastu põhja
paistab samuti lagedaid välju ja metsi, kuna kaugel-kaugel
seletada võin K u n d a ja A s e r i vabrikute korstnaid paksu
suitsuga.
Rakvere Öpetajateseminaar — asub linna lähedal, S. Põllu
ja Karja t. kaudu. Seminaari maja on üks parimaist koolimajust Kestis, ehitati Vene valitsuse viimasil aastail uuema aja
nõuete kohaselt.

Rakvere lossi varemed.
Kirikud: Ev.-Luteriltau kirik
Pikk t. Sellest täielikke
teateid ainult 19 sajan«!,sl alates, sest a. 1772 põles kirikumõis maha, tuleroaks hilinesid ka kõik kirikuraarnatud ja
kiriku ajalugu. Siiski on teada, et a. 1681) armetu kirik
-St. Michaeli" nime kandis, 1698 a. korda seati ja „Kolmainu
Jumala" („St. 1'rinitatis") kirikuks ümber ristiti ning Põhja
soja ajal a. 1703 vare me iks purustati. Uuesti parandati põhjalikult a. I7.W.
Apostliku usu kirik
Peeterburi t.
Juudi sünagoog — Rohuaia t.
Kalmistud: Mv. Lut. usu кок.
Tallinna t. ääres, VanaSurnuaid
Seminaari tee ääres, Vene kalmistu — Tallinna t.
ääres. Saksa kalmistu — Tallinna t. ääres, Juudi kalmistu —
linna metsas.
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Rakvere tammik, esivanemate püha hiiemets — kõrge
maastikulise kupli otsas, asub lossi ligidal. Lossi põhjapoolset valli äärt mööda alla minnes jõuame maanteed kaudu
tammikusse. Siin on rakverlaste jalutuskoht — ilupuudena
vägevad tammed, mille vahel looklevad jalgteed, kuna kaugemal ümberringi kasvab sarabik.
Rakverest kõlbab kaugemaid marshruute alustada mitmes
suunas, nimelt raudteel Narva poole Rohtlani ehk Narvani,
kust edasi jalgsi — vt. marshr. Nr. Nr. 26, 27, 28 ehk jälle
siit otse põhjarannikule — raudteega Kundani (marshr. Nr. 25)
või autobussiga Võs&e*) ehk lõpuks jalgsi tungida lõunapoole
— Virumaa polistesse metsadesse, vt. marshr. Nr. 8 lõpumärkust.

25. Põhjarannikul ja merel (1),
Tallinn—Tsltre—Loksa—Võsu.**)
Tallinnast sõidavad kaks korda nädalas laevad Virupoolsel
rannailmu, peatudes Tsitrel, Loksal, Võsul j . m. See laevasõit
on üks ilusa maist meie vetes, sest kusagil ei ole rannamaastiku pilt oma kaugele merde ulatuvate poolsaarte, oma sügavate lahekäärude ja metsarikaste kallastega nii vaheldusrikas,
kui n. n. Viru ranna liinil.
Veel huvitavam on ta, kui sekka põimida jalarännakut,.
minnes maha kas Tsitrel elik Loksal (otstarbekohasem Loksal)
ja tulles jalgsi Võsule.
Tsitre suvituskoht asub Loksast Tallinna pool, Koiga lahe
ääres Й7 km. otsejoones Tallinnast ida pool); end. krahvide
Stenbockide suvlmõis kõrvaliste ehitustega ja muude elamutega. Majastiku ja merikalda vahel vana varjuline põlispuiestik, mitu avarat muruplatsi, lagunev suveteatri hoone, kuhu
pühapäevadel rohkesti rahvast pidudele koguneb. Sadamas
peatuvad rannasoidti liini laevad. 2 km. lõunapool on jõukas
Muuksi küla, merest sama kaugel kõrge paekallas, mis rannapoolt paistab lavakörgendikuna. 'Tsitre ümbrus — randlagendik, enamasti heinamaad. Muuksi külast umb. 1 km. lõunapoole
on ümmargune Kabala järv 32,7 m. üle meripinna, umb. 2 km.
lai. Mööda järveäärt lõunapoole järve minnes, tuleme Tallinn -Narva maanteele, kust edasi minna kas 'Tallinna poole
Kuusalusse (vt. marshr. Nr. 3) ehk idapoole, kus 3 km. pärast
Vahastu küla, sealt edasi 2 km., siis ristteel kääname vasakut
kätt kirdepoole Loksa tee peale. 1 km. pärast viib maantee
meid põiki üle Tsitre-Kolga tee, kuid ikka kirdesuunas minnes
tuleme 5 km. pärast Koiga külla ja säält edasi 2 km. Valge
*) Automobilijaam „Nool" — Lai t. 27. Sõit Võsule suvel
igapäev, sõidu vältus 1 tund 45 min. (37 km.), hind 300 mk.
inimese pealt.
**) J. Priimmel — Eesti kuurordid.
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jõe juurde. Siit edasi viib maantee rööbiti jõele põhjapoole.
•1 km. Nõmmeyeski joale Loksa lähedal.
Nõmmeveski juga (kosk) on Loksa rannast 2 km. Valgejõge
mööda ülesse. Vesi on enesele mitme sülla sügavusele tee
•õõnestanud pae rahnude vahelt ja kukub ühelt kõrgustikult
teise, kisub paemiirakaid lahti, langetab kaldaid alla ja tormab
vahutades edasi — ikka mere poole. Niisugune mitmekümnekordne kukkumine ligi kilomeetripikkusel teel sünnitab mühina, mida juba kaugelt kuulda võib.
„Nõmmeveski" ilu on metsik, täis jõudu ja vägivalda.
Kõrvuti Valgejõega (idapoo!) voolab* mere poole Loobu
jogi, mille jõudu Joaveski puupapivabrik kasutab. Et ka see
iogi „ J o a v e s k i " kohal (jõgede vahet on umbes paar km.)
mäekünkast läbi on murdnud, siis on jogi kaanal! abil oma
sängist kõrvale mäe õtsa juhitud, kus ta 32 jala kõrguselt kukkudes kaks tugevat turbiini liikuma paneb ja nõnda vabrikule
jõudu aimab.
Loksa asub Papi- ehk Loksa lahe põhjapoolses sopis
(70 km. I allilmast idapool). Suvituskoht on umbes % km
sadamast, külast ning telliskivi- ja lauasaagimisvabrikust.
Kulast jookseb Valgejõgi läbi, toredaid järske kääne tehes
Kand tüseda männametsaga kaetud. Männiku serva ja merikalda vahel puhas, valendav liivarand, meri rannaääres laugamisi madal, mõnus suplemiseks. Kaugemal kalurite rannakülad.
Rand suvipaigast kuni lähema (Hara) külani ei jäta vees
ja päikeses mõnutsemise mõttes midagi soovida. Küla ise —
uks ilusamatest Lesti rannaküladest. Soe, vaikne, uputatud
lehtpuudesse. Suured aiad. Hõbetsev meri. Selle vastu Hara
saar kõrge tuletorniga. Koik äärmuseni maalirikas ning
kodune.
Loksust kardetakse Võsule võistlejat; peale merivee on
siin veel soe Valgejõe vesi kohati luuleliste kallastega. Rahu
on siin ja metsa. Jões leiduvat ehtsaid pärleid.
Alevikus on umb. 800 elanikku. Tallinn—Viru ranna laevad
sõidavad õtse sadamasilde ja ei jää eemale merele, nagu Käsmus ja Võsul, kus siaatega rauda peab sõitma. Merevannid,
suvel arst; seltsimaja, apteek, kauplused, post-telegr.-telefon.
Rannasõidu laevade dokk.
Hara saar - pärl Lesti saarte hulgas, asub Loksa sadamast Papilahe randa mööda läänepoole minnes üsna kalda
lähedal. Kõrgete kallastega, idülliline kalameeste saar, kuuskede .mändade ja lehtpuudega rikkalikult kaetud. Kaldad täis
kiva ja määratuid iseäralikke kaljurünkaid.
Lotesalt Võsule otsejoones randa mööda 15 km., „Nõmmeveski" ja Joaveski" (vt. ülalpool Tsitre kirj.) ning pärastpoole Käsmu kaudu aga rohkem.
Otsekohe teinepool Loobu jõge mere ja jõe lähedal on
Vihasoo randküla, 2 km. edasi Tammispää ja veel 2 km. edasi
172

5

'('•

M R

Г

' • И№ W M K v , •• ',1. J . " ' F i

*Щ&
;X

Ш

№L 1 Ä

^ ilft
tffe

>

'Vlj
Л-.'^1
173

Eru. Siit läheb tee varsti põhjapoole — Käsmu poolsaarele,
2 km. parast on metsjärv, millest oja merde voolab. Järve
juurest viib tee kirdesuunas põiki üle poolsaare, mis okaspuu
metsade*« kaetud, 3 km. pärast merirannal K ä s m u suvituskiila. Käsmu lahe ääres.
Kruusane rand kuusemetsaga, meri kalda lähedal sügav,
loomulik sadam, kallas kivine. Poolsaare idapoolsest servast
läheb umb. kilomeetri pikkune kivikärestik madala lahe põhjal
merde, kujunedes lõpuks kindlaks saareks („Saardneem"), kus
kidurad kadakad ja männid. Kivid lasuvad saare ümbruses nii
tihedalt, et kivilt kivile astudes üle mere võib minna.

Loksa.
Merimeeste häll. Merikool, tulltorn. Haljala abikirik.
End. kõrgema seltskonna suvituskoht. Aadelimehed tulid
lühemaks ajaks kõige hobustega, tallid-kuurid praegugi alles.
Nüüd kõige kättesaadavamaist suvituskohtest. Hää kosuda
siin, ligineda loodusele, suvilad on mändade-kuuskede all rannas, mõni samm — ja meri ehk liiv ehk põline mets sügava
rahuga.
Käsmu mets - kõrge, kuiv, põline - - maalirikka Polgu
neemena, mis tungib sügavale merde, avades maitsmisele
ahvatleva väljavaate ulgu sihis. Meeldiks lebada suurtel jääaja rändrahne! (siin palju neid „kenu Käsmu kive") ning sammuda vahest sooja lõiku mööda Roosi saarele, kus kasvab
rohkesti kibuvitsa ja kus on hea viibida mõni minut iseendas.
Kasinult üle tahe Võsule 3 km., lõunast ümber lahe otsa
vast и km. Võsu kirjeldust vaata järgin. (Nr. 26) marshruudi
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lõpus. Võsult võib sõita kas tagasi Tallinna laevaga ehk
Rakverre autobussiga või jälle mööda meriranda maha matkata vastupidises suunas marshruut Nr. 26.

26. Põhjarannikul ja merel (II),
Rakvere—Kunda—Toolse—Võsu—Loksa—
Tsitre—Tallinn.*)

Rakverest K n u d a s s e 1У km. raudteel ehk 22 km.
maantee!. Kunda vabriku raudtee rong sõidab Rakverest
kella \2 paiku päeval. Võimalikult võetakse alati ligi
Kes soua soovivad. Sõit kestab 2 tunni ümber. Maastik
tooniline.

post
välja
kõik,
ühe-

Hara saar Loksa lähedal.
Kunda on välimuselt nagu miski väike linnake
siin 2000
elanikku. Mitu paari raudtee roopaid, paremat kätt asetseb
tsemendivabriku korpuste ja korstende maa li kas kogu
muist korstnaid koonusetaolised, teised tavalised pikad
kiharduvate suitsukogudega igavesti hõõguvatest ahjudest.
Vasakpool - - terved read puu- ja kivimaju, uppuvaid aidade
rohelusse. Vabriku söögimajast saab ka lõunat ja kondiitritooteid väga mõõduka hinna eest. Vabrikut-tehast, asut.
1870 a„ tema suurt ja moodsat sisseseadet peab tingimata
soovitama vaadata, milleks vabriku juhatajalt luba peab nõutama. Kalli ja haruldase eidra-lilla savi kaevandused, vedu
*) V. Ridala — Ringi mööda kodumaad.
J. Prümmel
- tiesti kuurordid.
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vagunettidel, pesukojad jne. jne., siis põletamise ahjud, tsemendi jahva taytise veskihooned „hundiga-purustajaga", „tündrivabrik", tsemendi pakkimine jne. ning igalpool elekter tööjõuna — inimene ainult juhatab.
Kivisild, kustkaudu vagonetid üle jõe sõidutakse, on ligi
40 m. veepinnast — huvitav kõrgus ja kaunis vaatekoht!
Kunda juures teeb Semisilla ehk Kunda jõgi kaaru läbi kuristiku, sünnitades koski. Laialdasest pargist kaldaserval avaneb
tore vaade eemale Kunda või Toolse lahe peale.
Vabrikust viib kitsaroopaline sadamasse — Lontovasse(Lontova alevik — Port-Kunda) 2 К km.
Vabriku poolt vasakut katt suurele maanteele ja siis alati
mere äärde hoides alustame teed läänesuunas T o o l s e poole
kuhu Kundast 5 km. Metsane maastik - männikud, lepavõsa,
segamets. Kõrge mererand, paremat kätt all järsk kallas,
paarkümmend meetril veepinnast, kus all künni mere piireni
snn-säal kõrge mets haljendab. Edaspidi läheb tee rannaalusele madalikule — neemele.
Toolse küla vana l o s s i v a r e m e t e g a (Tolsburg) asub
Kunda lahe läänepoolsel neemel. Loss eliit. a. 147U—71 ja oli
Rakvere lossi meripoolse tee valvajaks. Kõrged varemed
madalal ja tühjal rannikul mõjuvad õudselt ja raskelt, nagu
tunnistaksid - siin muistse koleda meriröövli lammund' pesa.
Геіие vana aja mälestus on n. n. „Linnamägi" —. Kunda mõisa
piirides („Veidenbaurai peal")
järskude kallakutega kõrgustik, ümber kraavid, vana kindlus.
Ldasi läänepoole läheb u. n, Selja suvitusrand, kus suvituskohad K a r e p a ja K ü t j a , esimene Kundast km. 8, teine
km. il) lääiiepool. Mõlemate vahel, suga va oru põhjas, voolab
oja. Ka siin mühab tugev mets kõrgel kuival kaldal. Suvimaju rohkesti. Omal ajal olid siin isegi soojad vannid korraldatud, suvitajaid käis Moskvastki. Suvimajad asuvad kõrge
järsu kalda ja mereranna vahelisel % km. laiusel maaribal.
Mööda huvitavamaks minevat randa (metsad, ojad, rändrahnud ja hulgalised kivipangad) edasi liikudes jõuame
r, i s m a ja V a i n u p ä ä suvituskohtesse, mis asuvad umbes
poole maa peal nii Kundast kui Võsust (kummagile poole
20 km. ümber). Rakverest otseteed urab. 30 km. Mere poolt
on siia ligipääsemine juhuslikult Võsu elik Kunda kaudu võimalik.
Eisraal on kevadel elavust —• küttepuude laevadele toimetamine. Looduse poolest kaunis on Vainupea: siit voolab
ruerde jõekene, mille kaldad kaunid; paks kuuse- ja mäniiamets
rohelise samblaga — metsaalusega, mis iseäralik; kõrge,
kivine, paiguti puhas liivane kallas, vaba vaade iile lahe. mis
kaugete neemedega piiratud. Vainupea on väike kiilake, paarküminend suvilat, kuurliaus soojade vannidega, kaubatarv
ühing, Haljala kiriku kabel.
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Edasi minnes läänepoole mööda ranna äärt, kohtame enamvähem jõukaid kalameeste kiile ja suvilate kogusid, nagu
Mustoja, Altja. Viimaselt kääname õtse läände kõrge ranna
suuna mööda (mitte neeme madal ranna äärt mööda), kunni
jõuame Võsule. Kogu tee vältusel avanevad kaunid vaated
merele.
Võsu suvituskoht asub Käsmu (Kasperviek) lahe lõunakaldal, Rakverest 37 km. loode poole ja Tallinnast 85 km. idapoole. Tallinnaga on korralik laevaühendus — 2 korda nädalas („Kungla"). Rakvere ja Võsu vahel peavad alalist ühendust O.-U. „Noole" autobussid ja autod. Siin post-telegr.-tele-

Vaade Võsalt Käsmu lahele.
sou. posti vahetatakse Rakveres» suvel 6 korda nädalas. Suvitajale igasugu teateid annab Võsu hääkorra hoolekande
komitee.
Enne suvitas siin Peeterburl ja Moskva intelligents.
Tore suvituskoht kõrgel mereäärsel liivaseljandikul, mis
igast küljest (ka merepoolt) ümbritsetud põliste ja laialdaste
männimetsadega. Läbi küla lookleb kõrge kallastega Palmse
jöeke. Mõnus õhk. päiksevanni liiv, soe vesi kaitstud lahes,
arstide poolt soojalt soovitatud koht kopsuhaigetele, verevaestele jne. Ümberkaudsed metsad on korraldatud kauniteks
Jalutiiskohteks (kõnniteedega). Käsmu laht meelitab läbisõitudele, kus kirdes on L o b i n e e m oma määratu suurte kivimürakatega, loodes — luuleline S a a r d n e e m (Kuradisaar)
ia Ekholml tulitom. Pikemaid jalutuskäike tehakse Palmse
'-'
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mõisa ilusasse parki, Oruveski kenale kosele jne. Põhja-Eesti
pankrannik on Võsust .3 km. lõunapool, kust kauni ilmaga suurepärane vaade merele.
Saadaval: süstad, sõude- ja purjepaadid, „Muru-Ionise
platsid, keegel, jalgpalli väli; soojad ja (Haapsalu) mudast
vannid; Igasugu tarvilikku toidu- ja muud moona. Lõbustused
kohalikkude seltside ja ise«! pealinna artistide poolt.
Võsult maksab laevaga sõita Tallinna elik jälle maha matkata marshruut Nr. 25 vastupidises sihis.

27. Mööda Virumaa kõrget pankrannikut,
Kohtla—Järve—Ontika—Toila—Sillamäe—
Vaivara.*)
Seda teekonda võiks huvitavalt alustada S o n d a raudteejaamast (131,5 km. Tallinnast, 27,5 km. Rakverest Narva
poole), kust Aseri tsemendivabriku raudteega 7\ -tunnilise
sõidu järgi A s e r i s s e jõuame, 13 km. Sonda jaamast,
Wi km. merekaldast, 29 km. Rakverest maanteel. Alevikus
1000 elanikku, peatuda võib vabriku võõrastemajas. Vaatamisväärt on tsemendivabrik (vt. eelmises marshruudis Kunda
vabriku kohta andmeid).
Aserist tuleks hakata ranna äärt mööda (mis siin põlise
metsaga kaetud) ida poole rändama. Siit algab V i r u m a a
k õ r g e ja merelähidane p a n k r a n n i k , mis km. 50—-60 pikkusel püsib ühtlaselt kõrge, uhke, huvitav, metsik, luulelise
mere kohal.
Kuid teekond veniks pikaks ja tüütavaks, kuna see rannik
siiski kõige kaunim on oma idapoolses osas, ja põlevkivi kaevandused jääksid vaatamata. Seepärast teeme peaaegu poole
lühema |a vähemalt sama huvitava marshruudi: Kohtla - Järve
—Ontika -Toila—Oru -Sillamäe-Vaivara.
Kohtla rj. 152,9 km. Tallinnast, 49 km. Rakverest. Siit
mööda kitsaroopalist pölevkivikaevanduse raudteed 5 km. põhjapoole K o h t l a - J ä r v e kaevanduseni. Maastik — tasane,
soine. Viimaks ligineb mets ja kaevandus, kus terved vallid
kollakat paekivi ränka üles aetud. Suitsevad vedurid, askeldavad töölised, kaugemal tossavad vabriku ahjud-korstnad —
õliajamise sisseseaded, vasakut kätt tööliste majade grupid,
tagapõhjal rida paekivi ehitusi, pisut paremalpool Järve küla.
Raudtee ümbrus — puha läbi pürjetud maapõhja ülesaetud
paekivi ränk, kuna kaevanduskraavides maapõhja kilünemist
näha võib. Soovi korral näidatakse vabriku juhatuse korraldusel kaevandust, selle sisseseadeid, õliajamise sisseseadeid
ja antakse vastavaid seletusi. Kaevanduse pildid, omapärane
*) (J. Vilberg — Kodumaal rännates.
V. Ridala — Ringi mööda kodumaad.
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töö omapäraste võtete ja sisseseadetega pakub palju huvi,
seda rohkem, et see tööstus meil järjesi suureneb, lapsekingest
juba väljas ja praegu oma võidukäigul on. Kaevanduse söögimajas saab ka einet, poest aineid. Ka ööd puhata leiab siit
võimalust. Rannapoole minnes tuleb siin ehk Järvekülas
varustada leivaga, suupistega, sest Viru rannakülades ollakse
leivaga kitsi, rahvas sööb ise leiba ostetud viljast.
Järve külast on Ontikale 8 km. Järve asundusest põhjapoole künni Ontika asund., mille õuest tee läbi viib randa,
kõrgele maltsakaldale, Soome lahele, merele. Siit läänepoole
viib tee mere äärt mööda Saka—Sope—Liimala kaudu Aserisse, kuna idapoole on Toila, Oru jne.
All meri, kuid kaldalt näeb tast siin-sääl vaevalt lapikese
tiheda metsa ja põõsastiku vahel. Siitsamast viib teerada alla
mere äärde.
Paekaldal*). Paekallas, klint, on omapärane moodustus,
niida võime kodumaal tähele panna ainult Põhja-Eestis. Ta
tõuseb läänepool Paldiskit (Madise kiriku juures) merest,
kõrgeneb idapoole, saavutab Ontikas Valaste küla all kõrgeima
tõusupunkti (54 m.) ja alaneb Narva poole jälle, kogupikkus
üle 200 km. Virumaal esineb ta peaaegu tervikuna 50—60 km.
vältusel. Aserist— Merekülani, kuna ta mujal meie põhjarannikul vahest katkeb ehk taganeb mereäärest mitu km. maapoole.
Siin jääb kogu pikkusel ranna ja kõrge, järsu paekalda vahele
ainult kitsas riba madalat randa, nii ahtakest, et kõrge kalda
servalt ulatab kivi viskama merde.
Igal pool on kõrge paekallas nagu sein. mis ülevalt sakiline,
sopiline, hambuline. Mõned meetrid pole muud näha kui paljast
paekivi, mille ülemine serv tungib vähe ettepoole, tekitades
kaljuseid räästaaluseid. Alamal mitu kihti liivakivi, vahest
savikihiga vaheldamisi, millel ülalt allalangend paekivipangad
on mitmesuguses serviti, lapiti seisakus, kujus ja vormis. Rannu
aluspõhi on savikiht.
Siin kohad, mis ilu poolest maha ei jää väljamaa ilusamaist
mägisist kohtest, rivieerest. See kõrge maltsakallas, vägev
merirand, on Eesti omapärasus ja ilu, ehe, uhkus. Peeterburist
-Kopenhaageni pole randa (väljaarvatud Rügen), mis siinse
rannaga ilu poolest võistelda võiks. Vahest on ta kõrgem,
sealsamas madalam, pea tungib ta ette ja langeb järsku vette,
pea taganeb astmeteviisiliselt eemale, kuna tilluke juhuslik
Juga kõrgelt üle ääre alla tuiskab. Sellesse seina on meri
uhtnud käärusld ja lõukaid, käike ja koopaid, jõed uuristand
kuristikke, lõhestikke. Mõnes kohas lamavad kiilda jalal rannas ja meres jääaegsed raudkivi rändrahnud hulgakaupa,
kuhjas, teisal
rannas madalad saarekesed, pehmed rohised
aasad. Kord upub kõrge kallas ülalt künni mereni rohelisse
*) (i. Vilherg — Kodumaal rännates I, Tallinn 1923.
12«
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lehtpuumetsa, kord tõstab ta kivise tarrctand turja paljalt õhku
elik annab maad ainult tumedaile okaspuile. Kui palju sakke,
nurke, astanguid, lõhesid, omapäraseid poste, mis kõik ripub
pea kohal ja ähvardab langeda. Siin on vorme, kunstilist
segadust, iga koht on pildistamise väärt, lõuendi väärt — kus.
on meie kunstnikud!?

Viruranna kõrge pankkallas.
Ning ülalt avaneb vaateid suurepäraseid merele, mis kül!
igavesti sama, kuid muutliku ihnega ning silme ja südant
seega ikka ja alati jälle vägevasti vangistab. Vagusal selgel
suvisel päeval jõudes siia ülesse oled kui vabanend mingist
raskest tundest ning põhjamaa õhk ja taevasina avavad
aimamata kaugused. Tütarsaarte ja Suursaare siluetid, viimane
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"ümmarguse kuplina. Aurik, puri, paat elustavad siin-sääl vetevälja piiritat. Ja ilus on paekallas ja meri kuuvalgel ööl, kus
valuöise kuninganna läikiv linik langeb meripinnale kaugele,
kuna kaldaste rahnude tumedad siluetid salapäratsevad muutund vormes.
Ilus ja tore on pankrannik Murastes, Rannamõisas, Tiskres,
Valklas, Kundas, Vokas, Orul ja Päite rannas Sillamäe ligidal,
kuid kõrguse, toreduse, metsikuse poolest käivad neist kõigist
üle Ontika ja Udrias, viimane Narva pool Mereküla lähedal,
kus järsu ranna all aigutab jube sügavus.
Mõnes kohas on paekallas kildudeks ja kivirägaks pudenend — igavene kivimurd, killuväli osalt Aseris, Türsamäel,
Päitel. Teisal on kallas nii järsk, et üles ega alla ei pääse
mitme km. vältusel. Paljuis kohtes on kunstlikud redelid ja
trepid tehtud — pandud üles-alla käimiseks. Valastes vinnatakse raskusi plokkide abil üles-alla.
Paekalda-pealne on harilikult loo-maastik, mis karjamaa<leks peetakse, osalt põldudeks haritud. Kaks lagendikku,
välja — ühelpool meri, rannas vahest mõne kivimürakaga,
teiselpool lage lood madala rohuga (liivatee, kassisabad, kassikäpad, sõlmil me kesakann). Kuskil madalamas lohus mõni
üksik põõsas, nagu kivi madalmeres.
Niisugune on paekallas mitmekümne km. vältusel, osutudes
Sakal (Ontika ligidal) 50 meetrilisena, kerkides Valaste tuuleveski kohal 54 m:ni ja laskudes Päitel 42,3 m:ni.
Tee viib Sakalt—Ontikalt Valaste kaudu Toilasse, edasi
Oru, Voka, Künnapää, Päite, Türsamäe, Kannuka.
Toilas väga tore metsik rand, kenam suvituskoht, umb.
10 km. J õ h v i raudteejaamast. Lehtpuu- ja männimets; suvilad — neist mitmed endiste vene õpetlaste omad. Siin suvitas
mitu aastat J. Poska. kadund riigimees.
Toila läheduses Pühajõe suus asuvad kuulsad O r u suvilad, neist peam vene miljonäär Jelissejevi loss, mis maksma
tulnud hiiglasumme. Lumivalge, itaalia stiili ehitus, ilustatud
torniga, suured triiphooned, n, n. talialad, maneesh, ilustatud
terrassid, platood ja lehtmajad, väike kirik, suured teenijaskonna elumajad jne., siis toredad pargid lossi lähedal, kiirejooksuga Pühajõgi sildadega laiemas orus, kena männik rannikul — kõik kokku: ilusam koht Restis.
Oru ja Voka vaheline N e i d u k a l l a s pole lage, vaid
kaetud männametsaga. Selles n. n. Nõiametsas on mitmesuguseid keldreid, mõned terved, teised sisse langend; nähtavasti
on siin endisel ajal mingisuguseid kaevamisi toimetatud ja otsimisi korraldatud. Voka mõisa juures voolab merde Voka oja,
mis kargleb sügavas, paekivisse uuristud nõvas astmelt astmele, tuues mitme järve vett Alutaguse soodest ja metsadest.
Künnapää, Päite, Türsamäe rand on S i l l a m ä e kauni
siivituskolia lähedal, kust Vaivara jaama 3—4 km. ja randa
mööda edasi Mereküla suvituskohani 10 km.
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Huvitav on ka Sõtke- ehk Sillamäe jõe suu, kus jogi paekivitakistuse tõttu just ranna äärses jooksus kõrvalt läbi ajama
peab.
Sõtke jõe äärt mööda jõuame üle lagedate, viljaslokkavate
poludude-väljade Vaivara jaama, kust reisi Narva poole jätkata võib.

28. Narva ja Narova kosk.*)
(Kaudtee) Tallinnast 209,6 km.)
a) Vaksal: Perroonilt — vaksali sisemistesse ruumidesse.
Ooteruumis võetakse pakke hoiule. Siin võetakse vastu ja
antakse väJja bagaasbi. I ja II kl. ooteruumis restoraan. Vaksali ees voorimehed, kaugemal kärumehed.
Õtse vastu vaksalit, eespool, põlend Juhkentali linnaosa.
Vabadussõja kestes oli Narva kuudekaupa vene vägede raskete kahurite tule all, kuid suurim kahju oli 25. apr. 1919 a.,
mil perekas .hihkental maha põles ilma et tulele oleks jõutud
piiri parma. Ainult rida maju Joa tän. ääres, Aleksandri kirik
ja õpetajamaja jäid siin imelikul viisil puutumata.
Vaksalist läheb tee linna otsemas suunas läbi Jaama t.
Kaubajaam asub Krenholmi ülesõidu lähedal. Avat. igapäev
8—42 ja 1.3-16.
b) Linna sadam asub Narova jõe ääres Laeva t. kohal,
vaksalist hulka maad jõgepidi alla merepoole, Süda-linna
(vanalinna) merepoolse serva juures, Kalda t. ääres, Kivitrepi
ligidal. Siin maabumis- ja laevumiskohad. Laevaühendus
N.-.lõesuuga, A. Kotschnevi ettevõte. Laevade tulekul ootavad
voorimehed.
d) Kulgu sadam: Kulgul, pealpool koske, 1 % km. linnast.
Laevaühendus ülem-Naroval Vasknarva»!. Laev „Sarja" sõidab igal teisipäeval ja laupäeval bomm, k. 6—8.
Võõrastemaja: „London" — Võõrastemaja t. 8, „Pariis" —
Joala t. 175, „Kossija" — Turu t. 11, Voronin — Jaama t. IM,.
Restoraan-võõrastemaja: „New-York" — Võõrastemaja
t. 108, „Peeterburi" — Suur t. 9, „Valge Karu" — Tallinna
mnt. 6, „Moskva" — Suur t. 80, „Metropol" — Vestervalli
t. 6, „Narova" — Uus liin 5.
Restoraane: „Virumaa" — Viru t. 1, „Linda" — Posti t. 69.
„Lennuk" — Uus liin 56.
söögimaju: Peetri platsil Nr. Nr. 3, 11, 12, 13, Balti t. 8,
Posti t. 51, 73, Südalinnas — Rüütli t. 14, Vestervalli t. 27/29,
riinelaud — vaksalis, Karsk. Seltsis „Võitlejas", Kalevi vabr.
Rahvamajas.
*) A. Tõnurist — Narva.
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Kohvikuid ia kondiitreid: Suur t. 19. 22, 4, Kooli t. 4,
Joala t. 119.a. 112.
Post-telegraaf: Posti ja Valge t. nurgal. Postioperatsioomd:
liht- ja täht- k. 9—20; väärt-, paki- ia rahasaad. 9—15. Postmarkide müük 8—20. Telegrammid igalajal.
Telefoni keskjaam: Valge ja Vabaduse t. nurgal. Kõned
'' Aadress-büroo: Viru t. 6 (Politsei Ш. kantselei juures).
Avatud igapäev.
Saune: Posti t. 49, Hermanni t. 5, Pihkva t. 23.
Juuksureid: Viru t. 1, Hermanni t. 15, Peetri pl. 1 ja 10,
Joala t. 121. 151. 162, Suur t. .3, Posti t. 51, 57, 59.
Kinod: „Skating" — Vestervalli t. 6, „Illusioon" — Balti
t. 4, „Ilo" — Suur t„ pörsi maja.
Fotograafe: Joala t. 129. Tuleviku t. 8, Malmi t. 3.
Raamatu- ia kirjutustarvete kaup!.: Suur t. 1 ja 9 Joala
t. 161, 16!!. 152. 162, Vestervalli t. 6, Tallinna mnt. 11, Hermanni t. 11, Posti t. 67, Peetri pl. 10.
Ajalehe „Põhja Kodu" toim. — Malmi t. 5.
Panke: Harju Panga osak. - - Hermanni t. 15, Eestimaa
Tööst.-kaub. Panga osak. - Rüütli t. 24, Narva ühispank
Joala t. 120.
. ,
Apteeke: Raatuse plats. Peetri plats 2, Rüütli t. 18. Joala
t. 112. Suurt t. 20. Uus liin 3 ja 6.
Haigemaju: Linna haigemaja — Sepa t.
Arste: Sisemiste haiguste: Dr. V. Reier - Vestervalli t..
Dr V. Nei
Kiriku t. 172, k. 7. Haava halg.: Dr. (J. Veiss
— Valge t. 5. Naha- ja suguhaig.: Dr. H. Sulg — Kraavi t. 16.
Silmahaig.: Dr. S. Kisilbach — Vabaduse t. 24/26.
Tähtsamaid seltse ja organisatsioone: Kesti Selts - V e s t e r valli t 4 — oina maja ja saal, milles etendusi annab ,a pidusid korraldab kohalik Kesti Teatri Selts, kes Eesti Seltsi juures asub. Karskuse selts „Võitleja" — Joaorus, Joala t„ oinas
majas. Teatrisaal. „Võitleja" spordiosakond — " " ' ^ " ' ^ „Narva Rahvahariduse Selts — siinsamas. Narva Vabatahtl.
luletõrj. Seltside Nõukogu — Tuleviku t. 7. Rahvusi iste skoutide org „Narva Noorsepad" — Moonaladu t. 2. Narva spordiselts „Kalev"
Moonaladu t. 9, kr. 5. Kristi. Noortemeeste
Ühing
Suur t. 4.
Tähtsamaid avalikke haridus«, asutusi ja koole:
inna raamatukogu — Turu t. Raekoja kõrval, avat k. 16-1». Ranvaharid. Seltsi raamatukogu, Karskusselts! „Võitleja' raamatukogu - mõlemad „Võitleja" ruumes, Joala t. Rahvaülikool,
Kunstikool - 1 Reaalgümn. ruumes, Lai t. 2. Keelte Instituut
— Komeinrtskooli ruumes, Vahe t. 11. I Reaalgümnaasium
(Eesti) — Lai t. 2. II Reaalgümnaasium (Vene) — Sepa t. 26.
Kommertskool — Vahe t. 11.
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Tähtsamaid tööstuslisi ettevõtteid: Kreenholmi puuvilla
vabrik — Kreenholmis. Kreenholmi vabriku laualöikamise
lehas — Kreenholmis. Narva Kalevi Manufaktuur — Kreenholmis. Narva Linaketramise Manufaktuur — Kreenholmis.
Need on hiiglatehased, mis töötavad Narva kose jõuga.
Peale selle on hulka kesk- ja väiketööstuslisi vabrikuid ja
ettevõtteid (telliskivitööstuse, puutööstuse,
trükitööstuse,
tubaka-, viina- ja veinitööstuse ning teasugu tarbeasjade tööstuste alal).
Tähtsamad ametastitused: Linnavalitsus — raekojas. Linna
politseivalitsus — Viru t. 6. Komandantuur — Rahu t. 7. Narva
Metskonna ülem —Sepa t. 17. Tollimaja — Koidu t. 7.
NARVA
asub käredajooksulise Narova jõe mõlemal kaldal, 13 km. Jõesuust ülespool, kõrgel kohal. Paekivine linna aluspind on
21 m. meripinnast kõrgemal.
Rohelust vähe nii linnas kui ümbruses — linnas paas, kalju,
ümbruses jändrikline soo ehk põuane lagendik. Kuid ilus on
linn: tore asupaik suure jõe käärude ja vägeva kose kärestikke
kaelas, igivanad müürid ja kindluste tornid ning kivimassiivsed hiiglavabrikud. Kalk ja kare ilu.
Jõe vasakul kaldal on Narva s ü d a l i n n , ta ümber J u h k e n t a l i a l e v (ülespoole jõge). N a r v a a g u l (allapoole
jõge) ja P e e t r i a l e v — Iäänepool. Paremal kaldal J a a n i
I i n n. Vabrikute hiigla korpused on aga ülalpool, kose peäl,
õtse jõe keskel ja mölemalpool jõge. Linna tähtsamad asutused on Südalinnas ja selle läheduses, samuti ärid ja ettevõtted. Siin saadavas vanad kindlused ja sild üle jõe Jaanilinna.
Uus raudteesild on kõrgemal, kose pool. vaksali juures. Vaksalist läbi viib tee läbi Uue Küla — Joala mõisa kohta kosele
- Narva joale — (vasakpool jõge), kus sild viib saarele vabrikute territooriumile, õtse kose vastas ja ligi, kust mõnus vaadelda koske ja tunda palgel ta vete tolmu.
Linnas on praegu umb. 30.000 elanikku, kuna enne ilmasõda oli 50.000. Suur protsent venelasi. Narva on oma suuruse
ja tähtsuse poolest meie 3-as linn, pärast Tallinna ja Tartu.
Га on ka meie vaht idas. Ta suurtööstus, mis praegu turgude
puuduse pärast ainult osaliselt tegutseb, hakkab aegade paranedes edaspidi jälle täie jõuga käima ja siis omab Narva elu
ja edenemine uuesti suure tööstuslinna hoogsa tempo.
NARVA AJALUGU*)
algab, nagu Tallinnagi oma. Daani võimu ajast meie maal
Narva asutaja on Daani kuning Valdemar II, nagu Tallinagi
ja Rakvere. Asutamisaastaks peetakse a. 1223. A. 1347 läks
*) Narva ajalugu on üksikasjalikult toodud eriraamatus —
N а r v а. A. Tõnurist, Tallinn 1912.
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ta ühes muu Pöhja-Eestiga Saksa-ordu kätte. Ordu valitsuse
all õitseb liuna elu, Narva on vahepunktiks kauplemises Hansa
linnade ja Vene vahel. Hiljem ise Hansa liidu liige, võistleb
Tallinnaga, kaupleb Hansa linnadega ja kaugete muude maadega. Orduajast on orduloss ja muud vanad kindlustused.
Vene Johann III ehitas a. 1492 otse ordulossi vastu Jaani linna.
Mõlemad kindlustused pildusid kivipommidega üle jõe vahest
teineteist, milliseid kivipomme linnas seintesse ja müüridesse
müüritult praegugi näha (Eha t„ Koidula puiesteel). Ordulossile ehitati „Hermanni torn", et venelaste.õue näha, need ehitasid aga oma kindlusele kõrge müüri ette.
1557—1558 a. sõdades langes Narva vene tsaari Johan IV
Julma vägede kätte ja tõusis varsti tähtsaks Vene kaubalinnaks. 1581 a. valdasid rootslased Narva (Fontus de la Oardie
vahval juhatusel, kes Tallinna Toomkirikus puhkab). Rootsi
ajal kindlustati jälle linna ja arendati igatepidi linna edenemist.
Hiljem piirasid vene väed Narvat mitu korda (1590). Suure
katku ajal a. 1659 põles linn pea tervenisti maha, kuid kosus
varsti jälle, ehitati koguni suurejoonelisemaltki (raekoda a. 1671,
kivisild üle Narova ja pörsimaja a. 1698 jne.) ning kindlustati.
A. 170Ü algas Suur Põhja sõda ja samal aastal 19. nov. lõi tuline
ja hulljulge Karl XII oma 6000 mehega venelaste 35 tuhandelise
Narvat piirava väe hirmsate kaotustega jõkke (17.NM surnut).
Kosest üksi lendas 1000 vene ratsanikku alla.
A. 1704 langes aga Narva, pärast pikalist piiramist ja vahvat vastupanu, Peeter I vägede kätte. Pärast seda maitses
Narva rahu ja kujunes hiljem suurtööstuse linnaks, kosejõul
käivate suurte vabrikutega. Sellest ajast hakkas siia eesti element? rohkem kokku valguma Ja hiljem eesti seltskondline töö
ja elu edenema.
Ilmasõja ajal oli Narva Saksa okkupatsiooni all 4. märtsist
kuuni 28. novembrini 1918 a., langes 29. nov. vene enamlaste
kätte ning vabastati Soome ja Resti vägede poolt 18. ja 19.
jaan. 1919 a. Resti vabadussõja ajal oli Narva kuudekaupa
vaenlase raske pommitamise all a. 1919, kusjuures 25. apr.
terve Juiikentali alev maha põles. Linna pommitamine lõppes
ainult Resti-Vene vahelise vaherahaga 31. dets. 1919 a. ööl,
mis jäädavaks rahuks kujunes.
NARVA TÄHELPANUVAÄRIL1SED KOHAD, EHITUSED.
MÄLESTUSMÄRGID jne.
Keskaegne linn. Narva on kõigepealt huvitav kui muistne
kindlus, piiripealne heitluskants kahe laiutava võimu: SlaaviVene ja üermaani-Skandinaavia ilma vahel ning siis kui vana,
tüse kaubalinn Hansa liidu ja Vene vahelistes läbikäimistes.
Vana linn. praegune südalinn, oli piiratud sügava kraavi ja
tugeva, paksu müüriga, mis nüüd hävinend. Müürist on alal
püsind kirdepoolne osa, kus Põhjasõjast tuttavad bastioonid
Viktoorla ja Honor seisid, ning mis N.-Jõesuust — linnasada185

mast tulles praegu huvitavat vaadet pakub. Müüres on praegu
veel õõneskälgud tähelpandavad, mille kaudu bastIoonide
vahel ühendust peeti. Laest näha rippumas vaineid purikaid
— stalaktiitseid kujundeid.
Kuid ka vanalinna majad on паки kindlused massiivsed,
sealjuures toredad fassaadid ja kaunistatud portaalid tunnus
tavad endseaja jõukust ja kunstimaitset. Just huvitavate portaalide poolest on Narva võrratu teiste kodumaa linnade huluas, meisterlikkude üksikasjadena (hinged, uksekloprid, ilustused). Uinud паки suures muuseumis, kus vana barokkmaitselist linna hoitakse.
Ki Põhjasõja ena hiljutise Vabadussõja aensed lugematud
pommid pole suutnud kustutada ilmet, mis pärit 17. sajannu
keskelt.

Narva. Orduloss „Hermanni tornina".

Orduloss. Kindlustatud linna tüsedamaks kantsiks oli orduloss (eliit. a. 1535), mille monumentaalne nooti stiilis sale ja
uhke „Hermanni torn" (eliit. a. 1549, ehitaja Hermann v. Brügnenei-Hasenkampf) praenugi künkalt (puusilla juures) 73 ni.
kõrguselt täis jonni üle jõe põrnitseb Jaanilinna kindluse õue.
Tornist suurepärane vaade linna, jõe ja ümbruse peale. All
käikudes olla ettevaatlik, võib kaela lanneda kivirähke. Praegu
siin kasarmud. Enne elasid siin Mõõnavennad-rüütlid, siis
Rootsi kubernerid, hiljem Vene komandandid.
Kaks hiigla sfinksi, endist riiakat naabrit ja kallaste vahti,
nüüd vanat ja kurti, kes ei kuule-näe igavesti noore Narova
ülevoolavat tuju ajul uueil.*)
*) Narva kindlustega seotud huvitavaid legende mainib
eriraamatu« — Narva — A. Tõnurist, Tallinnas 1912.
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Jaanilinna kindlus on iile jõe. paremal kaldal, just Hermanni
vastu. lal teistsugune ilme — raske, tugev, mütsakas — tornid паки muistsel Paabilonil, „Johan III laps", ehit. a. 1492.
Kindlusse viir» pikk võlvitud kangialune, väravaga. See on
muististe kindluste müüride ainuke tänaseni säilund värav
Narvas (väraval „Anno 1613" märgib vist värava ehit. aastat). Kindluses vastu Hermanni torni veel teine müür — et
takistada piilumist Hermanni tornist.
Raekoda. Rootsiaegne ehitus kauni kahejärgulise minaretitaolise torniga (ehit. Karl XI ajal, a. 1671). Raekoja 3-da korra
suursaalis laemaal mütoloog, kujut. Siin kõrval väikesaalis
(n. n. „nõukogusaalis") laemaal — Põhjala taevas Kreeka
mütoloog. tähepiltega. Siinsamas seintel neli vana ja suurt õlivärvi maali (Viimne kohus, Saalomoni kohtumõistmine, Joosep

Narva. Jaanilinna kindlus.
vaaraole unenägu seletamas, Tobias isa nägijaks tegemas).
Siin vana Rotterdami seinakell. rülasi magistraadi-arhiiv (ordumeistrite ja tsaaride graamotad linnale). Vana Nürnbergi piibel. Pööningul eriruumis hulka pilte ja portreete (vt. Peeter I
noorpõlves ja Paul) ning muid asju.
Varemed. Vastandina Narva ja kodumaa muude linnade
ehk kohtade vanade kindluste ja losside müüridele ja varemeile on Narvat terve linnajagu — Juhkental, vaksali juures
- ahervartes ja varemeis. Tõsi, nad on kõige hilisemast ajast.
Vabadussõjast (1919 a. 25. apr. tulikahju — vene pommide
tagajärg) ja kindlasti tärkab sinna edaspidi uus elu, kuid
praegu valdavad nende vaatlejaid mitmesugused muljed, mälestused, mõtled.
Kirikud: Vene peakirik (katedraal) — südalinnas Suurel
tänaval, Narva kõige vanem kirik, põrandaalused hauatahvlid
on dateeritud a. 1314. Ksialgu oli ta katoliku, siis luterusu ja
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1708 a :st veneusu kirik. Sisemus — 10-nel kuuekandilisel sambal tugenev võlvehitus. Kõrge torn põles maha (välgust), praegune vähem torn, eliit. a. 1843, ja pelkk-katus pole kooskõlas
sisemusega. Kiriku juures oli muiste klooster.
Nikolai kirikuhoone
Jaanilinna kiual, õues, Johann IV
Julma ajal eliit. Juba ammu muuks otstarbeks tarvitatud,
praegu tas elektritöökoda.
Jaani kirik — saksa koguduse päralt, eliit. a. 1636—48
<Kahu tän.), alguses rootsi, siis vene, pärast saksa koguduse
käes. Huvitav barokist!!!! torn, kõrgeim Narvas, Vabadussõjas
vene pommidest vigastatud ja uuesti restaureerit.
Aleksandri kirik — Joaorus, vaksali ligidal, Eesti koguduse
oma, eliit. a. 1881—84 kohalikust pääsis!. Romaani stiilis, avaraim Narva kirikuist, oli enamlaste ajal rahvamajaks. Altaripilt
kodum. prof. Gebhardta töö.
Ülestõusu kirik — Joaorus, eliit. a. 1890—96, vene kogud,
oma, bütsantsi stiilis, Kulgu telliskivist. Sisemised kaunistused
ia pühapildid Susdali kaunistusviisis.
Peetri koguduse kirik (Resti), Mihkli kog. k. (SoomeRootsi), Jumala ema Ilmutuse k. (Vene) — Jaanilinnas, Nikolai k. (Eesti-õigeusu) — Jaani linnas Torni pl.. Kolmainu k.
(Vene)—Linavabriku pargis, Peetri-Pauli k, (Vene)—Jaanilinna kalmistul, Vladimiri k. (Vene) — Sepa t., R o o m a k a t o l i k u k. — Vabaduse t., Juudi kogudus — sünagoog
Helsingi t.
MUUSEUMID:
Linnamuuseum — Rüütli t. vastu Koidula puiesteed, Lavretsov'ide abielupaari asutatud. Palju asju, kavapuudulik
ülessead. Pildid, asjad Peetri ja Karl XII suhtes, 1812 a. sündmustest, mineraalide ja kivistuste kogud, katolikuaegsed
kirikukujud, gravüürid, vanad ja vastsed sõjariistad, portse!laanusjad, rahvariietes manekeenid (ka eestlasi kujutavaid on),
SUUT seinamaal „Kaasani vallutamine", kristallasjad, maalid,
väljaõmbl, ja näputööd, loodusteadused kogud j. m.
Peetri loss —Lavretsovi linnamuuseumi vastas üle tänava.
Mälestused Narvast enesest. Raekojast ülelöödud vanaaegsed
toolid, linnas leitud vanaaegsed pommid, vanad pildid, mööbel,
maalid, vanad Narva vaated ja plaanid, sõjariistad, sõjaiiliknnnad, Peeter I puutuvad asjad. Siin ka Narva end. rmiinsusuurijate seltsi asjadekogud ja raamatukogu.
MALESTUSSAMBAID.
mis selle nime väärt - - kaks: üks Kreenholmis vabriku asutaia Leo Knoop'! auks (rajatud a. 1899, Tsishovi töö) ja teine
Suvertsis sõdurite kalmistul — Narva al! Vabadussõjas lan188

«end kangelaste mälestuseks (rajatud а. 1921, V. Melnik'u töö),
kujutab kannatuse ja enesohverduse sümbooli.
Peale selle mälestusmärk 1700 a. lahingu mai. — Siivertsis,
piramiidi taoline mullast kuppel ristiga. Mälestusmärk loodearmeelastele — samasugune sealsamas. Mälestusmärk Narva
vald. 1704 a. — Pimeaias, paekivist alus raudristiga. Peeter
I mälestussammas Raekoja platsil (rajatud a. 1872).
PLIESTIKKEST
on mainimisväärt „P i m e a i d" linnasadama juures. Alt viib
huvitav, lai ja kõrge, K i v i t r e p p üles muistse kindlusmüüri
lähedale aida, narvlaste armsasse jalutuspaika.
Tähelpanuväärt on ka K r e e n h o l m i vabrikute kvartaalide laialdased puisteed.
KALMISTUD:
Siivertsis — Luteruse koguduste, Sõdurite, Loode armeelaste ja Juudi koguduse kalmistud.
Jaanilinnas Apostlikuusu koguduste.
SULAD:
Raudteesild
viib vaksali kohast üle jõe, Inglis-Balti
(Tallinnas) tehase poolt eliit. а. 1923 Vabadussõja ajal õhkulastud silla asemele. Seal kõrval on teine ajutine sild, mida
vahepeal tarvitati.
Puusild
viib Ordulossi ja südalinna vahemikust üle jõe
Jaanilinna kindluse äärde.
NAROVA JÕQI JA KOSK.
Jõeäärselt Kalda tänavalt, parem aga Pimeaia Kivitrepilt
<-lik jõesildadelt, ning iseäranis aga Hermanni tornist avaneb
võrratu suurepäraseid vaateid jõele, viimaselt ka kosele. Jõe
kõrged, järsud, kõverad, sakilised kaldad ja ruttav, voolav,
vingerdav vetemass! Ta toob oma vood kõige kaugemalt
Lõuna-Lestist ja Otepää-Pühajürve mägismaa allikailt, Võrtsjärvest, Emajõest, Peipsist ja Pihkva järvest ning teel neisse
veekogudesse suubuvaist lugematuist jõgedest. Ta voolab
Peipsi kirdapoolsest nurgast, liigub tasaste! aasamaadel aegamööda, sügavalt, hüppab kivistiku vahel hullates, rõõmsalt,
võtab К km. pealpool Narvat hiljukesi ligineva veerikka
Plüssa jõe oma kaissu, viibivad pisut rind-rinnal, huul-huulel
Ja löövad Kreenholmi saare ees, teineteisele naeratades, korraks lahku, jooksevad kumbki omapoolt saart, liiguvad kuristiku äärele kose peale ja siis — on otsustatud! — Narova pisut
ees, Plüssa kohe järele, ajavad mõlemad rõõmsalt, hõiskavalt,
lõpmata ilust sätendades otsekohe ülalt alla, kus ühinedes
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keevad, vahutavad, kandevad, tuiskavad segamini ja koos
kirgliselt, jõurikkalt kuuni raudtee silla alt läbi tormates endid
vastu Jaanilinna kindlusseina virutavad, mis terakese taltsutab. Linnasadamast mööda vajuvad vood rahulikult ja laialt
Soome lahte. Narova pikkus on 79 km.
Vaikse ilmaga kuuldub kose kohin üle terve linna/ üks toredamatest loodusnähtusist, mille peale meil maksab uhke olla.
.luga on Kreenholmi saare läbi kaheks jaotatud. Parema haru
lange on umb. 7 m.. vasaku haru lange 3,6 m. Joa ja kärestiku
jõudu arvatakse 60—80 tuhande hobusjõule võrdseks. Kärestiku pikkus 5,5 km., arvates Kutsalt linna sillani. Üldine veelangemine selle maa peäle on 21 m. Praeguste vabrikute peale
kulub kose jõust umbes 10.000 hobusjõudu.

NARVA VABRIKUD - KULGU SADAM.
Siia pääseb kahel teel. kas jõekallast mööda ülesse ehk
Joaoru peatänavalt õtse üle raudtee Kreenholmi ehk Joa
puuvilla vabrikusse. Raudteest üleminekul ettevaatust!
Edasi ilus tänav, asfaltsed kõnniteed, pärnapuu read.
Varsti vabriku poe maja, telliskivine vangimaja, selle vastas
Kreenholmi koolimaja. Siis turuplats, tööliste elumajad. Siis
vabriku kõrvalised ehitused ja ametimajad. Eemal paremat
kätt Joala mõis vabriku direktorite majadega ja kontor.
Edasi idapoole viib viimaks lai värav jõekaldale silla peale.
Silla algul graniidi alusel vabriku asutaja parun Leo Knoop'!
pronkside ausammas, suur püstine kuju vaatab kosele. Siit
kivi-raudsillale. Seisatage, siin mässab jogi igavesti! Vaadelge koske ligidalt, mida palju kirjeldatud ja mis siiski on
kirjeldamatu! Siit saarele minnes võib teist koske näha teinepool küljes.
Kose keskel ja kahelpool kaldal on 5 hiiglasuurt vabrikukeret. Idapool jõge (Ingeri rannas) asuvad - kalevivabrik
ja linavabrik. Kreenholmi saarel kose keskel ja ülalpool teisel saarel (Oeorgi s., mis kunstlikult kaanal! abil tekitatud)
ning Virupoolsel rannal asuvad hiiglasuured puuvillavabrikud
(Kreenholmi saarel vana Kreenholmi vabrik, Georgi saarel —
Cieorgi vabrik, manner!! Joa vabrik).
Vabriku administratsiooni loal pääseb seletaja saatel
vabrkuisse, millede sissesead, ruumid, masinad, töökäik mingi
kolossaalsuse mulje kauaks ajaks hinge jätavad. Kose kohin,
masinate mürin ja inimeste higi... üle 500.000 värtna ja pooli,
üle 3.000 kudurnismasiita.
Vabrikust lahkudes mingem tubli km. lõunapoole, jõgemööda üles. Jälle tööliste elumajad, väljad, puude hiigla virnad-ladud, suur telliskivi vabrik ja lõpuks Kulgu laevasadam.
Siit võib lamedapõhjalise aurikuga sõita Peipsi poole, kuna
kaugele iääb kosk, hiigla vab rikud, linn
äratades hulka uusi
mõtteid.
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MARSCHRUÜT LINNAS.
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Vaksal - Aleksandri t. samanim. Kirikuga—Kalda tj J- Ordu
loss - Peetri plats ja Peetri mälestussammas — Vanalinn,
Suur t, Vene katedraal — Turu t., raekoda — Rüütli t.. mnamunseam, Peetri loss — raekoda,
heinaturu, linmiturg _ Kraavi t.. - Vestervalli t. — Pimeaid — sadam —
tagasi Kalda t, kunni puusillani — puusillal üle jõe, silla Juurest paremat kätt mäkke Jaanilinna kindlus — ja tagasi ue
jõe ehk jõe äärt mööda ülesse, ja tagasi juba raudtecsilda
mööda Kes pikemalt linnas peatub, ei jäta , vaatamata ka
Peetri alevit ja Narva agulit ning teiselpool jõge Jaanilinna
venelaadlllst alevit.
NB Narvas on veel palju vaatamisväärilist. Uuema aja
hooned, Narva seltside ja koolide majad, kaugemad kirikud
(näit Poola katol. kirik), vähemad mälestusmärgid kalmistuil jne. Tallinn on pealinn, tal on tore vanalinn ja meri, lartu
on teaduse linn, tal on Ülikool, Toomemägi ja Emajõgi, agu
Narva on suur piirikants ja hiigla vabrikute linn, tal on meie
suurim jogi ja suurim kosk. Narva on erisugune, aga paljuis asjus o n t a " kaugelt veetlevam, kui lallinn ja lartu.
Narvale rohkem tähelpanu!

29. Narova! alla Narova-Jõestihu, Näroval ülesse
Peipsile.
NARVA—N.-.IÕESUU.
Linnasadamast aurikuga N.-Jõesutui (Huugerburg) 13 km
Aurikud sõidavad enamasti iga tund. Sõit kestab 45 mm.
Narvast väljasõites
paremal kaldal telliskivi vabrik, sus
Popovka küla kõrgel kalda veerul. Vasakul - puuvilla aidad,
sadamasild, Narva agul oma kaunite majadega. Siis S u ! li о v i park i a V ä i k e - S a a r. Suthovi park - luuleline ialiiluspaik, kus kevadel ööbikud laksutavad ja toomingad valges
õiteehtes veepoole unistavad.
Saare tagant teeb laev käänaku ja peatub Silvertsi silla
juures. Siin on tulitiku ja lauasaagimise vabrikud ning kalmistud (Saksa kogud., teiste Luteruse kogud., Sõdurite jne.).
1700 a lahingu mullane mälestusknppel ristiga paistab katte
(Kari XI! võitis venelasi). Vepsküla juures tekitab jogi vaikse
lahe ja on vasaku kalda ääres madal, laev sõidab liast, parema
kalda ligi. Varsti Suur-Saare (ehk Peetri s.) juures, kus paremat kätt kalda lähedal vaike ausammas paistab. Kaugemal
valendab Narova parempoolne liivane kallas. Ennem peatub
laev R i i g i к ii I a juures. Siit veidike maad parempoolsel
kaldal Smolka kaunisse suvituskohta. Jõel siitpeale parempoolne kallas kõrge, liivane, vasakpoolne •- madal. Edasi on
vasakpoolsel kaldal K u d r u k ü l a ja veel natukse maa pärast
algavadki N.-.l õ « s u u majade read ja männik, Närova-Jõe142

suu elik Huugerburg, kuna paremal kaldal asub Magerburg,
samuti liivane. Kaugemal paremal kaldal on I n g e r i m a a ,
temast 5 kiila Eesti piirides — riesti-Ingeri.
Närova-Jõesuu*) — Kesti kaunini ja suurem suvituskoht asub otse Narova jõe suus, 13 km, Narvast, peaasjalikult jõe
vasakul kaldal ja ulatab mere äärt mööda 5 km, kaugusele, jõe
äärt mööda aga merest \lA— 2 km., oma piiridega suurepärastesse okaspuu metsadesse vajudes. Narova paremal kaldal
.isuv Jõesuu osa kutsutakse Magerburgiks (Rossoni jõe ja
mere vahel), Jõesuu edelapoolne ots (mere äärt mööda laiali)

Narova-Jöesuu kuursal.
nimetatakse Schmetske'ks. N.-Jõesuus kiidetakse olevat kuiv.
Iiää kliima, metsa mõjul osoneeritud meriõlik. Tore liivaluiteПне maapind, ideaalne rand, kaunis meripõhi suplemiseks, kõik
tingimused tervise kosutamiseks. Siin külluses päikest, õhku,
vett, liiva, metsa.
Siin on kaks toredat parki, mis oma iluga üllatavad. Pargis
suvel muusika. Publikule on korraldatud mänguplatsid. Kuurs
alis on 2 suurt ja hästi sisseseatud teatrisaali. Kuursale pargis
sagedasti alakontserdid. Merele korraldatakse lõbusõite, merispordiks saadaval purje- ja sõudepaadid.
Siin on hulka kaunid suvilaid, villasid, pansionile, ravitsusasutusi, sanatooriume jne. jne.
*) Vt. E. Rosenberg
13

- Viru suvitusrand, Rakvere 1923.
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Suvitusbüroo, heakorra kommisjon; ühendus
vaga siis Auvere jaamana autobusside abil (14
naga peale Igapäevase raudteeühenduse ka
(tänini juhuslik, kavatsetakse korralikku). Post,
fon. 1.000 suvilat, tuhandeid suvitajaid.

alatine Harkm.), [allinmeriühendus
telegr., tele-

Võõrastemajad: Narova-Jõesuu Kuursal kõigi mõnusustega
(mitukümmend möbl. tuba, I järsu restoraan, salongorkester,
veevärk, elektrijaam, tantsusaal, suveteater, murutonis, veeremäng piljard). Siis „Hotel de France" Suur Lootsi t. 8,
„Livoonia". Peatänavad Aia ja Mereküla t. t. Sadama lähikonnas kauplused, kirikud, ametikohad.
Ümbrus: Marschruut - - läänepoole 2 km. S c h m e t s k e
ja veel 7 3 km edasi — M e r e k ü l a suvitnskohad U d r i a
kõrw rannaga, edasi 3 km. - Sillamäe, kust Vaivara jaama
3 km.
Idapoole. üle joe. Veiiküla -- külast saab mett, piima. Siin
„Kuradi mäed".
NARVA-KULGU-VASK-NARVA-PEIPSI.
Narvast lõunapoole Kulguni on km. 1 % - 2, ehk kosest
ülespoole tubli km. ümber. Kulgu sadamas asume laevale.
Edasi Peipsi poole on meiepoolne kallas kõrge, metsakas, teinepool aga madal, heinarikas. Vassakut kätt laieneb jogi kaugele ja sulab heinamaaga kokku - see on Russa õgi, mis
Närovasse suubub. Rannad on tühjad ja asumata, mis tundub
õudsena. Harva jõuab küla: Väzka, Ustj-Slierdjanka (veiiepoolsel kaldal), viimaks Kriuseha elik eestikeeli Krivasoo, sus
Uusdna. Lähevad mööda Vasikasaar ja Kuningasaar. Ning
ongi Qorodjenko, mis suure Omuti küla vastas seisab. Siit
edasi algab kärestik, kus jõejooks väga vali. Kärestikku on
peaaegu 6 kiu. pikkusel.
Edasi Kuninga küla (venelaste Knjäs Selo). Olgin Krest,
kus ilus valge kirik roheliste kuplitena, Skorjatma kula ja
viimaks Vask-Narva, selle vastas Skamja kirikuküla. VaskNarvas vana kindluse Nyslotti varemed (Põhja sojast). •
Vahe pakub huvi sõit Narova ülemisel jooksul, vähe vaheldust piltes, sood-rabad, kaugemal metsaviirud ja aeg-ajalt
lohakil vene küla venemoeliste inimestega, teistsugune on
sõit Narvast N.-Jõcsuhu!
Siit aga, Vask-Narvast, läheb sõit avarale Peipsile, mis
pärastpoole osutub huvitavana (vt. marselir. nr. 12).
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Talliim-Türi-Paide-Tamsalu
ja

Türi-Viljandi-Mõisaküla-Pärnu

suunad.

30. Maa süda ning Paide ja ümbrus.
Tallinn—Türi—Paide—Tamsalu suun haarab kogu Eesti
keskmist osa — Tallinnast minnes lõuna-kagu suunas läbi terve
Harjumaa, siis Lellelt Turin! peaaegu idasuunas Järvamaal ja
lõpuks Paide kaudu kirdesuunas läbi terve Järvamaa. Selle
suure looga pikkus mööda raudteed on umbes 160 km. Võiks
vast arvata, et siin. kodumaa südames, ülalmainitud suunast
liaruuedes nii põhja-kui lõunapoole, turistile eriti palju vaadata on ning teda mõneski kohas ja suhtes üllatada võib. Kuid
seda pole teps mitte.
Harjumaa loodusline ilu ja uhkus (samuti kui Virumaagi
oma) on põhjarannikul, kus on kõrge paekallas paljude kaunimate kohtega (vt. marsehr. nr.nr. 25, 26, 27, 37), kuna lõunapoole on suurelt osalt lausmaa, mis kodumaa keskmises
osas — Löuna-Harjumaal ja Järvamaal (samuti kui see on Läänemaal, Pärnumaal ja Lõuna-Virumaal) •— muutub paiguti
metsarikkaks ja rohkete jõgedega madalmaaks, paiguti ääretudeks soodeks-rabadeks.
Seepärast on siin maastikuliselt puha harilik, ühetooniline,
ilma julgema ja omapärasema jooneta, ning see võib pikema!
marshruud.il igavaks minna, tüüdata. Ühesugune lame maa,
iöeke, looklev tee, maja, küla, põllud, aasad, vahest kühmuke
..mäge", vahest kirikutorn ning jälle mets ja siis sood-rabad
jne. Tõsi ka neist elementest komponeerund maastikkudel on
oma ilu, iseäranis kui sinna järveke, joake ehk maakoha mõni
juhuslik iseäraldus ahelikku juhtub, kuid kõik see on pigem
kohaliku tähtsusega, tähelpanu väärt ainult kohaliku ümbruse
suhtes. Suurema iluga erandid, nagu „Põhja-Eesti Schvelts"
Aegviidu-Jäneda Lehtse vahel, Järvamaa põhjaosas, ehk
kaunid Voose-Paunküla mäed-järved Järvamaa ja Harjumaa
rajal samas ahelikus, on kirjeldatud eelpool. Seepärast vähema
iluga marschruutlde kirjeldamisest loobume, kuna mujal küllalt
on kohte ränduri mõnulemiseks suurema ilu paistel.
Tuleb aeg, kus uued rahvapõlved jaksavad muuta neid
praeguseid ääretuid soid ja rabu laialisiks viljastlokkavaiks
orgeks. Siis, muidugi, see maa süda, jõukas ja rahva poolt
tihedalt koloniseeritud, hakkab pakkuma suurejoonilisi ja eriti
vaatamisväärtusi kultuurmaastikke: kaanalid, teed, põllud,
alad, puiesteed, pargid, kultuurilised külad, alevid, linnad.
Praegu aga vast ainult Paide—Järvamaa maakonnalinn,
kaugemas ümbruses piiratud metsest, soist ja rabust või luhamaadest — vöiks väsimata rändurile pakkuda teatud huvi.
n«
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PAIDE JA ÜMBRUS.
(Kitsaroopalisel Tallinnast Türile 98 km., Türilt Paidesse
12,8 km. ehk Tapalt Tartu poole esim. jaamast — Tamsalusl
Paidesse 48,6 km.)
Vaksalist linna üle 1 km. mööda Pärnu maanteed. Vaksali
ruumes einelaud. Vaksali ees voorimehi harilikult vähepoole.
Võõrastemajad ja restoraanid: „Estika" — Tallinna t. 8,
„Järvamaa"
Pärnu t. 17, Kirtmann, K. — Pärnu t. 14.
Einelauad: Tallinna t. 18, Püüti t. 2.
Tee- ja söö«!majad: Гиги pl. 10, Tallinna t. 21 Ja 23, Pärnu
t. 9 ja 52.
Kohvik: Tallinna t. 23.
Saun: Parkali t. 6.
Juuksurid: Turu pl. 5, Pärnu t. 4.
Kino: „Apollo" — Lai t. 5.
Fotograaf: Vee t. 4.
Raamatu- ja kirjutustarbete kaapi.: Turu pl. 13, Pärnu t. 6.
Post-telegraai-telefon: Pikk t. 17. Telegr. ja telefon aval.
igal ajal. Pakkide ja rahaoperats. 9—15, liht- ja tähtoper. 8—20.
Pangad: Eesti Panga osak. — Tallinna t. 14, Paide Vastast. Krediit-Ühisus — Tallinna t. 11).
Apteek: Tallinna t. 2, rohukaupl. Turu pl. 13.
Haigemajad: Linna haigem. - Väike Aia t. 14, maakonna
haigeni.
Pärnu t. 10.
Arstid: Dr. P. Naaris - Pikk i. 9, Dr. .1. Renteln -- S.
Aia t. 5.
Mõned seltsest ja kultuurasutusist: Paide Haridusselts
Linna raamatukogu - Tallinna t. 2. Järva maak. muinasasjude
alalhoidmise selts - Tallinna t. 38. Järva maak. poegi, reaalgümnaasium — Tallinna t. 38. Paide tütarl. reaalgümn. —
Posti t. 12.
Tähtsamad tööstusettevõtted: Tikuvabrik ja saeveski O/Ü.
Baltika
Heina t. 7. Telliskivitehas - - Telliskivi t. II. Tärklise ja shokolaadi vabrik — Vee t. 10 j . t.
Ametasutused: Linnavalitsus — Turu pl. 9. Politsei —
Vee t. 4.
PAIDE (Veissenstein) on Järva maakonnalinn, 3400 elanikku
— pea kõik eestlased, saksa rahvusest elanikke 175, muudest
võõrasrahvastest koguni vähe. Paide on meil üks väiksemaist
ja vagusamalst maakonna-llnnest, üsna kena linnake. Siin asuvad mõned vähemad tööstusasutused (tuletikuvabrik, jahuveskid, villaketramisveskid, töökojad j . m. t.), kauplused, paar
keskkooli, mõned algkoolid jne.
Kuna ümbruses laotuvad madalmaad ning sood ja rabad,
asub linn pisut kõrgema seljandik» veerul, mis Türi poolt Tapa
1%

poole, edelast kirdesse, suuinib. Läbi linna voolab Paide jõeke
järskude kallastega — Pärnu jõe kaugem haru. Siia, ordulossi
ümber, võrsus linn juba a. 1312, kuid pärast lühikest õitseaega,
mil ta a. 1398 koguni Riia linnaseaduse omandas, hääbus korduvate söjahävituste (venelased, poolakad, rootslased) tõttu
(1555, 1558, 1560. 1562, 1570, 1572—1573, 1577, 1581, 16Ü2, 1608,
1703 a.a.) ning muutus jälle lihtsaks ja väikseks asunduspaigaks lossi külje all. Sõdadest purustatud loss kustutati a. 1608
Rootsi valitsuse poolt kindluste nimekirjast maha ja panditi
hiljem krahv Leonhard Torstensonile ning liideti Mäo mõisaga (Mexhof). Lossi valitsejad pidasid ka kasvavat linna
omaks ja viimasel tuli oma õiguste eest üle saja aasta tagajärjeta võitlust pidada, künni linn a. 1783 maakonna linnaks
nimetati. A. 1901 ühendati Paide kitsaroopalise raudtee abil
Türi kaudu Tallinn-Pärnu kitsaroopalisega.
TAHELPANUVÄÄRILISED EHITUSED JA KOHAD:
Paide lossi varemed — linna keskel. Loss eliit. a. 1263—1266
ordumeistri Konrad v. Mandern-Medem'i poolt arvatavasti
Vana-Kesti maalinna asemele. Rohked paekivid lossi, kinjlusmüüride ja hoonete ehitamiseks toodi lähedasest (2 km.) Mündi
mõisa paemurrust, mis ümbruskonnas paremaist; paed ilusad,
ühtlased. Siit nimi Paide — paede linn (saksakeeli Veissenstein = Valgekivide).
Loss oli paljuis sõdades vahvaks kaitsekantsiks, kuuni sõdades purustati. Siit levitasid rüütlid kaua oma võimu üle
vallutatud maa ja kui a. 1343 .lüriöö Suure Mässu puhul Harjumaa eestlased oma rüütlid ja saksad maha tapsid, siis leidsid
Paide kantsis kaitset ja pelgupaika need sakslased, kel läbi
soode ja rabade oma naiste-lastega osalt ihualasti korda läks
siia põgeneda.
Samuti Paide kantsist, kus ordumeister parajasti oma väega
seisis, ruttas orduvägi eestlaste poolt piiratavale Tallinnale
appi ja purustas „Sõjamäe lahingus" eestlaste tollekordse
vabadussõja.
Paide vana kants asus neljakandiliselt mäe peal, mis kokku
veetud, tugev paekividest müür ümberringi; mullavallid ehitati
hiljem
arenend sõjakunsti nõuetel. Endistest suurepärastest
ehitustest nüüd ainult varemed; müür jäljetult ehituskivideks
veetud linna ülesehitamisel; kõrged mullavallid pealt tasandatud, rajatud kõnniteed, ilupuud. Ainult üks kaheksakandiline
vägev kindlusetorn (vahitorn) on säilund tänini, keset kantsimäge. kõrge — urnb. 28 rn„ viiekordne, müüri paksus ligi 3 rn.
Torni otsa viib seestpoolt keerdtrepp. A. 1896 on torn restaureeritud ja katusega kaetud, torn nüüd vaatajaile otsaronimiseks avatud, ta küljes uuemal ajal ehitatud trepimajakene.
Teise kõrge poolkõdunend torni (kantsi idapoolsel serval)
puhus a. 1872 kange torm ümber. Imestust äratab vanaaja
»'üüride kindel ehitusviis. põinümisi.
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Kirikud: Ev. Luteriusu kirik
linna keskel turuplatsi ääres.
Apostl. usu kirik (puust) Vallimäel, eliit, kaupmees Russanovi poolt a. 1862 orjapõlve kadumise mälestuseks.
Muuseum —Tallinna t. 38, Järva maakonna muinasasjad,
Vaatamisluba saab konservaatorilt — Pikk t. 18.
Valuma«! — kaunis linna puiestik vana lossi vallidel ja
varemete ning lossitorni ümber. Siin murutõnise platsid, keegel,
karastavate jookide paviljon, moodne salong (puust). Vallimägi elik Kantsimägi või Vallipealne on linna ümbruskonna

ude lossivaremete vana vahitorn.
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rahvale armsamaks viibimiskohaks,
armastajaile noorile,
mõtisklevaile vanuile.
Peetripark — Surnuaia t., 1 lA km. linnast. Park kahes osas.
Kunstlik tük ja kunstlik „mägi".
Kaskede puiestee - - Tallinna t. kunni jõesillani.
Pärnade puiestee
Pärnu ja Surnuaia "t. kõrval kunni
kalmistuni.
Kalmistud — Lv. Liit. ja Apostl. usu - Pärnu maantee
ääres.
Paide ümbruses on veel tähelpanu väärt:
Mündi kivimurd — 13. sajangust, kust Paide lossi ehitamiseks kiva murtud. Nüüd on murrud metsaga üle kasvand ja
pakuvad iseäralikku huvitavat pilti. Sinna linnast 2 km. Siin
õöntega kollane kihtideta dolomiit ja kihitatud sinkjas ja kollakas kristalne dol-lubjakivi paljude kivistustena.
Reopalu kuusemets
3 km. linnast, paidlaste armastatud
rolieluskäikude koht suvisel ajal.
Lahingu mälestussammas
1573 a. lahingu mälestuseks
(kui vene Johann Julm ise oma hulkadega Paide vallutas ning
talle omase õela toorusega palju rahvast ära tappis ja piinas)
- Mäo mõisa väljal Paide lähedal, linnast kirdepoole. Kõrge
kandiline oaasist obelisk, eliit. a. 1886 venelaste poolt nende
„langend vene sõjalaste mälestuseks", kes Paide ja ümbruse
rahvast koledasti rwistates surma said.
Mardisaare linnamägi Mäo mõisas.

31. Leola linnamägi — Paala lahinguväli — Lembitu
kalmed, suured mälestussambad Olustvere—SuureJaani—Vastemõisa—Viljandi teel.
Olustvere jaam kitsaroop., Tallinnast 129,3 km., Viljandist
21,3 km, kus lähedal samanimeline kirik ja mõis, viimases
põllutöökool (esimene Lestis
Aleksandri nimeline). Jaamast
läänepoole maanteel 5 km. Suure-Jaani alevikku (KHK) elanikku, kirik, post. apteek jne.) Alevikust 2 km. kirdepoole
Lõhavere mõis. kust 2 km. idapoole soises maakohas ou ajal.
L e о la ( L e m b i t u ) l i n n a m ä g l - k a n t s .
Li vii ükski tee li«i e«a ütle mingi mär«ike, mis „paigake
siin ilmas" see muistne küngas Lõhavere raba ääres on. ühelpool rabast läbilookleva ojakesega, mis aga tunnuseid kannab,
et see oja 1000 aasta eest tugevvoolne jogi; teiselpool! lehtpuutihnik, milles rohkesti haabu. Lamades linnamäel, kuuled
haabade väsimata juttu ja salasosinat meie muinasajast ja tähtsast sündmusest sellel linnamäel 1217 a.
Kaugemalt põhjapoolt Viljandi poole muutub tasane maapind
juba Olustvere juures lainetavaks põlü-morääui maastikuks, mis
lavakõrgendikkudena (näit. Sürgavere) kunni Viljandini uni«
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kaugemale lõunapoole ulatub, moodustades lõunapool kaunid
oose. Ümberringi palju hääd põllumaad, jõukaid talusid.
Suure-.laanist lõunapoole oti 10 km. Vastemõisa. Teel
mitmed külad ja asundused ning üksikud talud, kaugemal sinetavad metsad.
Vastemõisa lähedal, mõisast ja maanteest paar km. kildepoole on Vanamõisa külas ajal. P a a l a lahinguväli, paar km.
vallamajast. Siin langes Lembit oma malevaga a. 1217 võitluses Saksa ristirüütlite, lätlaste ja liivlaste ühendatud jõudude
vastu.
Siin liigume juba N. n. Sürgavere kiltmaal. Mõisast käänab
Vastemõisa maantee kagupoole läbi lainetava maa ja lainetavate põldude, jõukate talude ja uhkete metsatukkade vahel.
()-dal kilomeetril on maantee lähedal Rottamaa talu (peremees
Lohk), kelle koplis L e m b i t u k a l m . Siit Viljandisse 7 km.
On iilini aeg meie vanemaaja suurimaid ajaloolisi konte ja
jääniseid nüüd vääriliselt esile tõsta, püstitades mälestussamba id neile kui ka mitmele muule ajaloolisele kohale meie
kodumaal. Meile on see viga äkki ei tea kuidas külge hakand,
et mälestussambad igaüks omaette ei tea kui omapärased ja
kallid peensusteni kunstitööd allegooriliste gruppide ja reljeefohtega peavad olema. Siis muidugi ei jaksa meie seda aineliste põhjuste pärast iialgi.
Kuid siin tuleb kindlasti võtta koguni teine suun. Li ole
Egiptuse piramiidid ega idamaised obeliskid jne. mälestusmärgid kunsti poolest igakord ei tea kui suure väärtusega — seda
polegi vaja, nad peavad mõjuma oma lihtsusega ja monumentaalsusega, vast massiivsusega. Asetagem igalepoole lihtne
sauiuias, ühetüübiline nelja- ehk kaheksakandiline (4 ehk meil
S ilmakaart) ja ülesse ahtamaksminev obelisk meie maapinna
põhivormatsiooni kõvemast ainest — paasist ehk Vasalemma
tahutud marmorist põimitud — laiemal aluspostamendil. Lihtne
lakooniline pealkiri kivitahvlil rahvuslise vapiga märgiks raitvapõlvile samba tähendust. Seesugused sambad ei läheks miljonid maksma ning võiksid vahest kaunis tüsedad ja kõrged
olla. Ligikaudu ühetüübiliste monumentide juures tuleks võrdlevalt mitmekesisuse mulje iseenesest - - monumendi suhtumisest oma lähema ümbrusega. Ühine tüüp aga annaks meie
maale omapärase kultuurilise välise joone, jäädvustaks nüüdse
ja eelkäinud rahvapõlvede suursündmusi, vaimustaks edaspidise peale.
Milline meie organisatsioonest, praegusist ehk varsti asi,tatavaist. rakendub selle ülesande peatsele teostamisele?

32. Viljandi ja ümbrus.
(Raudteel Tallinnast 150,6 km., Pärnust "8,4 km.)
Vaksal raudteeliinist Idapool, vaksali ruumes einelaud. Vaksali ees on voorime!,! harilikult saadaval. Vaksalist mööda
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Vaksali tänavat linna pisut üle 1 km. Vaksali lähedal (vastas)
Pohli tulitiku vabrik, edasi linnapoole maanteest paremat kätt
Pohrti rauavabrik ja Schulz! tsemenditööstus, siis Ev. Lut usu
ja Apostl. usu kalmistud, Valuoja jõgi ning edasi paremat kätt
mõis ja siis Uus-loss, vasakul aga Ev. Lut. kirik, hobttpostijaam ja Apostl. usu kirik, siis linn. Vaksalist tulles on tee
ääres alativoolav kaevallik.
Võõrastemajad: „Bristols — Suur Turg 5, „Metropool" —
Lossi t. fi. „Kommerts-Hotell"
Väike Turu t. 3, „OrandHotell" — Suur Turg 2.
Restoraanid: Tartu t. 2, (> ja 23, rest. „Seasaar" — Tallinna
t. 1, Kinopulivet — Tartu t. 9, „Kodumaa" — Kauba t. 2 j . t.
Einelaud: „Koit"
Jakobsoni t. 10.
Kohvik: Jakobsoni t. 9.
Saunad: Jakobsoni t. 3, Tartu t. 45, Järve t. 3 ja 49.
Juuksurid: Lossi t. S, Tartu t. 3 ju 5.
Fotograafid: Tallinna t. 2, Harjutuse t. 3, Posti t. 20-a.
Kinod: „Modern" — Tartu t. 9, „Ideal" — Lossi t. 17.
Raamatukaupl.: Lossi t. 9, 14. 15, 17, Tartu t. 9. 12, Posti
t. 24.
Ajalehed: „Sakala"
Tartu t. 9, „Oma Maa" — Lossi
t. 17-a.
Post-telegr.: Posti t. 14. Telegr. avatud igalajal, post —
rahasaad. ja postpakid 9 - 1 5 , liht- ja tähtsaad. 9—20, margimüük 8- 20.
Teleioni keskjaam: Posti t. 7, kõned igal ajal. Teine kõuepunkt vaksalis.
Pangad: Lesti Panga osak. — Lossi t. 10; Laenu-Hoiu
Ühisus (Ühispank)
Lossi t. 17-a; Põhja Panga osak. —
Tartu t. 9; Eestimaa Kaub.-Tööst. Pauk — Kauba t. 4.
Apteegid: Suur Turg 1, Lossi t. 17.
Haigemaja: Ühine linnale ja maakonnale - - Väike t. 4.
Arstid: Dr. M. Nõges, sisem. haig. — Kauba t. 3, Dr. .1.
Vares, sisem. haig.
Lossi t. 18, Dr. Soosaar, hambaarst —
Lossi t. 17, Dr. Kristjansen, mitmes, haig. • - Saksa kiriku
vastas.
Mõnda seltsidest ja kultuurasiitustest: Rahvaülikooli Selts
Viljandi mõis. Viljandi Eesti Haridusselts — Jakobsoni
t. 2<>. Noorsoo liidu Viljandi osak.
Jakobsoni t. 15. Spordiselts „Tulevik" — Posti t. 1-a. Viljandi poeglaste reaalgümnaasium
Jakobsoni t. 20. Viljandi naisgümnaasium —
Linnu t. 2. Viljandi Lesti Haridusseltsi naisgüm. — Jakobsoni
t. 2(>.
Suuremad tööstusettevõtted: E. Pohl, tulitiku vabrik „Phönix"
Vaksali t. 5. K. J. Lreelandi keem. kuivplatede vabrik
ja päevapildi tarbeasjade tehas — Oru I. 1. Liuatööstuse Ühi201

sitse linavabrik
Lossi I, 33. N. Hoffi nahatööstus — ГаШппа
i. 1. (i. Johnsi nahatööstus - - Tartu t. E. (i. Riepriclii nahatööstus
Tartu t. 4. Uno Pohrti masinaehituse vabrik —
Vaksali t. j . ni. t.
Ametasutused: Linnavalitsus - Linnu t. 1. Linnapolitsci
Oru t. 0. Hobuposti jaam
Klinke peäl.
VILJANDI (Fellin) asub Viljandi kõrgustikul suure idastläände suunuva Järsuveerulise ja käänaklise ürgoru kaldal,
selle oru keskel asetseva pikliku kitsa Viljandi järve ääres.

Viljandi turu veetorniga.
Kima linna lõunapoolt piiravad ürgorud ja järv, idaservast
aua Lossimäed vana lossikantsi varemeisa !a llupulestikkega,
tungib uus linn põhja- ja iseäranis läänepoole, vaksalini. Südalinnas vanema aja ehituste ridades hulka uuema ala nägusaid
hooneid.
,,
...
Peatänavaid: ühtepidi Vaksali ja Kauba i.t, Pikk t., lartu
!,. Posti t., Jakobsoni t„ teistpidi 1 alluma t.. Lossi t.
Elanikkude arvu loetakse aadressbüroo andmete järyi
17 noo, olgugi et V>22 a. iildrahvalugetmsc andmed Jõulude ja
Lue Aasta ae «se rahva linnast äravalgumlse tõttu ainult, arvu
10.684 näitavad.
sööstusharudena on Viljandis arenend nahatööstus, tulitikutööstus, linatööstus ning mitmed muud tööstusharud siseturu ja oma maakonna tarviduste rahuldamiseks.
Linnas mitu keskkooli ja algkooli.
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Olles Viljandimaa maakonnalinnana meie Jõukama ju kultuurilisema maakonna, vana kuulsa Sakala, majandusliseks ja
kultuuriliseks keskkohaks, on Viljandi üks arenemisjöulisemaist ja ühtlasi ilusamaist maakonnalinnest Kestis.
VILJANDI A.IALUüU.
Otsekohe pärast Sakala valdamist ehitas rüütliordu juba
a. 1224 praegustele Lossunägedele, Eesti ajaloolise Sakala
maalinna asemele, ordulossi. Algusest peale tekkis lossi äärde
asundus, kus Saksa sõjas ülaste, kaubarahva ja käsitööliste
kõrval ka eestlastel võimalik oli asuda. Siin ka kirik, hospidal
ja muud suuremad asutused, kuna loss kindlustati hiljem omaaja vägevamaks kantsiks. Uinb. a. 1400 paiku on ka linna
ümber end. mullavallide asemel juba kindel müür kaitsetornidega ja -kraavidega. Tol ajal siin koguni 6 kirikut, kloostrid,
tihedam majastik lossi, turuplatsi ja tänini säilund .laauikiriku
vahel, elanikke (agulid ühesarvatud) utnb. 3.000 ümber.
Orduvõimu levitamiseks tõsteti jõukas Sakala juba a. 1250
Liivlmaa esimeseks kointuurkounaks, inil ajal ehitati ka
ümberkaudsed lossid (Karksi, Tarvastu, pisut hiljem Helme),
ning Viljandi lossist valitseti Sakalat kindla käega kogu orduriigi kestel. Siin järistikku valitsend 26 komtuuri, neist 7 ordumeistriks valitud. Sõjamöllud võõrastega, mis tihti küll ka
Sakala maa laastamisi töid, jätsid Sakala linna kauaaega puutumata. 1343 a. mässu ajal tahtsid eestlased ise lossi vallutada
kavalusega — Toomapäeva maksuvilja kottide näol lossi vedades kottesse peidetud ja sõjariistega varustatud mehi, mis
aga avalikuks tuli, kuna mäss veriselt sumbutati kogu maal.
A. 1481 põletasid Vene väed linna, kuna lossi ei saadud vallutada. Viljandis oli orduriigi kuulsaima ja vahvaima valitseja —
ordumeister Volter v. Plettenbergi asukoht; siit tegi ta oma
kuulsaid sõja käike Venemaale, kus koguni väheste vägedega
alati lõi Moskva valitsejate rohkearvulisi vägesid. A. 1560
vallutasid jälle vene väed linna ja kotntuur Villi. v. Fürstenberg, end. ordumeister, kapituleeris lossi kaitseväe äraandlikkuse tõttu vene vägedele ka lossiga, seega lõppes orduriik.
Suurte I.iivi sõdade ajal (1-ne — a a . 1558--1582, 2-ne —
a a . 1600 1625) vene, poola ja vahest rootsi võimu maal olles
peaaegu järjest l.iivimaa pinnal kestnud sõdades rootslaste,
venelaste, poolakate, daanlaste vahel käis ka Viljandi linn ja
loss iile kümne korra käest kätte ning lõhuti sootumaks, põletati mitmeil korral!, kuna elanikud tapeti ehk teisiti hukka said
või vangi veeti. Maa läheb alles a. 1625 kauemaks ajaks Rootsi
alla, kuid linn hakkab uuesti pisut võrsuma alles palju hiljem,
pärast urab. 80 a. peaaegu täiesti varemeisseismist. A. 1682
on linnas juba jälle 4.3 maja ja mõnikümmend kodanikku, hakkab edaspidi hoogsamalt võrsuma. Aga a. 1703 Põhja sõja ajal
põletasid venelased linna jälle sootuks maha. Pärast 1710 a.
vene valitsuse alla minekut toibus linn väga visalt. A. 178,3
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asutati maakonnad ja Viljandi linu lahutati lossimõisast, sai
maakonnalinnaks, kust peäle Unn jõudsamini kosuma hakkab
Päris hoogu hakkab aga linna võrsumine võtma talurahva
vabastamisega (1819 ».). kui maalt rahva linnaasutnine vabaks
saab. Lesti ärkamiseatega käsikäes käib ka vana Sakala linna
Võrsumine eesti vaimus, kuna Üksvahe Viljandi koguni Kesti
äratamistöö eeslinnas sammus (C. R. Jakobson).
Ka nüüdse Kesti vabadusvõitlustes etendasid Viljandi ja
üldse Sakala pojad tähtsat osa. Viljandi linna ja maakonna
mineviku üksikasjalikku ülevaadet käsitab eriteos, nüüdsama välja antud (H. I.eoke'se kirjastus, Viljandi).

Viljandi lossi varemed.
VILJANDI TAHELPANUVAÄR1LISED EHITUSED, KOHAD
JNE.
Viljandi lossi varemed
linna idapoolses servas Lossimägedel, vägeva ordulossi võimsad jaatused lossiväravaga,
kaevu ja sisseläinud keldritena, millistest lähevad edasi kaigud teistesse. Keldri seintes näha kinnimüüritud kaigud väikeste avaustena, arvatavasti end. vangikambrid. Loss. eliit,
algas a. 1224; loss koosnes kolmest kantsist, millede vahel
sügavad vesikraavid, kantsid ühise ringmüüriga ühendatud.
Suurtes Liivi sõdades tublisti purustatud lossi ja kantsid seadis Rootsi valitsus (pärast 1624 aastat) korda. Varemeis seisab loss Põhja sõja ajast (170.? -1711)). venelased purustasid
hle maa kõik lossid, kindlused ja osalt linnad. Lossi varemete
ääres võib tähelpanna ka end. kindluse müüride ta kraavide
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jäätuseid. I.ossimägedel ilus puistik ja N. n. Filosoofi puiestee,
mägedelt kiunus vaade linnale ja järvele.
Viljandi mõisa uus loss — linnast edelapoole, vaksali poole
minnes vasakut kätt. Praegu asuvad siin mitmed seltsid ja
Viljandi Rahvaülikooli avalik raamatukogu ja lugemislaud.
Linna raekoda — Turuplatsi lähedal Linnu t.
Kirikud: .jaaniklrik — Ev. Lutt. usu, Pika t. ääres. Ehitatud
juba orduvalitsuse algaastatel, seega varsti 700 a. vana, ainuke
meie päevini sällund ehitus orduajast Viljandis. Mitmed korrad pärast sõdade möllus vigasaamist jälle parandatud. Suur
ja ruumikas ehitus, seespidiste kaunistustega.
Pauluse kirik
Ev. Lutt. usu, Vaksali tee ääres (uue lossi
vastas), riliit. -a.a. 1863 -1867, ristiviisilise põhiplaaniga
kaunis elutus ja seespidiste ilustustega, orel 31 registriga; siin
3 suurt kroonlühtrit, ümberkaudsete valdade kingitud.
Apostl. usu kirik
Vaksali tee ääres.
Juudi kogud. sünagoog - Kauba t. H.
Sakala Panga maja — Lossi t. ja Tartu t. nurgal, üks Viljandi kaunimaist uuema aja ehitusist.
Viljandi põllumeeste seltsi maja — Tallinna t. У, suureni
ühistegeline asutus linnas.
Viljandi tooreiina ümbertöötamise tehas - Tallinna t. kaudu
linnast välja mitmes.
Linavabrik — Lossi t. otsas.
Pohli tikuvabrik
vaksali lähedal.
Koolid, vt. marschruut linnas.
Puiestikud j . т . :
Losslntägede puiestik ja Filosoofi puiestee — Lossimägedel,
linna ilusam puiestik ja jalutuskoht. Filosoofi puiestee on juba
end. lossiomanikkude poolt asutatud.
Viljandi järv
Losslmägede ja linna all, lõunapool. Pikk ja
kitsas, kääiiakuline, allikaline järv sügavas ürgorus. Järvepind 42 m. kõrgemal meripinnast. Järvest viib välja kaevatud jogi.
Orupuiestik
Turult, raekoja ja koolimajade vahelt tulles,
möödudes veetornist, jõudes ürgoru kõrgele veerule, mis ehitatud väga kenaks puiestikuks; siin trepid, pingid, lehtlad.
Lastepark - Jakobsoni t. ääres.
Kalmistud: Pauluse 1-se kogud.
Vaksali tee ääres, Pauluse 2-se kogud.
Pärnu maantee ääres, Jaani kogud. —
Vaksali tee ääres, Vene 1-se kogud. — Vaksali tee ääres, Vene
2-se kog. — Riia mnt. ääres, Juudi kog.
Tartu mnt. ääres
(2 km. linnast).
Marschruut linnas: Vaksal
Vaksali tee, tikuvabrik, masinavabrik, tsemenditööstuse tehas, kalmistud, Valuoja jöeke.
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alatine allik, Pauluse kirik, mõisa loss. veneusu kirik - P i k k
t laani kirik - Lossi t. — luruplats, kus ääres I ja V algkool nende vahel liuna veetorn, V-da algkooli kõrval Kaska
m a kus elas Fr. Kuhlbars - Turu ligida Linnu t. raekoda,
'elle kõrval linna tütart, gümn. Turult, raekoja ja koolimajade
vahelt, möödudes veetornist, jõuame
Siit pääseb järve äärde. Järvel mööda Järve t lartu ja Mac
t tuleme Lossimägedele, kus lossivaremed, ilupu estik. Siit
Posti t. mööda alla, siin Rahukohtuhoone, Postimaja. Lossi t
mööda tuleme lartu tänavale, siit I alluma tänavale, kus
"posti kirik ja selle kõrval Viljandi põllum. seltsi maia. Su.

Viljandi Orupuiestik.
Jakobsoni tänavale, mis rikkam opeasuh iste poolest AWruses
(lall tänavalt minnes) end. Stifti majas linna IV algkool, sus
tän lõpul lähestikku ühiskommertsgümnaasium ja Saksa ei.,
ühisgümnaasium, siis maakonna poeg asteguinn. (seile ees uus
1 astepark) ja edasi С R. Jakobsoni . lit. vanas
puiestik
Põllumeeste seltsimajas Vili. Lesti Harid, selts tütart, gümn.
omal ajal С
Samal t. nr. I.? on „Koidu" seltsimaja, kus ei
P. Jakobson ja asus tolleaegne „Sakala toimetus.
VILJANDI LÄHEM ÜMBRUS.
Ka Viljandi ümbrus pakub kaunid ja huvitavaid maastikke
laiajad künkad, lihavad pollud, jõukad talud. Siiski
kõine huvitavani on luusida ja ronida Viljandi ürgoru käanakuis ja harudes, mis upuvad puude ja põõsaste vahel, kuna
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orgude põhjas nirisevad jõekesed (Valuoja o r t ja linnast kaugemal läänepool, iile raudtee, Raudna jõgi ja org). Sama kütkestav on luusida Viljandi järve ümber, tungides linnast idapoole ja siis ümber järve õtsa lõunapoole. Järve taga on
Sammuli telliskivi vabrik. Järve õtsa kollas Viiratsi silla
juures Tänasilma jogi, kui veelahkme kolu, kust vesi kevadel
mõnikord kabele poole jookseb. Säälsamas pooleli jäänd kaanali ase mullavallidega, mille läbi Viljandi järve Võrtsjärvega
ühendada on tahetud.
Lembitu kalm asub Viljandi vallas Katlamaa
7 km. linnast loodepoole. Vastemõisa tee ääres.

talu

koplis,

Leola linnamägi - ajal. Lembitu kants, asub Viljandis!
loodepoole, Suure-Jaani lähedasest Lõhavere mõisast 2 km.
idapool — soos.
Siniallika laama juures mäed ja ilus järv (väga hääd profiilid oosidest, paljastused), säälsamas ajal. Siniallika linnamägi,

33. Muud marschruudid Viljandimaal, Paistu ja
Tarvastu ning Viljandi—Tartu.
Viljandimaal maksab rännata igas suunas: kes kord säät
käind
läheb ikka jälle, meelitatud maa tüsedast jõukusest,,
ilust, külalislahkest rahvast.
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Paistu ja Tarvastu*) kihelkonnad Viljandi lähedal, linnast
lõunapool, on Viljandimaa rikkamad kohad paremad põllud.
Siin ei läheks juhatada mingit marschruuti, vaid tahaks õhutada neid nurki läbi matkama ja sõitma igas suunas. Siin on
kõike ja loodusilu«! pillatud laial käel.
P a i s t u к i h e 1 k.: Loodi oosmäed ja Põrguorg järvega;
Heimdali mõisa toredad orud ja mäed (ajalool.); Oisu mõis piimatalituskooliga, lähedal ülitoredad aasad ja järv; Paistu kirik
ja mõhnastik, ilus vaade kiriku juurest kaugele, ümbruse taludel suured viljapuuaiad; Holstre liiva- ja kruusamäed;
Holstre Supsi talus muistne linnamägi; Anikatsi mäed, vaade
mägedelt Tarvastule; Kabelimets ja vaade lähedaselt mäelt
Таг vast ule, Võrtsjärvele, üle selle Rännule, Puhjale ning isegi
Otepää mägedele; Kärstnamäed (Helmes); Valge — ehk Veisjärv, millest kohalikke muinasjutte.
T a r v a s t u к i h e l k . : Mustla alev, kus hiiemänd kiriku
juures jõekaldal; Tarvastu lossivaremed end. jõesaarel, muistse
maalinna asemel; Tarvastu jõe ürgorg ja kirikust 2 km. ülevalpool koopad devoonliivakivis; Voorus, Araku talu kruusaaugu kohal ajalool, maalinna ase; Võrtsjärv madalate kallastega.
N e i s t k i h e l k o n d e s t p õ h j a p o o l , Viljandi lähedal
otse idasuunas voolab Tänasilma jõgi Võrtsjärve Oiu juures.
Viljandist Oiule viib mõõda jõe lõunakallast maantee (km. 22),
kus ühendust peavad autobussid. 7 km. enne Oiut, Vana-Tänasilma mõisast ja kirikust 1 km. lõunapoole, on huvitav „Soldatiküla". Oiult pääseb laevaga üle Võrtsjärve Emajõele ja
Tartu, vt. marsehr. nr. 13.

34. Teekond läbi Mulgimaa, Õisu—Halliste—Abja—
Karksi-Nuia—Taagepera.
Mulgimaa olla muinasmaa. Igatahes on ta üks meie omapärasemaist maanurkest — rahva ja ta eluolu poolest ning
loodusilu poolest. Künkline moräänmaastik ja kaunid orud;
sagedasti laialdasemad tasasemoega lavakõrgendikud, hääd
põllud; rahvas jõukas ja omapärase laadiga.
Teekonna keskpunktiks oleks Karksi-Nuia alev ümbrusega.
Sõites raudteel Viljandi ehk Pärnu poolt võiks rännakut alustada kas Öisult ehk jälle Hallistest või ka Abjast — igaltpoolt
viivad Karksi peale pea ühepikkused maanteed, kuhu umb.
12 km, Õlsul mõis piimatalituskooliga, ülitoredad aasad, järv;
maantee Nuia poole läheb lõunasuunas.
Abja j a a m a s t 2 km. idapoole Abja mõis ja gümnaasium.
Lähedal Abja Palu Arro talus eeskujulik põllumajandus. Samuti
lähedal Abja Tümsi linavabrik kunstliku linaleotamisega,
värnitsavabrik ja valtsidega pöõgeldamine. Abja ümbruses,
*) H. Anso — Öpereiside juht, Tallinn 1924.
u
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jaamast 6-7 km. loodepoole, Perakülas Sarja vjUavabrik paisjärvega, värvikoda, jahu- ja saeveski; oma elektrijaam Äärast l o n mööda mnb. 1 km, allapoole minnes kõrge jõekallas
punase liivakivi (üld-Red) toreda paljastuses». «SwwvorR ja
punase liivakivi paljastused Tõotsimoisa juures, samuti Sügav
STKOK Perakülas Luhtame ja Tõlla talude valle metsas, tee
ääres Vana-Kariste Marukülas kiikuval jõeaasal ümmargune
" M A b " a Ä a r k s i poole liaad põllud, ilusad metsad ja orud.
Pöögli mõisast soovitav käänata Polli mõisa peale, milledest
jutt Halliste puhul.
H a l l i s t e jaamast 2 km. lõunapoole ilus, kõrge ja sihvaka
torniga kirik, kauge vaade tornist. Ümberkaudu suuremal
aolt savišegäne tasane põllumaa. Kuid kirikust 2 km. veel
õunapoole voolab põiki, idast-läände Halliste jogi - J.oekonnas kaunid mäed ja orud. Halliste kihelk ^ »dumaed ja
nrud neist rahva seas mitmed muinasjutud. Halliste kiriku
mures viib kagusuunas maantee üle jõe. kus Pöögle mõisa
es (Idal kauril) ilusad metsamäed rohtutud jalgteedega.
Siit idasuunas maantee Nuia peäle, kulu. 5 km., kuld Mordume
teist teed vasakut kätt kirdepoole. kus 2 km taga ilus Polli
mõis laialdase pargiga ja põllutöö kopiga PUtoooe.ümbruses palju haruldasi võõramaa puid. Mõisa lähedal Longi koolis
õpetaja I Rootsil suur mesila. Poil. Mak.ste talu juures
. K i s t e Põrgu'*, selles devoon-liivakivi paljastus. Poll.lt
2 km. Nuiale.
Nuia alev (alla 1.000 elaniku) asub sügava ja ala ürgoru
kalda kust suurem oja hõbedase lindina lab. voolab. Alevis
mitu koolimaja, suuremad ehitused - - e n d . kõrtsi kahekordne
h«™,«. tnWstrlulatese
ts ja
ia karskusselts!
1. usu
tuletõrjuiateseltsi
karskusal si majad,
majad apos
aposu.
kirik ja, pisut
pisut kaugemal
kaugema! ev.-lutt.
ev.-lutt. usu
usti К.г.к.
kirik. IM,.',
Hulk ,,.п,рш>,
kauplusi, ^ostposttelegr.-telefon. Alev kaugema ümbrusele valmi, ja majand, elu
^ " о п І ^ а Ь ühe km. kaugusel ühte külge mets teise külge
järv Järve kaldad on äkilised ja alevi poo t ku jcst kuusemeTšaga kaetud. Viitamist üle oru seisab Karksi kirik ja ema
iTõrval Ees« ajalooline (vist Purke) linnamägi ja sellel pärastise К a r k s i ordulossi suured varemed Ma.mukants.ga (end.
lossikirikuga). Tore vaade Iseäranis huvitav oa vaade metsasolevalt kõrgustiku tipult - aja 1 К и n l n g a m .и, t vo
Kunimäelt. Läheduses Vesijärv (paisjärv). Kirikuteel punased
savi.näed tumepunase värvisaviga. Ligi S km. varemest ülevalpool Sinijärv.
Ei ole kusagi! sarnast ilu küllust, kui Karksi ümbruskonnas.
Selle tõttu sinna käivad ka igal kevadel paljud opereis.de! —
käivad ja tulevad teisel kevadel jälle tagasi et veel kord naha,
et uuendada mälestusi, mis viidud siit kaasa varem. Keegi ei
и и И kunagi Sinijärve, neid värve põhjatus kristallselges
allika vees. Milline õudne seal paadiga sõuda, ku. kahekümne
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stiihiline sügavus ja salapärane päikese virvendus vees. All
kauguses näha veel murdunud puid, okslisi. Nad sinihallid ja
ala kui veevirvenduses liiguvad. Allik ise polegi suur, umbes
kuue künni kaheksa sülla laiune, kuid järv on paisutatud
mägede vahele laialiseks, ning annab ühismeiereile aastase
veejõu tarvituse.
Sinijärve ümbruses veel Aine mäed, mis saanud ümbruskonna väljasõidu kohaks. Mäed kitsad, kõrged, kaetud kuusikuga. Harjadel jalgraad ja sihid tõusevad üles ja alla. Mäed
rõnga kujuna piiratud keskele tillukese Soojärve, kus kasvab
murakaid ja hundinuie. Kevadeti mägedes palju sinililla. Läheduses veel paljugi orgjärvi, Polli võõrapuine park, sääsevilla
ja ööbikuid.
Karksi-Nuiast viib maantee kagupoole läbi huvitava lainjapinnalise maastiku, kus rohkesti metsa. 13-dal kilomeetril
suur Taagepera loss, sellest pisut põhjapool Ala kirik.
Taageperas Eesti esimene sanatoorium kopsuhaigeile —
toredas, avaras mõisalossis, kus sellekohased tarvilikud ümberehitused ja juurdeehitused tehtud (lamamisrõdud a. 1923 jne.).
Loss on uus (eliit. a. 1907, end. oman. IL v. Stryck) kahekordne (kolmas — keldrikord) hoone moderniseeritud gootilises vanalossistiilis, alumine osa tahutud graniidist, — kõrge,
ümmarguse nurga pealse torniga ja keskel hiigla graniitpakjaidest peaportaaliga (kohalikust kivist — rändrahnust). Kahekordne pearõdu tugeneb vägevaile tammesambaile, mis ainult
kooritud ja siis höövcldamatalt värvitud. Rauduksed, saalides
põrandal parkett, seinad garneeritud punase puuga; 108 ruumi;
keskküte ja elektrivalgustes. Sanatooriumi vahelduv haigete
kolonii (künni 100 haiget) elab siin teatud reshümi all omapärasel elu; ei puudu ka tubane meelelahutus — on raamatukogu, klaver, suur grammafon rikkaliku noodivaraga, kodune
kino. Sanatooriumil oma põllud ja kari.
Loss asub keset lagedikku jõe kaldal ja loss kaunis kõrgel
mäekünkal, mis jõe läänepoolsest kaldast kerkib. Ümberringi
on ilusad männimetsad. Kõigelähedamale, peaaegu kuni lossi
puiestikuni, ulatub metsaosa kirdes. Lossi puiestik on õige
ruumikas, suurelt jaolt lehtpuuline, palju võõramaa puid —
140 sorti — paljud liigid (männid, kuused, kased, pajud, vahtrad jne.) esinevad mitmes-setmes sordis; siin ka pärnade allee,
sarapuuallee jne.; istutatud on lossi ümber uus, noor okaspuine puiestik.
Lähedal end. mõisa kõrvalised hooned, asunikkude uued
majad, pood jne., jõel saeveski.
Lossi juures on turistele vajalikul korral öökorteri ja eine
saamist luband võimalust mööda korraldada Sanatooriumi
ülemarst dr. Hoid.
Siit Läti piirini otsesel õhuteel umb. 10 km.
Taageperast võiks soovitada rännakut jätkata edasi kagusuunas maanteel läbi metsaderikka ja juba tasase maastiku
II«
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meie lõunapiiri lähedase Holdre mõisani (mööda jõe äärt konti
aeg — 8 km.) ja Holdrest edasi 4 km. idapoole suure maa«teelahkmele, kust paremat kätt teeharu mööda 3 km. läbi
vahelduva pinnamoega maastiku jääb Koorküla mõisa ja küla
juurde. Siin Udsu- ja Valgejärv, iseäranis viimane on kalarikas, sügav, veealuste mägedega, puhtamaitselise veega ja
üliilusa ümbrusega. Siin veel Koorjajärv. Siin Järvede kohta
palju muinasjutte, muu seas olevat jutu järgi Valgejärv tekkind maapinna vajumisest. Valgejärve ja Emasoo vahel on
haruldaste puudega park. Koorküla pargis Ahnejoel urud ja
koopad (pörguhauad punases dev. kivis). Koorkülas orustvoolava allika veel nahvta lõhn. Vaatamisväänlised veel
Koorkülas Tolka org ja maastik.
Koorkülast 7—8 km. põhjapool on Helme kirik kolme lööviga. Kuid 2 km. enne kirikut tuleks käänata paremat kätt
Pattküla mõisa peale, kust kiriku juurde jääb umb. 1 km. Pattkülas Saajamägi, Kõrvepää, Kantsimägi, Kullamägi, Lillemägi.
Helme ümbruses Helme kalmistu kohal järsud orukaldad Keisriojal Siin Keisripalu mets ja Tantsumägi. Siis Helme lossivaremed Kesti muistse maalinna asemel. Hundiaugud. Kirikumõisa põllul kloostrikiriku varemed.
Helmest 3 km. kirdepool on T õ r v a alev, kust marschruuli
jätkata võib näit. Võrtsjärve idarannikule kas õtse kirdesuunas Pikasilla peale (12 km.) ehk idapoole Jõgeveste mõisa
peale (8 km.), kus ilus ümbrus ja Bartelal de lolly matuspaik
elulooga hauukabeli seinal. Siit edasi üle Väikse Emajõe ja kirdesuunas. 4 km. Soontagusele, kus Kilemägi avara
•.aatega ümbrusele. Siit edasi põhjapoole Pikasillani 8 km.,
kust inarsclir. nr. 13 jätkata võib vastupidises suunas.

35. Pärnu ja ümbrus.
(Kitsaroop. raudteel ringi üle Viljandi -Mõisaküla 249 km.
Tallinnast, ligi 15 tundi sõitmist.)
a) Vaksal: Vaksali ooteruumis võetakse pakke hoiule. Siin
võetakse vastu ja antakse välja bagaashi. 1 ja 11 kl. ooteruumis restoraan. Vaksali ees voorimehed, kaugemal karumehed. Vaksalist linna viib peatänavana Rüütli t.
b) Sadam: asub Pärnu jõe ääres jõesilla ja talvesadama
vahekohas. Siin maabumis- ja laevumiskohad. Lacvaüheiidus
Kuressaarega ning viimase ja Haapsalu kaudu Tallinnaga.
Võõrastemajad: „Bristol" — Rüütli t. 45. „Põhja" — Põhja
t. 7. „Centraal" — Hospidali t. 6. Kallit, P. — Malmi t. 8.
Restoraane: „Endla" teatrimaja einelaud — Aia t. 2r
Kuninga t. 14, Ranna Salong. Kalda t. 7, Riia t. 55 ja 58.
Söögimaju: Rüütli t. 31, Riia t. 50, 61, 83, 65, 105 j . t.
Post telegraaf: Rüütli t. 23. Postioperatsioonid: liht- ja
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tälitsaad. — к. 9—20; väärt-, paki- ja rahasaad. k. 9—15.
Postmarkide müük 8—20 . Telegrammid igalajal.
Telefoni keskjaam: Kuninga t. 5. Kõned igalajal.
Saune: Linna saun — Vingi t. 13.
Teatrid: „Endla" teatri ja kontserdimaja — Aia t. 2, alaline
näitetrupp. Kodanikkude klubi saal, Akadeemia t. 5 ja Saksa
seltsi „Musse" saal. Kuninga t. 14, kus juhtumisi pidusid korraldatakse. Kuursalis merirannas „Rannasalong" — restoraan
teatri ja kontserdisaalidega.
Kinod: „Illusioon" — Hospidali ja Kuninga t. nurgal,
„Ideaal" — Kingi ja Malmi t. nurgal.
Raamatu- ja kirjutustarvete kauni.: Rüütli t. 16, 23, 40,
47, 51, 53, Vee t. 13, Kuninga t. 36, Riia t. 42.
Ajalehtede tolm.: „Postimees", Pärnu väljaanne, — Ringi
t. 2, „Vaha Maa", Pärnu väljaanne — Rüütli t. 20 ja Hospidali t. 14.
Panke: Eesti Panga osak. — Kuninga t. 5, Harju Panga
jsk. — Rüütli t. 19, Pärnu Krediitpank —• Rüütli t. 40 j . t.
Apteeke: Rüütli t. 39, Riia t. 15, Nikolai ja Rüütli t. nurgal.
Haigemaju: Linna haigemaja — Sillutuse t. 6.
Arste: Silma- ja haavahalg. — Dr. E. Tumma, Esplanadi
t. 27. Sisem.. närvi- ja vaimuhaig. — Dr. J. Vares, Esplanadi
t. 31. Sugu- ja nahahalg. — Dr. Ed. Kaar, Rüütli t. 47. Sisem,ja nahahaig. — Dr. A. Martinson, Promenadi t. 13. Kopsuhaigused — Dr. E. Stamberg, Riia t. 11. Hambaarst — Aug.
Tamman, Kuninga t. 36.
Vastavaid seltse ja organisatsioone: „Endla" selts — Rüütli
t. 44. Jaht-klubi — Pühavaimu t. Põllumeeste Selts — Jänesselja t. 8. Spordiselts „Tervis" — Roosi t. 9 (sekretäär).
Tähtsamaid avalikke harlduslisi asutusi ja koole: Linna
maksuta raamatukogu ja lugemistuba — Nikolai t. 2. Saksa
lugeniisseltsi raamatukogu — Malmi t. 13. Rahvahariduse seltsi
raamatukogu — Rüütli t. 55. V. Uteri raamatukogu — Vee
t. 13. A. Austeri raamatukogu — Suplus t. 17. Uhisreaalgümnaasium - Kuninga ja Aia t. nurgal. Uhisreaal- ja kaubana.
kool — Esplanaadi platsil. Tütarlaste reaalgümn. — Nikolai
t. 26 j . t.
VAATAMISVÄÄRILISEMAD TÖÖSTUSL. ETTEVÕTTED:
L a e v a e h i t u s : „Lennuk", saeveskiga — Riia t. 191;
I Pärnumaa laevaehit. A/S. Niidul.
S a e v e s k i d : Vvlhuiseu — S. Jõe t. 44; Allik, Reimann
ja K:o — V. Jõe t. 10/12; Fröhling — Kalda t. 6; Pull ja K:o —
Rääma t. 17.
P u u t ö ö s t u s : Pärnu puutööst, artelli töökoda — Vee
>. 11; Vennad Schmidt — Кшііпка t. 15; Adleri sulepäätööst. —
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länesselja t. 1; Р. Eiche tulitikuvabrik - Vingi t. 1; Univer
ja K:o lauavabrik — Vabrikuplatsil.
R a u a t ö ö s t u s : Lanson ja Laidoner — Lontmaakn t. £,
Tööstuse O/ü. Ä "
- Hommiku t. 2; rr. Peltser, naelavabrik — Munga t. 7.
.
К i u t ö ö s t u s : Linatööstuse A/S. - Rääma t 36; I Pärnu
lina jä takuketr. vabrik - Kalda t. 6; Lina tööstuse A/S.
värvimise ja uhtumise vabrik - lallmna Pos t. 6.
K ö i e v a b r i k u d : Tallinna Posti t. 44, Pua t. 107, Uss.
t. 2, Eliisabeti t. 3.
. . . . . . . t „,
P e a l e s e l l e mitmed villatüökojad ja varvimis^kojad telliskivi- ia potitööstuse ettevõtted, Auster, korgtvabrik - Pärnu
S viluma kimise- ja saapavabrikud, õlitöökojad la seebivabrik
S i k u d , veinivabrik, kompvekitöökojad, konserv..
vSrik iahuvesrkid, vorstitehas, trükikojad, luilsivabrikud Jne..
linna elektrijaam, linna tapamaja j . m.
Tähtsamad ametiasutused: Linnavalitsus - Nikolai t 5.
I i.mmolitsei — Posjeti t. 12. Maakonnapolitsei — PosjUi t. i.
ffiimetS
ülem - Kivi t. 5 Pänm^allinna juurdeveo^
raüdtee valitsus- Rüütli t 40. Sadama valitsus - Valli peäl
linna majas.
PÄRNU
-.snh Lääne-Eestl poolsaare lõunapoolse merekääru sopis,
Pärnu l a e ääres ja samanimelise kaunis suure Joe suus.
Sadamalinn õgi linna kohal urab. 200 m. lai ja laevatav tukk
maad pealpoole linna (15 km. - jõesuust kunni Sindi paisun.).
Paris linn on mere ja kaldaga siin rööbiti W « ^ ? / ^
іш. vahelisel pika ja ahtakse neeme ninal, ülalpool alevid — Kua
W S l ä r e s ia Mereküla, merepool,
^ * ^ * $ £ % *
nool jõge asuvad (Vana-Pärnu, Oleioe ja Raama), mitte к.ш
geUinnast paistab Raeküla. Sügav ja la. Parnujoe SUU on
linnale sadamaks, siinsamas asub talvesadam n n. „V а 111k r a a v " mis ongi end. kindlusevalli süvendatud kraav. Vasakuni S
neemel asuvast
l
^
Ä
Ä
t
S
ainult V. rtkm-, kuna ülejääv osa laia iste aidade Ja P ^ S U K
kude all on, mis linnale suvituskoha Ime annab. 1 arnu ongi
tuttav kui mele suurim snpluslinn, eriti men-kuurort. Vareni
Ä k a L S d u s l i s e l t ja tööstusliselt " ' ^ r e m ^ .iar^
kui Draegu Ta suurtööstus sai ränga hoobi „Valdlmli puu
papi uhaval rikute õhkulaskmise läbi Pärnus vene vägede
poolt K K ajal. Siiski sammub Pärnu l * e j . po J . Sun
on tegevust alustand mitmed uued suuremad ettevõtted, natu
„[-ne Pärnu linatööstuse A/S.", laevatehas " ^ " " « ^ " ' ' ^
Eestimaa laevatehas" jne. 1923 a algul « " valnck p ä m u Riiselja-Orajõe kitsaroop. raudtee, mis Eesti suuremaist
me sidest läbi läheb. Iseäranis sest saati suurenes tublist.
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inctsamaterjaalide väljavedu Pärnu kaudu, niis sadamale
hulka tööd annab.
. А. 1923 sai valmis raudtee Pärnust Joopra turbarappa
(18 km.), kuhu ehitati suured elektrijõujuamad, mille abil turbatööstust toimetakse ja vooluga varustatakse ka Pärnu tööstust ja ümbruskonda.
..'.''
'
Pärnu kaubandust ja tööstust loodetakse edaspidi elustada
laiaroopalise raudtee ehitamise kaudu, mida kavatsetakse
Pärnust, ЩЫ Lõuna-Eesti, Vpru. peale.
1
Linna avarate,- sirgete, hästi planeeritud tänavate kogupikkus ,15 km., 2.701) maja, 20.000 elanikku — neist eestlasi
iile 90%.
, ,
.
Pärnu on maakoimalinn ning oma suuruse ,a kaubandustööstuslise tähtsuse poolest Kesti neljas linn pärast Tallinna,
Tartu, Narva, olles seejuures meie suurim merikuurort.
PAHNU AJALUGU
ulatub tagasi aedadesse, mil asutati kõige vanemad Baltimaa
linnad. Siin oü kummagilpool jõge mõndagi aega vastamisi
seisud erisugused võimud (piiskopi ja ordu, rootslaste ja poolakate võim) ning tähtsa kaubatee omamise pärast võideldes
linna ajalugu teind.
Pärnu alaosa — V a n a P ä r n u alevi asutas a. 1241 Saareja Läänemaa piiskop Heinrich mere ja Saugajõe vahelisele
kitsale iieemeninale vastu Pärnujõe paremat kallast. A. 1251
eSlUati siia toomkirik, siin piiskopi ja rohkearvulise vaimuliku
pere asupaik. Toomkiriku purustasid leedulased laastanusnetkel а. 126.І ja selle asemele ehitatud uue kiriku hävitas
siiurtükiuili a. 1600. Nimelt suure Liivi sõja (1560—1577) tagajfrjel läks Lühimaa ühes Vana-Pärnuga Poola alla ja UuePärnu, (vasakulpool jõge) kaupmehed palusid Poola kuningat,
eit Vanu-Pärtiu (kui alatine võistleja) lõplikult maatasa tehtaks.
Kartusest Tallinnamaal valitsevate rootslaste ees (kes siit
soodsa toetuspunkti võisid saada) täitis Poola valitsus selle
palve ja Varta-Känui lõhuti maha a.a. 1599-1600. Toom-kiriku
varemed kantakse Uue-Pärnu elanikkude poolt a. 1660 ehitusmaterjaliks laiali. Praegu on siin „Vatia-Parnu" alev, kuid
iSind aega tuletab meelde ainult nimi.
1
U u s - P ä r ii u elik lihtsalt Pärmi asutati ordu poolt orduIfesi juurde Pärnujõe vasakpoolsele kaldale, mere ja joe vältelisele neemuJe а. 13П (asutaja oli tierdt v. .locke) ning kut
suti esialgu „Emajõe linnaks", sest Emajõe nime all tunti tol
alal Päniujõge'.-"Ordiuoss oli aga juba 1255 a. saatu Pärnu,
iilile ' selja taga oli Pärnu-Viljandi—Tartu- Pihkva veetee
(Pärnu jõgi
Võrtsjärv-Emajõgi—Peipsi veetee oli tol aja!
veerikkam ja- hästi laevatav.), kasvas kiiresti ja astus Hansa
linnade liidu liikmeks' nagu meie teisedki vanad linnad.
i Pärnu on mitu korda põlenud ja tihti pea maani maha.
Keskaja ehitustest pole meie päevini muud säilund, km ainult
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Nikolai kirik, sest Piirini on oluna ka paljude sõdade tallermaaks, näit. poole sajan«n (1561—1617) kestel on Pärnu oma
valitsejaid pidand kaheksa korda vahetama (poolakad, rootslased, venelased vaheldumisi). Algades a. 1617 jääb Pärnu pea
terveks sajanguks Rootsi võimu alla ning kosub ja edeneb
(Gilded, tsunftid). Põhja sõja ajal tegutseb Tartust ületoodud
ülikool 5 aastat Pärnus lossis (1699—1704).
Põhja sõja ajal vene väeülema Baueri poolt piiratavas
Pärnus hävitas katk linna elanikkest "/,» ja kosus linn vene
valitsuse ajal ainult pikapeale. 18 sajangu lõpus kaupleb jälle
elavalt linaga ja linaseemnega, kanepiga, viljaga, nahkadega,
puumaterjaaliga. A. 1830 likvideeritakse Pärnu kindlustused,
milliseid aege praegu veel ainult vallikraaviots ja jalutusteedega ning ilupuudega kaunistatud läänevall ühes 1 allinna
väravaga meelde tuletavad.
19. sajangu! tõusis Pärnu tähtsaks kaubanduslinnaks Baltimere!, millisele õitseajale aitasid kaasa Pärnu-Tallinna kitsarööpalise raudtee ehitus ja Valdhofi puupapivabriku asutamine,
mis oli suurim selletaoline asutus kogu end. Venemaal ja mille
maha põletasid vene sõjaväed ilmasõja ajal.
Okkupatsiooni võim oli Pärnus 1918 a. 25. veebruarist kunni
sama aasta novembrini.
Nüüd, Vabariigi linnana, hakkab Pärnu jälle hoogu võtma
kui teine tähtsam merilinn Eestis.
PÄRNU TAHELPANUVAÄRIL1SED KOHAD, EHITUSED jne.
Keskaegne linn. Korduvate tulikahjude ja sõdade hävitustöö tõttu pole eelnimetust meie päevini muud säilinul, kui
ordulossi vundament puutuni ääres, endine linnamüüri torn
Rüütli tänava nurgal võõrastemaja „Bristoli" vastas ja Nikolai kirik. Teised kirikud, nagu lossikirik, Pühavaimu kirik
(Sehmidti aitade kohal), Gertrud! kirik Tallinna värava läheduses, Jaani kirik valli taga, praeguse kaubamaja ümbruses,
ning kaks palvekoda Nikolai kiriku juures on täiesti kadund.
Hilisematest kindlustustest, mis a. 1830 likvideeriti, on praegu
veel vallikraavi ots säilund talvesadamana ning ilupuudega
kaetud läänevall ühes „ T a l l i n n a v ä r a v a t e g a " .
Varemed: Vastandina kodumaa paljude vanade losside ja
kindluste varemeile on Pärnus kõige hilisemast ajast varemed, mis oma hiiglasuuruse ja omapärase väljanägemise poolest haruldased oleksid mitte ainult Eesti jaoks. Need on ilmasõja ajal vene sõjavägede poolt õhkulastud Valdhofi puupapi
vabriku hiiglavaremed, mis õudse pildina tunnustavad juhmi
parbarlikkusega lõhutud tähtsamat tegurit Pärnu ligemast minevikust. Vara ja valus on neid lõhutud hooneid ja praegu veel
tervelt püsivaid hiiglakorstnaid võtta lõpulikult varemeina.
sest tallaks loota, et siia uuesti tärkaks elu.
Kirikud: Eliisabeti kirik — Nikolai ja Kuninga tän. nurgal.
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Nikolai kirik — Nikolai sa Malmi t. nurgal. Kõige vanem
kirik Fännis, pärit keskajast.
Issandamuutmise kirik (apostl. õigeusu) — Kuninga ja Aia t.
nurgal.
Katariina kirik (apostl. õigeusu) — Vee tärn nurgal.
Juudi sünagoog — Laatsareti tän.
Muuseumest tuleb eriti nimetada P ä r n u
Vanaaja
Uurimise Seltsi
(Die Peruaner Alterthumsforschende
Gesellschaft) M u u s e u m i , asut. а. 1896, mida tema neoliitiiiste leidude kogu poolest peetakse tähtsamaks m a a i l m a s
(leiud Reiu jõe suu puhastamistööde juures), nii et mitmed teadusmehed siin on käind uurimistöid tegemas. Nimelt suuremal
hulgal vanaaegseid tarbeasju neoliitilisest ajajärgust, nagu loomade leiud, vanaaegseid tööriistu (nagu kirveid) jne., mis pärit
on samast kohast (suurem hulk pärit ajajärgust umbes 500 a.
enne Kristust).
Peäle selle on muuseumis õige rikkalikud kogud kultuurajaloolisi asju ning eriti Pärnu linna ajalooga seotud asju ja
ajaloolisi materjaale.
Koik kogud on mahutatud kuude tuppa ja korridori.
Mälestussambald mis selle nime väärt — õieti üks: m ä l e s t u s s a m m a s Kesti V a b a d u s s õ j a s langenuile
— sõdurite kalmistul. See on raudkivi alusel kõrge kandiline,
ülalt kumer, raudbetoonist obelisk, mille külgi ehivad allegoorilised pronksist grupid (kaitseja sõdur, ema lastega, kotkas
maduga jne.) ning vabadusristi kujutlusega samba tipul. Püstitatud 1У22 a„ äkad. A. Adamsoni töö.
Puiestikkest äratab imetlust eeskujulik ja suur, umb 50-liektariline „Supeluspark" mis ulatub linnast mererannani, toredate alleede ja puude gruppidega, ning mis jaguneb üksikuiks
vähemateks parkideks. Parkidest läbi ja ümber käivad teerajad ja alleed, mis oma nime saand vastavalt puudegrupilt:
„Kaskede allee", Kuuskede allee" jne. Väga meeldiv kõnnitee
on muulide juurde viiv Paju-puiestee ranna ääres. Supeluspargis ajaloolised vallikraavid, vallimäed (Munamägi, end. vailitornl ase).
Peale selle on linnas mitu teist avalikku puiestikku; palju
puiesteid jalutamiseks, palju rohelisi platse ja aedu; linna ümbruses männi- ja kuusemets.
Suvel upub Pärnu rohelusse. Ribadeks kujundatud linna
aluspind vaheldub ohtrasti parkide ja kõnniteedega ja iseäranis
rannapoolses küljes näib Pärnu kõik jõu koondand olevat, et
suvitajaile võimaldada põhjamaa suve üürikest ilu nautida.
Puiesteede kogupikkus on 16,5 km. See teeb au Pärnu linnaisade tegevusele.
Kalmistud: Pärnu linna kalmistu — mööda Riia t. (vaksali poolt) minnes Surnuaia t. ääres. Siin ka mälestussammas
Vabadussõjas langenuile (vt. eelpool kirjeldust).
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Sillad ja sadam. Nahksild — viib südalinnast Vee t. kohalt
üle jõe Ülejõe alevi keskkohale .länesselja tänavale. Laevade
läbisõidul käib sild keskelt lahti. Siin lähedal Hansaaegsed
aidad.
Sadamasild on südaliunapoolset jõeäär! mööda all- ja ülalpool Nahksilda. Praegune uus sadamasild ehitati 1919 a. jääminekul purustatud sadamasilla asemele ja on 260 m. pikk.
Sadam on silla ääres 20 jalga sügav.
Siit sildade juurest, samuti Vallikraavi talisadamast võib
paate ja lootsikuid saada lõbusõiduks jõele ja merele. „Vallipeal" on lootsimaja (end. vallitorni asemel) meripikksilmaga.

Pärnu „Endla" teatrimaja.
Muulid on Pärnu üheks omapäraseks iseäralduseks, mis allpool linna jõesuus kummagilpool jõge ligi 2 km. pikkustena
massiivsetena raudkivipalistustena, „kivivööna" kaugele merde
viivad ja puust tulitomiga lõppevad. Need 2 muuli kaitsevad
Pärnujõe suu süvendatud laevateed liivaummistuste eest.
Ehitused: „Endla" ( 3 E - 6 ) Aia t. nurgal vastu vaksalit
Suurepärane ehitus monumentaalse esiküljega ( a r m Voltieldt і
joon. järgi) ja mugava sisemusega. Avat. 22. okt. 1911 a.
Kesklinnas avaldab R ü ü t l i t ä n a v — linna süda ja elusoon — oma kõrgete majadega päris suurlinna muljet.
Ammende villa asub südalinnast laiu alleid kaudu üle muruplasti paremat kätt merepool leiduvas linna heinamaa ääres
jt avaldab kaunist muljet oma lossitaolse väljanägemise poolest. Pärnu suurkaupmees A. Ammende eliit, ja omandus.
Muud vaatlemlsväärilised majad: Rüütli t. 44, 47, 45, 43, 40,
28, 16, 27, 21, 19; Tallinna t. 1; Kuninga t. 16, 22; Vee t. 10;
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Ringi t. 8; Supelustän, 21, 2Л; Promenaadi t. 17; Riia t. 125;
Lillioja t. 6 ja säälsamas vangimaja; Jänesselja t. 8: ühisgümnaasium Kuninga t. nurgal, ja iseäranis tütarlaste gümnaas. —
Nikolai t. 26. Rannasalong.
Arhitektuurselt tähelpanu väärivaid villasid ja suvilaid leidub puiestikkes Supeluspargi ümbruses.
Unt stiilset ja suurt muda-ravitsusmaja ehitamist kavatsetakse pargi äärde nierinitmale — ilmasõjapäevil 1915 a. mahapõlen» asemele.
T e r v i s m u d a , mille omadused enam-vähem samased kui
Haapsalu ja Kuressaare merimudalgi (vt. Haapsalu kirjeid.),
leitakse Pärnu lahes Sauga mõisa all umb. 15 km. Pärnust.
Sõja eelmistel aastatel võeti Pärnus suijooksul üldse kunni
20.000 mudavanni.
Marschruut linnas ja väljasõidud Unnast. Pärale jõudes
Pärnu tuleb rongil terve jaamavahe liikuda linna tänavaid
mööda (läbi „Riia alevi") — vaksal südalinnas, üle muruplatsi
on i:ndla teater. — Rüütli t. — Akadeemia t. kaudu Supellinna jakku parki — Roosi ja Sääse t., siis Supelustänavat
kaudu mereni, kus Kuursaal ja mudaravitsusniaja — edasi
paremat kätt mööda puiesteed linna heinamaa äärde, kus suurkaupmees Ammende loss - ja sealt edasi muulile. — Muulilt
tagasi Esplanadi tänavale, kust Ringi ja Sadama tänavate
kaudu pääseb „Vallikraavi", s. o. talisadamasse ja sealt
„Vai li p e a l e " (vana kindlusvall puiesteeks tehtud).
„Vallipealt" jõe äärde sadamasse ja Nahksillad jõe peäl, kust
vaade avaneb pikuti jõele ja jõeäärsetele alevitele. Siin saadaval paadid lõbusõiduks jõele. Nahksillad pääseb Vee t.
kaudu jälle Rüütli tänavale.
Olles supeluspargis mereääres „Rannasalongi" juures, tuleks
soovitada sealt liikuda eelmisele marsehruudile vastupidises
suunas, s. o. kagupoole, kus Mereküla. Viimase ja mere vahel
on madala ja kidura taimestikuga „liuna karjamaa", mis „Valdhofi" varemetest sama lagendikuna mööda venib, Raeküla kõrvale jätab ning Uulu ja Tahkuranna poole kõrgeteks kallasteas
kerkib, kaetud männi- ja kuusemetsaga.
Kes pikemalt linnas peatub, ei jäta vaatlemata muuseume,
kalmistuid; liuna alevikke j . nt.
PÄRNU ÜMBRUS.
Juhuslikkeks v ä l j a s õ i d u k o h t e k s on merdkaudu lähemad rannad, siis K i h n u ja R u h n u metsased saared, või
jälle laevade ja paatidega Pärnujõge mööda üles Tammiste või
Reiu metsa — okasmets liivasel pinnal kõrgel merekaldal.
Raudteel sõidetakse Kilingi-Nõmme, Mõisaküla. Ohja mägedesse ja järvede äärde.
Ka Sindile (Zlntenhof) sõidetakse linnast, alevik Pärnujõe
kaldal 12 km. ülalpool linna. Siin Sindi A/S. Kalevivabrik,
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1000 töölist. Alevis 2000 elanikku. Ligem jaam Valdhof (9 km.).
Sindis on Pärnujõe peal veepais.
Teatud huvi võib pakkuda ka sõit J б õ p r a turbarappa —
18 km. kauguses Pärmist, kuhu viib uus raudtee. Vaatamisväärt on turbatööstuse metoodid ja abinõud ning uus suur
elektri jõujaam.

36. Marschruudid Pärnumaal.
Mööda meriäärt lõunasse; Pärnust—Lihulasse ja üle
Soontaga.
Pärnu ümbrus ei ole rahvarikas ega ka looduse ilu poolest
just kiiduväärt: liivanõlvakud ei paku viljapõldudeks pidet.
Kehv rannaäär elab kalapüügist ja meresõidust, iseäranis
lõunapoolne rannaäär, kuna rannast kaugemal maa-alad kas
on kaetud sügavate metsadega enam-vähem ühetasasel liivasel
Pinnal, nagu maa-alad Pärnust lõuna- ja kagupoole (Mõisaküla
poole) või jälle esinevad soodena ja soosegastena madalmaadena, kus rohked jõed, enamalt jaolt madalate kallaste vahel
laisalt venivad, nagu maa-alad Pärnust põhja- ja idapoole.
Siin laialiste! aladel marsehruute juhatada ja loodusilu kirjeldada, oleks peaaegu lootuseta katse, sest „otsad" ise tuleksid pikad, pakuksid aga vahelduvat ilu vähepoole.
Olgu vaid mainitud ainult järgmised suunad:
I) Pärnust mereäärt mööda Läti piiri poole (Heinaste).
Ranna läheduses männa- ja kuusemets, mitu hääd km:nt kitsast, kaunist vaheldusrikast metsateed, laant — siin-saal ojake.
Kõrgemal seisvalt maanteelt, läbi metsa ja ule vähemate voi
suuremate kinkude, paistab sagedasti meri, mille ranna paris
äärt mööda takistavad läbiminemist heinamaad ja veesooned,
aiad, kuivama laotud kalapüüsed jne. Üle mere paistab kaugele
jääva Pärnu siluett Alguses, Pärnu pool, on rohkesti vaikseid
asundusi ja talusid — põllulappidel haljendab rukkis, rohkesti
kartlikud, põldude väetamine merimuda ja meriuhetega. Uulu
küla ja edasi Uulu mõisa (kus aposti, usu kirik) juurest kumu
lahkurannani ja kaugemale Häädemeesteni menäarsed luited,
millest idapool rabad ja laugassoo. Vahepeal Tahku rnoisa juures Suurnaninal suurem kalanduskoht. Tahkurannas paasi,
lutsutööstus (Saare talus). Võiste küla kohas, enne lahkuranda, meres I a tn b a s a a r aasadega, kuhu suveks lambad
viiakse. T a h k u r a n n a s on Häädemeeste abikirik, apostlik
kirik, koolid. Ldasi lõunapoole rannametsa maastik ja talud;
kaanal. Siis Urrujõe suu ja Mustajõe vahel laialdased sood.
Kuus km. enne Häädemeestet Vargamägi ja muistne linnamägi „Töutusmägi". H ä ä d e m e e s t e ! ilus maastik, tublid
Meremehed, laevaehitus. Häädemeeste mõis otse mere kaldal,
kirikumõis 2 km. eemal. Liit. ja aposti, kirikud, koolid, poed,
apteek, post-telegr.-telefon. Ldasi tuleb leppadega piiratud
°rajõgi, Oramõis, veski. Orajõel meremehed ja laevaehitus.
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Siis Dreünaimi samanimelise jõega, edasi Ikla. Orajõe ja Dreiiiiunni vahel, maanteest 7 kiu. sisemaa poole, muistne Linuakivi linnamägi kivivalli jäänustega. Kogu ranna pikkus umbes
70 km. Tagasi võib saada raudteega Orajõelt ehk juhusliku
laevaga Tahkurannas! või Häädemeestel! Pärnu.
2) Peaaegu vastupidises, õigem loodesuunas viib postmaantee P ä r n u s t L i h u l a s s e , Läänemaale, marschruudi pikkus umb. 60—70 km. Pärnust Ülejõe ja Vana-Pärnu alevitest
läbi viib maantee umb. 8-dal km. Audru mõisast mööda. Mõisast läbi lookleb Audru jogi, kus betoonsild, samuti on siin
tore mõisapark, ilus maakoht, Teeääres mitmed talud, samuti
endised kõrtsimajad. Maapind laskub päris madalaks, soiseks
vahest, vähe vaheldust ja ilu maastikpildis.
Andrust 12-dal km:ril pöördume paremat kätt maanteed
läbi Lassina soo Mihkli kiriku peale, et pääseda S о о n t а g a n a maalinnale, kuna vasakpoolne teeharu läheb üle Raja
hobuposti jaama õtse Lihulasse. Mihklisse on Pärnust km. 40.
Pärnust sõidab autobuss.
Tee viib Mihkli kirikust mööda, läbi Keblaste ilusa tammepuiestiku Kibura küla tänavatel suure rabasoo äärde. Seda
rada tuleb rändajal valida, sest teist ligipääsu maalinna taludele ei ole. Kibura küla alt läheb kitsas kõvapöhjaga umbes
2 km. pikune tee saarele, soos, kus asub „Soontaga" maalinn,
kõrvalekaldumine sellest teest võib rändurile saada hädaohtlikuks, eriti enam kaaluvale isikule: kõikuv raba pind ohtlikkude soolaugastega mõlemil pool, kus kõndijat ähvardab põhjavajumine põhjatu rappa. Maalinna inimesed tarvitavad teeriba õige harva koormate vedamiseks suvel. Suuremad koormad toimetatakse talveteedel, kinnikülmand sool. „Maalinna"
elanikud teavad jutustada, et „vanast" ei olnud soo nii sügav
ega ümbritsend täiesti maalinna. Saadud hobustel nii edela
kui kirde sihis maalinnast välja. — See näib tõenäoline, sest
12. sajangu maalinnad ei asunud soo keskel, vaid soo ääres,
igatahes ühest küljest ligipääsetav hobustele.*)
Maalinna peremehe perekonnanimi on Soontak, milles maakoha nimi üksi veel säilund, kuna maakohta nimetab kohalik
rahvas „Maalinn" või „Maalja". Soontakide pere maalinna
talu harijaks juba 18 põlve, seega ajast enne sakslaste tulekut.
Mihklist üle Veltsa, Aru, Sänniku, Oidremaa Lihulasse umbes
20 km. Oidremaa mõisa juures kaunis okaspuu mets, kuhu
Lihulast vahest väljasõite tehakse (13 km. Lihulast).
Lihulast on 23 km. V i r t s u n i , kust iile Väina pääseb
Saartele.
3) Kellele huvi pakub otsesuunas (üle Märjamaa) lõunast—
põhja (ehk ümberpöördult) kiirel pilgul Pärnu ja Tallinna vältelist maa-ala üle silmata, sellele võib soovitada seda maad
•) J. Luiga — Matk Sonntagana maalinna.
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autobussil läbi sõita (piletihind 100(1 m:ga ümber). Maastikkes
suurt vaheldust ei ole. Teepikkus 142 km.
Pärnust Märjamaale 69 km., Märjamaalt Tallinna 73 km.

Lääne-Eesti poolsaarel ja S a a r e s t i k u
wahel.
37. Mööda paekallast Keila-Joalt Paldiskini. .
(Osalt R. Klesment'i järele.)
Testi paeseina tundmaõppimiseks oleks kohane merirand
Keila loalt Paldiskini, maa ei oleks pikk ja võimaldaks peale
paeseina nägemist hulka muid tähelpanemisväärt asju näha,
teadusiisest kui ka loodusilulisest küljest. Tähendatud matkaks
kuluks 1—2 päeva.
Sõites Tallinnast hommikuse rongiga Vääna jaama, oleks
ligem eesmärk Joa kosk, mida paljud ehk näind on. kuid ikka
jälle sinna püüavad. Teeks pole soovitav valida suurt maanteed mis üle lageda loopäälse viib, kus midagi nagemisvaanlist ei ole, vaid minna tuleks mööda kaldaalust, läbi metsa,
merele välja.
Teel annavad paekalda ninkad, mis ümbritsetud mändide
ja kuuskedega, toredaid pilte. Seda, n n Tarnend, kallast
mööda edasi minnes viib tee mere ääre. Kohe muutub ka Kallas järsumaks, tõuseks kui kõrgemale ja tungib kohati mereni.
Neil kohtadel, kus vesi kaldani ei uhu, on kallas paerungastega
ja neil kasvavate puudega kaetud.
Silma paistab veepinnalt alates mõne meetri kõrgune valge
fukoid liivakivi, millesse lained õõnsus! on uhtund. Ülevalt kaldalt paistab kauge meri, kuna maa pool on tasane loopealne
maastik.
Piirsalu rannale jõudes kaob kallas männimetsa. Vahe
maad edasi on Joa jõesuu. — Varemalt oli joe kallastel asuv
park kuulus oma looduse ilu ja korrashoidmise poolest. Loodus on praegugi endine, aga ilutunnet rikuvad ilmasojaaegsed
kaudsed sõjalaastamised, mida Joa loss ja park on valusalt
tunda saand.
KEILA-JOA PARK JA LOSS (end. Schloss Fall),
Tallinnast km. .32 loodepoole (mööda Paldiski maanteed), Keila
vaksalist 15 km., kuulub praegugi kõige kaunimate kohtade
hulka pealinna ümbruses. Siin on ühendatud looduse ilu ja
aedniku kunst. Keila jõevood jooksevad puiestikus! ülalpool
hulga saarekeste vahel lahus ja. ühinedes joa peäl, langevad
5,5 m. kõrgusest ja üle 70 ni. laiusest sakilisest paekaldast
piimakarva vahuna hooga alla kuristikku, moodustades joa —
suurepärase, uhke ja vägeva . . .
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Kosk on suure veega jõurikas, ut mühinat on kaugele
kuuldu. Kuid jäüb nägemataks kose tagune tühi ruum, kust
vesi pehmemad osad on ära uhtund. Aegamööda langevad ka
päälmised vastupidavamad osad alla, mille tõttu kosk aegajalt kaugemale maa sisse nihkub. Maa paekalda algusest
koseni on tee, mis kosk oma eluajal ära on käinud.
Kuid, nagu ülalpool juba mainitud, pole Joa ilu üksi jões
ja koses, vaid samal mõõdul ümbruses, toredas puiestikus.
Suure, ehistega ja marmorvaasidega, raidkujudega kaunistatud
puiestik» pikkus on mitu km., kus hulka orge, kinke, knje.
peenraid, hallikaid, silde üle jõe j . m. Siin kõik kodumaa puudpõõsad ja hulka võõrasmaisi.
Puiestikus kerkib kaunilt Inglis-Oooti stiilis kahekordne
loss (Joa loss), ligi 30 m. kõrge torniga. Lossi lähedal kirik;
lossieelsel platsil kuulsa Canova marmor kuju „Venus". Lossis
palju ajaloolisi asju.
Loss ja puiestik olid varemalt vürst Volkonski omandus,
nüüd Vabariigi. Siin suvitavad Vabariigi Valitsuse liikmed.
Ka lossi ajalugu on üks huvitavamaist meie maal, — siin
mitmed põlved eland end. Vene ilmariigi kõrgem aadel ja
riigiteenistuse võimukandjad, keda aegade jooksul lühemat
või pikemat aega külastand paljud tähtsad ja kuulsad isikud,
kõrgema seltskonna liikmed, keisrid, keiserinnad j . m., üksikult
ja seltsis, tuues kaasa elevust ning viies ise lossist ja ümbrusest kustumata mälestusi elamusist,
Keila-Joa ja Menmõisa pargis ning merirannas viibimiseks
tuleb võõrastel luba küsida mõisavalitsuselt. Ekskursioonideks
tuleb luba küsida riigimaade ülemalt Tallinnas (S. Roosikrantsi t. 10),
Kella-Joalt Merimõisa sihis läbi metsa mere poole minnes,
tuleb paekallas jälle nähtavale, merest vähe kaugemal kui
eelpool. Kanna ja paekalda vahelisele tuisul ii vast kaetud
maale on noor männik kasvama hakanud. Sarnasena läheb
kallas edasi kuni Lohusaluni. L o h u s a l u poolsaarel keerab
kallas merest kaugemale ja kaob teinepool Laulasmaa mõisat
männimetsa alla.
Laulasmaa kaldalt saab kena väljavaate. Otse ees on kitsas maa, kuna ka hei pool meri — paremal pool Saueaugu,
vasakul Lahepea laht. Kalda alust männimetsa vaadates võib
tähele panna, kuidas ta merele liginedes ikka nooremaks muutub. Ka kalda alused puud on nooremad, kui nad saare kaugemas osas on. See annab põhjust arvata, et vist hilja aja
eest Lohusalu maast lahutatud oli. (Jn kuulda vahest ka
Lohusaare nimetust.
Mööda Lohusalu randu käies, paistab silma suur graniitkivide hulk, mis Lohusalu rannalt hea mulje jätavad.
Lohusalu poolsaare kõrgemat küngast võib niisuguse paemürkana vaadata, kui Tallinna Toompea mägegi, mis eraldi
Lasnamäest alal on piisind; vahe on ainult sääl, et pealmised
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kihid ära on kantud. Seda väidet tõendab see, et k u i m ä e
otsas põllul kaevata, siis paan jala paksuse p u u se moraan
savi kihi all tuleb must diktioneema tahvelkivi nähtavale.
Mööda randa edasi minnes on näha, kuidas meri maast kaugemale taganend. Lahe otsas on lained luvavallid üles uitu d
h sel viisil väikesed järved tekkind. Suurem neist on K o i s u s o p p ! mUta kasvav männik merest lahutab ja .nooda randa
minejale soppi tähelepanemataks teeb. Ainult temas valta
voolav oja peab merega veel ühendust. Praegu tekivad meres
kk uued liiva leetseljud, mida marulained purustada punavad
kui
eUevastu ikka rohkem ja rohkem liiva mere põhjast
neisse ülesse ajavad
Mööda randa'edasi minnes ei või n. N. „ T r e p i o j a " Va.il>
J ! t o jätta See on koht Roska ojal, kus yesi metsa; а
Dedius olevast paekaldast astmete viisi alla langeb. Tõesti
va äniseväärihne koht (vt. Nr. 2
1 allinna ümbrus,
Kersali küla kohta merikaldale jõudes saadakse paekaldaga jälle kokku, kuna ta vahepeal täiesti kadund on. Kind
siin on kallas alguses üsna madal. Edasi minnes hakkab aga
kallas tõusma. Lepiku rannal on kallas juba end.se kõrgusel
kuid selle vahega, et diktioneema tahvelkivi, uus Joa kaluas
üsna kõrgel veepinnast oli, siin ainult sugu üle veepinna ulatub
Kallas läheb ikka õiges sihis edasi, kuid meri on pidand
siin taganema, mille asemele on tekkind suur tukk kuiva naad,
rin
Leetsi saaruke. Saarukese kaldal on veepinna !>«>duses
S a e r ü n S e kujulised rohekas-hallid kivid See on
n ( W
Mööda liivast randa edasi minnes palju naha ei ole, sest
kaluas käib kaugemal merest ja
Kus kohalik kallas täies profiilis väi a tuleb on P a k e r o r t
mataka juures olev Leetsi maanina. Leetsi mõisa kohal rannal
"däs tulevad mõnes kohas üleval pool veepinda purud.
ki lid välja, kuna muud kihid lainetest ära purustatud on ja
1 eetsi piirivalvurite majast mööda jõudes tõuseb vee pinnalt
2 meetri paksune valge liivakivi välja. Vähe veel edasi tuleb
koht kus kaugemalt tulev kallas ka mereni jõuad ja tema
tervet koosseisu paremini näha võimaldab.
Siin järsk kihtide tõus edela sihis mis Lepiku rannal taiest,
puuduvad Liik Leetse kaldas küll kõik meie paeseina kilud
ml te esitatud ei ole, sest puuduvad alumised Cambr.um. susteemi kuuluvad kihid, nagu s i n i n e s a v i ja e l u o o n li vastik, ta S i ! u u r i ülemised kihid, kuid siisk. saab paeseinast kaunis hea ülevaatliku pildi.
Valget f u k o i i t liivakivi, mis siin alumiseks kihiks on ja
mille paksus päriselt 15 m. ümber, on suu aUiult 2 - 3 meetri
paksuselt. Kuid siiski temaga tutvumiseks on teda ku lalt.
Edasi ülespoole tuleb, mõnes kohas tä es > k ^ v . p r u u n o b o 1 u s või u n g u 1 i i t liivastik, mis tallinlastele H u n d . к u r . s 226

t i k u s t juba tuttav. Vahe on ainult, et siin temasse palju
enam õhukesi c l i k t i a n u m a tahvelkivi kihta on asuna. Ka
muid iseäraldusi on veel. Nimelt on Hundikuristikus oboluskihi ülemisel serval 15—20 sm. paksune käsijalgse Obolus Apollinise jäänuste kiht, kuna siin on peaaegu samal kohal 8—9 sm.
paksune p u r u d ! kiht, mis oma metallilise läikega kohe
silma paistab. Samal kujul tuleb ta ka Lamendi kalda alustes
laskekraavi seintes nähtavale.
Kõrgemale tõustes tuleb diktioneema kiht, mida rahvas
„varese tahvliks" kutsub. See kiht on iseäralik oma vastupidavuse ja kihi paksuse poolest. Kihi paksus on siin 5 m.
10 sm. Ta on hästi püsiv, millest tuleb ka, et kallas kahe
terrassilule on. sest temale järgnev roheline g l a u k o n i i t
liiv ja g l a u k o n i i t paas on kergesti pudedad. Nende kahe
kihi paksus on 5 meetrit. Temast ülevalpool käib h a l l p a e
kiht, mis veele ja soojusele enam vastupidavam on kui glaukoniit liiv ja paas. Sellest tuleb ka, et ta kohati varjukohte
annab. Ümber Leetsi nina, veel siis kui merevesi suur, on
võimata käia, sest vesi ulatub täiesti vastu paekallast. Lahe
seespool on kalda vahel lainetele vastu püsivaid pae ja püriidi
tukka, mis võimaldavad kalda alust mööda käimist. Kuid kaugemal kalda otsas ei ole miski asi, mis kaldast lahti on purenenud, hulgumere lainetele vastu jõudnud panna. Neid kõiki
on vesi kaasa viinud, et kusagil vaiksemas kohas liiva, liiva
leetselgu sünnitada.
Kevadisel ajal, kui kallastes olev vesi sulama hakkab, on
käik kalda alust mööda üsna hädaohtlik. Just kui poisikestest
loobitud, kukuvad pae- ja diktioneemu killud alati alla. Tihti
kukuvad merde ka suuremad kogud fukoiit ja obolus liivakivi,
mille aluse lained ära on uuristand, kuna ülevalt väljaulatuvad paerünkad kaela ähvardavad langeda. Kuid kui meres vesi
soem, siis võivad kellel seks lõbu, ka selle tee ära käia.
Teinepool tuletorni viib astmeline tee kaldast alla. Edasi
minnes on mereäärne ja piirav kallas ühetooniline. Rand on
kaetud täiesti väikeste laintest uhutud paetükikestega. On
tähelepandav ainult kiirelt käiv kihtide vadumine. Sest glaukoniit, mis Leetsi kaldas oli 12 m. kõrgusel, on Paldiski ligiduses veepinnal, kuna edasi minnes kogu senine kallas ära
kaob. Madise kiriku lähedane paekallas on juba kõrgematest
Siluuri kihtidest pärit, kui need mis eespool nägime.
On näha, et üldine seadus — kihtide langemine lõuna-edela
sihis — igal pool tõele vastab, kuna ainult Leetsi kallas väikest korrarikkumist tekitab, sellega, et oma ninaga rohkesti
ülespoole vahtima on jäänd.
Keegi seda teekonda ei kahetse, kes nende nähtustele vastava reisi eesmärgi on üles seadnud. Pae seina selle geoloogilisest küljest tundma õppida on üks huvitavamaist asjust, mis
palju uusi mõtteid tekitab. Peaksime olukorda ära kasutama,
et elame maal. kus kaks geoloogilist süsteemi — Cambrium j:i
is-
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Sihiiir, mis oma kihtide ehituse kui ka kivinend looma jaaniste
poolest ligema tundmaõppimise juures täiesti ligitõmbavaks
saavad. Peale nende on võimalus tundma õppida alalist hiigla
võitlust maa ja mere vahel.
Selle teekonna pikkus Väänalt Faldiskini on umb. 50 km.
Öömaja ja einet saab kaldaäärseist kiilest.
PALDISKI JA ÜMBRUS.
Paldiski linnake — Tallinnast 50 km, raudteed kaudu. Umb.
1.200 elanikku.
Vaksalis einelaud. Sõidu vastas üks ainuke sõiduvoorimees.
Võõrastemaja „Rogerviik".
Linnas on einelaud, teemaja, pagari- ja kondiitri ärid, saun,
juuksureid, raamatukauplusi ja muid kauplusi, Ühispank, posttelegr.-telefon — Katariina t. 78-b, haigemaja, arst.
Hariduslised asutused: reaalgümnaasium ja kõrgem algkool
(viimane end. merekooli ruumes).
Tähtsamad tööstuslised ettevõtted on kalasuitsetamise- ja
soolamise ärid.
Ametasutused: Vabasadatn, sadamakontor, sadamakapten —
sadamas. Politsei jsk. — Kauba ja Peetri t. nurgal.
Seltsid ja ühisused: Noorsoo ühingu Paldiski osak., Spordiselts „Noorus", Eesti selts „Kaljuvald" jne.
Paldiski asub Pakrilahe ääres kõrgel kaldal, lahe suus on
Suur- ju Väike Pakrisaar (Rogö). Paldiskit (Baltischport)
nimetati ennem rootsiajal Rogerviik'iks. Pakerorti poolsaart,
kus Paldiski asub, nimetasid vanad eestlased K a l j u v a l l a k s , selle kaljuste kallaste pärast. Juba õige vanal ajal oli
siin tähtis kaubanduse ja sadama koht, Pakri saarte kaitstud
lahe kaudu. Praegusest linnast lõuna- ja põhjapoole on praegu
veel näha jäänuseid end. kaubakohtest, sadamast, sadamasillast
(rootsiaegsed).
Vene tsaar Peeter 1 ehitas suurte tööliste ja vangide hulkadega siia suurt sõjasadamas ja merikindlust hulga kassarmute, majade ja muulidega. Sama katset tehti keiserinnade
Eliisabeti ja Katariina II ning mitmete teiste Vene valitsejate
poolt, kuid igakord jäid tööd pooleli ning Jää ja meri uhtusid
ära kaitsesillad-müürid meres; hääbusid ka kroonuhooned ja
ajutised lossid. Ainukeseks säilunuks on P e e t r i k i n d l u s
kaitsevallidega, mis oma suurte dimensioonidega üllatab ja
Peetri hiiglakavatsustest tunnistust annab. Kavatsus oli Pakerorti maanina ja Pakri saart ühendada muuliga (1.200 sülda).
Linna asutamist loetaksegi Peetri ajast, а. 1723. Üksvahe oli
Paldiski isegi kreisilinnaks (1786 — 1842). Paldiskit on pommitanud rootslased (a. 1790), inglased (a. 1808) ja sakslased
(a. 1916).
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А. 1871 ühendati see jäästvaba sadam raudtee abil Tallinnaga. Eesti Vabariik kuulutas ta vabasadamaks, parandas ja
ehitas sadamasillad ja aidad, kuid suuremat elavust see linnale
veel pole toond.
Vaikne perekondlik linnake, sirgete, laiade tänavatega,
suurte majadega. Tänavaid 16. Luteri- apostliku-usu kirikud.
Ligem ümbrus midagi iseäralikku ei paku.

38. Vasalemma marmorimurrud ja Padise klooster.
Laiaroopalisel Haapsalu poole, Keilast järgmine jaam on
Vasalemma, 37 K- km. Tallinnast (ligi 2 tunni sõit). Jaamast
mööda teed 2 km. läbi metsa läänepoole minnes Jõuame Haapsalu maanteele ja seda kaudu samas suunas veel 2 km. pärast,
kui Vasalemma jõesillast üle, samanimelisest end. mõisahoonest mööda ja veel natukese väljade ja metsa vahel sammund
oleme, ongi Vasalemma murrud, kus hunikusse laotud kivid
isegi maanteele paistavad. Murdude taga on männi- Ja kuusemets.
Sammume kivis-aia äärtmööda murdude juurde. Suurem
murd on «laose ja väiksem Vanaperc talu krundil. Praegu on
töö seismas ja murrud pooleni vett täis, pooleli jäänud tööd
tunnistavad sün-sääl lamavad marmorpakud.
Vasalemma marmor on harilikust paekivist palju tihedam,
värvirikkam ja koosneb ühesugusest valkjashallist massist,
mida hästi lihvida võimalik. Enne ilmasõda töötas siin 50—60
inimest, kangutasid marinorpanke lahti ja kümmekond hobuseid
vedas igapäev kiva Keila vaksali saatmiseks Peeterburgi ja
Moskva, kus lihviti.. Ka kohapeal katsuti lihtsamate abinõudega lihvida. Trepi-, parketi- jne. kivid, hauaristid, postid j . m.
Murdude kuivakspumpamiseks ja panga sisse aukude puurimiseks (et panka lahti kangutada) tarvitati naftamootorid.
Sakslaste tuleku kurtusel evakueeriti viimased. Maapõue varandus ootab uusi ettevõtjaid!
Padise või Pae kloostrisse on murdude juurest mööda
Haapsalu maanteed veel 3 km. Teel Kasepere vana kõrtsihoone, „pikakatuse alune", kust kohe algab Рае-Kloostri end.
mõisa piir. Kõrged männid, üksikud kased, niined. Puude
tagant vilgub vesi, kus peegeldub valge villataoline lampkatusega „härrastemaja".
Mõis on kõigist külges! ühes vana kloostrikiriku j . m. nagu
saare peäl veest piiratud, kuhu ainult kahte sildapidi pääseb,
üks neist algupäraline ehituses ja üle 600 a. vana. Üle maantee, mõisa ja kloostri vastas, asub mõisa vana ja ilus rohtaid,
maanteest lahutatud ainult madala moepärase müüri läbi (mille
sees huvitav vanaaegne portaal) ja nii iga möödakäija silmale
takistamatult näha ning maitsta. Seal paistab „munkade tee" —
põline nitate allee, mille esimesed vist munkadest istutatud.
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(Mungad olnud üldse töökas rahvas, muu seas kanged kalurid).
Aia lõunapoolset äärt piirab jõgi ja siit viib teine jalutustee
kõige vanemate, jämedamate puude saatel kuni kaugele — heinamaale.
Kloostri varemed asuvad mõisa härrastemaja vastas vastu
liaapsalupoolset jõeharu, mis saart või endist kirikukantsi
lõunast ja läänest piirab (idas aga tiik), on ajast hallid (Vasal.
marmor) ja paksult puude sisse kasvand, nii et nad suvel säält
seest hädavaevalt kaugemale paistavad, ainult näed torni otsa,
mis vähe puieladvust üle ulatub. Võrdlemisi hästi on see vana
ehitus alal piisind — seeläbi, et talle aegsaste katus peale on
tehtud, teda mõis osalt tarbehooneks tarvitas. Aga ometi juba
ripnevad siin-sääl müüriosad ja langevad võlvid sisse ning ülikahju on vaadata, kudas vana endise aja tunnistaja ajahamba
all ähvardab ära pudeneda, kui abi, päästjat pea ei leidu.
Рае-Kloostri vana „vaimuliku sõjakantsi", nagu Haapsalugi
niisugune oli, ajalugu on lühidalt kroonikateadete järele järgmine: Uks esimestest Dünamiitide vaimulikkudest (Konrad) olla
selle krundi „ostnud" a. 1254, siia kabeli ehitatid ja esimesed
mungad siia asuma pannud. Asundus edenend nii nopesti, et
juba a. 1281 kabeli asemele klooster ehitatud. Alaliste õõrumiste pärast, mis ordul Riia peapiiskopiga ülevõimu pärast
olnud, suurel osal ka maarahva mässu kartusel, tehtud see
kirik või klooster Erich VII ajal (1317-1334) kindluseks. Üldisel maarahva mässul (1343) lõlikund aga eestlased selle maha
ja tapnud ka 98 munka. 1448 pühitseb teda Heinrich von Uexküll jälle elule.
Siis on vahepeal kord venelased, kord rootslased teda piiramas ning püüdmas.
1682 kingib Qustaf Adolf ta bürgermeister ja lossigraaf
Thomas Rammile „truude teenuste eest" ja sellest ajast peale
kuni nüüdseni oli ta sellenimelise sugukonna käes. T. Rammi
poja ajal lööb pikne ta põlema ja sellest ajast pole teda enam
uuesti üles ehitatud, vaid on temast pealegi praeguse härrasmaja tarvis hulk ehitusematerjali võetud. Selles uues haarasmajas on ka mitmed endise lossi ja kloostri huvitavad asjad
ulualust leidnud.
Rahva seas teatakse vanu luulelugusid ühenduses varemeiga ja ta endiste omanikkega. Siin sügavas, käärulises jõeorus, lillpõõsaste ja lehestiku keskel, ja mõisat ümbritsevas
metsas on hulka romantikat. „Nukumets" (Puppcnvald) on
isegi Uheosa siinse metsa nimi ja natuke maad teinepool vana
veskit on ümarik, kõrge, jõest piiratud ja kõrgete mändidega
kaetud vana „Eesti kants" (hiljemalt „Suurtükimägi", sest
Rootsi sõja ajal seisnud siin suurtükid).
Varemete võlvidel ja müüridel kasvavad toomingad, männid, kuused, puud-põõsad, rohi.
Kloostri hoovist läheme kivitreppi mööda üles, mille astmed
mungad siledaks lairand, ja hüppame kirikuruumi. Ettevaatust!
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Ülalt võib kergesti kukkuda kivi. Kloostri all on suured keldrid, milles haigutab vastu tühjus.
Trepp viib torni. Suurest tornikellast pole säilund muud
kui vasar ja numbrilaud. Vaade tornist on tore — üle õue,
aidade, vete, lokkavate viljaväljade. metsadele ehk merele.
Näha Keila ja Risti ja Madise kirikute tornid, Pakri saared,
Paldiski llnnapesake, laevad merel...
Padiselt võib seada marschruudi tagasi Vasalemma- mõisa
peale ja siis Maeri, Kannust] kaudu Kloogale (mõis ja järv),
Ülenurme, Laulasmaa (ettevaatust merirannal, mis alt õõnes!),
säält kaudu Keila-.loale, vt. eelmine marsehr. Nr. Xi.

39. Jaanilinn.
Tallinn- -Haapsalu raudteel asuvast
Kiisepere
jaamast,
51 km. Tallinnast, võib teekonda alustada J a a n i l i n n a , mis
on üks suuremaist ja tähtsamaist esivanemate mälestusist.
Jaanilinna varemed asuvad Nissi kihelkonnas, Vardi vallas,
Varbola küla juures ja seepärast harilikult nimetatakse neid
Varbola maalinna varemeteks; Jaanilinnaks kutsub varemeid
vaid kohalik rahvas.
Varbola oli üks viimastest eestlaste kindlustest, mis sakslaste ülevõimu alla langes. Paks kindlusvall on ajajooksul osalt
ära purunenud, kuid kohati on ta praegugi veel 4 - 5 sülla
kõrgune.
Tõsine aukartus esiisade töövõim« vastu tekib, kui vaadelda lähemalt paksu kindlust piiravat müüri, mille ümbermõõt üle 1 versta. Nii sisemised, kui ka välimised valli küljed
on mullaga kattunud, mille peäl praegu rohi ning puudgi kasvavad, nii et eemalt vaadates ei taha kindlust ära tundagi.
Mahanünnes Kiiseperes tuleb liikuda natuke maad lõunapoole ja Nissi kiriku juurest pöörata maanteel kagupoole.
Kilomeetrit К on kenat metsasegast teed, siis Pajaka mõisa
juures üle jõesilla (Kasarijõe haru) ja paari km. järgi käänata
paremat kätt põikmaanteele, millelt 2 km. tagant (Vardi ni.
juurest) jälle vasakule poole maanteeharule käänduda tuleb ja
paari km. pärast ongi Varbola küla ja seal lähedal maalinn.

40. Haapsalu Ja ümbrus.
Haapsalu
raudteel Tallinnast 104,4 kiu.. Pärnust maanteed mööda 112,5 km.
a) Vaksal. Vaksalist linnaäärest südalinna 1 km. maad.
Tallinnast pärale jõudnud rong sõidab laevasõidupäevadel
pooletnnnilise ootamise järgi 7 km. edasi R o h u k ü l a sadamasse, kus aurik reisijaid ootab minekuks Kuivastusse —
Kuressaarde (Muhu- ja Saaremaale). Vaksali ooteruumis võetakse pakke hoiule. Siin võetakse vastu ja antakse välja ba232

gaashi. I ja II kl. ooteruumis restoraan. Vaksali ees voorimehed. Vaksalist linna pääseb Vaksali-Posti-Karja tänavaid
kaudu ehk lahe äärtmööda Kalda t. kaudu.
b) Vana sadam: asub linna poolsaare parempoolse (idapoolse) saare ääres, minnes kesklinnast mööda Vana-Sadama
t
шке- іікі idapoolt küljest. Vana-Sadamast peetakse purjek-uhendust V o r m s i saarega - 1 tund sõitu. Vana-Sadama
juures ka Jahtklubi asupaik.
d) Uus sadam: asub linna poolsaare vasakpoolse (läänepoolse) sääre otsas, minnes linnast ümber V ä i k s e - V i i k i
(linna vahele ulatav lahekäär) mööda Uue-Sadama t umb
1 km. Uuest-Sadamast peetakse laevaühendust Hellermaa
sadamaga (Hiiumaal) — 2% tundi sõitu.
e) Rohuküla sadam: asub Haapsalust umb. 7 km. lääneedela poole kuhu viib linnast maantee ja vaksalist raudtee.
Konukula-sadamast peetakse aurikühendust 2 korda nädalas
Kuivaste ja Kuressaarega (Muhu- ja Saaremaal). Laevasõidu
päevadel viib rong Haapsalust, pärast pooletunnilist peatust,
reisijad ja bagaashi Rohukülla laevale, samuti toob Rohukülast
Haapsalu vaksalisse.
Haapsalu võõrastemajad ja restoraanld: „Salong" — Turu
plats 6 — 0—5. „Tsentraal" - Karja t. 26 — C—5. „Peeterburi — Iuru plats 5
0—5. Kuursal — Suur Promenad —
Einelauad: vaksalis I ja II kl. ooteruumis; Suur Liiva
t. 11 ja 15.
Pansioonid: Suur Lossi t. 41; Karja t. 18.
Post, teleicr., telefoni keskjaam — Kalda t. 8 — C—5.
Saunad: Kalda t. 17; Sauna põik tänav 4.
Supelasutused: Linna supelusmaja ja sillad — S. Liiva t
B—5, Suur Promenaadi ääres erasuplusasutus, D—4.
Juuksureid: Turu plats 6, Karja t. 4, Karja t. 7, Posti t 18
Karja t. 18.
Teater ja Kino, etendused-Iõbustused: Teatrietendused juhuslikud enamasti „Kuursalis", kino „T i p p - T о p p " — Turu
pl. 5, Kuursalis õhtuti muusika. Tehakse väljasõite laevaga
merele. Merispordiks purje- ja aerupaadid ning süstad saadaval Kuursali lähedal S. Promenaadil Purje- ja söueklubis
Murutonise platsid. Kohal, spordiseltsi kaudu ka jalgpall ja
muu sport võimaldatud.
Fotograafid: Karja t. 8.
Raamatu- ja kirjutustarvete kauplus: Karja t. У.
Panke: Tall. Krediit-Panga jsk. — Turu pl. 4. Eestimaa
kaub.-tööst. Panga agentuur - Este t. 2.
Apteek: Jaani t. 2.
Haigemaja: Linna haigemaja — Sadama t. 2.
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Arste: ü r . К. Reikmann — linnaarst, Fuschkiiii t. 6, И і О Mill ja 4—5 p. 1. Dr. J. Keerberg — sisemised haig., Raudteemaja nr. 5, 10—12. Dr. H. Alver — kopsuhaig., Rüütli t. 24,
1410-'AU
ja УЛ—УіЬ р. 1. j . m. t.
Tähtsamad seltsid, organis., avalik, asut.: Läänemaa rahvaülikooli selts. Haapsalu haridusselt „Kungla" — Kalda t. 23.
Purje- ja sõudc-klubi — S. Promenaad. Jahisalk. Haapsalu
spordiring. Esperantistide ühing „Raadio". Läänemaa ühisgümnaasium — Kalda t. 6, mitu algkooli, Saksa erakool, Vene
erakeskkooli kursused. Raamatukogud: Eesti k. — Rahvaülikooli ja „Kungla" kogud; Saksa-, prantsuse-, vene k. —
„Musse" raamatukogu Suurel Promenaadil.
Tähtsamad tööstuslised ettevõtted: paberossis., rauat.,
villat., riidevärv., kivit., harjat., limonadi- ja mineraalvetet.,
potit., papitööstuslised jne. ettevõtted.
Tähtsamad ametasutused: Linnavalitsus — Kooli t. 2. Linnapolitsei ja maakonna politsei — Rüütli t. 26. Posti-telegr.telef. kontor — Kalda t. 8. Maakonna valitsus — S. Lossi t. 43.
Pritsimaja — Turuplats 20. Elektrijaam — Tapamaja t. 6.
HAAPSALU (Hapsal)*)
on linn mere ja metsade vahel, asub Eesti läänerannal Haapsalu lalie lõunakaldal, mandril, vastu Vormsi ja Hiuu saari;
põhjalaius — 58" 53' ja idapikkus — 41° 18'.
Linn katab kaheharalist sopilis-käärulist neeme, mis 2,5
km:i pikkuselt sirutub madalvõitu Haapsalulahte. Seega on
linn kolmest küljest piiratud lahega ja Väikse-Viiki siselahega
veel neeme kahe sääre vahel. Nii meriküllast linna pole teist
Baltimail.
Linn seisab pea tasasel, lamedal rannikul 2—8 m. üle meripinna. Ta on talvel meie harilik igavavõitu pisilinn, kuid suvel
elav suvituslinn — mitte küll moodsa schablooni stiilis, vaid
omapäraselt, isemoodi. Sii» on loodusele lähedane ruumiküllus ja rohkesti merd. päikest, siis vanad pargid, varemed,
kust hõhkub kauge mineviku vaimu, ning selle juures kõverad
sillutamata tänavad ja plaanitult loodusrüppe asendatud elamud. Oma kauni asukoha tõttu ja kõrgeväärtuslise tervismuda
jõul ongi praeguse Haapsalu suurem osa loodud viimaste 40—
50 a. jooksul. Igal suvel elustub ta, võrsub, ärkab taliunest,
võtab tarvitusele ruumid ja majad, mis talvel kasutamata
Kuid ka suvel tundub siin vaikne ja rahulik päeval, vaikne
õhtul...
Linna maa-ala on ehitusliku all 600 hektarit, pikuti 2Vi km.,
laiuti 1 km. Vaksalist sadamasse (Uus-sadam) 3 km. Maju 640,
neist 40 kivimaja ja 5 kirikut (a. 1784 oli 58 puumaja ja 12 kivi*) .1. Prümmel — Eesti kuurordid, Tartu 1923.
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maja), Majastikus valitsevad ühekordsed puumajad suvilate
laadi; ei puudu ka kaunimad villad. Turg keset linna kahe
suurema võõrastemaja vahel. Elanikke 5.000, neist 4.300
eestlased.
Haapsalul on viis alevikest: Kassinina (Keiserort), Kirikuaiapealne, Koplipealne, Loemägi ja Holmipealne.
Olles meie kaunis supellinu, on Haapsalu ühtlasi Lääne
maakonnallnn ja tähtsam ühendusepidamise punkt meie Saarestikuga.

Vaade lossivarenieilt Haapsalu linna ja Holmide peale
(Uus-Sadam).
KIRJUT. AJALUGU
algab Haapsalus 1228 aastaga, mil mõõgavendade ordu päälik
Volquin Schenk v. Vinterstädt Haapsalu lossi ehitas varjupaigaks eestlaste vastu. Nimi arvatakse tulnd olevat lossikohal olnud haavasalust, hiiest, vanade eestlaste ohverdamispaigast ja kindlustatud kohast. Muiste aga nimetati ümbruskonda — Rotalia (Rotelevie, Röthel). Siin küljeall praegu veel
Ridala kirik ja kihelkond. Tol muistsel ajal Daani kuning
Frotho III võitnud kord Rotalia kindluse, kuna Rootsi kuning
Ingvar, sõdides eestlaste vastu, surma sai Matsalu lahe lõunakaldal, Porimäel.
Haapsalu lossi asus Pärnust elama Lihula ja Saaremaa piiskop Hermann v. Buxhoevden (12n5) ja ehitas samal aastal
Haapsalu toomkiriku (leedulaste poolt Pärnus a. 1263 maha235

põletatu asemele), mis ümbereliitatuna tänini on püsind, liin«
asutas a. 1279 linna, lubades ristiinimestele maju ehitada lossi
lähedusse, siin karjamaid pidada ja meres kalu püüda.
Haapsalu linn oli vanal ajal müüriga piiratud ja kindlustatud nelja värav-torniga, mis a. 1690 varemeteks varisesid.
Asutamisest peale ulatub lossi ja linna raske minevik läbi
kolme tähtsa ajaloomurrangut
1. ürduaeg ja piiskoppide valitsus a. 1228—1563;
2. Rootsi aeg
1563—1710;
3. Vene aeg
1710-1917.
Sellest maast on sõjariistadega hävitades üle käind oma
aja vägevamate maade sõjaväed. Haapsalu müüride all ja
varjul võitlesid piiskoppide, ordurüütlite, vene ja rootsi sõjaväed, teda piirasid eesti talupoegade malevad a. 1343, talupojad-partisanid 1577 a. jne. Selles lossis ja linnas ehk nendega
seotult on mitmesugusil ajul esinend ja arenend huvitavaid
momente, sündmusi, intriige, sagedasti traagilisi ja veriseid,
mille tegelasteks olnud kohalikud valitsejad ja nende kaaskondsed. Seda lossi ja linna on külastand mitmed omaaja kuulsused, kuningad, keisrid.
1784 a. nimetati Haapsalu kreisilinnaks.
1875 a. võeti Haapsalus juba 14.000 sooja muda- ja merevee vanni.
1905 a. viidi lõpule Keila-Haapsalu raudtee ehitamine.
1918 a. algul tungisid Saksa okupatsiooniväed Haapsalu
kaudu Eestimaale (Saaremaalt).
1921 a. avati raudtee-ühendus Haapsalu ja Rohuküla vahel.
HAAPSALU TÄHELPANUVÄARILISED KOHAD, EHITUSED,
OMAPÄRASUSED Jne.
VAREMED:
Lossi varemed*) — (C—5,6) — seisavad linna majadest
ümbritsetuna, peaaegu kesklinnas. Lõuna- ja idapoolt piirab
varemeid laialdane de la Qardie park, u. n. „Krahvi aid"
(Rootsi ajal oli loss ja linn Tallinna kuberneri de la Oardie
eraomanduseks müüdud a. 1628 ja jäi selle sugukonna kätte
künni a. 1691. aid aga künni viimase ajani). Lopsakate lehtpuude ja majade vahelt näha kehakas-ümar kellatorn, lossikiriku katuse hari, kõrgemad valli ääred ja viilud.
Välise ringmüüri pikkus üle 800 m., millest umb. 200 m.
poolenisti maha langend, kuid 4—5 m. kõrguseni alles püsib.
Kolmveerand kogu müürist on pea endisel kujul, 8—12 m.
kõrge kivisein. Välisnüüiri toetasid vanalajal 7 torni, kuna üks
sisemine vahitorn lossikiriku põhjapoolse nurga läheduses
*) Haapsalu lossivaremete täpsemat kirjeldust vt. I. Priimmeli raam. — Lesti kuurordid, Tartus 1923.
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olnud. Tornid praegu kõik lagund, poolenisti maha pudenend.
Tornide ehituslaadi ja suuruse vahel puudub kooskõla.
Lossi varemeisse pääseb üheainsa värava kaudu põhjapoolses müüris, kus muistsest vägevast ehitusest ka kõiee
masendavam mulje saadakse. Vasakpool värava kõrval tüseda
vahitorni vare (sarnane „Paksule Margareetale" Tallinnas).
Värava kohal kivisse raiutuna piiskopp Johann Kyveli vapp>

Haapsalu lossi värav.
(1515). Allespüsind müüril näha jäänusid kaitsetomest (värava
kohal), torne, laskeaknaid (Selüesslücken), samuti rinnakaitsc
osa müürist (Brustwehr). Tornidel salatrepid, laskeaugud,
võlvistikud. Müüri küljes leiduvatest tunnustest näha, et seespoolt müüri ääres mitmeid ehitusi olnud ja mitmekordseid.
Tunnuste ja andmete järele on lossi ja ta üksikute osade
endise kuju ning otstarbe kohta hulka oletusi olemas. Vene
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tsaar Peeter lasi pärast Haapsalu valdamist lossi sisemised
ehitused nia lia lõhkuda.
Lossi müürid on ehitatud Ungru ja Kiltsi paekividest lubjaga, mis nüüd tsemeutkõvaks muutund. Ehitamise juures on
tarvitatud ka telliskive. Rusude all peitub rohkesti võlvistikke, salakäike, keldreid jms. Keldritest tarvitatakse mõningaid kaubaladudeks. Viimaseil aastail on mitmed uksed ja
aknad kinni müüritud. Palju muinasjutte liibub rahva suus
lossi maa-aluste koikude üle. Osalt igatahes on neil tõeline
alus.
KIRIKUD:
Lossikirik. Haapsalu lossikiriku praegune lihtsajooneline
väliskuju on hilisema, 1889 a„ ümberehituse saavutus. Kuid
kiriku sisemuses saledad gooti stiili võlvid püsivad sellest
kaugest ajast, kui kirik varsti pärast lossi ehitamist rajati
(a. 1265). Haapsalu ja Kuressaare lossikirikud on orduajast
ainukesed säilund piiskopilosside templid Kestis. Kirik oli lossisa võlvkäigu kaudu ühenduses, ta seinad haruldaselt paksud:
2—2'A ni., kuna kolm saledat võlvi kahele tugimüürile
toetuvad.
Altaripool otsas kõrge Gooti aken (vanasti oli kaunist,
klaasmaalidega), lõunapool veel kolm akent. Põhjapoolsel seinal kiri. Altari ja kantsli vahelisel seinal on tahvel õpetajate
nimedega, kes kunagi lossikirikus jutlustatid. Altaripilt on
kunstn. Sprengi maalit. Altarist vasakpool müüri sees katoiikuaegite armulauariistade hoiupaik — Sanetuarium (samakujuline ka Kuressaare lossikirikus) kivist nikerdatud gooti
stiili äärtega. Läbi lõunapoolse müüri viib uks ümarasse tornitaolisse kabelisse. Teist sellekujttlist kabeliehitust (runde
Kapelle) Baltimaade kirikute juures ei leita. Vanasti olnud
kabeli seinad värvipiltidega kaunistatud. Katoliku ajal pidasid
siin preestrid (vikaariused) jumalateenistust (messet), milleks
seinte orbadesse (Nische) altarid olid ehitatud. Ühes avauses
praegu näha kuus katolikuaegset puust altarikuju. Keset kabelit kivist raiutud ristimisvaas а. 1634, vapikujutusega ja piibli
salmidega äärtel. Vaas! nõrgund vihmavesi õtse „taevast" läbi
väikse avause kabeliiaes. Kabeli põrandas leiti rohkesti hauakive ladinakeeli pealkirjadega, üks näit. 1519 aastast.
Kiriku altari lähedusest uks käärkambrisse (katoliku-aegne
Sakristei), kus rootsi ajal sõjariistu hoitud. Kabeli seinast viis
vanal ajal trepp ülemistesse ruumidesse.
Kiriku mööbel on uuemast ajast, keskajast siin ainult üks
vaskvaagen Aadama ja Eeva kujudega.
Enne kiriku ümberehitamist oli ta põrand piiskoppide ja
rüütlite hauakividega (kus pealkirjtrtused) kaetud, näit. 127S
aastast j . m. Need kivid suuremalt jaolt hävinend, muist viidud
raekoja ja Ihtnakiriku ette.
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Kiriku peaukse kohal avauses olnud katolikuajal jumalaema kui».
F^ööningul olnud raamatukogu, kuhu viib trepp välisest
põhjapoolsest seinast ukse kaudu.
Teine trepp viind kiriku seespool Sanctuariumi kohal oleva
avause juurde, kust jumalateenistust võidud pealt kuulata.
Mitmed käigud on ümberehitamise aegu (1889 a.) kinni
müüritud.
Lossikiriku kellatorn — läänepoolse müüri juures, 38. m.
kõrge, 2 tn. paks. Aknaga ruumis (kuhu käik praegu kinni
müüritud) on a. 1741 ülesseatud tunnikellade vihid. Teine käik

Haapsalu lossivaremed seestpoolt vaadatuna.
Vasakulpool lossikiriku kellatorn.
viib 88-astin. kivist keerdtrepina tunnikellade kohale; 6 astet
kõrgemal — avar kirikukellade ruum, kus juba 1688 aastast
kaks kella ripuvad.
Esialgsed kellad viidud rootslaste poolt a. 1563 suurtükkide
valamiseks Tallinna. Kahte saadud tagasi vahetada (suureni
kaalund 142 puuda), kuid 1688 a. hävitas tulikani torni ühes
kellaga. Samal aastal valati kellad Tallinnas ümber ja vinnati torni. Kellatorn oli kogu aeg tarvitusel ja 2 tunnikella
kõrgel tornis näitavad linnale aega juba 200 aastat järgimööda.
Neljast torni aknast avaneb kauneim ja avaraim vaade
linnale ja ümbritsevale maastikule.
Magaslhoone lossivaremetes lasti keisrinna Katariina II
poolt linnale ehitada a. 1785.
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ünnakirik
Jaani t. — asut. a. 1524, pärand, a. 1690;
a. 1856 ehitati torn kõrgemaks ja tehti uus katus. Altaripilt,
mis Johanil Uallhorn a. 1630 kirikule kinkis, värviti ja ilustati 1867 a.
Maarja-Magdaleena kirik, apostl. usul., Saksa t. — eliit.
a. 1845.
Pliskoplik-metodistide kirik, Aleksander! t. 6, kõrge noolja
torniga, ehit. a. 1922.
Linna raekoda — Kooli t. 2, turu juures vastu lossi, oti;
uuem ehitus. Ta eliit. a. 1767.
Läänemaa ühisgümnaasiumi maja eliit. a. 1805 kreiskooli
jaoks, Kalda t. 6.
Linna elektrijaam
Tapamaja t. 5, ehit. a. 1922.
PUIESTIKUD. PUIESTEED:
Krahvi ald — suur põline park linna keskel, lossi müüride
ümber. Haapsalulaiste armsam jalutuspaik; põlised puud, looklevad teed, kunstipärane vahelduvus aia korraldamises, põlisuse tunne. Aid oli kuni viimase ajani krahv de la (lardie
sugukonna omandus juba ammusest rootsi ajast saadik.
Suurel Promenadil (D—5) väljendub Haapsalu lahe ja kaldaäärse plaashi ühine ilu köitvalt. Teda tuleb võtta Haapsalu
suielu tuiksoonena, „börsina", kus hinnatakse hooaja temperamenti ja suvitajate välimust ning „kaalu". Igalõunane ja
-õhtune koonduspaik, päeval „paraad" muusika saatel.
Siinsamas järistikku: loodepool purje- ja sõudeklubi, siis.
Kuursali poole pikk paatide sild elegantsete ja ehitud sõiduriistadega. Selle kohal dr. Arroneti suplusmaja. Ilupuude varjul mitu kaunimat suvilat. Keskkohal rannaääres Kuursal.
leises promenadi otsas Veltsi ortopeedia- ja massaashiinstituut; läheduses „Musse" raamatukogu. Tagapool varjuline puiestik.
Kaunim maja Kuursal, ehit. a. 1904. Sääl avar, kõrge saal
näitelavaga, einelaua ruumid, lilledega ehitud rõdud — jõukama suvituspubliku ajaviite-koht. Läheduses kõlakoda.
Puiesteid randjoonel ümber linna 2,5 km. Vaksalist viib
põhjapoole „L ä ä n e K a l l a s " — linna suplusmaja juurde.
Suplusmajast mööda tuleme puuderikast S. Liiva t. möödu
„ V ä i k s e l e P r o m e n a d i 1 e", mis haarab „Väikse-Viiki"
lõunapoolset kallast poolringina. Siin olla salapärane, hämar.
üksildane; kena vaatluspllt H oi m i d e i e; kaunid villad
läheduses.
Poolsaare idapoolsel kaldal „ S c h o k o l a d i P r О Ute
n a d". Edasi eespoolmainitud „Suur-Promenad", mis lõpeb
väikse pargiga. Viimasest algab „ A a f r i k a K a l l a s " kõrkja isse kasvand madala lahe ääres.
Kalmistud: Lv.-I.uteruse usu — Posti t„ Ap. usu
Surnuaia t„ Juudi usu
Lihula maanteel.
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Sadamad: Haapsalu Uut-Sadainat ühendab linnaga üsna>
omapärani; maastiku-kujundus, mis ainuke sellesarnane Kesti
mererannas. Omavahel ühendatud holmide, saarseljandikkude
süsteem ulatab kitsa neemena 1 K> km. pikkuselt merde, mis.
linnast 2 km. kauguselt näib maantee laiusena. Neeme otsas
ongi sadam. Tormiga tõuseb meri ja lainetab keskelt üle, siis
on sadam lahutatud linnast. Kesklinnast tuleb minna alguses
idapoolsel neemel mööda Sadama t. peaaegu V a n a - S a d a m a n i, siis keerab Uus-Sadama t. üle puusilla, mis välise lahe
lahutab sisemisest Väiksest-Viikist, holmile, kus väike külataoline majastik. Siit läheb maantee
otsejoones U u e Sadama sillani.
К о h u k ü 1 a sadamasse läheb tee vaksalist, sinna 7 km.
Tervlsmuda, mis Haapsalu lahe põhjas, peaasjalikult linna
kahe neemesääre vahel kinnises 0,2 rtkm. suuruses lahekeses.
run. V ä i k s e s V i i k i s", leidub, ongi Haapsalule ta praeguse
kuulsuse annud ja meelitab siia tuhandeid inimesi tervist
ravitsema.
See merimuda on sini-tnustjas-hall pehme ja vedel savitaoline mass, millel nõrk väävelvesiniku lõhn (soojas seistes
läheb lõhn valjuks). Merimuda koosseisu moodustab ainete
mass. mis kujunend orgaaniliste (elavate rneripisiolevuste, taimede jne. jäänused) ja mineraalainete vastastikuse mõjumise
läbi meripõhjas ilma õ h u k a a s t e g e v u s e l a. Tervismuda reageerib lehelisena, on lehelisetaolise maitsega, ja raadioaktiivsete omadustega ning mõjub inimese naha ja keha
peale ärritavalt, ühtlasi oma soojusliste ja veel muude omadustega keha peale väga tervendavalt mõjudes.*)
Tarvitatakse muda ja merivee segavanne, osaliselt puhtmudavanne (istevannid) ja mudakomprcsse, niikui haigus
nõuab ja arst arstimisviisi määrab. Mudaga arstimine Haapsalus sünnib sellekohaselt sisseseatud kahes mudasupelusasutuses. Arstitakse hääde tagajärgedega väga mitmeid haigusi,
nagu jooksva, podagra, rasvahaigus, kondi ja liikmevalud„
kirurgiline järelarstimine, naistehaigused, kloroos ja verevaesus, kroonilised nahahaigused, hingamisorganite kroonilised haigused, näärmepõletikud jne.
„Väikses Viikis" lasub muda 5—15 sm. paksuselt, aukudes
paksemalt, üldine kvantiteet siin arvata 10.000 tonni.
Umb. 100 a. eest hakati mudaga arstima, a. 1825 ehitas
krahv Magnus de la (lardie Haapsalu esimese mudasuplusmaja.
Marschruut linnas. Vaksalist — Vaksali t., Ev.-Lut. kalmistu nurgalt käänak Posti tänavale (suurim Haapsalu tänav)
*) Haapsalu, Kuressaare ja Pärnu tervlsmuda omaduste ja
nende uurimiste kohta vt. üksikasjalikult J. Prümmel'i raam.—
„Eesti Kuurordid", K./Ü. Loodus Tartus, 1923.
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— Karja t.—turg. — Siin võõrastemajad, raekoda, lossivaremed Krahvi aid, — Vee t.—Suur Promenad—Schokoladi proraertad—Sadama t., Jahtklubi, Vana-Sadam—Holmld (soovikorral Uue-Sadamasse). - Tagasi lääneneeme kaudu Vaiksele
Promenadile. — Tagasi mööda S. Liiva t., linna supelusmaja,
Lääne Kallas—Rüütli t,—Turg.
HAAPSALU ÜMBRUS.
Linna piirab kolmest küljest Haapsalulaht — üleni madal
ja ulatav kaugele mandrisse, hulga soppidega ja käärudega
tekitades hulka neemribe. Lahe sügavus kõigest 0,3—0,6 m. ja
ainult mõnes kohas 1—2 m.
Linnast loodepoole künni Paralepa metsani supleunsmonus
lahekäär.
»
,
, ,
Umb. 1 km. linnast käib üle lahe kivine künnis „hauakohtadega", mis täidetud tervismudaga, näit. n. N. „Ahvena Silma"
j t. kohad. Pool km. linnast on lahes 2 saart — R o o g r a h u d , kus ääres samuti pilliroogu ja tervismuda. Lahes on
palju muidki laide, N. N. „rahusid".
Üle lahe paistab põhjapoolt 3—4 km. kauguselt N o a r o o t s i (Nuckö) poolsaare kaldaviir, kuhu paadiga üle lahe
jõuab 15—20 minutiga. Siin rootsisoost elanikud, lahked ia
tuntud oma mõõdukate hindadega, neilt küllaldaselt saadaval
piimaprodukte, sepikut jne. Noarootsi olnud vanasti saar,
nüüd aga end. väinast või merisilmast järel veel mitmeid randjärvi maakaelal ning „silmadeks" kutsutakse mitmeid laheloukaid. Teatavasti kahaneb Kesti raunas meri ja muutub pikapeale rand joon; arvatavasti muutub idapoolne osa Haapsalu
lahest tulevikus ka sisemiseks randjärveks. Haapsalust sõidetakse () s t e r b у sadamasse, kust pääseb otsekohe poolsaare
küladesse.
Noarootsi poolsaare kohal mandril, Haapsalu lahe otsakohal, Nigula kihelk. on S a l a j õ g i , mis oma nime saand
seepärast, et jookseb umb. 1 km. maa alt ja tuleb siis jälle
nähtavale, samuti nagu Harjumaal Kose kihelk. K u i v j õ g i ja
К a t a j õ g i (mõlemad Piritajõe lisajõed) ja J õ e l e h t m e
(Kostivere) jõgi (Jägala jõe haru), Virumaal Lüganuse kihelk.
K r r a j õ g i (Püssijõe lisajõgi) ja Saaremaal Mustla kihelk.
К i d i m e t s a või К ii d e m a a pugem.
Haapsalu lahe suus saared: V o r m s i ja H o b u l a i u
(Hestholm). Vormsini on Haapsalust 10 km., seal elutsevad
rootslased.
Maapoolses ümbruskonnas viibimiseks on sünnis Paralepa
mets, kuhu raudteejaama juurest läänepoole viib maantee, linnast paar km. Kõrge männimets ulatub mereni, kus liivasel
kaldal hää supelda. Metsas restoraan ja lauakesed metsa
vahel. Kaugemal kasvab maasikaid.
Paralepast kaugemal leidub veel mitu ilusat jalutuskoht:,,
nagu Ungru park vanade tammedega ja pooleliehitatud rüütli242

lossiga, siis Pullapä looduskena rand — seal need kaljurünkaga, kus vene keiser Aleksander Iii armastanud viibida
Haapsalus suvitades. Siia ehitati keisri auks ka mälestussammas.
Jaamahoonest 14 km. lõunapool — Väikses Paralepas on
eestiajal ehitatud raadiojaam.
Haapsalust paar km. idapoole, Tallinna maantee ääres
valendavad Läänemaa Õpetajate Seminaari hooned, mis eestiajal Uuemõisa härrastemajast põhjaliku ümberehitamise ja
suurendamise teel saadi. Seminaari peahoone oti üks suurimaist ehitusist tervel Läänemaal.
Linna ümbruses pole iseäralikke looduskenadusi, kuid seda
tasuvad vaiksete metsaaluste rahu ja lihtsate randade vahenditu intiimsus. Küle ja elamuid leidub Haapsalu ümbruses
napilt.
Raudteega või purjekaga käiakse R o h u k ü l a s , umb.
10 km. Haapsalust. Seda kavatseti veneajal sojasadamaks,
kuhu alustati suuri ehitusi mis seisavad praegu varemetena.
Nüüd on Rohuküla Haapsalule suuremate laevade sadamaks. Siit teevad laevad reise Kuivastesse ja Kuressaarde,
viimasesse umb. 6 tunni sõit.

41. Haapsalu—Ridala—Kullamaa—Vigala ja mõtteid
rännakul meie Läänes.
Haapsalust Ridala poole (lõuna-kagupoole) viib käänakuline
maantee avarasse Kiltsi (end. mõis) männimetsa, kuhu Haapsalu suvitajad jalutamas käivad. Metsast vaha jõudes paistab
Ridala kiriku kõrge kiviviil. Maanteeni ulatavad soomaad
paar km. paremat kätt Kiltsi järved, kaanakuhne tee. Ülal
mäel tee ääres suur Kalevikivi. Kiriku lähedal palju jääaegseid
rändrahne, Parila mõisa ja Sanika küla vahel ajaloolise , iubnlinna" vaevalt tuntavad valliasemed, siin pärnad ja kuusepuiesteed. Kaugemal Matsalu lahe poole K.y.depea - RootsI
..kuningahaud". Haapsalust Ridala kirikuni 10 km Kirik kivisel künkal, kivikatus kõrge viiluga, kuid puudub torn. Kiriku
ümber tihedalt puud, piiratud vana kiviaiaga, puude varjus
vanad hauakünkad kividest märkidega Paksud UtfmMrid
tugedega, kitsad kiilulised aknad, valjaspoole seina kivis
aastanumber 1187, teda peetakse kõige vanemaks k.nkuks
Kestis Kiriku sisemus on vanemanaohsem kui harilikult m e t
maakirikute juures, koorid, altar ja kantsel (viimased nimelt)
rohkete puunikerdustega, - räägitakse, et keegi siia гапф»
tormist paisatud laevakapten neid teinud. Mitu on ka end.
mõisnikkude vappe seintel ja mõnel saksa üsna oma .sepani s
kinnine koori-kambergi, nagu loosh Kellatorni lae volv.de aKant minevat tee maa sisse ja säält Haapsalu Uuemõisa (rahvajutt).
JO-
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Ridalast idasuunas Martnasše 12 km. Kirik XVI sajangust.
Maantee viib läbi madalapõhjaga metsade, teest kaugemal
sood-rabad. Üksikud külad, talud. Vaene maanurk. Martnast
Kullamaale 20 km. Tee viib alguses kirdesuunas (5 km.), siis
idapoole. Kord-korralt vahelduvam maastik, tee ääres mitmed
külad ja asundused, end. mõisad — S. Lähtru, ühtla, Liivi, Jõgisoo, kahe viimase vahel läheb tee mitu km. Liivi jõe kalda
lähedal.
Kullamaa kirik ehit. XIV sajangul. Kirikus printsessi haud
(vt. A. Jürgenstein — „Nipet-Nüpet.. .")• Kiriku lähedal ajalooline Rohumäe linnamägi. Kiriku kaugemas ümbruses suured

Kolovere loss. ,
sood ja rabad, iseäranis lääne- ja idapool. Kirikust 4 km. kirdepool Kolovere mõis ja uhke loss (13 km. Risti raudtee jaamast),
kus 1924 a. sügisel Haridusministeerium hoolekande kooli
kavatseb avada. 3^-4 km. veel kirdepoole Maidla (mõis) läbipääsematus soos Venemäe kantsimägi, Leevri mõisa nurmel,
(II) km. kirikust) vanaaegne Munga linnamägi.
Kullamaalt Vigalasse (kagupool) umb. 27 km. Tee viib läbi
metsade, üle jõgede, mõni km. teeäärest jälle sood ja rabad.
Nimelt Kullamaalt tuleb sõita alguses 2'A km. läänepoole, siis
vasakule teeharule käänata, kus Ш km. pärast Tiinuse mõis.
Kasari jõel. Tiinuselt Vana-Vigala mõisa, mis Vigala jõel, 5 km.
Siin põllutöökool ja linavabrik, suurepärased pargid ja tiigid.
Kogu aeg metsad. Veel edasi km. 6—7 Oese ja Koikamäe піпк
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Tommia nõmme vahelt ulatab silm jälle kord vabadusse, iseäranis paremat kätt üle Avaste mäe ja soo (kus Soontagana
linnaosa) kuni Keblaste mõisa vana tammiku sinani ja Mihkli
kiriku torni tikuni. Lähemal, kahel pool jõge, mis eespoolt
tulles siin \A—2 km. kauguses meie teega paaris jookseb,
paistavad pikad perederead, paistavad Keldrijaani kõrged
Kõrge koolimaja varjust ja vallamaja vastas tuleb üks uus,
puuotsaga kivimaja nähtavale — see on endisest viljatagavara aidast ümber tehtud Vigala rahva seltsimaja, kolme seltsi
omi- Vigala Muusikaseltsi, V. Põllumeesteseltsi ja Hoiu- ja
Laeiiuühisuse oma. Magasiaidast on ruumikas pidusaal saanud
näitelava ja väheste kõrvaldaste ruumidega ja õtsa veel pood
ehitatud.
„„ ,
... .... .
, .
Siit mööda saame alles Vigala viljavaljade vahele.
Põllud ja põllud ja vaheldi pikad talude katused. Hoolega kasitud põllud ja vili — rukis nagu roog, esimest sorti lina, ristikhein vägev. Hää kari, toredad hobused. Vigala on Laanemaa
rikkam nurk.
,
, ,, ,. ... ... ..
Seltsimajast paari km. peäl rauast ja sale Vati sild iile joe,
jõe äärt mööda talud.
.
, , . , , .
Vigala kiriku lähedal Kivi-Vigala pargis on Vigala lossivaremete asemed. Vigala kalmistu on oma koha poolest kodumaal üks ilusamaist: ilusal lopsakate puudega jõekaldal kust
teinepool! üle vaikse veeroosidega ehitud veepinna teine
puiestik nagu sellepoolsega ladvist ühineda Piiuad, fcsimene
osa kirikuaeda on täitsa park teede ja ridaspuudega ilus, iseäranis vanade „Saksamaa kuuskede" allee, mis kiriku juurest
kaugemale kirikuaiale viib. Üsna vanu hauakivisid, nagu naabruses Märjamaal, Kullamaal, Kirblas, Martnal voi Ridalas
leiame ei ole siin ühtki; mida siin vanemaks võib pidada, see
on üks üksik kivipost reljeefilt väljaraiutud ristiga mis üsna
kiriku külje all (jõe pool) seisab ja aastanummert 1737-1804
kannab ja kirja: „Siin hingab Matsukse Madis ja „Minu isamajas on mitu eluaset".
•
Vigalast edelapoole laotub lai Kesu raba ja Avaste soo,
Avaste mäega. Avaste mäelt viib tee ajaloolise Soontagana
linnaasemele Pärnumaal, sinna Avastelt jalgsi läbi soo 7 km.,
Mihkli kaudu hobustega 14 km.
.
Meie maa on üldse kaunis marja koha peäl (muist ütlevad,
et mis sest endisest meripõhjast muud tahtagi on . LaaneKesti poolsaar on eriti soid ja rabu täis. Sõidad, rändad nende
vahel kindlatel kohtadel nagu saarte peäl. Seeparast praegu
ollakse siin soode vahel ja rabade taga võrdlemisi „maha
jäänd", suurt maanurka nimetakse isegi „pimedaks Laaneks .
Aga eks ta ole samane Järvamaalgi. meie maa südames, ja
Peipsi ääres ning Virumaal, terve Alutaguse.
Kui need sood ja rabamered meie maal kõik ükskord kuivaks lastud ja vilja kandma pandud, kui suur ja lai on siis
meie väike ja ahtake" Lesti! Ja ilus. Sest ilu on tal praegugi
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mujal küllalt, aga lokkavaks, lihav-ilusaks muutuksid siis meie
nüüdsed just iluvaesemad kohad.
Siia tuleks valitsuse- ja erakapitaali segaseltsidel sisse tormata aastakümnete peale arvatud programmidega. Mõtelge
ometi Hollandit, Belgiat ja nende lugematuid kaanalide süsteeme ning tamme, kus maad võidetakse meregi kaest.
Mõtelda ainult Lääne poolsaarel seda Seljakute—Kuijõe—
Nõva vahelist ääretut Suur-sood, või Palivere ja Patsu vahelist Marimetsa-raba, Liivi- ja Keskküla oma, Taga-Lihula ja
Vatsa, Taga-Lihula ja Mihkli vahelist, siis Võhma ja Vigala
vahelisi Avaste ja Keso soid-rabu ning lõunapoole Jõõpre—
Jaagupi—Kalli vahelisi Võlla, Lassma, Kõima, Taidra, Kure
suur-soid ja rabu j . t,! Oh kui palju on meil veel „lahtist"
maad ja metsigi ning laic-laie lepikuid-karjasmaid, mis kõik
veel tulevikku kuulutavad viljaväljadena.

42. Risti—Lihula—Virtsu.
R i s t i l t , jaam Tallinn-Haapsalu raudteel — 72 km. Tallinnast, sõita maanteed mööda autobussiga üle K o l o v e r e
ja K u l l a m a a (15 km.) K a s a r i l e (umb. 33 km. Ristilt).
Kasaril tuleb peatuda. Siin on suurepärane raudbetoonist ja
" km. pikkune sild üle Kasari jõe ehitatud 13-ne arkvõlviga,
kust alt jõevood läbi voolavad. Siin peab peatuma, puhkama,
vees sulistama, vähke püüdma. Siinsamas end. kõrtsihoones
võib tellida ka vähke keeta.
Sillalt avaneb tore ja omapärane vaade laiale jõele, kus
paisu peal töötab jahuveski ja kus jõe äärt mööda laotuvad
laialised luhad. Kuuni ulatab silm näed jõge, ta kõrget rammusat roogu, hundiuuie, ja kaugele, kaugele — nagu roheline
meri - laotuvad ääreta luha mühavad rohuväljad. Jõgi voolab madalmaal vahest mitmes harus ja käärus ning tekitades
saarekesi. Paar-kolm km. allpool suubub Kasari jõkke põhjapoolt Liivi jõgi. Ühiselt voolavad nende vood ainult paar
km., sest siis valgub jõgi laia K l o o s t r i luhta mööda laiali
ja voolab km. 10 pikkuselt kolmes harus, milledest igaüks
isepaigas suubub Matsalu lahte, sünnitades eneste vahel
laialise delta.
Kasaril! Lihula poole 3-dal km:ril on K i r b l a kirik,
muistses katolikuaegses stiilis, milt ta pärit. See seisab kõrgel
kohal, kuhu mitmed teised kirikud — Martna, Mihkli, Lihula,
Kullamaa — kätte paistavad. Kasari laialine luht paistab siit
nagu oleks ta kaugel sügavas all orus. Kaugel silmaringil
kirdes ja kagus sinavad Kullamaa ja Mihkli pool kõrged okaspuu metsad.
Kirblast edasi minnes hakkab varsti Lihula alev paistma.
Kasarilt Lihulasse on umb. II) km.
Lihula on Läänemaa südames ja laia ümbrusele keskkohaks. Seepärast siin einelaud (Lihula rahvaliidu seltsi
246

juures), teemaja, hobupostijaam, (kus ka puhata võib), postitelegr. kontori ja telefoni keskjaam, juuksur, fotograaf, raamatukauplused, rohukaupluses apteek, jaoskonna arst. mitmed
valitsusasutused ja ametkohad, kõrgem algkool, hulka kauplusi ja poode. Siin mitmed seltsid, nagu L. rahvahariduse
selts, L. rahvamajanduse selts. L. põllumeeste selts, L. kaubatarv. ühisus, L. laenu- ja hoiuühisus jne., paar avalikku raamatukogu. Peale selle tööstusettevõted, nagu jahuveski, villatööstus, juustutehas, piimakuivatus jne.
Seepärast on Lihula teatud mõõdul „linn" ja kutsutakse
teda ka läänlaste pealinnaks. Ta on Tallinnast 120 km., Haapsalust 58 km. ja Pärnust 54 km. kaugel, raudteest eemal ja
elab omaette elu, seepärast tuikab elu siin aeglaselt. Uks
suuremaist sündmusist on laadapäev, mis kaugelt rohkesti
rahvast kokku toob ja Lihula vahel elu korraks voogama
paneb.
Suvel Lihula eemalt kaunis: helepunased katused roheliste
puude keskelt, mäe poolt paistab mõis oma valgete müüridega ja siinsamas l o s s i v a n a d v a r e m e d nagu ehteks.
Kaunimaks kohaks Lihulas ongi varemed ja neid piirav park.
luba а 1219 nimetas piiskop Albert oma venna Hermanni
Eestimaa ja Lihula piiskopiks; siia ehitati loss ja naisklooster,
mis alalises võitluse keerus ka mitmete muude, peale piiskopi, võimude valitsuse all olnud. Hiljemal ajal on loss ühes
mõisaga mitme aadelimehe omanduseks olnud.
Lossist on alal üks müür; klooster täiesti hävitatud, peale
kiriku, mis uuesti eliit. a. 1878. (Alev on, nagu mujalgi, vist
kaunis ammu juba lossi varjule tekkind). Kõrgest vallist, mis
lossi ümber käind, samuti üks külg alal ja valli ääres tükike
kraavi Valliäärne on puid ja põõsaid täis istutatud, mille
vahel teerajad looklevad, vahest läbi hämara tihniku. lemepool kraavi asub lossi-park, kus puud oma latvu veepinna
poole õrnalt nokutavad. Ümberkaudse rahva seas liigub
vanu lugusid, mis ühenduses lossiga ja ta endiste omanikkega.
Ainuke tänavmaantee põhjast lõuna, üle 2 km. pikk, mõlemalpool majad (60—70 maja), põhjapoolses otsas loss Ja lõunapoolses otsas hobupostijaam - see on Lihula plaan. Majad
enamasti ühekordsed, tähelepandavamad ehitused — . m õ i s ,
lutteri- ja apostl. usu kirikud, apteek, end. „mõisnikkude
klubi" maja, pritsimaja. Ka oma ojanireke jookseb kõrge
trummi alt põiki läbi alevi. Llanikke 700-800. Knd. saksluse
ja kadakluse kants. Näib et Lihula tegutseb muid juba argand
olles. Siinne kant ootab raudteed.
Lihulast viib postmaantee edasi V i r t s u väina äärde,
kuhu urab. 28 km. Lihulast km. 3 kaugel jõuame
luudi
jõele, kus telliskivitööstus, veel paari km. pärast on luudi
mõis, kus harukordselt palju varesid pesitseb kaasiku koplis,
siis Sause poolmõis viimaks Lihulast 10-dal km:ril K a r u s e
kirik, samuti vanast katoliku ajast, nagu Kirblagi. Siit on
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km. 5 Uue-Virtsii külani ja sealt üle km. Hanila kirikuni.
Hanila kiriku ümbrus on õige meeldiv, vana kirik peitub paksude lehtpuude varju. Siin puutub juba pisut mere lõhna
ninna, mis elustab inimest. Varsti algab siin n. n. V i r t s u
а r u. laialine mereäärne paasmaa, kus kasvavad ainult kadakad ja kevadise sooja niiskusega mõneks ajaks ka kidur rohukene paasi peal õhukeses liivases mullakorras haljendama lööb
ja suveks harilikult närtsib, pruuniks ja karedaks kuivab.
Sün-sääl mõni ütike, lahjad loomad karjamaal.
Üle kareda maa, mööda kadaka mütakesi ja üle hallide
kivirähkade jõuame kõrgemale küngasseljandikule ja äkitselt
läigib ees sinine meri...
See on S u u r - V ä i n . Heinalt üle väina paistab Muhumaa saar oma sineva metsapiircga ja valgete majadega metsa
äärel. Väina laius on 8 km. Vasakpoolse väinaotsa poolt paistab Viire-laid oma majakaga, paremaltpoolt — Kesse-laid jne,
Igalt poolt piiravad saared ja saarekesed vaadet ja silmapiiri,
ka juhtub aurik või purjek, mootor elik paat liikuma väina
pinnal.
Virtsu
(Vana-Virtsu) on Suure-Väina
kaldal
vastu
Muhumaad merdeulatayal väiksel poolsaarel (Virtsu poolsaar),
mis kitsa kaela abil mandriga ühendatud. Siin on Virtsu mõis,
liobupostijaam ja muid maju. See mõis on kaua aega ja mitmed põlved olnud kunstiarmastajate Üxküll'ide kaes ja poolsaarest on tehtud üks ilusamatest rannakohtadest. Sadamasse
sõites paremat kätt ranna ääres on vana lossi ja kindluse ase,
pärit 14 sajangust. Nägemiseväärt on Puhta saar. 3 km. mõisast, kivitammi läbi maaga ühenduses, kus suurepärane park
Schilleri ausambaga. See ausammas on ainus Baltimaadel ja
ehit. mõni aasta pärast kuulsa Saksa luuletai surma, seega
üldse vaneim Schilleri mälestussammas ilmas. Seal kasvab
kadak 40 jalga kõrge ja Л jalga ümbermõõdus.
Virtsu poolsaare majad ja hobupostijaama põletasid ilmasõjaajal taganevad Vene sõjaväed maha ja on praegu üles ehitamata. Seepärast end. ilu igalpool sääl praegu laokile.
Virtsu ja Kuivaste (Muhumaapool ääres) vahel peavad
ühendust mootorpaadid ja uisk inimeste, loomade, kraami üle
Väina toimetamiseks.
Sõidu aja kohta tuleb Lihulas andmeid muretseda, et matka
parajasti pidada teaks.

43. Läänemere saarestikus.
Läänemere saarestik: Hiiumaa ja Vormsi. Saaremaa ja
Muhu ning mannermaa vahel on kaunis ja omapärane. Teie
otsite omapärasust. Tulge saarestikku, siin leiate seda.
Siia pääseb Haapsalust, Tallinnast reisaurikuiga, Virtsust
ia saarelt enestelt laevu!, kuid kõige kaunim ja vabam on
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lohistuda siin mõned päevad väiksel purjejahil või lihtsalt
Kena on merisõit meie saarestiku vahel vaiksel ilmal, kui
päike paistab ja tuul vaikib. Ja suvekuudel on siin ilm alati
ilus, suurt tuult ja kõrgeid laineid ei ole peaaegu sugugi, sest
et suuremad saared teda kangete tuulte ja suurte lainte eest
varjavad. Nagu määratu lai peegel läikleb vetepind päikese
käes, kuna üksikud saarekesed selles täppidena ja joontena
tumenevad. Kaugemal aga seisavad suuremate saarte ja
kindlamaa metsaga kaetud kaldad, kuna terve see püt helesinika taevaga vee sügavuses vastu peegeldub.
õhk on saarestikus mahe ja pehme; ei ole seda karedust,
mis lahtisel merel nõrga rinnaga inimest kohutab. Sõitja silmade ette ilmuvad ikka jälle uued saared ja laidud — laidudeks nimetatakse siin pisitillukesi saarekesi —, neile vahelduseks kivide read ja liivaseljaudikud. Ühtekokku on neid
saarekesi ja laidusi terve saarestiku kohta üle saja.
Kiidetakse Soome raima kaljusaarestikku. Ta on tõepoolest kaunis ja soomlased oskavad teda kiita, võõraid ligi
meelitada. Kaunis on aga ka meie Läänemere saarestik, kingi
tema kaunidus koguni teisest küljest avaldub.
Läänemere saarestikus ei ole nõnda palju saarekesi kui
Soome rannas, s. t., ta ei ole nõnda tihe, puhas veepind ulatab mõnes kohas 5—10 km. laiuseni. Ja see ongi see omapärasus, mis teda külgetõmbavaks teeb. Silmal on vaatlemine kaugem ja vabani; pilk ei ole lüheda ulatavuse kulge
seotud, nagu see Soome kaljusaarestikus ette tuleb, kus mõnes
kohas ainult nii palju vett on, et laev läbi mahub sõitma. Sun
on liivaseljaudikud valged ja laidud rohelises haljuses, seal
aga hallid kivid, sammal ja vaevased männid.
Suurematel laidudel haljendab mets, mõne peäl lokkab ka
rammus rohi (Heinlaid). Teised laidud jälle on liiva pinnaga
ia hillide kividega üle külvatud mürakad, mis nagu veest tõusnud varemed eimeolnud võitlusest ja elust tunnistust tahaksid
aD

Igal saarekesel on oma nimi ja kuulsus, mis isegi ajalooline
võib olla Vormsi saarest lõuna poole minnes asub briklaid,
mille vastu Rootsi kuning 7 oma laevaga kinni jooksis Sus
tulevad: Volli-. Ora-, Kadak- ja Kakrilaidud, nendest lõunapool vahivad Rukki- ja Odrapea; selle järele" ilmub haljas
Heinlaid ja Langekare, mille pinda üksik, aga kaunis pihlakas
ehib Vastu Saaremaa ja Muhu randa seisavad Kõver- ja
lanksaared. Papi- ja Kessulaidud. Mõned saared on täitsa
tühjad, ilma elanikketa. kuna teiste peäl paar kalamehe- ja
lootsimajakest on näha. Muhu ligidal on Kemastelaid, kus
mitu talu.
,..
...
. .
Kima vähemad laevad ja paadid saarestikus julgesti võivad igas suunas sõita, on ta suurematele laevadele täitsa
hädaohtlik. Vesi ulatub ainult mõnes kohas 20 jala sugavu240

seni, enamiste aga on ta 8 - 1 4 salga. Selgel ilmal paistavad
vaatajale põhjakivid, liiva ja savipinna lahmakad ning mererolui haljus läbi halli vee silma, kuna sügavamal sinakas taevas ja valged pilvesagarad teise taeva sünnitavad.
Suurte laevade jaoks on 1915 ja 1916 a.a. saarestiku väinades vetepõhjas hiigla kaanalid kaevatud (venelaste too oma
sõjalaevade läbikäiguks ilmasõja ajal). Nimelt Voosi kaanal
Vormsi ja Noarootsi vahel - 15 km. pikk, 4,8 m. sügav, 43 m.
lai; Riigirahu kaanal Haapsalu lahest kuni väinani— 2 A km
pikk sügavus ja laius nagu eelmisel; nende kaamilite vahel
puhastatud faarvatriga kokku on siin 25 km. pikkune ja 4,5 ni.
sügavune faarvater. Soela väina kaanal Saare- ja Hiiumaa
vahel
9 km. pikk, 5 m. sügav ja 64 m. Ial. Siis suur Kumani kaanal Kumani saartest kunni Papilaoni (Matsalu lahe
õtsa kohas) — 15 km. pikk, 8 m. sügav, 60 m. Ial; sinna juurde
puhastatud faarvatriga saadi Kessulaost (Muhu ja Virtsu
vahel) kunni Harilaoni (Hiiu ja Vormsi vahel) hiigla faarvater
36 km. pikk ja 7,6 m. sügav. Peale selle Sõrve Saaremaa lõunatipus) ja Füssirahu (Hiiu põhjarannas) kaanalid.
I ae va juhtijad peavad kaanale ja veealuseid madalikke,
liivaseljandikke, kaljurahne teadma ja tundma, aga sellegi
pärast jooksevad laevad tihti madaliku ja kivide peale kinni.
Saarestikus on hulka merilinde, aeg-ajalt näha aiilide- ja
partide-parve, alalised kajakad tiirlevad, piiravad, ujuvad ohus.
Ka muinasjuttude valda võib siin sattu. Vaiksel ja selgel
ilmal sagedasti kangastub, läikleb. Niisugusel puhul on kaugemal olevad purjekad kahekordselt esitatud: üks pool seisab
veepinnal kuna teinepool kõrgel õhus ripub, muidugi purjed
all ja laevakere pealpool. Saarekesed ja laidud paistavad
tõstetud olevat kõrgele õhku, kuna nende alt sinine taevas
helgib Mõnikord ilmuvad ka terved kiilad ja linnad vaataja
silmale. Üllatav ja imelik see Läänemere „Lata morgana !
Hankige omale lõbusõidujahtrid, ehk hääd purjepaadid Ja
vastav merikaart ning pöörge rohkem ta hei panti meie kaunile
saarestikule, kus õõtsuda suvel pehme, mahe, jahe, kosutav,
huvitav' Oma käepeal merisõiting vilutab väledaks, valusaks,
kangeks, julgeks. Teevad ju näit. väiksedki I allinna jahtnd
Ühtelugu lõbusõite Soome, Rootsi ja isegi kaugemale.

Läänemere saartel.
Imelikud ja algupärased ning väga huvitavad need meie
läänepoolsed saared — Muhu-, Saare-, Hiiumaa, Vormsi j . t.
Ehk küll mitte kaugel mandrist, siiski kui palju lahkuminevat ja võõrast.
la mitte üksi loodus vaid igasugune asi, igasugune olevus, mis sealt pärit, annab end teisena tunda; paistab, kui
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•oleksid kusagil kaugel, kohati mahajäänd, kohati jälle jõudsasti edeuend maapinnal.
Ja Kui«! on maastik paiguti igav, siiski on huvitav seda
teekonda läbi teha.

44. Läbi Muhu. Ja Saaremaa, Kuivaste—Orissaar—
Laimjala—Valjala—Kaali—Kuressaar.
Rännakut Muhu- ja Saaremaale võib alustada Haapsalust,
kust 2—3 korda nädalas korralikult sõidavad aurikud, aga ka
Tallinnast või Pärnust, kust lähevad harvemast! korralikud
aurikud (jiihuslikkest kuulutatakse harilikult ajalehis). Virtsust (vt. marschr. nr. nr. 36 ja 42) viib üle väina mootor ehk
luup (Kuivustesse).
Laevad peatuvad Muhu rannal väina ääres K u i v a s t e
sadamas (Haapsalust paari tunni sõit), kus võib maha minna
ja jalgsi (ehk posthobustel või autobussiga) jätkata rännakut
läbi Muhu ja Saaremaa. Kuid et Kuivustes laevalt maabumine
harilikult öösel on (Haapsalust minek k. 21 ümber. Kuivustesse
jõudm. umb. к. 2Л ümber) ning et Saaremaal mitmes suunas
marsehruute teha tuleks, siis võiks ju meriteel sõita ka õtse
Kuressaarde ja teda võtta marschruutide lähtekohaks.
Haapsalust, Rohuküla sadamast (vt. Haapsalu
kirjeid,
algus), Kuressaarde on umb. 6 - 8 tunni sõit, mis päewal kauni
ilmaga pakuks palju naudingut, kuid ka lühikse ja valge suviöö
jaheduses kogu aeg randade läheduses on sõit täis luulet ja ilu
ning ebaharilikku omapärasust. Lähenedes Kuressaarele paistab juba kaugelt ees Abruka saar (kus mõis, küla, suur mets)
ja selle vastas R о о m a s s а а r e neem (merd nende vahel
km. 8), mille tipus on Kuressaare sadam ja kust linna pääseb
väiksel raudteel, 4 km. sõitu.
Muhu. Laevalt aga Kuivaste sillas hilja õhtul maabudes
tuleb ööseks minna lähedasse hobuposti jaama puhkama, et
hommiku! vara rännakut alustada. Kuivastes ka posti-telegr,teles, kontor ja pood.
Juba Kuivuste sillas näeb omapärases rahvariides muhulasi
ja muhulannaid. Madal kruusane rand ja samuti läbi kogu
saare lainjas lausmaa, kruusane (rihvane), kivine, lubjarikas.
Kivised kõrvetaolised karjamaad rohkete kadakatega — kadarikud, siin-sääl kivised põllud lühikõrrelise, kuigi terapoolest
tuumaka viljaga, — paasine aluspõhi hoiab niiskust. Teel
mitu isegi paari km. laiust segumetsu sulku ulatuvad põiki üle
maantee, metsad pikuti kümmekonna kilomeetrit. Kuivaste
lähedal Kuivaste mõis üle maantee ulatuvate pargi ja tiikidega, mis nüüd ummistumas. 6 km. tagant Hellamaa küla,
apostl. kirik. Ldasi 7 km. pärast on Muhu ev.-lutt. usu kirik,
ühelööviline, ja varsti Viiru küla, kust tee läheb lõunasse,
Väikse-Väinu tammi õtsa 4 km. Siin lähedal Linnuse küla ja
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ajalool. Linnuse maalinn, kus a. 1227 saarlased lahingut loid
pealetungivate saksarüütlite 20-tuhandelise sõjaväega.
Muhu võidab ränduri sümpaatia oma omapärase rahvalaadiga, milles oleks паки muistist rootsi mõju; keelemurrak,
kirjud rohke kollasega kuid kaunid rahvariided (naistel poollühiksed juuksed, lühiksed undrukad, valged sukad, kirjud
taljed) lahkus, usinus, mis silmapaistev, kenad kasinad rookatustena majad, rohked koduloomad ja väiksed Muhu hobused, rohked kiviaiad ja mitu muud kohalikku omapärase!
kaunist joont jäävad kauaks meelde. Mõne vana taadiga,
rannapoolsemast servast, hää jutu peale saades, kuuleb huvitavaid jutte kalastamisest, iseäranis aga hulljulge,st merisoi-

Muliu rand.
tudest vanal vene ajal, kui läbi sügiseste tormiste oode Meemelist tuldi kontrabandipiirituse laadun geiga (ka kuidas vene
raudrüütlid peteti ehk sissekukkumisel külade elanikkude uh se
jõuga trahvid kaeti). Nüüd on ka Muhus, nagu mujalgi eluolu ajaga sammu pidamas, seltsid, ühingud põllul masinad me.
Muhu muud huvitavamad kohad-paigad: kõrge dolomtttne
rannik põhjas, siis loodes Tamse pank allikaiga; Pussinina
loopealne; saare loode-lääne servas Kogova pank ja lnyarahud, säälsamas Jaani lade. Kogova jõukas kula on huvitav
sellepoolest, et on juba sajanguid ühe sugukonna päralt ja
omab ajaloolisi õigusi (maksudest vabaolek Jne.) ordumeister
Hettenbergi ajast. Aljava küla karjamaal, 4 km. Limuselt,
vana ohvrikivi. Päädla külas Päädla linnamägi graniidist
valliga Hlietarom Võlla mõisa põllul, 6 km. Linnuselt.
Muhust Saaremaale viib 4 km. pikkune, mitme meetri
laiune ja kõrgune massiivne raudkivi tamm läbi Vaikse-Vaina,
18%, kusjuures ka lähenagu järk Hiinanuiüri. Tamm eliit.
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dase Linnuse maalinna suurem osa (raudkivid) tammi sisse
veeti.
S a a r e m a a pool küljes, 3 km. tammist, asub О r i s s a a r . Tammi õtsa juures lõpeb kavatsetud raudtee alusvall,
mida okupatsiooni ajal ehitama hakati Kuressaarest. Siin
mitmed majad ja kohalikud tööstused, posti-telegr.-telef. kontor, hobupostijaam - - viimases võib peatuda. Siit läheb maantee läbi Saaremaa lõunapoolse ja jõukama ala Kuressaarde,
kuhu Orissaarest 57 km. Orissaarest l kiu, edasimiunes keerab
paremat kätt teine teeharu Maasi mõisa peale, kuhu siit 2 km.
Mõisa lähedal õtse kõrbel merekaldal keskaegse kindluse
varemed — Maasilinn („Sounenburg"). Otsene teeharu Kuressaare poole läheb aga läbi Tumala metsa, mida 3 kiu,, siis
Tumala mõis paremal kael teeääres mäel ja edasi kiilad Ariste,
Välja, Levata — viimases postiagentuur; siit tee üles „mäele"
Pöide kiriku juurde, mis eliit. XIII sajangul. Pöide kirik asub
endise Pöide orduülema lossi kohal. Kirik on gooti stiilis ehitatud ja altar katoliku ajast alles; see suurim kirik Saaremaal
ja oma jämeda ja kõrge torni poolest iseäranis väljapaistev.
Siit Kuressaarde umb. 50 km. Kiriku lähedal. Kahutsil, 2,5 km.
idapoole — Pöide ehk Irusti ajalool, maalinna ase. Kaugemal
idapool laialdased Kareda ja Kolgi rabad. Poidelt viib tee
lõunapoole läbi lainelise viljaka maa (Pöidet peetakse Saaremaa viljaaidaks), tee ääres mitmed külad (Puka. Kupra, Audla,
Ridala, Pahavalla, Paju-Kurdla ja Mägi-Kurdla) ja mõisad
ning üksikud talud ja vabadikhütid.
L a i m j a l g a on Poidel! 10 km. (Orissaarest 17 km.). Tee
ääres, end. mõisa hoones, asub Laimjala vallamaja. Õtse
maantee ääres posti-telegr.-telef. kontor (kont. ülem hra Ed.
Nõmm ou lubaiid vajal. korral rändureile eine ja öömaja saamist korraldada). Õtse vastas üle kõrgendiku paistab MägiKurdla kiila oma tuulikuiga.
Saaremaa geograafiline asukoht on Riia lahe suus, 58° ja
59" põhjalaiuse ning 22"—23" idapikkuse all (Ureenv.). Suurim
Lesti saar, terve maakond, pikuti 103 km„ laiuti umb. 77 km.,
pindala 2.709 rtkui., kalda piirjoone pikkus täpselt 792,92 km.,
elanikke maakonnas 57.616 (ühes Muhuga).
Lõunapoolne ala lamedam, madalavõitu, kallas lõhestatud
paljuist käärudest ja neemedest. Põhjapoolne ala kõrgem, kaljusein, kallas kohati kõrgeina paaspankena, neist kõrgem
Mustjala pank - 35 m. üle meripinna. Maapinna koosseisu
järele kuulub Saaremaa hilisemasse geoloogilisse ajajärku kui
manner. Maapind enamasti kuivliivane, lubjakivine. Aluspõhja
moodustavad ülemsiluuri lademed, mida siin Alam- ja OlemSaaremaa kihtideks kutsutakse. Saaremaa on madalik, mis
keskm. umb. 15 m. üle meripinna kerkib. Eriti Kuressaare
ümbrus on lai tasandik, 15 km. laiuse vööna ümber linna, kus
kruusasegane savikiht paealusel kasvatab ainult kadakaid ja
sarabikke.
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Saaremaa kerkih merest, meri taganeb. Viimase 60Ü a.
jooksul on suured maatükid kuivale tõusnud. Vanasti ulatund
Väike-Väin Tornimäeni (Pöide kiriku lähedal), nüüd säält
väinani raitu km. Nimed Orissaar, Sikassaar j . t. tõendavad,
et need kohad enne saared olnud.
Maapõue loodusvarandtisist leiduvad Kihelkonnal suured
lademed tsemendikivi ja puhast lubjakivi, Metsakülas rohkesti
marmorkivi, kohati rauamulda. Mustjala panga juures sisaldab dolomiit raua- ja väävlipuru, randadel olla vanasti merivaiku leitud.
Heategevus põlluharimine, karjakasvatamine, rannaläheduses kalastamine. Talukohad väiksed, põldu 3—4 kuuni 6—7
tiinu. Põld ja kari suurelt jaolt naiste talitada, mehed igasugu
vilund töömeestena sagedasti raha teenimas mandril (ehitustööd, metsatööd, kraavitamistööd) või merimeesteua merel.
Rannalaevu ehitatakse oma randadel.
Rahvas omapärane ja mitmekesist tüüpi, igas kihelkonnas,
oma jume ja väike vahe keelemurrakus. Siinsel rahvatõul
rohkesti germaani-gooti verd, eriti rootslasi on Saartel enne
palju eland, nüüd kõik ammu juba oestistund (rootslased oma
rahvuse alal hoidnud ainult Vormsis, Noarootsis, Pakri saartel
ja Ruhnus). Samuti avaldub gooti mõju ka muus: endise aja
tööriistades, koduse majapidamise asjades, rahvariietes, tööde
metoodes.*) Eriti Sõrve poolsaare ja Mustjala (Kihelkonnal)
rahva kohta arvatakse, et nad Rootsist pärit on. Sõrulased
kannavad veel rahvariie!, nagu muhulasedki, mujal rahvariie
kadund. Saarlased on sümpaatliku, lahke, õiglase, ausa iseloomuga rahvas, tööarmastaja, ettevõtlik, teravmeelne ja
nupukas; kehaehituse poolest tugevamad ja pikemad kui
mandrieestlased. Pealt kuue jala pikkuseid mehi siin üsna
tihti.
Et saarlane oma lihtsamad majapidamise ja välise tööriistad tänini ikka veel ise teeb, siis on pea igas majas mehi,
kes igasugu tööga korda saavad. Seepärast pea igas talus
sepikoda, lihtsamad puutöö riistad, väike pukktuuleveski
või tuulik.
Tihedad külad pikkade õlekatusmajadega ja umbsest kivist
tahutud valgete korstendega, vahest kümnekonna tuulikuga
ümber küla, rohked kiviaiad igalpool maantee ääres ja põldude
*) Läind suvel (1923 a.) tegime väiksel purjejahtril lõbusõidu Tallinnast Oöteborgi (Rootsi) ilmanäitusele, teel peatusime Gotlandi saarel Visby's ja olles ise saarlased üllatusime
sealse rahvatõu sarnasusest meie saarlastega. Läksime Visby
rahvamuuseumi ja lõime imestusest käsa kokku — väljaarvatud Rootsi kuningaisse ja Visby oma kõrgemasse rahvaklassi
puutuvad asjad, oli muu puha nagu Saaremaalt toodud. Lihtsalt võta kogu suure muuseumi varad ja aseta Kuressaarde —
puha omamaa asjad.
V. S.
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vahel, kivised põllud, poolkõrvend maaga kadarikud ja sarabikud, lehtmetsad (sügavad männametsad on saare põhjapoolses osas), hää maantee, valgest kivist kilomeetnpostid,
teeäärsed rihvaaugud (kruusaaugud) jne. iseloomustavad seda
teed Orissaarest Kuressaare»! (ka mujal on pilt pea samasugune). Kuid kõik, kes teda käind, on siin palju luulet
näind! — Saaremaa, Saaremaa...
Laimjalast Kahtla kirikuni (apostl. usu) 3 km., siis Köiguste
mõisani 2 km., üle Maatfevahe jõekese, Ure mägede, Vohksa
jõekese Sakla külani, pisut kaugemal .Uue-Lõve hobupostijaam
(1 aimjalast 13 km.). Pisut edasi Vana-Lõve juures üle jõesilla
(ümberringi lihav lepik), edasi üle kruusamägede ja sügavate
kruusaaukude Kangusjala mõis (5 km. Uue-Lovelt), sus 5 km.
taga paremat kätt Kõljala küla, 6-dal km. tee Kõljala mõisa
peale (kus Saaremaa põllutöökool) ja 7-dal Kaali mõisa peäle
(parem kätt). Edasi Masa end. kõrtsihoone ja sügav Masaniets (5 km. pikkuses), siis Reo kirik (apostl. usu), sealt 5 km.
lainila mõisani, kust Kuressaare tornid juba paistavad, linna
jääb 8 km. 4 km. enne linna parem, kätt Upa külas on tevelt
14 tuulikut. Siin oli ka see õnnetu Upa lahing saarlaste kolge
viimase mässu ajal vabadussõja algul (191У a.). 3 km. linna
eel, vasakut kätt, paistab Kudjapä kalmistu kabelitega, kuhu
maetud on Saaremaa aade!.
Kes V a l j a l a m а а 1 i n n a ja K a a l i j ä r v e näha tahab,
see pöörab Vana-l.öve juurest põhjapoole (parem, kätt), Valjala kirikuni S km., lähedal ongi ajalool, maalinn, kus saarlased a. 1227 pealetungivatele sakslastele viimast korda vastu
hakkasid. See oli tugevamaist muinassaarlaste kindlusist.
Valjala kirikult maanteed mööda loodepoole 8 km. Kõljala
külla, kust (vt. end. teed ülalpool) 2 km. Kaali mõisa teekäänakuni, sealt Kaali end. mõisani 2 km., kus mõisa (nuudne
algkooli maja) rohtaias ongi järv — haruldane looduse ime.
Tasaselt maapinnalt kerkib kuue meetri kõrgune ringvall,
mida katavad ümberringi kasvavad põlispuud. Ringvalli keskel trehtrikujuline kraater - - järv. Kalda seespoolsel küljel
seisavad ülespoole viltnkistult suured paekivilademed, mis
näitab, et avaus suurejõulise maaaluse tõuke läbi sündind.
Vesi õn nii soe, et kalda ääres soojema maa taimeid kasvab
vabalt looduses (eleu).

45. Kuressaar ja ümbrus.
a) Sadam on Roomassaare neeme otsas, siit väiksel raudteel 4 kiu. linna.
b) Vaksal linnas — lossi vastas, Allee t. ääres. Siin võib
hoiule anda bagaashi. Linna pääseb mööda Allee t. jai edasi
Lossi t., mis viib kesklinna, kus turg. raekoda, lahedal tähtsamad asutused, peatänavate suubumiskoht.
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Võõrastemajad
,.Kuld Oda" — Lossi t. 9. Meissner, Fr.
- - Pruuli t.8. Valdmann, E. — Parsi t. 4.
Mööbl. toad: Ling, R. — Lossi t. 17, Sagorskv, J. —
Kohtu t. 10.
Einelaud: Hainmerbcrg, M. Pargi t. Eesti Seltsimajas.
Restoraanid: Puppart, V. — Kitsas t. 1, Sagorsky, J. —
Kohtu t. 10, Berg, A. — Linnapargis.
Kohvikud: Hammerberg, M. — Pargi t., Koshemjakin, E.
— Lossi t. 11, Okk, R. — Lossi t. 5.
Post-telegraaf-telefon: Kubermangu t. 8 (Turu juures).
Saun: Transvaali t. 41.
Supclmalad: merirannas, Lossi taga.
Juuksurid: Kauba t. 4, Lossi t. 14.
Kino: „Skala" — Tolli t.
Piltpostkaartide müük: Liiv, (). - Linnapargis.
Päevapildi materjaall kauplus: Jakobson, M. — Pikk t. 24.
Raamatu- ja kirjutustarvete kaup!.: Liiv, O. — Pruuli t. 2;
Koost, A. - Kauba t. Holostov! maja: Lange, V. — Kauba t . 8 :
Pikk t. 5; Kohtu t. 8/6.
Ajalehtede tal.: „Saaremaa" - Kohtu t. 1, „Meie Maa"
— Lossi t. 3.
Pangad: Eesti Panga jsk. — Kubermangu t. 14; Saarte
Ühispank ----- Lossi t. 11, Liivimaa Kreditkassa jsk. — Kauba t.
Issajev» m.
Apteek: Mag. Allik, A. — Turu t. 3.
Haigemaja: Linna haigemaja — Lootsi t.
Arste: Dr. Russov, K. E. — linnaarst, Pargi t. 6, k. 11—12.
Dr Martinson, H.
maakonnaarst — Pargi t. 2, k. 10—11.
Dr Hoffmann, V. — linna jsk.-arst, Tolli t. 15, k. 10—11. Lacksehevitsch, T. - silmaarst, Kauba t. 20. k. 10—12. Saar, L.
— hambaarst, Komandandi t. 8.
Tähtsamad seltsid ja organisatsioonid: Kuressaare Eesti
Selts — Pargi t. Vildenbergi m. Saaremaa töostusettevotjate
ühisus Saaremaa Üleüldiskasulik Ühing. Saare-, Hiiu- ja
Muhumaa laevanduse, kalapüügi ja merikaubanduse edendamise ühing „Meri". Saaremaa spordiselts „Kalev". Kuressaare
Jahtklubi. Saarte Kaitseliidu Kütisalk j . p. m.
Tähtsamad aval. harid, asutused ja koolid: Ühine Eesti
Seltsi haridusosak. raamatukogu — Kubermangu t. 15. ühisreaalgümnaasium — Pikk t. 31. Saksakeelne era-uhisgumnaasium
Pikk t. 20. Kuressaare Merikool. — S. Põllu t. 4.
Tähtsamad
tööstus!, ettevõtted:
Nahatööstusalal
Saar, M., Garnisoni t. 10: Schidlovski S. — Vaestekoja t. 8.
Jahuveskia — linnavalitsuse, Tolli t. 3; Mühlemann. H., Kubermangu t. Л2 j . m. Köievabrik
(irenzmaun, E„ Püha mnt. 34.
17
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Mehaaniku töökoda — Raun, J., Kubermangu t. 11. Paatide
ehitaja — Vakrööm, M„ S. Sadama t. 57. Värvimise töökoda
— Roog, M., Pikk t. 3. Villakraasimise töökoda — Joh. Kahu
ja Ко Pikk t. 47. Metsamaterjaaü ladu — A/S. ü . Vildenberg,
S. Sadama t. 16/18. O/O. „Saaremaa Laevaühisus". Laevasõidu A/S. „Osilia".
Tähtsamad ametiasutused: Linnavalitsus — raekojas, Kubermangu t. 1. Linnapolitsei ja maakonnapolitsei — Kubermangu t. 14.
KURESSAAR (ARENSBURG)*),
meie läänepoolseta linn, asub Saaremaa lõunapooles! kaldal
väikse lahe ääres, kuhu vanasti ka suuremad laevad paasnud.
Linna külje all, 'lori külas, on sest ajast veel Vana-badam,
kuna uus sadam on Roomassaare neeme otsas, 4 km. linnast
eemal.
.
...
Otse rannal lahe sopis asub tüseda massiivina muistne,
kuid meiepäevini tervena säilund piiskopiloss ja kindlus piiratud kõrgete vallidega ja kindluse vesikraavidega; kraavid
nüüd osalt täidetud ja tasandatud, vallidel iluputcsteed. Lossist % km. niaapoole on raekoda ja muud vanaaja ehitused
ning turg, kuhu enam ehk vähem radiaalselt suubuvad lossi
juurde tekkind liuna peatänavad ja maalt siirduvad maanteed.
Turu lähemas ümbruses ja siia suubuvais peatänavais peaasjalikult (Kauba t„ Kohtu t., Pruuli t., Lossi t., Kubermangu t.)
oa seniilseni püsind linna ärielu ja asjaajamine (turg, kauplused ametasutuscd), kuna suvise ilutsemise, vaba aja mooclasaatmise kobaks on saand lossi ümbrus pargiga ja puiesteedega, merirannaga. Rannas Kuursal, lähedal supelusasutused
Ilupuud ja aiad on aga pea igal majal ja seeparast kevadel,
suvel upub kogu linn oma punakatusliste majakestega õitesse
ja puude rohelusse.
Kuressaar on oma merikeskse asukoha pärast ammust ajast
kuulus, kui eriti pehme merikliimaga ja roheluskullane suvituslinn, rikas samuti kui Haapsalugi korgevaartusltse teryismuda poolest. Kuid tema asupaik meie riigi kaugemal aarel,
saarel — merede ja väinade taga, kaugel „suureilma kärast —
soodustab kosumist ja puhkamist veel eriti, missugused asjaolud igaks suveks tuhandeid võõraid ja terviseravitsejaid siia
kokku meelitab.
, . ,
... ,
Sama eriliselt huvitab on aga Kuressaar, kui ka üldse
Saaremaa, turistidele, sest suur ja rahvarikas saar on oma
isoleeritud asukoha tõttu kujutletul mitmeti väga omapäraseks
ilmaks.
.,_, . , . _ , .
,
Linna ehitusliku maa-ala suurus on 1636 liekt., uid. maa-aUi
2748 hekt. Ehituslik mõõtub pikuti umb. 2 km., laiuti umb.
*) J. Prümmel — Eesti Kuurordid. Tartu 1923.
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1 km.; maju üle 900, elanikke umb. 4600, neist eestlasi 4000
ümber. Suvel mitu tuhat suvitajat.
Linna tööstus ja kaubandus on ainult kohaliku tähtsusega.
Enne olnud suure ja kaugema kuulsusega nahavabriku (Vildenbergi) põletasid vene sõjaväed ilmasõja ajal maha.
ülles Saaremaa maakonnalinnaks on Kuressaar, kui ainuke
linn saarel, ühtlasi majanduslisel« ja kultuuriliseks keskkohaks
oma suurele saarele, kui ka sama maakonna alla kuuluvale
Muhu saarele. Suvituslinnana aga võidab ta järjest suuremat
kuulsust kogu Eestis ja pisut veel kaugemalgi.
KURESSAARE AJALUGU,
lossi ja linna oma, algab, nagu teistelgi vanemail Eesti linnadel, ristiusu Baltimaale tuleku päevist.
Lossi asupaigal seisnud vanasti eestlaste kindlus — maalinn Kuressaar, millest linna eestikeelne nimi saadud ja hiljem
selle nimetuse kohane kure*) kujuga vapp tehtud.
Daani kuning Valdemar II ehitand siia a. 1221 puust kindluse, mis aga juba a. 1227 maha põletatud.
Vanus kroonikais räägitakse Kuressaare lossist esimest
korda a. 1381, dokumentides a. 1384. Põhjendatult arvatakse,
et Kuressaare loss ehitati peale suurt Eesti mässu a. 1345
piiskop Hermann v. Osnabrügge (1338—1362) ajal ja antud
talle nimeks „Arensburg" piiskopi ühe sõjaväepääliku, krahv
Arensburg'i auks, kes iseäranis vahvalt aidand talupoegi
vaigistada.
Lossi külje alla tekkis väike alev, kus esialgul asusid piiskopi käsitöölised; alevist võrsus aegamisi Kuressaare linn.
Linna ehitamise ajalooliseks aastaks loetakse a. 1563. Loss oli
esialgul Saaremaa piiskoppide asukohaks, kust aja jooksul
a. 1341—1560 maad valitsesid järjestikku 30 piiskoppi, sagedasti võideldes võimu pärast ordurüütlitee ja nendega käsikäes käies võitluses talupoegade vastu ja viimaste täielikus
orjastamises.
Piiskoppide käest läks Saaremaa ostuteel daani valitsuse
alla ja Kuressaare lossi asus a. 1560 hertsog Magnus, Daani
kuninga vend, kes ühtlasi Saaremaa viimseks vaimulikuks
peaks oli.
.
A. 1645 läksid saared rootsi valitsuse alla. Suure Põhja
sõja ajal, peale Pärnu ja Riia kapituleerimist, langes Kuressaare kindlustatud loss 12. sept. 1710 vastupanematut vene
vägede kätte. Katku kätte oli suurem jagu linna elanikke
surnd, venelased põletasid ja lõhkusid suurema jao linna ehitusist. A. 1711 purustasid venelased lossi kaitseehitused
(nagu Haapsalu lossigi), kuna lossi peahoone ja välised kindluse müürid tänini püsind on.
*) Eend. Kuressare vapp oli kure kujuga.
i?»
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1721 a. kindlustati loss uuesti. Keiserana Katariina II ajal
voodeerdati vall väljastpoolt paekividega ning loss seisis vene
kindlustuste nimikirjas kunni 1836 aastani.
Okkupatsiooni ajal asusid lossis saksa sõdurid. Eesti Vabariigi päeval on loss 1920 aastast saati Saare maakonnavalitsuse käes.
KURESSAARE TÄHELPANUVÄÄR1LISED KOHAD,
EHITUSED ine.
Kindlus. Seesmist tornidega kivilossi, mis vanemaaja ehitus, piirab kivimüüridega vooderdatud mullavallrie sõjakindIustus hilisemast ajajärgust. 16 sajangu vallid ehitati rootsi
kuninga Karl XII ajal sõjakindluse jaoks omaaja kuulsama
prantsuse sõjainseneeri Vaubani süsteemi järele ümber. Töö
kestis kümmekond aastaid. Rootsi aja mälestusena on kindluse sissekäigu kohal kivisse raiutud kolm tähte ja aastaarv
.-.

mis täh. Christina Regina Savoniae (Rootsi kuninganna

Kristiina 1645).
Kindluse moodustab unib. 9 ni. kõrgune ja väljastpoolt
raidkivi müüridega kaetud mullavall, neljanurgeline bastioon
(ilmakaarte järgi) nelja massiivse nurgakindlustusega — raveliinidega, mis kolmnurkadena kaugele väljapoole ulatuvad.
Väljaspool mullavalle kaitsid kindlust kolm eraldi mullakantsi,
mis nüüd oma esialgsest kujust palju kaotand.
Kindlusse pääsis ainult üheainsa värava kaudu kirdepoolt
küljest üle eraldi seisva kindlustuse. Kindluse läbimõõt umb.
200 ni., vallide kogupikkus iile 10(10 ni. Kindluse sisemuses
asusid vangihooned, püssirohu keldrid, kahekordsed võlvitud
katakombid elik hauakabelid, keldrid jne., võlvistikkest mitmed praegu näha, suuremad kinni võlvitud. Vallide väline
kivisein paiguti variserid, osalt ehituskivideks kasutatud
(Dr. Miershejevski
suplusmaja
ebitusmaterjaaliks).
Valli
ümber lai kraav oli täidetud meriveega ja kraavi ümber oli
veel teine madalam mullavall, mis praegu 2 km. pikkuseks
puiesteeks korraldatud. Kõrge seespoolne vall samuti nüüd
puiestee, kindluse kraavis kasvab pilliroog.
Kuressaare kindlus kuulub kahte sõjatehnika arenemisjärku: varem, kivist piiskoppideloss, ja selle ümber hilisem,
rootsiaegne kindlus, arvatud purustava suurtükitule vastu
kaitseks.
Meripoolselt vallilt avaneb kaunis vaatluspilt lahele: paistavad sadam, laidud, Abruka saar tulitorniga jne.
Piiskoplloss asub kindluse keskel veidi kõrgemal maakühmal, massiivne neljanurgeline kiviehitus 43X43 = 1849 rtm.
pindalaga.
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Sõjaliste piiratniste ja ilmastiku mõju jälgi pole lossil suuremat malgata. Kuid lossi kuju, iseäranis sisemiselt, on mõndapidi muudetud ümberehitamiste tagajärjel. Lossi kaks torni
(suurem piiskopitorn, vähem — vangitorn) olnud kujupoolest
enne teissugused. Väliste müüride hambuline serv (laskeaugud) tasandati pärast tulikahju 1801 a. Väliste akende järele
otsustades oli lossil enne palkonid-rõdud, karniisid, milledest
nüüd ainult lääne- ja idapoolseis müüres jäljed näha. Välismüüridele on uusi aknaid sisse raiutud.
Lossi pääseb gooti stiili võlvitud värava kaudu, mille
kohal olnud noole viskamise koda varjukatusega ja vaateaukudega. Kaks väljaulatavat kivisammast olid allalastava

Kuressaare loss praegusel ajal.
värava piitadeks. Värava kohal kivvi raiutud lossivapp: kiibil tuU (evangelist Johannese sümbool). nokas lint md sõnad
„in principio erat Verbum" (alguses oli sõna). Läbi Kulgu
Pääseb ncljanurgelis.se lossi hoov.. Sisemised ehitused о alal
hoidnud oma arhitektoonilise kuju, muutund on be.iaüustuscd,
mööbel jne 1836 a. peale mahutati lossi Saaremaa mõisnikkude maanäeva ruumid (Landratskollegium). Kauneim ja
ettektsem'ruum h £ S on kirikust Ь*М**гПШ
pidusaalist) ümberehitatud end. maapäeva saal. San nuhse saa i
(kus m a ä p S istanguid peeti) seinu i l u s U * ; k õ r g e paneel,
mille ülemisse äärde maalitud koigi end. Saaremaa mõisnikkude v-.i
landraat V г. Mühleui too). Saali lõunapoolses
o S s Ä i , u u t seinal kõigi 30 piiskopi nimed kivitalrvlie
raiutud. Altaril vana piltidega piibel 1729 a. Kabeli seinas
Sanctuarium
(seinakapp), milles pühi armulaua-rilstu
jne. hoiti.
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„Ekesparre" saalis — О. v. Ekesparre, end. rüütelkonna;
peamehe, mälestuseks nimetatud — on seinal tolle pilt (kunstn.
parun Sassi töö).
Lossi all olevat võlvitud salakäik, mis muiste ulatund
Kaarma kloostrini (13 km.). Maa-alusele korrale, mis 4 m.
allpool maapinda, viinud vanasti 11 ust, mis nüüd enamasti
kinni müüritud. Siin kaev, supelruumid jne.
Lossi teisel korral asuvad tähtsamad ruumid. Umber õue
käib koridor, piiskopi tornis on rüütelkonna ajal restaureeritud tuba Saare kuulsa maamarschall Buxhoeveden! auks, edasi
end. piiskopi rohkearvulised eluruumid Ja ta pime magamisruum. Nurgaotsast läheb trepp läbi müüri kantslisse, kust
piiskop väljasolevat rahvast õnnistas. Vangitornis sügav,
lossikordadest läbi ulatav „lõukoerte auk", kuhu hukkamõistelud heideti lõukoertele, sellega on ühendatud vangikoda ja
kohtusaal.
Öue vasakupoolsest esinurgast keldrikorral viib uks köögi
ja supeltoa kõrval olevasse ruumi (mis kinni müüritud oli),
kust a. 1785 leiti „ m ü ü r i t u d r ü ü t e l " istumas ja rüütli
pantsris ning elusalt vangistatu miljöös (laud, veekruus, leivajäänused jne.). Elusalt müüritud rüütlist oli järele jäänd
pooleli riietatud luukere, mis puutumisel ära pudenes. Andmete puudumisel ei saa kindlaks teha, kes oli Kuressaare
lossi müüritud rüütel, muinasjutte on tekkind mitmesugusid.
Lossi päästniseks on teatud tunnid. Vaatamiskäike juhib
ja seletusi annab säälsamas lossi õuel kivimajas elutsev
raamatukoguhoidja.
Saaremaa muuseum Kuressaare lossis — lossi õuel kivimajas, asutatud Saaremaauurimise Eesti Seltsi („Estnischer
Verein zur Kunde üesels", asut. a. 1818) ettevõttel. Antropoloogiline ja etnograafiline muuseum, kus umb. 700 eks. muinasvara üksi Saare, Muhu ja Hiiu saarte vanust haudest ja
maalinnest. Kaevamisi toimetati а. a. 1865—1880, neis leitud
kivi- ja pronksajajärgu tarberiistade kohta avaldas Saaremaa
õpetlane ja muinasteadlane Holzmayer lähema trükitud aruande a. 1880 „üsiliana" nime all.
Muuseumi muinasvarad tähelpanu väärilised eriti seepärast: 1) et nad pea kõik on leitud Saare-, Hiiu- ja Muhumaalt,
2) et nad pea kõik kuuluvad kivi- ja pronksajajärku ja 3) et
nad pea kõik on algupärandid. Võõrasmaade, näit. rooma*)
muinsusi on muuseumis umb. 50 eks.
Muuseumis on ka mitmeid üldise tähtsusega väga haruldasi
ja kõrge vanusega muinasasju, näit. hõberahad 978—1016 a„
enneajaloolise inimese kivistund sääreluu ots (mis õpetlasteilmas haruldast tähelpanu äratand ja mille eest üks inglise
muuseum 1000 naelsterl. rohkeni pakkund kui teised), aasta*) Lähemalt B. Toll, Die römischen Altertümer im Museum
des Vereins zur Kunde üesels. (Lossi raamatukogus.)
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tuhandete eest ilmast kadund (siluuri ajajärgust) menvähkide
kivindid kivipankes (mida samuti mitmed kuulsad välismaade
teadusmehed uurimas käind), metshärja kivinend pealuu (leitud Volga äärest, neid 6 tükki terve ilma kohta, Briti muuseumi esitaja hinnand väärtuse mitme miljoni Emk. peale) jne.
Kirikud- Lossi kirik asub piiskopi lossis, 14 sajangust alates ligi 300 a ümber kirikuks olnud, pärast seda daani, rootsi
ia vene valitsuste aial üle 100 a. viljaaidaks olnud. Kui Saaremaa mõisnikud lossi omandasid (a. 1836), seati pärastpoole
kirik kordi (a 1868). 1910 a. ümber, lossi viimase paranduse
ajal ehitati kirikuruumid ümber. Praegu seisab tarvitamata.
Laurentsiuse kirik — Kubermangu t., Ev.-Lut. usu koguduste päralt. Asutatud piiskoppide valitsuse ajal 1522 a. umber,
n i oinale koguduse saand. Algul asund kirik lossi ääres kus
praegu linnapargis hauakividest monument). Põlend a. 1612
maln S i s ehitati praegusele kohale, kuid hävitati 710 venee pooit jähe ära' mil linnaelanikud ka
õtsa said Lõpulikult ehitati ja parandati uuesti a. 1733. Kiriku
ventaari hulgas eeskirikus veel daaniajast 12 haruga kroonht "r (1643), kolmas kroonlühter 16 haruga (1635 ja k.nkukott
hõbekelluksega
(1640). Altaripilt
Valter,
maahtoo
Tallinnast.
Nikolai kirik — Lossi t., apostl. usu kog. — e n t . a. 174S
puust ja a. 1750 pühitseti Lykia M y r a ^ « Я Р Й Й А
Nikolai nimeliseks. Vene keisermna Katar ma II j } ™ * £
ehitati 1786-1790 а. a. kivist. Kiriku 6 kella viidi ilmasõja
ajal venelaste poolt ära teadmata kuhu.
Metodistide kirik. ehit. ja pühitsetud a. 1912. .Oreli annetas Ameerika misjoniselts.
VANAD MAJAD:
Raekoda - turuplatsi ääres. Ehit. а . а . 1654-1670 roots,
kuberneri (Tallinnas) de la Gardie ajal, kes linna tahtis tööstuse ja vabakaubanduse hansalinnaks tõsta, mis ka teostus.
Samast ajast uksekohal kiri: Se mper o f f i « t o t a n g a r. ut.h а
hominum consulens et soc.etat. АШО ^ J r * * •
Щ
täidab ta oma kohust inimsuse kasuks ia seltskonna heaks.
Aastal 1670").
. .
.
,
А 1710 põletasid venelased ka raekoja maha, ainult eeskoda'jäi nii Jord terveks, et esialgul seal jumalateenistust eesti
kogudusele võidi pidada.
Pärastpoole restaureeriti ruumid uuesti, loru on a. 1847
ehitatud.
Raekojaga ühel ajal on ehitatud ka praegu turuplatsil olev
trepikujulise otsaga maia - - kaalukaaks Lipul aastaarv/ ja
tähed: 16 А К 54. Praegu siin kauplused.
Laurentsiuse koguduse õpetaja maja, Kauba ja Turu t. t.
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nurgal, on üks
vanemaist
majast.
Ehitusaasta
täpselt
teadmata.
Maja Pikal t. 44 (prae«. B. Tolli m.) on viimase piiskopi
Münchhauseni (1541—1560 a.) ajal ehitatud.
End. „Ranna ait" — prae«. Vildenbergi vabr. hoone
Veski t„ eliit. a. 1663. Kakssada aastat oli „Ranna ait" viljaladuks merirannal, kust vilja õtse laevale laaditi. 1726 a. olnud
viimane laev aida juures ankrus ja laadind vilja peäle, pärastpoole hakatud paatidega vilja laevule vedama. Meri oli sedavõrd juba sadamast taganend.
Maias Pikal t. 56 (ргаек. Freundlichi ni.) elas Saaremaa
tähtsam õpetlane Dr. Joli. Luce.
„Kantsel"
- Kubermangu t. 14, kus ргаеки asub Eesti
Panga osak., olevat suusõnaliste teadete jär«i eliit. 18 sajangu
teisel poolel kelle«! Ulinski poolt võõrastemajaks. Kuid et
ehitaja omavoliliselt kindluse voodrikive ehitamiseks tarvitand, saadetud ta Siberisse ja maija paigutatud kroonu kantseleid (ja ametiasutused), kust ka nimetus „kantsel".
Kampenhauseni maja - Komandandi t. 9 (praesu H. Melnikovi omandus). Kampenhausen oli Saaremaa asekuberner
а. a. 1783—1797 ja ehitas omale maja, mis maavalitseja ma
jana oli omalajal nägusamaist linnas ja mida senni tema
nimega nimetatakse.
O. Polli maja - Lossi t. 6, üks vanemaist ehitusist, seisab
maa-aluse võlvitud tee kaudu lossil» ühenduses. Vanasti
olnud sel kohal klooster.
Kuressaare apteek
Turu t.
on üks vanemaist tiestis,
praegu mag? A. Alliku omandus. Esimese apt. asutas .1. Zimmermann a. 1680, mis a. 1710 maha põles. Uus ehitati a. 172.1
ja toodi a. 1800 praegusele kohale.
Grosvaldl maja — Lossi t. 11, prac«u E. Nolkeni oma, kus
Saarte Ühispank asub — on tähtis kui Dr. Normanni ja (irosväldi elukoht. Dr. Normann on Kuressaare muda- ja suplusasutuste isa ja Orosvald kodulinna ilupuiestikud ilustand
(omal kulul). Esimese omanduseks oli maja 1840 aastast, ürosvaldi oma a. 1861—1871).
Bergmanni majas — Lossi t. 5 on Vene keiser Aleksander 1
a, 1804 siinsete mõisnikkude poolt valmistatud suurel võõraspeol viibind,
Körberi majas — Vaeste t. 4 elas end. Anseküla õp Martin
Körber, kes kirjanduse põllul töötanud, milline töö Saaremaa
kohta väärtusline.
VAREMED:
Vildenbergi nahavabriku varemed
- S. Mere t. tuletavad
kurvalt meelde siin enne õitsend suurtööstust. Hoonete pindala on 7 hektari, suurem korsten (36,2 tn.) eliit. а. 1900, vähem
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(in и,)
а 1906 DU üks suurimaist nahavabrikuist end.
Venemaal. Ilmasõja ajal põletasid venelased sakslaste tuleku
kartusel vabriku maha.
Pstnealrstda"
Tolli t. 3, oli üks kaunimaist ehitusist

KurU^esalustatud fassaadiga. End. klubistal, а 1827

С ( i v . Rose omandus, siis Ungern-Sternbergi la viimaks
Unna ..mandus. Ka selle põletasid venelased 13. okt. 1917 a.
sakslaste hirmul maha.
Linnas on veel mitmeid ahervarsi venelaste poletamissüsteetni mälestusena.

Kuressaare park.

SS

KÄhkS:'u,lked saa"

üllatavad saared kastanid ja teised lehtpuud mil edeKeset
seas parki on Kuur,ed »ma allapoole kasvavate okstega. esisel suviõhtutel näilisai
kontsertsaal >^">ra.m«a. mill- - ,
d
haua kividest
sas kõlakojas mängib muusika. WTgls_ <шauc
monument daanikeelsete pealkirjadega а. а. 15У5, LÖS/ te
Laurentsiuse kiriku J°f«t v i j b t e e kindlusse ja lossi.
kustänavad:
paistavad^ valkjate
müüs l t . Pikkt.
vanalaadiliste
kivi(üle 1 km.). Tolli t.. Veski t. udega ja
ridega kivimajad kõrgete
katuste«,i.
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Valli puiesteed looklevad ringi ümber kindluse vallide, kui
ka vallide peal paari km. pikkuselt. Neilt avanevad kaunid
vaated lossile, kindlusele, linnale, lahele.
Peale selle on ilupuid linnas mitmes kohas tänavate ääres,
kuna iile masiivsete kivis-aidade pea Igal sammul paistavad
hämarad ja rohtund põlispuiestikud, mis esialgul mõjuvad
isegi raskepäraselt.
Uhls-ReaalKÜmnaasuim — Pikk t. 31, väärib tähelpanu uuemate ehituste seas. Ta ehitati sõja eel vanast gümnaasiumi
majast ümber. Katusel tähetorn.
Kalmistud: Kudjapä — 3 km. linnast Orissaare poole, vasakut kätt Vi km. maanteelt. Vana ordurüütlite ja Saaremaa
aadeli kalmistu, kus sugukondade kabelites alal hoitakse sarkofaage ja kirste selle end. eesõigustatud klassi perekondade
korjuste jäänustega. Siin on ka huvitavaid haude, ehiseid,
peal kirje.
Siinsamas ka harilikkude linnakodanikkude kalmistud —
ev.-lut. ja aposti, usu omad.
Tervismuda, mille omadused ja tekkimispõhjused ligikaudu samad, mis Haapsalu omalgi (vt. Haapsalu kirjeid.), leitakse Kuressaarest 4 km. linnast loodepool olevast SuurLahest (Suur Viik) — järvest, mis umb. 4 km. pikk ja 2 lai.
Tervismuda on lahe keskpaigas põhjakõrgendiku korrana,
milline kiht 7—8 jalga paks on. Muda võtab oma alla Уз lahesuurusest ja neid lademeid on siin arutu rikkalikumalt, kui
Haapsalus või Pärnus. Kuressaare tervismuda erineb oma
välimuse poolest teistest Kesti tervismudadest täiesti. Ta on
rohekashall, kilesarnane; veest väljavõetuna laguneb hallikaks
vedelavõitu pudruks. Näppude vahel hõõrudes liivateri või
lubjakarbikesi ei tundu (nagu Haapsalu omal tundub).
Suur-Laht oli vanasti mere käär, praegu Saaremaa suurim
järv (2 korda suurem, kui Ülemiste järv Tallinna juures),
merega — Paadla lahega — ühenduses Nasva jõe kaudu.
Marschruut linnas: Orissaarest tulles Kubermangu t. —
turuplats — Lossi t. — loss ja ümber lossi ning linna ilupark —
merirand — Vana Sadam — Tori küla — Suur Mere t., Viidenbergi vabr. varemed — Tolli t. — Pikk t., reaalgümnaasium — Kohtu t. — turuplats ja selle ümbrus.
KURESSAARE LÄHEM ÜMBRUS.
Kudjapä kalmistud (vt. eelpool) — 3 km. linnast Orissaare
poole.
Loode tammik, linnast mõni km. just vastupidises suunas,
siuna pääseb jalgsi läbi Tori küla ja paadiga Vana-Sadamast.
Järve kõrge liivakallas põlise männametsaga, Loodest
15 km. edasi merekalda lähedast maanteed mööda.
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Kaali järvele ja Valjala maalinnale pääseb raudteel, kirjeldust vt. eelpool marschr. nr. 44.
Muud kohad, vt. marschruudid nr. 46 all.

46. Marschruudid Kuressaarest.
1) Karla — linnast 19 km. loodepoole. Rohkesti „kadakase" Saaremaa kadarikke. Suur, ilus kirikumõisa Puiestik,
millest hõbeselge küngaskaldane, sügavanõve me ja kääruline
К lab voolab ning mille jooksu tamm keset pmest.kku
sulub Puiestikus põliseid leppi ja mände, allee aar ele istutasud vahtraid, saari ja muid puid. Puiestik, yastaso ev kirikumõisa rohtaed ja kirik on piiratud põlise rnannarnetsaga.
Väike kuid suurte akendega nägus kirik on ehit a. 1842.
Esimene № l a kirik on pühitsetud 22. juulil 1313 a. Veel enne
seda olnud Karla mõisa kohal klooster Kärla kalmistul puhkab
Saaremaa vägilase Suur-Tõllu loo k.rjapamja - Peeter Süda.
Pisut kaugemal põhjapool (5-7 km.) asub Karu, vol jarumetsa iärv metsarikaste kallastega ning mitmete temas asu, « « * ! « £ cnnS neist 4 kaetud metsaga, kus rohkesti
na" fpuid võS Sa m1,id")
üks suuremaist ja kõige kaunim
nasipuiu w ui juesuiei« ,
sügavus О narahu juures
^ m ^ " p õ ! ! j a p ^ e s ^ s ^ o s t u ^ a s . Järvele palju rännakuid igal' aastal - „puhastuslennud
Kihelkonna põhjaservas, Kandla piiris. Llhullnna maalinn.
Hirmuste mägi - Karla ja Anseküla kihelkondade piiril,
siit paistavad korraga 7 kirikutorn,.
2) Mustiala pank - linnast 40 km. põhjapool, sunnis sinna
tl i s t * Ahi Karla (vt
D). 5 km:i pikkune kõrge paeÄ a nik kohati 35 m.( üle meripinna. Ebaühtlane pankkalju.
koosneb paksoist valkjashalleist tihedaist dolomiidi- ja ohemaut pehme st kollasist n.erglikihtest, mis vaheldumisi ukse? e peältesnvad Pank kerkib kolmes astmejargus -esimene
ärk on natuke allpool veepinda ja langeb järsku umb. 20 m.
Sia sÜKavusie. Selle veealuse kalju vastu veerevate murdiainteõuge tekitab kohina, mis 20 km. kaugusele selgesti kuuukse
äinte liikumisest veealuse kalju seljal on tekkind laias
Doolr'ingis vai. juga, mille tagant vesi märksa tumedam paisS T e l n e t r k on sakiline ja
f ^ y ^ ^ \ g &
ninna ning kolmas on teisest 6—7 m. veel Kortemai Asimtu
kerkivadMärsult ja kohati on lätetest õõnsaks uuristatud.
Pangalt toredad vaated kaugele: ulgule, siis Hiiumaa metsaviirule ja edasi kõrgele Ninase rannale, kus 1917 a. sügisel
Saksa sõjaväed maale tulid.
rt Kaarma kirik — linnast 13 km. põhja-kirdepoole, esimest 8 km võib sõita raudteel. Kirik gooti stiilis, laevolvid
lasuvad 3 sambal, ehit. arvat. XIV sajangu lõpul, uks vane267

maist Saaremaal. Tema ukse kolial kõige vanem kiri, mida
eesti keeles üldse tuntakse:
SEL AASTAL
ON SEE KIRK WAL
MIS SANUD
PETRI PAE
WAL AN 14Ü7.
Kirikus on ka vanaaegseid skulptuur- ja maalikujusid; uus
altaripilt on kunstnik 0. Mölleri maalitöö Saaremaalt (üks end.
Kaali mõisa omanik).
Kiriku lähedal Kaarma vana mõisa rohtaias on kloostri
varemed. Samuti kiriku juures on Kaarma maalinn, kus saarlased a. 1261 pealetungivate sakslaste ja daanlastega lahingut
lõid.
4) Kihelkonna kirik — linnast 33 km. loodepoole. üooti
stiilis ehitus, asub end. kloostri kohal — ilusal, saarte ja merilahtetega vahelduval rannal. Kiriku lähedal Kihelkonna maalinn, Pidula piiris.
5) Vilsandi saar - Kihelkonna lahe suus, Saaremaa läänerannas, vastu ulgumerd. Üle lahe paadiga sinna 5—8 km., kuid
Vilsandi oma rahvas käib oina saare ja Saaremaa vahet ka
hobusvaukriga läbi mere, sest Vilsandi lõunapoolse ääre ja
Saaremaa neemede vahel on meri madal ja palju, laide ning
saarekesi. Mõne saja aasta pärast pole Vilsandi enam saar,
vaid Saaremaa poolsaar.
Pikki üle 7 km-lise saare madal pacseljandik, saare selgroog. Selle külgedel kobarates 30 talu põlise pilliroo katustega; mõni päris villa; ümber karjamaad ja viljaväljad; kaugemal mets; rannas solistavad pardid. Idülline saar.
Saare läänepoolses tipus valendab Vilsandi kõrge tulitorn — ilmalaevade teenäitaja — üksikul pacrüukal, 44 m.
maapinnast; jalal meeskonna hooned. Ümberringi merel väikesed laidud, kaljused lagedad saarekesed, — ulgumere lainetest uhutud - need ongi kuulsad „liiinusaarcd".
Nende korraldaja, tulltorni ülem hr. Toom jutustab, kuidas
ta oma algatusel aastat 5 enne ilmasõda nad rentind ja lindude
kaitset sisse seadnud, mida nüüd Tartu ülikool oma eestkostmise alla võtnud. Põline vilsandlane, kes siin lainete üksilduses end kodu tunneb, räägib ta uskumata lugusid üniuikeelest
ja sotsiaalelust.
Sestsaadik kui kaitsel antakse, olla meriliuiiud meie maa,
või vähemalt selle Vilsandi nurga agarateks propagandistideks. Nad tulla siia iga kevadel ikka suuremates parvedes,
kaasa tuues mitte ainult oma suguseltsi, vaid ka vastujuhtuvaid tuttavaid, kellele linnukeel! neid saari kiidetakse, kus
sind keegi ei puutu. Ja siis pesitsetakse oma tutvuskonnaga
muretalt üksteise kõrvale paepinnale maha, nii et vaevalt
kohta leiad kuhu astuda.
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Kui ülevalt tulitorni tipult üle määratu veevälja vaatad,
kuhu Saare madalad neemed ära upuvad, tunned end ninaotsas olevat. Vaat kuhu meieaja askeldustest väsinud, vpiks
mõni Robinson end väljapuhkama tulla.
.,
Vilsandlased on ehtsad merimehed, talude noormehed sõidavad ilmameredel suurelt jaolt väljamaa laevadel. Mensoitjate eripärasus paistab siin isas asjas: inimeste olemises, jutus,
maja välistes ja sisemistes asjades jne.
6) Ruhnu saar — keset Riia lahte. Siia teevad juhuslikke
sõite kas lõbureisiks või ametiasjus laevad Kuressaarest,
harvem Tallinnast või Pärnust, millest siis ka sõitasoovijaile
a i a

^ e C t a s i S a S S f i h s e d koordinaadid: 5 7 ° 4 8 ' . p õ h ^
laius ja 23" 15' idapikkus (Greenv.). Pikkus 5И km. laius ЗЛ
km pindala U rtkm.. 598 hekt. metsa (okaspuu), 13 hekt a.am a i a hoonete all, põldu 127 hekt, heina- ja aasamaid 264
hekt. umb. 20.) hekt. liivast randa. Saare umber hulka kaugeid
madalikke; on oma hää reidi koht laevade jaoks ja p.kk
^ S a a r e l üks küla 28 taluga, 283 elanikku, mis rootsi tõugu.
Saare harjal tulitorn. Saarel uus nägus kivikirik, vana puiikirik nüüd tarvitamata (üle 200 a. vana). Kinkopetaja on
^ M e e s t e g a saab eestikeele abil enam-vähem juttu ajada,
naised räägivad ainult igimuistist rootsikee t - siinne kodune
keel Hallid, paksud, villased riided ja hulgenahast karvased
pas.iad, kaabu, must kaelaside, omapärane mer.poegade näotüüp ja karakter, naiste riided, patriarhaalne kord ja elu ühine
põllutöö ja saaduste jaotamine, ühine kalapüük ja hulgekutt imine ning saagijaga.nine. külavanema suur võim), majade laad
£ ruumide jaotus, igas peres hülge rasva keetmine ja nahkade
parkimine ning igatliiki püsside (ka vanad omatehtud hääd
tulikiviga hülgepüssid) ja hülgejah. muude abinõude kollektsioon — kõik see pakub üllatavat uudist ja huvi.
ma väikeste kahemastiliste, enamalt lahtiste purjekatega
sõidavad nad igal suvel teistele Kesti saartele ja laidudele
hu gelähile, nad käivad oma laevukestega kogum Soomes
Ahve
aä saartel hulgi!. Mõnel aastal, niiviisi kodust kauge
mööda võõraid saari ümber ajades ja jahti pidades, appa nad
muu seas vahest umbes 7.000 huiget maha. Palju juhtumus,,
Pa,i

Ruimus Si oi"lHnapärane maailm, seal elatakse praegu niisama
gu mõnisada aastat tagasi ja osalt ka samades mahdes Kua, mis saare madalamal lounapooo sel külje asub
n vist küll palju üle tuhande aasta vana sest saare elanikud
on vanade kuulsate viklngite Järeltulijad
Rulmlaste väljanägemine, omapärane elu, vanaaegne rootsi keel elumajade
aotus lühidalt öeldud - kõik nende elu ja olu jätab võõrale
niisuguse tundmuse, nagu oleks ta Roots, rahva etnograafilise
muuseumi sattund.
269

47. Mööda Hiiumaad.
Hiiumaale, Heltermaa sadamasse, pääseb 3—A korda
nädalas Haapsalust laevaga. 42,7 km. — paaritunni sõit. Korralikku ühendust peavad laevasõidu ameti aurik „Endla" ja
väike eraaurik „Hiiumaa" — Uuest-Sadamast (vt. Haapsalu
kirjeldus).
Sõit Haapsalust Hellermaale on mõnus, lõbus. Reisijad
asetuvad laeval koduselt, sõbralikult паки ühises toas kutsutud võõrastena; sobib jutt. Teekond võimaldab uusi teadmisi,
muljeid, mõtteid.
Laevatee käib saarekeste, laidude ja rahnude vahelt läbi.
Mõned nendest on ainult väikesed täpikesed meres, teised
jälle pikergused nagu metsaga kaetud ribad, kui vöödid läiklevas vees, kolmandad on sakilised, lihtsalt ütelda: üks ilusam
kui teine.
Vasakule käele jääb Rukkilaid (tulitorniga) ja Läänemaa
kallas oma lahtedega, käärudega, neemedega, kaugemal lõunapool mustavad Sömeru, Lia ja Tatiks! saarte siluetid, paistavad mandri otsas merekaldal Rohuküla sadama (Haapsalust
km. 12) sõjaaegsed ehitused ja varemed. Põhjapoole aga jäävad Vormsi ja Hobulaidu (Hestholm) saared ja väikesed laidud, nagu „Rukkipea" ja „üdrapea"; siis tulevad Heinlaid,
Oralaid, Kadaklaid, Kakrilaid jne.
Heltermaa. Siit autobussi ühendus mööda rannalähedast
maanteed 1) edelapoole üle Keina Emmastesse (35 km.) ja
2) põhjapoole — Kärdlasse (28 km.).
H e l t e r m a a sadam on Hiiu idarannal, mahutab mitu
laeva. Elavalt käidav ühendus-punkt. Sillal märkad kohe
tüübilisi hiidlasi, silmapaistvalt erinevad just mehed mannermaa elanikkest omapärase näolaadiga. Meeldiv-energilised
kujud. Elupõliste meremeeste tüübid.
Sadamast pool kilomeetrit kaugel väike alevitaoline Heltermaa. Ühes suuremas hoones postkontor.
Maastik, on väga iseäralik ja läheb meie harilikust maastikpildist palju lahku. 5—6 km. laiuse mereäärt mööda on
maapind paekivi kildudega ülekülvatud nõmm, alt paistavad
paekivilademed. Niisuguse maa peal ei kasva mingisugust
rohtu, isegi sammal on visa sigima. Uksi kräsused vaevakased
ehk madalad kadakapõõsad siginevad niisugusel paelademikul.
Kaugemal põllukesed, elamud, popsikohad. Ka mõned
suuremad külad asuvad Heltermaa sadamsilla lähedal, näit.
Aruküla. Pühapäevadel on sadamasild tähtsaks inimeste kokkuvoolu kohaks.
Talumajad on enamasti kõik ühe plaani järele ehitatud.
Elumajas on üks ots rehe ja rehe-aluse all, teises otsas asub
elumaja, mis mõnel pool kaheks kuni kolmeks ruumiks on lahutatud. Vastu reheseina, toa keskel on ahi. Pliit, mille peal
sööki valmistatakse, seisab ahju vastas toa nurgas.
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Heiterinaalt Keina poole sõites kütkestab pilku mannermaast mitmeti eralduv Hiiu loodus ja maapind. Madalavõitu
lubjakivine rannik. Harvavõitu kaasikud. Kaskede all madalad kadakapõõsad. Paiguti jälle laialdased randlagendikud,
kus pole muud taimestikku kui rässakad kadakapõõsa tutid ja
kidur rohi. Kaugel silmapiiril mõni harv metsatukk. Suurvee
ajal virutab vahest vee üle merelähiste karjamaade. Lained
uhuvad siis mõnes paigus maanteeni, mis lookleb merest kohati kilomeetri kaugusel. Hiiu maastik pildistub üldiselt kurvatoonilisena. Kuskil metsaveerel üksikud hallid, kivist rehealustega talumajad, igand, luitund ehitused.
Umb. 6 km. Hellermaalt läänepoole on Pühalepa kirik ilusa
puiestiku keskel. Vagajutt Pühalepa kiriku asutamisest käib
järgm.:
Esialgul tahetud kirikut praegusest asukohast 12 versta
eemale Kuriinäele ehitada, aga kurat kiskunud kõik müürid
maha, mis päeval jõutud ehitada.
Arvates, et see koht Jumala meelepärast ei ole, otsustasid
pühad mehed kohta nii valida: kaks ühel päeval sündinud
härga rakendatud vankri ette, mille peale pikk palk pandud
ja lastud härjad oma pead edasi minna. Härjad läinud edasi,
künni nad tiheda metsa sees ühe lepa taha kinni jäänud,
.liimala juhtimise järele ehitatud sinna kirik ja antud sellele
vastav niini „Pühalepa".
Pühalepa lähedal Hiiumaa end. tähtsam mõis — S u u r in õ i s. Suurmõisa valla pindala on 26.379 tiinu, elanikka ligi
4.500. Mõis vanalaadiline massiivne ehitus määratute kivist
kõrvalhoonetega, laialdane puiestik, ilutiigid. lusthooned.
liigid rohtund, puiestik metsa ja rohtu kasvand....
Maanteegi siin sirge ja puudega palistatud. Edasi Vaimla
mõis, siis Putkaste mõis. Igalpool asunikud ehitavad, harivad.
Selle järele jõuab К e i n a kirik ja alev, Pühalepast maanteed
mööda km. 12 edelapoole.
Keina kirik, kui katolikuaegne ehitus, on kõige vanem Hiiu
kirikute hulgast. Ta asub saare kagupoolses käärus Kassisaare
vastas oleval mererannal, ilusate vahtra- ja kastanipuude keskel. Kiriku ümbrus on viimasel ajal alevi kuju omandand.
Siin on postkontor, vallamaja, kauplused ja käsitööliste majad.
Ka oli H. Holmbergi auruveski, sae- ja villakraasimise vabrik,
mis mõne aasta eest tuleohvriks langes.
Keina kihelkond on Hiiumaal ainuke koht, kus põllumees
omaga välja tuleb, mujal ostetakse vilja ligi. Ta on ka üks
rahvarikkamaist kihelkoudest saarel ja üldse Läänemaal. Siin
Saare põllupidamise keskkoht, põllumeeste selts, laenu-hoiu
ühisus jne.
Keinast samas edelasihis km. 17 veel edasi jõuame E m m a s t e s s e — Hiiusaare lõunaotsale.
Emmaste kirik on kirikute hulgas kõige vanem ehitus. Ta
asub samanimelise mõisa lähedal ilusa männametsa sees. Em271

mastti kiriku alla kuulub veel Mänspää ahikirik, mis kiu. 17
loodepool seisab, saare loodepoolses käärus.
Emmastest saare lääneranda mööda (küla- ja metsateedel)
üle Mänspää tungida Kõpu poolsaarele oleks vast tüütav, seepärast tuleks Emmastest autobussiga ehk juhusliku purjepaadiga tagasi sõita Heltermaale, et Pühalepast ja Suurmõisast
alustada rännakut Kärdla poole — põhjapoole ja siis mööda
põhjarannikut lääne poole kunni Kõpu poolsaareni.
Kui meriteed mööda Heltermaalt Kärdlasse sõita, siis pakub
see oma saarekeste, laidude ja kääruliste lahtedega, mille peäl
metsad roheliselt tumenevad, veel enam Ülitundelist üllatust
kui Haapsalu-Heltermaa joon. lit liivaseljandikkest mööda
pääseda, peab laev mitu kõverat käänakut tegema, sellest
lulebki, et postmaanteea mööda Heltermaalt Kärdlasse ainult
28 km. on, merd mööda aga peab laev üle 50 km. jooksma,
enne kui ta Kärdla sadamasillani jõuab.
Lõbus on ka maanteed mööda sõit Kärdlasse. Sellel maanteel esineb terve Hiiumaa idapoolne loodus vaataja silmale.
M a a n t e e d ja isegi külavahelised teed on Hiiumaal eeskujulises k o r r a s . Nad on siledamad ja õigemad kui isegi
Viljandimaa ja Tartu maakonna teed, nad on keskpaigast
kõrgemale võlvi aetud, et vihmavesi nende pealt kohe peale
sadamist maha voolaks. Hiiu maanteelt ei leia ühtegi roobast,
ei auku ega suuremaid kiva, mis Tallinnamaa maanteedel nii
harilikud.
Heltermaalt Kärdla poole sõites tuleb esiteks paene nõmm
kräsuste kaskedega ja kadakapõõsastega, mis siin väikeste
heinakuhjade taolised on, mille kallal lambad oma kärneritöö
teind. Et nendele maapind küllalt toitu ei anna, siis söövad
nad kadakapõõsa noori võsusid. Kaugemale sisemaale sõites
tuleb ka kuuse- ja männimetsa ette, kuid neist palgimetsa ei
saa. Kuused ei tõuse üle kolme sülla ega kasva jämedaks.
Kui paksus juba 4—5 tollini on jõudnud, hakkavad nad kidunema ja seest mädanema. Maapind on puhas paas, kuuse
juured lähevad pinda mööda otsides edasi, aga ei leia enesele
sealt ei kindlat peatust ega toitu. Sisemaal võib soode servadel ka haavu ja ilusaid leppi leida. Need on kaunid, paksude,
lihavate lehtedega kohavad emalepad, mis maastikule iseäralise veetleva ilu aimavad. Suuremat metsa, millest ka ehitusematerjali saab, on ainult saare loode rannal leida. Aga praegu
on see suuremalt osalt juba paljaks laastatud.
Kus vähegi veel põlluks kõlblikku maad on, sinna on hiidlane oma konksadraga kohe põllumaa loonud. Teel Heltermaalt Kärdlasse on mitu väikest küla.
H i i u - K ä r d l a k a l e v i v a b r i k asub saare kirdepoolsel
rannal väikses alevis, milles umbes 2.000 elanikku. Alev on
muidugi selle läbi tekkinud, et 1827 a. parun Ungern-Sternberg siia kalevivabriku asutas. Alevi kõige tähtsamaks osaks
on sellepärast ka vabrik ise, mis sõja ajal seisis, kuid nüüd
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vastaval määral tööd alganud. Kärdla kalevivabrikus valmistatud kalev oli ja on praegugi veel tuntud headuses, mida
suurel mõõdul väljamaale veeti ja mille järele ka siseriigis
nõudmine haruldaselt suur seisab.
Kärdla alev on Hiiumaa elu-olu keskpunkt, siit saab hiidlane oma välissaadused: riie, raud, arstirohud jne.
Siin einelaud, pagariärid, kauplused, apteek, jaosk. arst,
tarvitajate ühisused ja muud seltsid, kõrgem algkool, tööl.
ametiühisuse raamatukogu jne. Suuremaist ettevõtteist peale
kalevivabriku veel telliskivi tehas.
Kärdlast maanteed mööda läänepoole on umb. 15-dal km:ril
R õ i g i kirik — loodepoolses saare käärus, mereääres.
Rõigi kirik on ehitatud 1624 a„ asub Kõrgessaare lähedal
Pihlamäel. Ksialgu oli ta Keina abikirikuks aga umbes saja
aasta eest iseseisvaks koguduse templiks saanud. Rõigi abikirikuna on Kõpu poolsaarel asuv Kõpu kabel, mis Rõigist
km. 22 mööda maanteed edelapoole on.
Siinsamas. H i i u - К õ p u s, Kõpu abikiriku ja Ülende talude
vahel siigavliivase tee ääres seisab aukartust äratavana igivana pärnapuu, mis kahlemata sajanguid on vaadelnd ümbruskonna maastikku. Ta on nagu mingi huvitav eksemplaar
vabaõhu muuseumist — sakiline, paari meetrilise läbimõõduga,
omapärase krooniga, kasvult madal ja tüse — „püha pärn",
mida end. ajul on ehitud riidehilpudega, melitatud ohvritega —
rahad, heitmisega ta õõnsasse südamme — ja palutud talt abi
haiguste vastu.
Kõpu poolsaare lõunaservas, Kalama sadama rannas on
väike puust kabel, mis mõnesaja aasta eest ehitatud ning
mille ajaloost kohalik rahvas meriüärseile nurkele iseloomulikke lugusid teab jutustada.
Kõpu poolsaare otsal on R i s t n a tulitom. Teine Hiiumaa
tulitorn on põhjapoolse poolsaare — Tahkona otsal, Tahkonamajak. Saare muude sadamate hulgas on Orjaku sadam tähtis
sellepoolest, et pakub talvel laevadele varjupaika, kivivalliga
rnerepoolt kaitstud. Mainitud sadama lähedal ehitatakse rohkesti laevu ja tehtakse nende parandustööd.
Hiidlased on hääd merimehed, rohkete laevade omanikud,
sõidavad ilmarneredel. Rahvas lõbusa olekuga ja hää tujuga.
Lasterikkad perekonnad. Saarel hulka murrakuid,* peaaegu
igas külas oma murrak. Kiine oli rohkesti rootslasi, nüüd
eestistund.
Kt Hiiumaa mitte kauges minevikus merest tekkind, annab
selget tunnistust keset maad oleva Pihlaksoo rabast laevakaarede ja muu osade leidmine, mis hiljuti soo seest välja
võeti. Peale selle tunnistavad seda suured raudkivi mürakad
küngastel, mis seisavad teravat otsapidi maa sees. Sarnastel
kividel on näha sügavad kriimustused, mis on liikuva jää töö.
Maapinna põhi on kõva paas, merepõhja savi ehk tuiskav
liiv, mille tõttu ka viljakasv puudulik ja kohati võimata.
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Saarel asuvad elanikud rohkem ranna lähedal (kust eelmised marschruudid läbi viisid), kuna saare keskel rabade ja
liivanõmmede tõttu rahvustik võrdlemisi hõredam.

48. Haapsalust Vormsi.
Haapsalust km. 15 eemal asub Vormsi saar. Ühendust peavad harilikud kalameeste purjekad ja sõit on odav. Sõidu
odavus tasub mõnususte puuduse. Haapsalu Vana-Sadamast
{vt. Haapsalu kirjeid.) hää tuulega paari tunni tee.
Juba Haapsalus sadama piirkonnas võib kuulda rootsikeelt.
Vormslased on rootslased, ainult mõni üksik Eesti perekond
asub saarel.
Elanikka umb. 5.000, — kokku kaheteistkümnes külas.
Saar ise on väike; umbes paarkümmend km. pikk ja kaheksateist lai. Rannaäärsed on lagedad, madalad kadakased nõmmed; saare südames on metsi, kuusikuid, männikuid.
Põldu on vähe ja seegi vilets; vili ostetakse, sama loomatoidus. Põllutöö teevad naised ära; mehed käivad merel:
kalal, või teenivad purjelaevadel madrusteks ehk veavad oma
luupidega kartulid Soome ja Rootsi.
Vormsi naised on suured ja tugevad, mehed nigelad ja
nõrgad. Lapsi on palju, igas peres tükki kümme.
Kõnelevad ainult mehed; naised kardavad võõrast inimest,
jooksevad eest ära või vaikivad ja pööravad selja. Suureni
hulk ei saa eesti keelest aru; meeste seas on harva mõni
üksik, kes eesti keelt ei mõista.
Huvitavad on naiste riided (nad käivad kõik alles vanaaegsis rahvariidis): kaenla alt põlvini ulatav must villane
volditud kuub; lühike, ainult õlgu kattev linane särk, selle peal
sinine jakk; punased säärikud, valged kapukad (sokid), nahkpastlid ja kirjud sukapaelad. Peas punasekirjud rätikud, vööl
nahkrihm.
Volditud kuued teevad naiste keha paksuks ja üksluiseks,
kohmakaks. Aga liigutused on neil paenduvamad kui Eesti maanaistel. Iseäralduseks on kirju villane kott käevarres, milles
sukavardad ja lõngakera; Vormsi naine kujub alati, töö juures,
puhates, teed käies, — ainult süües ja magades mitte.
Vormsil puhtus väga suur: elumajad on kõik rehest ja lautadest eraldi ehitatud, suurte aknatega, sagedaste valgete
potikivist ahjudega. Põrandad küüritud, puhtad riided peal.
Tänavaid pühitakse ja koristatakse iga laupäev. Suvel magatakse aitades; selleks on igal pere-liikmel oma ait.
Meie saarte kõige iseloomustavamaks jooneks on väiksed
tuuleveskid, mida igas külas mitmekaupa ridades näha. Rahvas on vastutulelik ja lahke.
Saarel on kaks kirikut: luter. usul. valge kivihoone, metsa
sees, kingu otsas; apostl. usul. — mitme väikse kupliga telliskivihoone lagedal väljal. Baptiste ja muid „ärganuid" on
rohkesti.
18»
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Hää on kevadel ja suvel viibida ja rännata saarel. Selged
taevad, kaunid õhtud, ilusad hommikud — kastevärsked, päevapaistsed. Sääl minna kitsaid metsateid kaudu, läbi tumesinakas-rohelise kuusiku; läbi punaka sambulise männiku, läbi
heinamaade . . . Kadakastel karjamaadel määgivad lambad —
mitmed kümned, vahel saiad; lehmad. Põldudel künnavad
punaste säärtega naised: puu-adraga, härjad ees. Karjalapsed
vahivad uudishimulikult, sõnnikukoormatega
tulevad teel
vastu naised, sukavardad käes . . . Ilus on säärane rändamine
võõrsil, kaugel, kui ci tea, kuhu õhtuks jõuad, kus ööd magad!
Vormsist Hiiumaale iile sõitma peab hariliku purjekaga,
sõit on võrdlemisi odav.
Palju kulukamaks läheb juba ülesõit Hiiumaalt maksma.

Muid m a r s c h r u u t e .
49. Pikuti läbi Kesk-Eesti, Võhma—Põltsamaa—
Jõgeva—Laiuse—Torma—Mustvee.
Kitsarööpalise jaam Tallinnast 119,7 km.. Viljandist Tallinna
poole 31 km. Võhmalt suur maantee õtse idasuunas Põltsamaale (25 km.), säält rohkem kirdepoole Jõgevani 28 km. ja
edasi Laiuseni 7 km., Laiuselt Tormani 15 km,, viimaselt Mustveeni 13 km. Võhma ja Jõgeva ning Jõgeva ja Mustvee vahel
autobussi ühendus. Autobussiga sõites võiks vast päevaks
peatuda ainult Põltsamaal. Jalgsi pikemal rännakul tuleks aga
teha käike kõrvale huvita mate kohtade juurde.
Võhmalt Kabala maanteel kirdepoole Arkma külani 5 km.,
siit 2 km, põhjapoole ja siis 2 km. kirdepoole —- Kabala mõisa.
Maastik üldiselt tasane, kaugemale põhjapoole soine (siluuril).
Siin Kabala Villeverel Ollimäe linnamägi, siis Törvaaugu
metskonnas Rassi küla lähedal Rassi jõe ääres — Kabala jahilossi ümbrus, maastikuliselt üks ilusamaist kohtest Kestis.
Kabalast edasi kagupoole Kurla külani 3 km. ja edasi Pilistvere kirikuni veel 4 km. kaugemale kunni Võhma-Pöltsamaa
vahelise maanteeni 8 km., säält Põltsamaa alevikuni 5 km.
Ümbruses hääd põllud, kaunis maastik.
Põltsamaa (Oberpahlen) asub samanimelise jõe mõlemal
kaldal, alevis 21(10 elanikku. Juba paganaajal oli siin Kesti
linn. mis 1217 a. Viljandiga ühelajal langes. 1223 a. tapsid
Põltsamaalased ühes Viljandi, Tartu ja Otepää meestega kõik
sakslased maha, uued sakslaste hulgad vallutasid aga varsti
linna uuesti. Lossi, mis a. 1272 eliit., kutsuti keskajal Moche'ks
ja loeti Viljandi komtuuri alla kuuluvaks; kirik on arvatavasti juba enne lossi siin olnud, kuna alevik lossi ümber asund.
Kui Daani prints Magnus Vene tsaar Johann Julma abiga Liivimaa kuningriiki asutada katsus, valis ta Põltsamaa oma
kuningriigi pealinnaks ja elas mõnda aega Põltsamaa lossis
276

<1573). Pärastistes sõdades hävitati alevik täiesti, praegune
on alles uuemal ajal ehitatud. Loss on 18 sajangul uuesti ümber
ehitatud. A. 1613 hävitatud kirik ehitati a. 1634 uuesti üles nii
uhkelt, et oli ilusam kirik Tartumaal.
Vaatamisväärt*) siin praegu peale alevi enese veel järv ]a
jogi; vana jõesäng, siis jõelammik ülevalpool alevit (vesikanep ja muud haruldasemad veetaimed); loss kahekordse
hooviga ja muu huvitavaga; Uue-Põltsamaa loss — praegune
gümnaasium; kirikuõpetaja huvitav rohtaed; kartuli kuivatamise vabrik, eeskujulik meierei alevis, Põltsamaa puu- ja
ratiatöö kool. Alevi lähedal ilus Kuningamägi, kuldallik, oja
raudvõrelise sillaga.
Alevist 7 km. põhja-loodepoole on Pajusi mõis väga huvitava pargiga, siin lähedal kaunis Luhavere järv. Pajusist
2 km. läänepool — Adavere mõis samuti tähelpanuväärilise
pargiga. Kivimurrud. Alevist 6 km. idapoole Lustivere mõis
kuulsa pargiga, siin ümbruses leida ka ookerimulda. Alevist
10 km. põhja-kirdepoole on Kalana külas Otisaarel linnamägi.
Kanavere mõisas ajal. Rõngasmäe (Kantsimäe — Kalevipoja
säng) linnamägi. Jõgeva ja Laiuse vahelise marschr. kohta
vt. marschr. Nr. 9 (vooremaastik, järved, rohtaiad j . «.).
Laiuse-Torma vahelisel teel (15 km.) on Torma poole huvitav vooremaastik. Siin käivad enam-vähem pikad enamasti
ümmargused seljakud, drumliinid, loodest kagu poole, mis läbi
maastik saab omale isesuguse, rööbiti jooksvate vallide ilme.
Nende vahel, oru lammil heinamaad, põllud, külad — vaheldudes värvide mitmekesiduses.
Tõrma jaam**) oli enne raudteede ehitamist üks tähtsamaist Peeterburl maanteel, mis Saksamaalt üle Riia ja Tartu
Vene pealinna viis. Jaama ehitus on võrdlemisi tore, mispärast siin mitte ainult lihtsurelikud, vaid ka kuningad ja keisrid
peatusid. Siin on keiser Paul 1 söönud, keiser Aleksander i
mitu korda peatand. Siit on Saksa keiser Joseph II ja kuning
Friedrich Vilhelm lil läbi sõitnud. Endistel sõjarikastel aegadel on tee tähtsamaks sõja teeks olnud |a väehulgad tihti
maanteel tolmu üles kergitand.
Torma jaama lähedale tuleb Rääbise mõisast n. n. Sihi- ehk
Roosi tee, mida selle mõisa omanik v. Bock olevat lasknud
ehitada, et seda mööda keiserinna Katariina II tema poole
võiks sõita. Selle asemel tulnud aga Bockil Katariina poole
sõita.
Tõrma kiriku ümbrus on kühmuline. Edela pool on kõrge
Tuulavere mägi. drumliin, mis jookseb loodest kagusse, olles
kõrgema punktina siin ümbruses (ligi 100 mtr, üle merepinna).
Siit paistab üle madalamal oleva metsa Peipsi umbes 10 km.
*) H. Anso — öpereiside Juht, Tallinn 1924.
**) ü. Vilberg, Kodumaal rännates I.
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kauguselt. „Kui seda metsa ees ei oleks!..." Torma, Mustvee, Laiuse kiriku tornid paistavad siia, Avinurme ja Kodavere metsad sinetavad kauguses. Siin on olnud enne K a b e l i
m ä g i , kus leidunud veel 5 jämedat pärna kändu, millest pole
nüüd jälge järele jäänd.
Alamal idas on lai org savi põhjaga, millel õhuke kord aukuseks trambitud muda. Lammil kerkivad metsatukad saarekestena. Kaugemal on aga kühmustik.
Küsimustikust, n. n. S i r g u v e r e mägedest alamal algab
lai metsa vöö, mis kestab Peipsini. Siin on Tarakvere mõisa
lähedal L i n n u t a j a m ä g i , mis olnud vanemal ajal maalinn. Pikk seljak, olles moodustanud lõpumoreen materjaalist,
läheb edelast kirde poole ja lõpeb Linnutaja oja lähedal järsu
kallakuga. Siin ongi tähendatud mägi. Kohalikud inimesed
nimetavad seda K a l e v i p o j a s ä n g i k s . Ta on 75 sammu
pikk, 50 sammu lai. Madalalt soopinnalt kerkib säng ligi
lü mtr. kõrgele. Edelapoolsel küljel on kaevatud lai kraavitaoline lohk, lahutades maalinna teisest seljakust, kuna kraavi
muld on loobitud sängile valliks, mis umbes 1,5 mtr. kõrgem.
Tüübiline maalinna koht. Pealt on säng täiesti lage, mida tarvitavad ümberkaudsed nooremad inimesed tantsuplatsiks.
Sängi serval, iseäranis põhja pool, kasvavad õige jämedad
kased ja veergudel nooremad kuused, männid ning lepad.
Kirdepoolsel otsal on kruusaauk ja siin on näha, et pealmistes
kihtides, üle poole meetri sügaval, leidub süsi ja söesegast
mulda. Missugune vana eestlaste maalinn siin on olnud, kas
vahest mitte Läti Hindrekus tähendatud S o o m e l i n d e ,
seda peavad muidugi ajaloolased selgeks tegemea. L i n n u t a j a nimi on meil rohkem tuntud C. R. Jakobsoni varjunimena. Ja selle mäe järele ongi nimi vvõetud, sest Jakobsoni
isa oli Tormas köstriks; poeg viibis muidugi noorel põlvel
tihti sellel mäel, kui kenamal kohal ümbruses. Nime valimisel
tuli muidugi ilus mägi meele.
Linnutaja mäest ida pool jookseb väike oja. loogeldes
lamedal soisel heinamaal. Teisel pool algab jälle liiva kinkude
ahelik, mis kaetud männi metsaga. Aegamööda kaovad kühmud, maapind muutub tasaseks, vesiseks lehtpuu metsaks, kus
tihti suured lodupealsed takistavad kuivalgi suvel läbi pääsemist. Siin on sääskede kuningriik ja häda sellele, kes juhtub
suvel vaiksel õhtul siit läbi minema, — suurte hulkadena tungivad sääsed kallale. Kiirustad sammu, et pääseda lagedamale,
kuid Peipsiäärne mets on lai, ei siit nii kergelt pääse lagedamale, kus ei ole sääski.
Viimased ajad on jätnud metsa nähtavaid jälgi: suured
raiesmikud laiuvad tee ääres.
Teiselpool metsa algab 2—3 km. laiune peaaegu tasane
maa-ala, mis Peipsit nähtavasti igaltpoolt ümbritseb, end.
Peipsi põhi. Vahelduvad luhad ja metsatukad.
Mustveest võib sammu seada mööda rannikut ehk laevaga
sõita kas põhja- ehk lõunapoole, vt. marschr. Nr. 12.
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50. Ringi ümber Eesti.
Pealkiri ei tarvitse tähendada, et rännak just mööda piirjoont peab sündima, vaid „ringi ümber kodumaa" nimetuse
vääriliseks tuleb pidada igat suurt matka, mis suurema osa
kodumaa pinda ümber haarab, võimalikult ka piirilähedaist
kohtest läbi läheb ja lähtekohas lõpeb.
„Ümberhaaramise" matk imponeerib oma suurusega ning
piltide, juhtumuste ja muljete mitmekesisusega ja rohkusega.
Selle tõttu on temas teatud mõõduni heroilist joont, iseäranis
kui matkaja seotud on mingi erilise tingimusega, nii kui teatud
liikumisabinõuga, tähtajaga j . p. m. Sellisist matkest oleksid:
„Ringi ümber Eesti" (vabad tingimused), „Jalgsi ümber
Eesti", „Jalgrattal (ehk autol jne.) ümber Eesti" jne.
Nii näit. tegi 1921 a. suvel üliõpilane-kalevlane Johannes
Maide matka „Süstal ümber Eesti" järgmise kavaga: Tallinn—
Soome laht—Narova jõgi—Peipsi—Emajõgi—Võrtsjärv—Viljandi järv—Pärnu jõgi—Saarte väinad—Tallinn. Huvitaval teekonnal oli hulka juhtumusi — vahest ühel ehk teisel põhjusel
(torm, ajanappus jne.) tuli reisikava osaliselt muuta, sõita
ettekavatsemata jõgedel, vedada süsta oma taga ja hobustel
või laeval, üksi magada oma süsta all ööd kusagil lahelõukas
kaldal ilma käes jne. ning rutata, et lõpetada tuuri, saada
sihile, tehes samal ajal tähelepanekuid, mõlgutades mõtteid Ja
saates ajalehele reisikirjeldusi.
Raamatus toodud inarschruutest on kerge kokku seada
igasugu pikemaid ja huvitavamaid marschruute ja ringrännakuid mööda kodumaad.

IV. LÕPUKS.
1. Raudteede sõiduplaanid.
1924 a. suviks on Teedeministeeriumi väljaandel ilinund
järjekorraline „ A m e t l i k r e i s i j u h t — S u v i n e s õ i d u p l a a n E e s t i s " ; hind 30 mk., saada kõigist suuremaist
raaniatukauplusist ja raudteejaamade ooteruumes ajakirjanduse- ja -ramatumüügi kioskest.
Et raudteede sõiduplaane vähemalt igal kevadel ja sügisel
muudetakse ja ühe aasta sõiduplaanid teise aasta omadest
erinevad, siis siinkohal mingit jäädavamat sõiduplaani pole
võimalik tuua.
Huvitatuile tuleb soovitada varustuda aastaaja kohase
värske „Ametliku reisijuhiga — sõiduplaaniga".
279

2. Kodumaa randade ja suuremate sisevete laeva»
sõiduliinid.
Tallinn - Tsltre - Loksa - Käsmu - Võsu.
A.-l. „Kungla". E. V. Laevasõiduamet, Tallinnas, teles. 2-%.
Väljasõit Tallinnast іка teisipäeval ja reedel kell 9.
Väljasõit Võsult іка kesknädalal ja laupäeval kell 7.

Talliini-Käsinu-Võsu elik tagasi
Tallinn-Loksa ehk tagasi
Talllnn-Tsitre elik tagasi
Tsitre-Loksa ehk taKasi
'i'sitre-Käsmu-Võsu ehk taKasi
Loksa-Käsmu-VÕsu ehk tagasi

4 inim. kajut.
1500
1250
1000
600
750
650

I. kl.
375
.525
275
125
175
150

II. kl.
250
200
175
75
125
100

Lapsed 5—10 a. vanaduseni ja sõjaväelased pool hinda.
Haapsalu - Rohuküla - llelteniiaa - Taaliku - Triigi - Sõru.
A.-l. „Endla". E. V. Laevasõiduamet, tel. 2-%, Tallinn.
Väljasõit Haapsalust Sõrule, iile Rohuküla, Heltennaa,
Taaliku, Triigi Igal teisipäeval kell 18.
Väljasõit Sonilt Haapsalu igal kesknädalal kell 14.
P i l e t i h i n nad:
1. kl.
III kl.
Haapsalu-Trligi, Sõru ehk tagasi
300
200
Haapsalu-Taaliku ehk tagasi
250
150
Haapsalu - Heltermaa.
A.-l. „Endla". E, V. Laevasõiduamet, tel. 2-96, Tallinn.
Väljasõit Haapsalust Igal neljapäeval kell 13,
Väljasõit Hellermaalt igal reedel kell 8.
Pileti

hinnad:

I. kl.
III kl.
Haapsalust Hellermaale ehk tagasi
100
50
Rohusadani - Kulvaste - Kuressaar.
(Tarviduse korral ka Tallinnast.)
A.-l. „Eestimaa". Balti päästeselts, Tallinnas, Sadama tän. 5,
telefon 2-14.
Väljasõit Rohusadamast üle Kuivaste іка laupäeval ja teisipäeval kell 20.30.
Väljasõit Kuressaarest iile Kuivaste iga esmaspäeval ja
kesknädalal kell 17.30.

Pileti

hinnad:
I. kl.
Pohusadam-Kuressaar elik tagasi
600
Pohusadam-Kiiivaste ehk tagasi
250
Kuressaar-Kuivaste ehk tagasi
300

II. kl.
500
200
250

III kl.
200
100
150

Tallinn - Kuivuste - Virtsu - Kuressaar - Pärnu.
A.-l. „Grenen". Haiti päästeselts, Tallinnas.
Väljasõit Tallinnast iile Knivaste, Virtsu, Pärnu iga reede
kell 16.
Väljasõit Pärnust iile Kuivaste, Heltermaa, Tall inna iga
teisipäeval kell 12.
Pii e t i hinn ad:
I. kl.
11. kl.
111 kl.
Tallinn-Pärnu ehk tagasi
700
300
Tallinn-Kuivaste
400
—
200
Tallinn-Kuressaar
700
—
300
Kuivaste-Kuressaar
300
—
150
Kuressaar-Pärnu
500
—
300
Pärnu-Kuivaste ehk taga si
400
—
200
Heltermaa-Tallinn
400
—
200
Pärnu-Heltermaa
400
—
200
Tallinn - Kärdla - Heltermaa - Taaliku - Triigi - Sõru.
A.-l. „Voldemar". Balti päästeselts, Tallinnas.
Väljasõit Tallinnast üle Kärdla, Heltermaa, Taaliku, Triigi,
Sõrule iga teisipäeval kell 8.
Väljasõit Sõrult üle Triigi, Taaliku, Heltermaa, Kärdla,
Tallinna iga neljapäeval kell 19.
Pileti hinnad:
1 kl.
III kl.
Tallinn-Kärdla, Heltermaa, Taaliku, Triigi ehk
tagasi
400
200
Tallinn-Sõru ehk tagasi
500
250
Kärdla-Heltermaa ehk tagasi
100
50
Kärdla-Taaliku,Triigi, Sõru ehk tagasi
200
100
Heltermaa-Taaliku. Triigi. Sõru ehk tagasi
200
100
Taaliku-Triigi. Sõru ehk tagasi
100
50
Triigi-Sõru elik tagasi
100
50
Tartu - Võõbsu Ja tagasi.
Peatuskohad: Tartu — Haaslava — Kaagvere — Kastre —
Kavastu — Praaga — Meerapalu — Piirissaar — Mehikoorma
— Võõbsu (tarviduse korral Budovistschini).
Tartu - Mustvee ja tagasi.
Peatuskohad: Tartu — Haaslava — Kaagvere — Kastre —
Kavastu — Praaga — Ninaküla — Kallaste — Mustvee.
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Tartu - Mustvee - Vasknarva ja tagasi.
NB. Neil liinidel käivad suuremad laevad 2 korda nädalas.
Ümberistutnine Vasknarvas niihästi Narva (Kulgu) kui ka
Tartu poole sünnib otse järgmise laevale.
Tartu - Oiu - Võrtsjärve - Suislepa ja tagasi.
NB. Viljandi-Oiu vahel on alaline autobusside ühendus.
Kulgu - Vasknarva ja tagasi.
Peale selle vähemad laevad:
a) Tartu—Lääniste, peatuskohad: Tartu — Haaslava —
Kaagvere — Sarakuste — Kastre — Kavastu — Kikkassaare
— Lääniste.
b) Lääniste — Tartu, peatuskohtadel vastupidine järjekord,
a) Tartu — Liivanina, b) Liivanina — Tartu — peatuskohad samad, mis eelmistel. Sõiduaeg: igapäev kord edasitagasi.
Emajõgi - Peipsi liinidel käivad üksikud laevad järgmiselt:
Aurik „Laine" liin:
a) Tartu — Lahesuu, peatuskohad: Tartu — Haaslava —
Kabina — Kaagvere — Mäksa — Kavastu — Kastre — Praaga
— Varnja — Kasepää — Sofia — Lahe (Lahesuu).
b) Lahesuu — Tartu, peatuskohtadel vastupidine järjekord.
Tartust on ette nähtud väljasõit k. 3 (15) p. 1. Lahesuust
k. 3 hom. Sõiduplaan on muudetav. Lähemaid teateid saab
laevalt, Tartu sadamas 9—15 (3).
NB. Kõvade idatuultega — kui järvel sõit võimatu —
sõidab „Laine" künni Liivaninani.
Aurik „Salme" liin:
Igapäevased sõidud Tartust, Lustava. Kalina, Kaagvere,
Mäksa, Kavastu, Kastre, Lääniste ja Kadaja vahel.
Ärasõit Tartust kell 14. Ärasõit Kadajalt kell 4 hom.
Aurik „Võitja" liinid:
Laev teeb korralikke reise 2 korda nädalas
Tartu - Piirissaare - Mehikoorma - Võõbsu ja tarvilikul korral ka B u d o v i s t s c h i vahel.
Tartust sõidab välja iga teisip. ja laup. kell 10 hom.
Võõbsust sõidab välja igal kesknäd. kell 8 hom. ja pühapäeval kell 10 hom.
Laev teeb ka korralikke reise T a r t u ja V a s k n a r v a
vahel, reisijaid ja kaupe peale võttes järgm. peatuskohtest:
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Nina - Kallaste - Mustvee - Lohusuu - Rannapungerja ja Vasknarva. Tartust väljasõit igal neljap. kell 8 hom., Vasknarvast
— igal reedel kell 6 hom.
Aurik „Vanemuine" liin:
Tartust Rannapungerjani igal teisip. kell 10 hom., tagasisõit
kesknäd. kell 6 hom.
Igal neljap. Tartust Mustveesse kell 12 p.
Tagasisõit reedel kell 9 hom.
Tartu - Vasknarva vahel igal laupäeval kell 9 hom.
Aurik „Taara" liin:
Tartust - Võõbsu igal esmasp., keskn., reed. kell 12 p.
Võõbsust tagasisõit igal teisip., neljap., laup. kell 8 hom.
Aurik „Unda" liin:
Tartust - Jõesuhu igal pühap., teisip. ja laup. kell 12 p.
Jõesuust - Tartu igal esmasp., keskn., reedel kell 4 hom.
Tartust - Laashoonelc igal esmasp., keskn. ja reedel kell 14.
Laashoonelt tagasi igal teisip., neljap. ja laup. kell 4 hom..
Kulgu - Vasknarva ja tagasi.
Aurik „Luik", sõidud igapäev, peatuskohad: Kulgu-Kriuschaümuti - Vasknarva.
Väljasõit Kulgult kell 14, Vasknarvast kell 5 hom.; hinnad
Kulgult-Vasknarvani ehk tagasi I kl. 150 mk., II kl. 100 mk.
Narva—Narova-Jõesuu ja tagasi, sõidud igapäev mitu korda.

3. Autobussi liinid.
Hellermaa — Emmaste.
Jaagupi — Vigala — Märjamaa.
Jõgeva — Mustvee.
Jõgeva — Põltsamaa.
Jõhvi jaam — Jõhvi alev.
Kärdla — Heltermaa — Emmaste.
Klooga — jaam — Laulasmaa.
Kose kirik — Alliku.
Kose kirik — Kehra jaam.
Märjamaa — Riisipere.
Narova-Jõesuu — Auvere.
Narova-Jõesuu — Narva.
Nuia — Abja.
Otepää — Pritsu ehk Puka.
Pärnu — Kargu.
Pärnu — Laiksaare.
Pärnu — Orajõe.
Pärnu — Sindi.
Pärnu — Tori.
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Pärnu — - Tõstamaa.
Pärnu -- Urissare.
Petseri - Irboska — Laura.
Petseri — Laura.
Petseri -- Petseri jaam.
Rakke -- Koeru.
Rakke -- Paasvere.
Rakvere — Kiltsi.
Rakvere
Venevere,
Rakvere - Võsu.
Riisipere — Märjamaa.
Risti - Lihula.
Tallinn
Nõmme — Pääsküla - Valdeki.
Tallinn — Kose kirik.
Tallinn — Rannamõis.
Tartu — Mustvee — Lohusuu — Pungerja.
Tartu
Viljandi iile Jõesuu.
Tartu — Viljandi.
Tartu — Põltsamaa.
Tartu — - Võru.
Tori — Puista — Jõesuu.
Tori — Vändra - Karu.
Tõrva -- Puka.
Vasalemma - - Vihterpalu.
Valgjärve -- Otepää - Pritsu.
Viljandi
Mustla.
Viljandi - Valk.
Võru linn - Võru jaam.
Võru linn - - Kasaritsa.
Võru — Vastseliina — Petseri.

4. Hobuposti jaamad.
M ä r k u s : posthobuste taks on 1 km. e e s t — 1 hobuse
peält 12 mk., 2 hob. pealt 18 mk.. 3 hob. pealt 24 mk.; S a a r e m a a l : 1 hob pealt 12 mk.. 2 hob. pealt 20 mk.. 3 hob. pealt
28 mk.
Harju maakond.
Jaam:

rtsukoht:

Hagudi — Hagudi raudteejaam.
Jõelehtma — end. Niida öömaja.
Kohila — Kohila alev.
Kolga — Kolga m.
Kose — Kose alev.
Kuusalu — Kuusalu alev.
Nissi — Nissi alev.
Raasiku — Raasiku raudteejaam.
Rapla — Rapla raudteejaam.
Risti
Risti tn., Kloostri v.
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Järva maakond.
Alliku — Alliku m., Alliku v.
Ambla-Koigi — Koigi m., Nõmküla v.
Kfumanni — Einmannl m.
Esna — Esna m., Esna v.
Koeru — Koeru tn., Veinjärve v.
Koigi — Koigi tn., Koigi v.
Kolu — Kolu т., Siirevere v.
Kuksenia — Kukseina т., Kukserna v.
Kurisoo — Kurisoo т., Albu v.
Käru — Käru alev.
Laupa
Laupa m„ Särevere v.
Lehtse
Pruuna т., Lehtse v.
Mustla
Mustla-Nõmrne, Anna v.
Mündi
Mündi т., Mäo v.
Palu
Palu т., Mäo v.
Pliometsa
Piiometsa т., Väätsa v.
Purdi - Purdi т., Anna v.
Päinurrne — Päinurrne tn., Koigi v.
Rakke — Kakke, Liigvalla v.
Roosna-Alliku
Roosna-Alliku т., Kukseni

Tapa

Tapa 111.

Vaali
Vaali т., Koigi v.
Vahastu
Vahastu т., Vahastu v.
Vägeva
Vägeva tn., Liigvalla v.
Lääne maakond.
Haapsalu (Uuemõisa) — Uuemõisa.
lädivere — 40 klm. Pärnust.
Kasari — Võhina-Vanamõis.
Keina — Putkaste m„ Hiiumaal.
Kärdla
Kärdla alev.
Lihula
Lihula alev.
Loodna
Loodna m.
Orgita (Märjamaa) — Orgita tn.
Oru — Salajõe (edaspidi Räägu т.).
Paadrema — Paadrema m.
Paatsalu — Paatsalu m.
Rannamõisa
Rannamõisa.
Risti — Risti alev.
Rikholdi — Riklioldi tn.
Seljaküla — Seljakule m.
Sooniste — Sooniste m.
Suuremõisa.Hellermaa — Suuremõisa.
Turpla
22 klm. Risti raudteejaamast.
Varbla - Uue Varbla ni.
Velise — Velise m.
Virtsu
Vana-Virtsu tn.

Pärnu maakond.
Abja — Abja m.
Hallinga — Hallinga m.
Häädemeeste — Häädemeeste m.
Kaelaste'— Kaelaste m.
Kõima — Kõima m„ Koonga v.
Kärgu — Kärgu m.
Raja — Võlla v.
Voltveti — Voltveti v.
Vändra — Vana-Vändra m.
Saare maakond.
Anseküla — Tiinuse ni., Abroka v.
Haeska — Haeska m„ Kogula v.
Kuivaste — Kuivaste, Hellama v.
Kuressaare — Kellamäe, Kaarma-Suur v.
Leisi — Parasmetsa m„ Leisi v.
Orissaar — Orissaare, Uuemõisa v.
Uue-Lõve — Uue-Lõve, Kogula v.
Tartu maakond.
Jõgeva — Jõgeva v.
Kaarepere — Kaarepere v.
Kambja — Kambja v.
Maidla — 24 kiin. Tartust.
Otepää — Otepää kiriku juures.
Pritsu — Pritsu raudteejaama juures.
Puurmanni — Puurmanni v.
Saare — Saare v.
Tartu — Tartus.
Uderna — Uderna v.
Vaiatu — 22,5 klm. Jõgeva raudteejaamast.
Vara — Vara v.
Voldi — 1 klm. Voldi jaamast.
Võnnu-Kurista — 26 klm. Tartust.
Valga maakond.
Kaara (Hargla) — Hargla, Taheva v.
Puka — Puka alev.
Tõrva — Tõrva alev.
Valga — Valgas.
Viljandi maakond.
Kaarli — Saksa m.
Kurista — Kaavere ni.

Kärstna — Kärstna m.
Navesti — Navesti m.
Oiu — Oiu.
Põltsamaa — Põltsamaa alev.
Rutikvere — Rutikvere v.
Suure-Jaani — Enge m.
Tarvastu — Tarvastu m.
Vastemõisa — Vastemõisa.
Viljandi — Viljandis.
Viru maakond.
Idavere — Idavere m,, Haljala v.
Iisaku — Iisaku m., Iisaku v.
Jõhvi — Jõhvi m., Jõhvi v.
Järve — Järve m., Järve v.
Kiltsi — Vao v.
Paasvere — Paasvere m„ Paasvere v.
Pada — Pada ni., Pada v.
Pagari — Pagari m.
Palmse — Palmse m.. Palmse v.
Porkuni — Porkuni m.
Püssi — Püssi M., Püssi v.
Rakvere — Rakvere rn.
Roela — Roela rn„ Roela v.
Sagadi — Sagadi rn.
Undla — Undla rn.
Voore — Küti v.
Võru maakond.
Antsla — Antsla alev.
Erastvere — Erastvere v.
Kõlleste — Kõlleste v.
Lasva — Lasva v.
Loosi — Loosi v.
Moisekatsi — Moisekatsi v.
Mõniste — Mõniste v.
Rogosi — Rogosi v.
Räpina — Räpina v.
Sänna — Rõuge v.
Sõmerpalu — Sõmerpalu v.
Tõdu — Valgjärve v.
Varbuse — Kioma v.
Vastse-Koiola — Peri v.
Vastseliina — Vastseliina v.
Viitina — Viitina v.
Võru — Võrus.
\

5. Juhatust ja (öömaja saamiseks) soovituskaarte
räudureile aimavad:
a) ti S. S. „Kalev'i" Turistosakonna juhatuse esitaja —
[allinnas, Gonsiori t. 4; ehk suvel Pirital „Kalevi" suvilas.
b) Järgmised Tartu Turist-Uhingu esitajad:
Ahja-I.äünistes, koolijuh. H. Miehelson.
Ahja-Vanamõisas, metsaül. A. Villmann.
Alatskivi lossis, koolijuh. N. Kool.
Arula asund., Palupera v„ kooli]. J. Heidov.
.lõgeva mõisas, vai. .1. Kukk.
Kaagjärve as., Valgam., r/v. (j. Herman.
Kalliveres (Roela), kooliõp. Aug. Arold.
Kalmakiilas, Mustvee k„ kooliõp. B. Uus.
Karula as., asun. M. Zirk.
Kuremaa mõisas, karjakasv. koolijuh. K. Roosileht.
Lohusuul, koolijuh. 0. Raudsepp.
Luua as., üliõp. K. Jürmann.
Paides, Tallinna t. 13, koolin. M. Ulk.
Petseris, Sepa t. 1, ehk maak. vai., D. Beresin.
Piirisaarel, Lesti algk. õpet. Linda Tauni.
Piihms, Roosa vai., metsaül. A. Ellram.
Pühajärvel, r/v. R. Sterk.
Rakveres, Henna t. 15, kellasepaiiri, <i. Kask.
Räpinas, reaalgümnaasium, õp. N. Stmson.
Saadjärvel, õp. Muska.
Sadukülas, Jõgeva k., õp. M. Kiis.
Salla-Tammikus, õp. J, Parm.
Saluse asund.. Võruni., .1. Saunamees.
Soontaga as., metsaül. (I. Valdmann.
Taageperas, Vakani., Ih. Hoid.
Tallinnas, Toompuiestee 4, krt. <>, .1. Lssenson. Tel. 31.
Tartus, Muuna t. 10, gümnaas. direktor K. Treffner. Tel.53.
Tähe t. 44. Dr. med. E. Liseher.
Llisabeti t. 25-a, kapten R. Vatsel.
„Tooma" Sookult. katsej. Vägeva lähedal, õp. agr. L. Rinne.
Vaadina v. „Kasperi" talus, põllum. K. Ahmann.
Vakas, vaksal, kaub. rev. M. Nurk.
Vana-Otepää kõrg. alg., õp. K. Neumann.
Vasknarvas, postk. iil. Sepp.
Vastseliina asund., õp. Kommer.
Võrus, Riia t. 31, pangaam. Joh. Kõiv.

ni

птиуим

Perekonnaleht „KODU"

ilmub kaks korda kuus Graafilise ühingu „Kiri"
kirjastusel ja toob oma veergudel hulga piita päevasündmustest kodus ja võõrsil, nii päevapiltlisi
ülesvõtteid kui joonistusi. Sellepoolest „Kodu"

on ainuke
loetavam sellelaadiline ajakiri Eestis. — Peale
päevasündmuste tuuakse piita kunstiteostest,
kodumaa tähtsamatest ja ilusamatest kohtadest,
samuti seltskonnategelastest. Ei ole unustatud
,Kodu'veergudel ka piltidega kaunistatud nali, mis

kohane
lugemiseks igalpool ja igaühele.— Suurt rõhku
paneb „Kodu" kodumaa tundmaõppimise ja tutvustamise peale, tuues selleks rikkalikult illustreeritud kirjatükka. Jutustusi, novella, romaane,
ja luuletusi toob

ajakiri
parematelt kodu- ja väljamaa kirjanikkudelt.—
Teater ja muusika, tervishoid ja sport, seltskonna elu, tähtsamad tehnilised uudised jne.,
mis huvitavad

igaühele,
seda kõik pakub .Kodu" oma lugejatele, ja sellepärast ei tohiks ta puududa üheski majas.

Tellimise hind aastas Mk. 500.-, veerandaastas Mk. 125.-, üksik number Mk. 3 0 . Tellimisi võtavad vastu kõik kodumaa postiasutused. Üksikud numbrid müügil raamatukauplustes, ajalehemüüjatel ja raudtee raamatukapides.

Talitus: Tallinnas, Lal t.38, kõnetr. 18-66.

2№

Tööstus „Kool & Mäng"

Tallinnas,

Tallinnas,

V. Posti tän. 2.
Kõnetr. 21-78.

V. Posti tän. 2.
Kõnetr. 21-78.

MÄNG

Kooliiarved, spordiahinoud la mhouasjad.

oovitame ladust

S

j.i m u r e t s e m e t e l l i m i s e p e a l e k o h a l e :
rehepeksugõrnituure,
veskikivitraktorid,
valamise
mootorid,
materjaali,
niidumasinaid,
kunstväetishobuserehasid,
aineid,
atru,
naelu,
äkkeid,
rauda
külvimasinaid jne.
jne.

ASTRA

ja

stLFst

piimatalUuse masinaid
koorelahutajaid.
Aastakümnete jooksul saadud kogemuste põhjal valmistame piimatalituste eelarveid ja plaane.

Tallinna Eesti Majandusühisus
Tallinnas, Estoonia puiestee 21.
290

Kõnetr. 85.

Axel Musso
Tallinn, Pikk t. 13. Konetr. 21-49.

Raud- ja teraskaubad,
ehitusmaterjaal, Inglis,
Rootsi, Saksa ja Soome
vabrikute tööriistad, köögi, laua, habeme ja taskunoad, kõiksugu käärid,
juukselõikamise masinad ja habemeajamise
aparaadid. J a h i p ü s s i d
ja liht revolvrid. Automaat
püstolid:
Browning F. N.; Lavard.
Schmeisser, S a u e r &
Sohn, Singer, Melior,
Wallmann, Lignose, D.
W. M. ja Walter. Jahi
ja revolvrite laskemoon.
Igasugu spordiabinõud:
liurauad, liukelgud, tennispalli lööjad ja pallid.
Kalapüügiriistad. Vahariie, granitol.

Telegr. aadr.: Musso - Tallinn.

ft.-S. „Eesti Reisibüroo"

Tallinn, Pikk tän. nr. 6. Kõnetraat 20-20.
Osakonnad:
Tartus, Suur turg 3. Narvas, Peetri turg 2.
MUUb raudteepiletisi ja platskaarte kõikidesse Eesti
raudteejaamadesse ja väljamaade tähtsamatesse keskkohtadesse; laevapiletis! kõikidesse maailma osadesse,
õhusõidu piletist kodu- ja väljamaa liinidel ja tähtsamate kodumaa autoomnibusside piletisi; vahetab raha;
kinnitab reisikraami ja reisijaid õnnetusjuhuste vastu;
muretseb väljamaale sõitjatele passe ja viisume; korraldab ringreise kodumaal ja Kesk-Euroopa riikides;
müüb reisikirjandust jne.
Linna ü m b r u s e jaamade kuukaardid igal ajal saadaval. V ä l j a m a a l e s õ i t j a t e l e saadaval raudtee
ja laevapiletid kõikidesse Euroopa riikidesse.
Y ä l j a r ä n d a j a t e l e saadaval piletid Põhja- ja LõunaÄmeerikasse, Austraaliasse jne.
Kõik väljamaa raudtee- ja laevapiletid müüakse nominaal hinnaga ilma iseäralise lisatasuta!
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EESTI PANK
PEAPANK - TALLINNAS,
VABADUSE PUIESTEE Nr. 3.
TELEGR.ststDRESS: EESTIPstNK.

•
OSAKONNAD KÕIGIS
MAAKONNA LINNADES.
PHNK TOIMETДВ RÕIKI PHNGHOPERATSIOONE KODU- JÄ VÄLJAMAHL.

Tallinna U m »
Mündi täu. n r . 2.
Telegrammide aadress: LINNAPANK.
K õ n e t r . : J u h a t u s 19-30.
Üldine 213-.
Aidad 7-48.

III
TOIMETAB KÕIKI PANGA OPERATSIOONE SISE- JA VÄLJAMAAL.

MAKSAB HOIUSIIMMADE
PEALT Г Н Г . AASTAS.

ON OMAL A I D A D KAUPADE MAHUTA
MISEKS S A D A M A S JA K E S K L I N N A S .

пп
GRAAFIKA TÖÖSTUS

E. ТДЬ І К
TstLLINN
S. TstTstRI TstN. 4 - KÖNETR. 810

KLISHEED - TRÜKITÖÖD

ЕШ

AUTOMOBIILID,
MOOTOR- JÄ JHLGRÄTTÄD,
osad, materjaalld, tagavara Jaod Ja kummid parematest vabrikutest alati
suures väljavalikus la-:dust saadaval
-:-

..KONZENTRit" Д/s
TALLINN,
Pikk t ä n . n r . 39.
Kõnetr. 8-62.
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HARJU PANK
JUHstTUSTÄLLINNstS Ä / S . HARJU TÄNAV Nr. 33

J A O S K O N N A D : NARVA -- PÄRNU
RAKVERE - TARTU - KOPLIS, TALLINNA LÄHEDAL -- KOHTLAJÄRVE RIIKLISES PÕLEVKIVI KAEVANDUSES

Kapiiooiid Mk. 62.ooo.oooVõtab raha hoiule, maksab hoiusummade eest k u n i 12% a a s t a s .
Laenab raha vekslite ja muu kindlustuste vastu. -- Korrespondendid
igas kodumaa linnas ja väljamaal
maksude toimetamiseks. -- Teraslaegaste (safes) üürimine kindlas
teraskambris.

TOLLI JA EKSPEDITSIOONI OSAKOND TOLLIB KAUPASID JA SAADAB
KÄTTE KODU-JA VÄLJAMAALE.
OMAD LADUD KAUPADE HOIDMISEKS.
A.-S. „EESTI LLOYDI" PEAAGENTUUR JA
KINNITUSE OSAKOND. IGASUGU KIN-- NITUSTE VASTUVÕTMINE.
-- -2%

O/Ü. "ESTO"
Tallinn, Pikk tän. nr. 47. --

Kõnetraat. 10-02.

Soovitab kõiksugu SPORDI stBINÕUSID suures väljavalikus. -- -- Seltsidele hinnaalandus.

mmmmmmmftmmmmmmmm

B. MichelsoD & Ко.
Tallinn, V. Karja t. 9.
Kõnetr. 19-14.

Soovitab

kõiksugu kploniaalkaupasid:
Suhkrut, teed, kohvi, kakaod, riisi,mannat, kompvekka, shokolaadi jne. jne.

Kõige paremaid ja täitsa nõudele vastavaid

Sunrdi- jo vüimlcmislnrncid
ostate teie kõige odavamalt otsekohe vabrikust
aktsiaselts

Balli snorfllrllstaile vabrik
Tartus,
Aurulaeva tän. иг. 1. Ladu: Rüütli täu. nr.9.
Nõudke hinnakirju! -- Nõudke hinnakirju!

Rätsepa tarvete
kauplus
S u u r Karja t ä n . n r . 10. K õ n e t r ^ j » ^ .
Soovitan suures valikus:
ülikonna ja palitu riideid. Voodreid: lasting, serge, satiin-liberti, kirjud ja ühevärvilised.

Pudukaupu:
nööpe igas suuruses ja värves, siidi ja
puuvillaseid niite, haake, shnalle, kummipaelu, nõelu jne.
Hinnad o d a v a d . -- Müük suurel ja väiksel arvul.
S. Karja tän. nr. 10.
S. S. ORLOFF.
2%

^

J/
Jalgrattakummisid
Autokummisid
Yeoautokummisid
Mootorrattakummisid
Troskakummisid
Veevoolikuid
jne. jne.

conti»«*

81

soovitab ladust

CHR. 8.0 J Л
Tallinnas,
Narva m. nr. 6. Kõnetr. 19-61.

Jalgrattad
oma töökojas kokkuseatud parematest
Inglise osadest o d a v a t e h i n d a d e g a .
мттнтттттттгии

>»...,

Л
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FotoK.Äkel&K°
(Endine st. Reisberg)
Rataskaevu tän. nr. 2
Kõnetraat 17-64

Portreed, grupid, suurendused
Tehnilised ja surnute pildistused väljaspool ateljeed igal ajal
Hinnad mõõdukad — Hinnad mõõdukad

SPORDIÄRI

Y. RESEV-RESEL
Tallinn, Toompuiestee 10 - Kõnetr. 20-19

300

mi
II
l'^'i;. :,ii

_

Teie reisimuljed on
mitmekordsed,
kui reisil pildistate. Ainuke täielik
eestikeelne käsiraamat on J. ja P.
Parikaste „ F o t o g r a a f i a õ p e r a a mat", teine täiendatud trükk. Hind
300 mk.
Huvitav ja hädatarvilik juhatus algajatele on meie
- V ä l k e foto-amat ö ö r t t . Hind 45 mk.
Koguteos „Eesti pildis ja s õ n a s "
on kaunim väljaanne Eesti ule neljas keeles. Hind 800 mk.
Kodumaa p i l d l v i h u d Ja p o s t k a a r did kujutavad kõike huvitavat ja
ilusat Eestis.
Eesti t e g e l a s t e p o r t r e e d on kaunimad seinaehtecf koolile >a kodule.

;

Meie foto-ateljee täidab kõiki fotograafia alale kuuluvaid toid maitserikkalt ja hästi.
Kõiki f o t o - a m a t ö ö r l d e tellimisi
täidetakse ruttu ja korralikult.
O s t a m e alati h ä i d n e g a t l l v a kodumaast ja tüüpidest.

1

j.&P.PstRIKftS
: ;

f'

Tallinnas, Kuninga tan. nr. 1.
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Aktsia Selts

Karl Schoeme
Tallinn, Pikk tan. 19.

DUX
Presto

l «lks ründaie Teie palaval
1V1 kesksuvel palehigis
mida tolmust maaoieed ?
Kas pole mitmevõrra mõnusam selleasemel liugleda pärivett mööda jõevoolu
kosutavas tolmuvabas õhus, nautides moodaliuglevaid vahelduvaid maastikke, milledele maanteed mööda tihti võimata ligipääseda?

Tellige endale

kortspaat
(kokkupandav süst)
See on ideaalne sõiduriist jõgesid mooda
rändamiseks. 10 minutiga kokkupandav,
transporteeritav vagunis, jala ehk jalgrattal, võimaldab kortspaat Teile ühes
kaaslasega rändamise igal soovitaval veekogul, ligidal kui kaugel.
Lähemad teated ja hinnakirjad saadame nõudmise peale.

A/S. „Massoprodukr
Tallinnas, S. Tartu m. 61-d.
Kõnetraat 18-96.
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ON KÕIGE PAREM
SAADA IGAST PAREMAST R I I D E A R I S T
304

A.-S. Karl Tammann & Ко.

Tallinn, Dunkri tänav 4. -

Tel. 5-02 Ja 21-59.

Soovitab vabriku ladudest:

inglis „DUNLOP"

„ARCHIMEDES"

auto- ja mootorratta
kummisid.

originaal Rootsi valis
parda paadimootore.

Gnome
& Rhone
kergetüübilisi prantsuse

Pluvius ja Perkev

m o o t o r r a t t a i d küljevankritega.

käsitulekustutajad.

ÜHISUS »PIONEER*
Tallinn, Harju Uta. 45. -- Könetr. 8-26. Kaugekõned 27-99.
Telegr. aadr.: PIONEER - TstLLINN.
(is.llliiMi TstRTUS, Raatuse t ä n a v n r . M. « Kõnetraat 7-24.

Masinarlhmad
nahast, halata, kaameltkarwust,
kummist, puuwiliast, kanepist.

RIhmarattad

rihmaUhenda)ad, rihmavaha ja
ШОП,

Vlllatööstusmaslnad
С. E. Schvalbe vabrikust.

Kraasid

Cassalette & Co.
st. U. Hermann, stachen.

Pruugitud vlllatööstusmaslnad.
Apretuur-masinad
КсШіпц & Braun —
Crimmitschau.

Rorrutamismaslnad
Carl Hamel — SchönauChemnltz.

Rudumlsmaslnad
Sächsische Webstuhlfabrik
(Louis Schönherr) Chemnitz.
Igasug.villatööstuse t a r b e aa]ad. — Puutööstusmaslii4id. — Rootsi saed la tööriistad. „Banco" e s i t u s . —
Kuulllaagrld. — Metallid. —
strmatuurld
Ja t l h e n d u s e d .

Jalgrattad
kolk osad >a tarbed.

Jalgratta- Ja autokummid.

Tallinna Krediit Pank h 1
K

Tallinn, Suur Karja tän. 23, oma maja.
Telegrammi a a d r e s s : „KREDITBstNK".
Osakonnad Haapsalus ja Nõmmel.
Korrespondendid kõigis kodumaa ja
tähtsamates v ä l j a m a a linnades.

T o i m e t a b igasuguseid p a n g a oper a t s i o o n e s i s e - ja v ä l j a m a a l .

lk

—
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Spordi- ja m ä n g u t a r w e t e k a u p l u s

>SPORDIHIT<
soowilal) k e r g e ja r a s k e j õ u s t i k u
abinõusid p a r e m a t e s t kodu- ja
väljamaa t e h a s t e s t .
Tallinnas, Narva mnt. 19. Kõnetr. 23-00.

Mänguasjade eriosakond.
wmrnmmrmmmmmmmmmrmmmm
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Soovitan
I s. auto-bensiini,
avio-bensiini,
Vene- ja Ameerika
petrooleumi,
Vene- ja Л т е е г і к а
naftat.
Äutomootormasinatsilinder-

BensiinüBmooiorõli kauplus

M. Gontscharsky
Tallinnas,
Narva mnt. nr. 50-a, k. 11.
Kõnetraat 24-56.

Päevapildi tarbeainete kaupl.

FOTO-TURG"
Rataskaevu tän. nr. 2

Kõnetraat 17-64

SOOVITAB:
Päewapildi platesid - Filme - Paberit - Post- kaarte - Kartonge - Kemikaale jne. -Hinnad mõõdukad! - Hinnad mõõdukad!

Kaunid
ja vastupidavad

JALANÕUD

R. ADAMKA
• SÄÄPÄKÄUPLUS •
Wana P o s t i
tänaval
nr. 2.

308

1

Saapaid ja kingi
soovitab mõõduka hinnaga

m

M. DUBAS
Jaani tän nr. 6. :: Kõnetraat 22-19.

I
Üleilma kuulsad automobiilid

„Buick"n„Cadillac"
Ainuesitus Eestis:

Julius Johannson
Narva mnt. 14 Kõnetr. 12-98
Oma central garaashid auru-keskküttega,
autoparanduse töökojad ja tagavara osade
ladu.
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Klaasi

!! igaks otstarbeks !!
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/\kna-,
topelt-,
kolmekordsetja matt-klaasi.
Ornament- )a kathedraalklaasl igas värvis ja mustris.
Kristall vaateakna-,
(peegliklaas),
hõbetud peegli-,
poolpeeglija 3/4 valget peegli-klaasi.
K l a a s i m i s k i t t i ja kõiksugu klaassepa tööriistu.
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Väljamaa klaasivabrikute esitus:

Я. LUBERG & Ко.
TALLINN,

Uus tän. 28/6. Telegr. „Aluberg Tallinn".
Kõnetraat 13-79. Näitusel kõnetr. nr. 9.

J. FREIBACH
NIGULISTE TAN. Nr. 11

::

KONETRststT 15-30

SOOVITAB: BELGIA ORIGINAAL F. N.

BROWNING
PÜSTOLID JA

JÄHIPÜSSISID

JALGRATTAD
F. N. STERLING HAMLET

MOOTORRATTAD
F. N. INDIAN
HARLEYDAWIDSON
stLstLINE МЛSINstTE LADU

VABRIKUTE

ESITUS

JA L A D U

J. FREIBACH
311

RESTORHstN & KABAREE

РІШТЯ TEE Nr. 1.

AINUKENE VÄLJASÕIDU
KOHT PEALINNA M E R E KALDAL.

VALGA LIKÖÖRI JA NAPSI
VABRIK

°/Ü KÄSK & К о .
Soovitab võistlemata
Benedikteesti
Cura^ao
Küla kukk
Ploomi ja teisi
liköörisi ja napsisi. - Ladud igas linnas.

312

Ш

Muusikariistade äri

„KÄNNEL"
Kaekoja pl. 13 (Apteegi t. nurg»!!.

Soovitab oma ladust gitarre, mandoliine, viiulid, balalaikaid, lõõtspille jne., keelpillide keeli,
k õ i k i muusikariistade
ü k s i k u d osasid. Parandustööde vastuvõtmine.
— Odavad hinnad. —

313

°/ü. TARMO
Tallinn, V e n e t u r g n r . 1.

— K õ n e t r a a t 26-65.

Д R I A L Д:
Autotarbed ja osad,
Jalgrattad ja nende osad.
Kõiksugu kummikaubad:
kummivoolikud,
profiilkummid,
lapsevankri kummid,
kummibuhvrid,
kumminaelad,
aknakummi,
piimakannurõngad,
veeklaasirõngad,
kummikäsnad, j . n. e.

P

;

J

Oma kummitööstus
Tallinnas, Jaama tiin. nr. 8.

Prantsuse autokummid

Michelin"
A u t o d e l : „Steyr", „Mercede» 1 *,
„Apollo" J.t. ls.ooo kuni ls.ooo kilomeetrit vastu pidanud.

Tarvitusel suuremates auloomnibussi ärides.

„MICHELIN"
õhukummid veoautodele
kandejõuga kuni в'/г t.
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1 Ä.-S. TALLINNA I
| LstEVÄÜHISUS |
|

ІННІПНІНШШПШШІІШШШШШШПШШІШШШІШШI

|

I
[PEAKONTOR:
|
1
Tallinn, Meripuiestee nr. 5.
2
5 Kõnetraadid 10-93, 9-52. Telegr.-aadr.: |
„Laevandus — Tallinn".

1
I
§
1

1
I

*

1

LAEVAOMANIKUD
JR LstEYÄstGENDID
І
Telegr.-kodid: Scott's Code 10th Ed., j
Watkins 1904.st.В. С 5th Ed., Bentleys. j

•
OSAKONNAD:

1]

Pärnus, Baltiskis ja Narvas.

1
I
I
|

®

1

|

LstEYstTstRBEÄlNETEKÄUP
LUS JÄ LADU, LstEYÄLstТЕІШЯТЕІД PLOKKIDE EKS
PORT:
Tallinn, Sadama tän. 3. Kõnetr. 5-39.

I
I
1
|
3

I

•

I

| LHEVHPHRHNDUSTÖÖKOJÄD: |
3 S. Batarei tän. nr. 18. Kõnetr.: 10-80. §
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7м „ A T L A S " %
Tallinn, Raekoja plats 4, kõnetr. 17-15 ]a 21-28

võtab oma peäle:
igasugu masinate ja mootorite, tehniliste materjaalide ja sanitaar-sisseseadete muretsemist.

Ladus olemas:
teras, raud, viilid, tulekindlad kivid ja savi, I-talad,
vannid, klosetid, veetorud ja nende ühendused, leektorud, SKF-kuulilaagrid, laagripesad, transmissiooni
sisseseaded, rihmarattad, elektrimaterjaal, mootorid,
liivakäiad, vikatüuisud, puutööstuse masinad, kõik
trükikodade sisseseaded masinatest kuni kirjatähtedeni ning värvideni jne. jne. jne.

Äinuesitused Eestis:
Teras - Gebr. Btthler & Co. Я-G., Wien-Berlin; Viilid, terastrossid
la traadid St. Ejrydyer Elaen- & Stahlindustrie Ges., Wien;
Kuulilaa^rid - SKF Я. B. Svenaka Kullager-fabrlken, Göteborg;
Tule- |a happekindlad materjaalid - Stellawerk H-G., Kalibor; Tostelaalid - Malet» Holmqulat, Halmstad; Elektrikaablid |a sooned
Hheydter Kabelwerke Kheidt |a Enlleld Cable Wõrku, London,
Puutööstuse masinad — Jonaereds Kabrlkera Я-В., Jonsered; Rlkow-Werke, Warnsdort; Põllutööriistad - Neutltacheiner Landwirtachaltllche Maschinen, Eisen- 4 MetatlKlesserei Л-G, Neutitschein; Oli-, seebi- ja pärmivabrikute sisseseaded—Czechomachlne,
Hra«; Shlellimise materjaalid - Vereinigte Carborundum & Elektrlt-Werke Л-G., stll-Benatek; Trükimasinad - Koenlg A Bauer
st-G„ Würzburg; Oltsett- ja kivitrlikkmasinad - F a b e r A Schleic h e r Я-G., Offenbach a « ; Löikamisemasinad — Chr. Mansfeld,
Lelpziy; Traatimisemasinad — Preussc A CO., LeipziK; TrUkltahed ja vask jooned - H. Berthold Я-G., Berlin; Reprodukt
siooni sisseseaded— Hoh & Hahne, Leipzig; Tsink- ja voskplated
— st. Laue л Co., Berlin; Raamatu-, kivitrüki-, pleki- ja ollsetvärwid--- Farbenfabriken Belt A. Co., Hamburg; Keemia preparaadid
trükikodadele — Gustaw Huth, Hamburc-Wandsbeck; Litokivid —
I. Er. DHachler — Solnholen; Waltsimasse — „Kometa" Võrus ja
Belt * Co., Hamburgis; Ladumismasinad I n t e r t y p e Corporation,
New-York; armatuurid L. Frobeen, G. m. b. IL; Berlin; Liivakäiad
ja lutsud Я. Vernik, Valtas; Humalad — Bode л Voigt, Saaz.

Kõiksugu elektritööde vastuvõtmine.

PHILIPS LAMP
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И М saapa- la nanavadrikuü i-S.
Tallinn.

Saapavabrik „Esioking"
Tallinnas.

Parimad Eesti jalanõud kailsemaroioa

Nahavabrik „ S a k a l a "
Rakveres.

Nahavabrik „Eeslina"
Tallinnas.
Igat seltsi talla», pinsoli-, julilja muud nahka.
Suurmüügi ladud:
Suur Karja tänav nr. 18 (Laenu
panga maja).

Märkused:
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Märkused:

320

А-924

