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Zensuri poolest lubatud, Nias 1877.
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ti Vilunuvat teed wastus-kirjade toikko pannes i
ivaewa. Aga Teie
)roa loomu tu x t:t kirjlltatnd kirjadele ci
nägemata eza rahwalik wastus enam

,,1'ctc olite auus härra omas esimeses awalikus kirjas
Eesti postimehes" .\> 7 juba, rahwast huupi üle) kihuäga pahaseks äritaaud ning kareda wastaskirjade walnüstamiseks tiiöle sundinud, nõnda, et „Eesti
„postimeesgi" omas kirjawastustes pidi kord tunnistama
„et fui ta neid kirju kõiki mis „Eesti postimehe" tö ?
„ wasta kirjutatakse, peaks trükki panema, siis sek) isiära„nis aealeht tulekä asutada."
„Ka meie' allnimetatud tnehed olims Teile wastttseks
„l)iitoa kirjaltzäd ära teinud. Sääl jõudis auus õpetaja
„härra Hurt oma a
;,a ette, lühendas nieie
„'.oaewa, ja seletas asjalikult, mõistlikult ning selgest'
ilma oahantufeta ära, mis Teie wihas rahwa ja Alek„sandri kooli wasta wälja kuiwanud olite. Tõsine sele„tus, tuis õpetaja härra Hurt oli rntuiiD. oli õtse nagu
„meie südamelt tuluud, ehk meie oma poolt küll waljumad
„wastust otehlme soowinud. Siiski waikis õpetaja herra
„Hurt'l seletuse järele rahwa pahandus, ning testest rah„ma sisse aetud Sakste wasta oksaks läinud meri ;
„kauniste selguma.
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,>%« Teie, auus härra, ei leppinud oma esimese kirjaga, maid tahate oma töiste kirjadega esimest kindlaks
kinnitada, ehk kiil juba sellest märku olekside pidand wötma, et Teie isi oma Urmaste kihilkonna rahwastgi Alek.
sandri kooli armastuse poolest ei ole timmid, meel mall am siis muid waldasi ja kihelkondasi. Sest niipea kui
Teie oma Aleksandri kooli mastalise mainukirja saite wälja antuid, astlls Urwaotes Teie n i u rahioa seas üks ab s
foniite elusse, ja kogub suure tänu määrt ande: ligi
200 rubla Aleksandri kooli hüäks. Kus oli nüüd, auus
härra, Teiteft tllntud Aleksandri kooli lvaötaliste ano? !
Aga H. von Samsoni härra leiab ommetigi. ühe kooiwanelna. P. (Suia, omale seltsimeheks. — Sellele meie aga
hulgani maütata waewa määrt ei arwa oUroai, tui ühe inimesega, kes ennast uimekandjuks töriiotaks tu".dn'.ata rneiffride
kätte alla on alandanud.
Sia on a»us Iänoasöucr omas kirjas „Eesti postiniehes" miimse fönitaiü t)siselt ja oigeste, naza rahwa fuuga
ära mastannd, mis selle kirja peale mastata tnleks.
Aga nagn kord öeldud, Teie ei lepi auns härra sellega maid astute on a leitud s.ll'iluehcga, nagu/purtmata
suuretükiga osutamata, pölluineeste/munamäe otsa, et säält
i , s a ilusast: elule ioauemat ja tublistc edasi kaõwawa
;.';.•. •.'•vi kooli nagu „pormukest" saaksite puruks pbru
tada^
Meie äralund.nlse järele peaksimad kooli ning rahwa
haridllse sõbrad ma^tastiku tõin c töist aitama koolisi üles
ehitada, aga mitte üks teise töösid maha lõhkuda. Meie
omalt poolt saatsime jõudu niöõda pöllüAeiöte kooli iga
kord suure mai mustusega, tui seda kuskil peakfibe üles
pliildma äratada, edasi awitama. Aga Teie foo.inniiue
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on, et peaks sündimata põllumeeste kooli tarwituseks elule
töusew Alekssndri kool ära saama häwitatud. Se oleks
jo nii wastuoksa ja nurjatu töö, nagu se, kui üks kihelkonna rahwas tahaks enesele uue koolihoone ehitada ja
pruugiks kõik küla ja wallakooli majad selle ühe uue hoone
materjaliks. — Prantslased kantasiwad Saksamaa wasta
oma ilmpöbjamata hulga söariistadega oma toreduse ja
uhknse, ja Teie tahate ühe ilmtegewa ja teritamata soariistaga terwet Eesti rahwast rnmalusele wõita.
Kas peaksime nüüd just kõiki Saksu Teite järele rahwa
wastasikü ja kooli waenlastas pidama? Se ei oleks ehk
mitte oige! Õtse sest saadik, kui Teie, auus härra, wastaliste lipu iilcs töstsite, on mitmed auusad Saksad, kui
mõistlikud rahwa sõbrad, endid meiega ühes kanni annete
Uel ta Alexandri kooli ehituse sõbradeks tunnistanud
Se on üks t ö s i u e ühendnse täht. Selleuerast jätke'seda
lahutuse tülitöõd wiimseks, mis kõik maad ning rahwast'
uörgastab, ja laske meid rahuga Aleksandri kooli waliuis
lõpetada et muude koolide paranduote ja uue koolide afutusele jälle edasi wõiksime rutata.
^ enast IÄ.
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Tammest.
1. M. Mitt.
2. Mrri wanker
:;. Matt SÜtiattil.
Krüduerist.
.!, Abram iiit>e.
Wastsc Pislai<tcst.
6, v.iioia Kraaw. Wallawanem.
l>. Peter Terwe.
7. Juhan Terwe.
8. Karl 1'itf.
9. Peep Aigru.
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Huhan Ka
W.
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Tarln Kaagwere
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. i i Kuus.

Diltufest
ltfep.
E
. ft.
•! Allew.
ofev.

51. Jaatt Mahlstein.
Hnrmift.
52. Adolph Taniel.
Koorastest.
53. Adani Coot.
54. Jaan Lina,
55. G Hõrak.
Waana Punastest
66. Juhan Muld
Tartust.
57. A. Peekmann.
Ieksist.
58. Karli Kõrw.
59. Juhan Mõtte.
Urwastest.
60. Aadam Pettäi.
Karsti wallast.
61. JhtSta Pettäi.
82. Musta Kelder.
68. Jüri Hõrak.
(>4. Jaan Hõlpus.
Raadi wallast.
<;.',. C. Martsi».
Kuustest.
,6. Hendrik Timmusk.
Piigandist.
67. Kusta Abel.
Paluperast.
68. Jaan Fuks.
Karaskist.
69. Daniel Weli.
Tr/l^last.
****70. Juhan Adel.
72. itusta Jalas.
Nnstakul.
72. Peeter Kutser.
73. H. Kirsh.
Krotnfeft.
75. Jüri Saar.
Koigllft. Tr
75. Kusta Kolu.
Pühajärweft.
76. Woldemar Wahi.
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