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Sel numbril ,n eralisana kaasas kaart: „Meie
wäerinna liin 19. märtsil 1919."

I. Ametlik osa.
Wäljawõtted Wägeda Ülemjuhataja
päewakäskudest.
11. Üleüldine os*.

ja Ajutise Walitsuse poolt kinnitatud tabelite järele,
palga määramist.
'
b) Auastmete» tõlgendamist ja alandamist kuni
Pollowuilu auastmeni, wiimast ka ühes arwates.

S I S U k o r d:

t . Sõduri ülesanded.

2. Sõiawägede

M ä r k u s : Kindralite auastmetesse kõrgendamine
ja alandamine jääd Ajutise Walitsuse wsiulupiirlolüia.

Ülemjuhataja wõimupVin-

dest.

•

.,

;

§2.

'

On awalikuks tulnud, et suurel hulgal sõjawäe

teenijatel on kombeks saanild koju kirjutades oma wäe*
3. Seisukord meie wäerindadet.
»sa seisukohta nimetada ja sõjakawanusi kirjeldada. See
4. Meie ajakirjandus sõjawäel istest küsi- annab
waenlase agentidele «öimaluse luõnikümmend
mustest.
sõjawäljilt tulewat kilja kuidagi wiisi ära wõtta ja
5. Koguge kaartisidl
nende najal lõik meie wäeosade seisukohad ja sõjakawatsuseb üles märkida j.i seda Eesti wabariigi sõja»
6. Segateated.
wägede ladjuls ära tarwitada. Et seda takistada, to1

I

Ametlik osa.

B

Wäljawõtted Söjawägede Ülemjuhataja päcwatäskudcst.
Nr. 88.
S a l l i » * a i , t. « i r t s i l isif. ».

husta» töili ülemaid oma all seiswatele rahwawäelastele seletada, missugust kabja nad niisuguste kirjadega «eie oma fõj,«äele sünnitawad.
See piewakäst ettelugeda kõikides roodudes, esi*»
«ronides, batarrides ja komandodes.
•

Nr. 93.
£«Hinnas, 9. märtsil 1919. «

§1.
Et haawade ja Haiguste pärast sõjawäe osadest
Awaldan täitmiseks (friü Ajutise Valitsuse poolt ewakueerltu» obwilseride, arstide, ametnikude ja fod*»
23ulal Weebruaril 1213. «. «astuwöctnd seäduse rite seisukorda korraldada, kasen:
Koit haawade ja haiguste Pärast ewakueeritu»
Sojalvägede Ülemjuhataja »silnupilrton»« «auramise
ohwitserid, arstid, ametnikud ja sõdurid jääwad pärast
Asjus.
elrakneerimist k^ks kuud sõjawäe osade nimekirja.
„Et sõjaajal ohwitseride, arstide j« ametnikkude
Kes kahe kliu jooffnl peäle ewukueeriniist oma wäekohtade peäle nimetamisl, ametitest tagalidamist, auast- osasse ei ilmu, kustutakse nimekirjast mähi ja nende
jrtfti< ülendamist ja nlaudamist, niisama ta sõjaaegstte dokumendid ühes palglmttcstaatidega sandetakse: ohwitajuliete staaride linuitunlist j,a A. W. poolt, kinnitatud
ja ametnikkude — ohwitseride reserwi ülemale,
'tabelite jäiele pulga määramist Korraldada ja tiiten- seride
arstide,
ja weisteate — Terwisi)om
bada, otsusta* A. W. Wägede Ülemjuhataja wõimu- Walitsuse rohuteadlaste
üle
niale
ja
sõdurite
— salawäelas te —: oma
Hiiri anda:
dilriisi tagawara batal^joni, ratsawaelosie — Ratsawäe
») Kõikide ülemal tähendatud isikute ametisse mää- taganiara eekadroui, snurtükiwäelaete — tagawara
ramist, auietitest tagnndauiist, wäeosude ja sõji näe^su- balli reie se, inseneri wäelaste -- Iuseueri bataljoui, mereAlHte sõjaaegse ajutise koosseisu (staarile) liultitamist wäe las te — mercioäe ckipafhi ülemate lq, Warustufe
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Walitsuse alla kuuluwate asutuste sõjawäelaste —
Narustuse Wallitsusse ja kõikides teistes sõjawäe asu<ustes, nii kui komandantide komandodes, registreerimise büroodes, haigemajades (peäle welskerite) teeniwate föjawäelaste — selle diwiisi tagawara bataljoni,
kelle raionis fõjawäeasutus seisab. Nende asutuste käfutada peawad pärast terwekssaamist sõjawäelased
ilmuma, kust neid üleüldisel korral uuesti kohtade peäle
määratakse.
Sõjawäelased, kes enne kahte kuud haigemajast
wälja kirjutatakse, tulewad saata: paranenud — oma
Meosasse, need aga, kes arstlise komisjoni otsuse põhjal kauemat aega puhkust wõi terwiseparandamist tarwitawad — ülemalnimetatud asutustesse., kus nemad
«rwele wõetakse, neile tarwilised tunnistused wälja
antakse ja neid koju saadetakse.'
Kõik üle kahe kuu puhkusel wõi terwiseparandamisel
•lewad sõjawäelased kustutatakse wäeosade nimekirjast
maha ja nende dokumendid ühes palgaattestaatidega
saadetakse ülemalnimetatud asutustesse, kust sõjawäelased oma palga (wäljaarwatud päewaraha ja pajuki)
lätte saawad.
Nr

96

T a l l i n n a » , 13. m ä r t s i l

l9lV. a.

§ *.
Wabariigi sõjawäes ei saa olema alamlipniku au««tet, nagu see endises Wene sõjawäes oli, mille Põhjal
kõik praegusel ajal sõjawäes teeniwad alamlipnikud,
kes nimetud auastme endises Wene sõjawäes on saa,ud, ning kellel keskharidus on, ja Wabaduse sõjas
tublidust üles on näidanud, wõiwad oma ülemuse ettepanekul lipnikuks ülendatud saada. Need alamlipnikud,
lellel wähem haridus on, kui keskharidus, ning kes
praeguses Wabadusedas wahwust ja tublidust üles
on näidanud, wõiwad saada ettepandud määramiseks
ohwitseride asetäitjateks wabade ohwitseride kohtade
peale.
Kõik teised alamlipnikud, kes ülemalpool tähendatud kahte liiki ei kuulu, tulewad weltweeblite ehk rühma
klemate kohtade peale määrata.
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!. Sõjawäe weopiletid (^dokumendid sõjawäe- j«
kraamiwedamiseks raudteel") on määratud igasuguse,
sõjawäe warustuse, kraami ja wäeosade (mitte üksikute
sõdurite) wedamiseks raudteel.

M ä r k u s : Sõjawäe kraamiks tuleb tugeda iga»
sugust warustust jn kraami, mis sõjawäe osa tarwidusea
on määratud. Üksikutel juhtumistel otsustab küsimust,
kas kraami sõjawäe wõi era kraamiks lugeda, wäeosa
ulem„ kes weopileti wälja annab
2. Õigus sõjawäe weopiletisi wälja anda on iga
sõjawäe osa ja asutuse ülemal, kellel iseseisew majapldae
mine ja polgu ülema õigused. Wähemad, mitte iseseiswad
wäeosad, kellel mingisugustel põhjustel wõimata onomtt
staabist weopiletid wälja nõuda, saawad weopileti kraami
eht inimeste saatmiseks lähemalt jaama komandandilt
Selleks tuleb jaama komandandile kirjalik nõudmine
sisse anda, milles oleks ära tähendatud saadetama kraami
kaal, tüki arw, ehk tui saadetus suurem, nõutawate
wagulüte arw. Nõudmistel peab wäeofa ülema allkiri
ja pitsat olema. Jaama komandant annab selle nõud*
mise põhjal kraami saatjale weopileti wälja, kellel sellega
jaamaülema poole tuleb pöörata.
3. Iga weopileti raamatu saamise "orral peawad
saadud weopiletite numbrid wäeosa päewakäsus axoat*
batud saama. Iga weopileti wäljaandmine peab ka
wäeofa päewakäsus ühes saadetama kraami arwu ehk
kaalu ülestähendamisega awaldatama.
Päewalas».
nummer ja kuupäew märgitakse wastawa weopileti
kontsu peäle.
4. Iga weopilet peab wäeosa ülema ehk adjutandi
(ehk wastawa ametniku) poolt allakirjutatud ja wäeosa pitsatiga warustatub olema.
6. Iaamakomandantidel peab iga wäljaantud weo>
pileti kohta tõendaw dokument olema, mille põhjal ta
wälja on antud.

6. Igasugune sõjawäe osade, kraami ja warustuse
saatmine Tallinnast sünnib Kindralstaabi Sõjawäe
Liikumise jaoskonna kontrolli all. Selleks peawad kõik
Tallinnas olewate wäeosade ülemate poolt wäljaantawad sõjawäe ja kraami saatmise dokumendid (sõjawäe
weopiletid) Sõjawäe Liikumise jaoskonda registreeri»
mifeks saadetama. Wäljaspool Tallinnat peawad wäe»
Et paljud wäejooksitud vriitahtlikult oma wäe osa- osa ülema poolt allakirjutatud weopiletid sõjawäe osa
desse tagasi on ilmunud ja wäeosade ülemad õigel ehk kraami saatmiseks nõutawa weoruumi saamiseks
ajal nende tagasiilmumiscst ei teata, nii kestab tagasi komandandi laudu, ehk, kus teda ei ole, otsekohe \aat
ilmunud wäejootsikute ülesotsimine edasi, mis palju maülemale saadetama.

ülearust tööd ja kirjawahetust omawalitsuse asutuste
wahel tekitab.
Nr. 99.
Tulewikus selle wäärnähtufe kõrwaldamiseks kohus*
tan kõiki wäeosade ülemaid ajawiitmata peale wäeT a l l i n n a s , 15 märtsil 1919 a.
jooksiku tagasiilmumist wäeosasse, sellest teatama teate§ «•
lehega diwiisi staabi ülema kaudu — Ülemjuhataja
Igas haritud riigis on sõjawäeliste gwahel, teatud
Staabi Korralduswalitsuse Inspektori jaoskonda, kuna
kõik teiste wäiksemate wäeosade ja asutuste ülemad, ühendus ning teineteisest lugupidamine, mis wastaskes diwiiside wõimupiiri ei kuulu, seda otsekohe peawad tilufes terwituses ennast awaldab. See ei ole mitte
. mõnesuguste wanade seaduste ehk uinuwa litsuste kombete
tegema.

Nr. 97.
T a l l i n n a s , 14. märtsil 1919. a.
§2.
Awaldan siin juures sõjawäe- ja kraamiwedamifcks
raudteel määratud dokumentide (^sõjawäe weopiletiie")
tarwitamise kohta käiwad üleüldised juhtnöörid:

järelaimamine, nagu mõued ehk walesti aru saawad,
waid ainult lugupidamine sõjameeste wahel. Sõjameest Peab igaüks austama, aga et seda lugupidamist .
ära teenida, peawad sõjamehed ka omakeskis üksteist
austama ning kõige peält wastastiku terwitufega üles,
näitama.
Seniajani on tähele pandud, et sõjawäelased minu
päewakäsu nr. 9, § 3, 6-mast jaanuarist 1919. a
wastastiku terwituse üle hoopis täitmata jätawad
>
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M»UHN, et sõjawäelased uulitsal teineteisele waStutulle»
ie,»itak« pahemat kätt mütsi juurde tb3te<, aga mitte
teineteisele wõõriti otsa wahtides, nag, jetza mõned
Ämmaani teewad.
Wanemad peawad selle üle walwama, et noorem*h seda nõudmist täidaksid.

Nr. 101.
-

'

•

T a l l i n n a s , 16. märtsil 1919. «.
§ 1.
Seda tähele pannes, et Balti bataljon seisab Eesti
Wabariigi alamatest koos, ja et Wabariigi ametlisets
teelets Eesti teel on tunnistatud, nõuan, et kõik kirjawahetus Balti bataljorn ja teiste wäeosade wahel,
niisama ka bataljoni poolt wälja antawad tunnistused
ja sõidulubad Ecsti keeles oleks kirjutatud, millel soowitorral saksa- eht wenekeelne tõlge juures wõib olla.
Kodune kirjawahetus, f. o. bataljoui osade wahel, wõib
soowi järele kas Eesti, Satfa eht Weue keeles olla.

Nr. 104:
Tallinnas, 21. märtsil 1919. a.
§ 1.
Ajutise Walitsuse otsuse põhjal, 18-st märtsist s. a.
keelan ära sõjawäeülemustele keele asjus wälja anda
üleüldiseid sunduslikka määrusi, mis Vljutise Walitsuse
poolt õigekstunnistatud põhjusmõtete wastu käiwad.
M ä r k u s : Manifest kõigile Eestimaa rahwastele
24. wecbr. 1918 a. (Riigi Teataja Nr. 1 — 1918 a.),
Gifeministri ringkiri 28-st weebruärist 1919 a.
_
— •

Nr. 105
T a l l i n n a s , 23. m ä r t s i l 1919 a.
Warustuse Walitsuse reserwi ametniku Albert J a l oslaw'i, kui oma tegewuse ja kohuste täitmisega sellele nimetusele mitte wastawat, alandan wailemaks
ftrjutajoks, 16-st märtsist lugedes.
Seda juhtunust silmas pidades, teatan, et kõik
ametnikud, kes nende peäle pandud kohuseid iseseisWalt täita ei oska, sõjawäe ametniku nimetuse wäärt
ei ole ja minu poolt, sellekohase Ülemuse ettekandel,
kirjutajateks alandatud saawad.
Sõjawägede Ülemjuhataja:
Kindralstaabi Kindral-Major L a i d o n e r .

S

Üleüldine usa.
—

—
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„Sõduri" ülesandeks
<n: 1 neid wägede juhatuse päewakäskusid
ja korraldusi, millede teadmine laiematele
ringkondadele soowitaw ja tarwilik, rutemini ja suuremale hulgale laiali kanda,
kui seda ametlikud paberid üksi suudaksid
teha;
"2. laiendada meie sõjawäe seas sõjateadust;
3. anda wõimalust ' sõjawäe korralduste ja
nende kawatsuste üle mõtteid wahetada, et
neid küsimusi selgitada;

D
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4. sõjawäe tegewuse ja elu üle kirjeldusi toa»,
Selle eeskawa täitmiseks langeb ^Sõduri"
sisu kahte osasse: ametlik ja üleüldine. Ametlikus osas mahutatakse wäeülemate päewakasud
ja korraldused, kõik muu aga awaldatakse üleüldises osas.

Toimetus näeb ette, et kõigeraskem eeSkawa
punkt on sõjateaduse laiendamine meie wägede
seas, sest et meil ülepea wäga wähe söja-eriteadlasi on, ja needki kes on, on tõik wastuta»
wate! kohtadel, ja oma tdõga liiga koormatud,
mida wilunud abide puudus weel suurendab.
Kuid toimetus arwad, et selle punkti täitmine wäga tarwilik on, sest et ka tulewikus,
wõtku meie sõjawägi mis tahes kuju, ikkagi üks
õpetatud sõjainstruktorite kaader peab olema.
Sellepärast arwab toimetus omaks kohuseks sellest küsimusest kuidagi üle iaaha.
Poliitikat leht ci aja ja tahab selles mõttes
täiesti erapooletu olla.
Et sarnase ecskawaga
lehe tarwiduse suurus
;
Ecstis weel teadmata on, ei wõi kindlaks määrata, kui sagedasti leht saab ilmuma, kawat.
seme aga esiotsa teda kord nädalas wälja anda.
Leht loodab, et teda saawad toetama mitte
üksi söjawäclased, waid ka muud, keda isamaa
kaitsmise mõte huwitab ja kes selleks kaasa ta" hawad aidata.

Zõjawägede Klemiuhataja
wöimupiiridest.
Ajakirjanduses ja Maanõukogus on märkusi teh?
tud, et Ajutine Walilsus sõjawägede ülemjuhataja
nimetanud m ametisse pannud, kuna samal ajal mitte
ei ole antud teadust, mis Ülemjuhataja wõimupiirid
ära määraks. Sellest tekkinud olukorras ei teadwat
Ülemjuhataja, kus tema õigused lõpewad wõi kohustuscd algawad, s. t. Ülemjuhataja toimetawat täiesti
oma heaksarwamist mööda, ilma et kellelgi oleks woli
teda oma paigale panna ja äranäidata, et nii ja nii,
sugused Ülemjuhataja oisused on seadusepärased, nii ja
niisugused seadusewastased. Teiselt voolt jälle on
kõige kindlamal kujul kinnitatud, et nii ja niisugused
Ülemjuhataja määrused käiwad seadusele lausa wastu.
S i l e juures mõeldakse muidugi harilitta todanlisi

seadusi.

Asja selgituseks olgu siin meele tuletatud, et Eesti
Ajutine Walitsus kuni Eesti Wabariigi sellekohaste
seaduste wäljatöötamifeni need Weneriigi seadused, mis
24. oktobrini 1917. a. makswad olid, Wabariigi
piirides käsitatawateks administratiiwseadusteks on wälja
kuulutanud (Aj. Walitsuse poolt 19. nowembr. m. a.
wastu wõetud „Ajutifed administratiiw-feadufed" punkt
2, ^Riigi Teataja" nr. 1, 27. nowcmbrist 1918. a.).
Kui Ajutine Walitsus nn. Kerenski aegsed seadused
maawalitsemise korra aluseks wõttis, siis ei wõinud
sõjawägede ülemjuhatus õiguslifelt õhku rippuma
jääda. Sõjawägede ülemjllhatamine pidi samuti seaduslifele alusele põhjendatama. S e l l e k s wõeti föja«
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«ögede walitscmise määrused sõjaajal („rio.ioase»U 0
ÄojieBOM^ ynpaB-aeniH loficKi. B% aoeHHoe Bptua",
C.-IleTepöypri» 1914), mille järele Wene wägede
zilmjuhalus soja friteS käis. Et feda seadust ainult
piiratud arwul trükiti ja mitte awalikult wälja ei
> kuulatatud („H6 noiAexHTh orjaineirii)"), waid oma
sõjcifaladusliku laadi pärast üksnes Väejuhatuse tead»
«lia anti, siis jäi ta kaugemaile kodanlistele wõimudele ja adwokalidele tundmataks. I « just õigusteadlife asjatundmatilfega wõibki seletada seda "ärewust,
mis Ecsti Wabariigi fõjawägede Ülemjuhataja arwataw omawolitarwitamiue awalikus arwamises esile
kutsunud. Järjekindlad olles, peab eeldama, et need
erilised seadused, mille m^kswust ka Kerenski walitsus
tunnistas, meil sõjapidamises sama mõõduandwad pe««
wad olema nagu üleüldised administratidwseadused riigi,
walitsnfel. Nõnda siis rrn ka wägede Ülemjuhataja
kohustatud oma wõimupiiribe äramääramise kohta käi»waid §§, mis alamal eestikeelses tõlkes järgnewad,
juhtnööriks wõtma. Seadus ise »n l i 14. «. wälja
antud, 1915. «. täiendatud ja peäle rewolutsioni sai
igale poole sõna «^keiser" asemele sõna ^ajutine
walitsus" pandud. Ncnde parandustega jr sõna
.Wene riigi" asemel ^Eesti Wabariik" tarwitades
kõlawad need paragrafid järgmiselt:

'

ü l e ü l d i s e d määrased.
6. Ülemjuhatus kõigi maa- ja mnewägede üle, mis
^õj^tegewufe jaoks määratud, usaldatakse wägede üleme
snhatajale.
6. Territorium (maa»ala), «is sõjariistus jõudude
awardamifeks ja tegewuseks (ette määratud), samuti
aende seljataguste asutuste asendamiseks, «oeadab sõjalise tegewuse piirkonna.
14. Koik asukohad ja kõik kodanline walitsus sõja*
lise tegewuse piirkonnal alluwad, mobilisatsiooni wälja«tuulutamise päewast peale, wastawa ringkonna sõjawäe
Ülemale ehk kindralkubernerile; seal juures «ääratatse
neis kohtades, mis sõjaseaduse alla kuulutatud, koda»
likkude ja sõjawäe wõimude wahekord ^Seadlustega
aeude paikade kohta, mis sõjaseaduse alla kuulutatud'*,
weis kohtades aga, mis mitte ei ole sõjaseaduse alla
tuulutatud, allub kodanline Walitsus fõjüriugkouna ila«ale, kellel lindral-kuberneri õigused.
Sõjawägede Ülemjuhatajast.

17. Sõjawägede Ülemjuhataja on kõigi sõjani**
ms maa- ja merejõudude, mis fõjategewusse määra»
tud, kõrgem Ülem. Tema warustatakse e r a k o r r a lise w õ i m u g a ja tema käskusid täidawad sõjatege«
wuse piirkonnas ilma erandita tõik W a l i t s u s e
a s u t u s e d ja k o g u k o n d l i s e d
walitsused,
samuti kõigi wõimkoudade ametnikud ja tõik elanikud,

aagu Ajutise Walitsuse käskusid.
20. Wägede Ülemjuhataja on ainult ja wahendita
Vjutisele Walitsufele oma korralduste ja tegewuse eest
wastutaw ja üksi Ajutise Walitsuse ees. Kõigil juhlumistel, mil ta selle kasuliku ja tarwiliku leiab, on
tal õigus pöörata wahetumalt Ajutise Walitsuse poole.
Mitte ütski Walitsuse koht, asutus ega isik riigis
ei anna wägede Ülemjuhatajale
-temalt aruandeid nõuda.

eeskirju ega wõi

21. Mitte ükski Walitsuse koht, asurus ehk isik
riigis ei tohi otsekohe pöörda Ülemjuhataja poole,
wäljaarwatud ministrid, iseseiswate peawalitsuste ülemad ja isikud, kes Ülemjuhatajale wahendita alluwad.
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29. Wäerinna sõjawägede peajuhatajale (§ 98)
ja wäejvhatajäle (§ 419) antud õigus kuritööde ja
kuritegude eest seaduses aromääratud karistusi lõwendada kuulub Ülemjuhatajale ühesugustel alustel lõige
sõjalise tegewuse piirkonna ja kõigi temale allüwate
sõjariistus maa- ja merejõudude kohta, ilma karistuse
määra kitsenduseta.
Seejuures teatab Ülemjuhataja niihästi neist ab»»
nõudest, mis ta selles sihis ise tarwitusele wõtnud ja
nende tungiwuse põhjustest, kui ka «iisugustcst abinõudest, mis §§2* ja 419 mõjul wäerindade sõjawägede
peajuhatajad ja teised wüeülemad tarwitusele wõtnud.
Ajutisele Walitsuselele.
39 a. (Kinnitatud 14-«l «ail 1915 «.), Kõigi asjadr lshta, mis ssjakohtu alla antakse, milles süüaluste
karst* alla ««dmine weel mitte ei ole sündinud, wõib
ülemjuhataja teha karraldusi süüaluste üle kohtumõist»
«iftls föja-willjakohtus. Need korraldused wõiwad olla
tehtud teatud liiki kuritööde ja kuritegude ütsiluts as«
jade, kui ka asjade terivete kategoriate kohta, wiimasel
juhtumisel seda üleüldiseks teatawaks tehes.
.,«0. Sõja ajal paneb Wägede Ülemjuhataja Aju*
tisele Walitsufele ajutised teadaanded ette, aga sõja
lõpul aruande tema alla usaldatud maa- ja merewägede
tegewuse ile, Khes algupäraste aruantietega kõigilt
wahendita temale aluwatelt sõjawägede Ülematelt (maaja merewäes).
•7 p. 7. Sõjawägede Ülemjuhatajal »» ligu»;
««enst tagandada kõiki ametitotzuslisi isikuid kõigis
tzlõimllkondades, mis temale alluwates maawägedes ja
«erewäes teeniwad, aga niisama ka riigi-maawalitjuse
wii linna teenistuse temale allumas raionis seisawad,
auastme ja kutse peäle waatamata.
Et meie waa kõik sõjaseaduse alla käib, o« siia
makswad ka seadused, mis nende maade kohta kuulu»
wad, kus sõjaseadus wälja on kuulutatud. Nendeft
määrustest awaldame paragrafid, mis sõjawäe wõim,
esitaja, s. ». wägede Ülemjuhataja, wõimu kohta käiwad.
S õ j a w ä e ülemuse õigustest paikadel,

« i s sõjaseaduse all.
«. Sõjaseaduse maksmapanekuga kaotawad selles
paigas riiklise korra ja seltskondlise rahu alalhoidmise
abinõude wäirused oma makswuse (Yc-r. Hpeji,CT. CT. I,
•pu*. 2, n p i j . I), ja riiklise korra ning sellskoudlise
rahualalhoidmise tegewuse ülemjuhtimine läheb UleVjuhatajale ja sõjawäe (armee) juhatajale üle.
». Paikades, mis wahetumalt Ülemjuhatajale alluwad, lähewad temalt wälja kõik need korraldused,
millede teostamiseks wõtmine, alamaljärgnewate päragrafide padjal, sõjawärjuhataja hooleks antakse.
10. Sõjawärjuhatajale antakse »aikades mis sõjaseaduse all, sigus:
1) iira keelda, oma elukohast lahkuda niifugufeid
isikuid, keda nende oskuse, käsitöö wõi ameti poolest,
kawatsetakse tööle pan".a, sõja eesmärgi faawutamistks;
2) määrata üleüldisi ja osalisi rekwisilsioone;
3) ära keelda töö jaoks tarwilikkude tööriistade ja
materjalide wäljaweo, samuti tarbe- ja weoabiuõude,
loomatoidu, küttepuude ja sellesarnaste asjade, mis
sõjawägedele wõib, tarwis tulla, ja
4) volitada felle paragrafi punkt 2 ja 3 tähendawd abinõude tarwitusele wõtmiseks temale alluwaid
wäeülemaid.
.••.-.
M ä r k u s : Isikutele, kes selle (10) paragrafi punkt
1 äratähentalud, wõib kui neil enestel 'tarbeai-
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«ete tagawarasid ei »le, sed« wäetenlijatega ühetaoliselt määrata.
12. Kui paigas, mis sõjaseaduse all« kuulmatud,
niklise korra alalhoidmiseks wõi sõjapidamise eduks tar«ilikliks tunnistatakse, tarwitusele wõtta niisugune era«
torraline abinõu, mis selles lisas ei »le ettenähtud, siis
teeb Ülemjuhataja wahetumalt wõi fõjawäcjuhataja
ettekandel korralduse, selle abinõu tarwitusele wõtmisckt
»»al wõimul, sellest Ajutisele Walitsmsele teatades.
lll. K o d a u l i s t e « o i m u d e w a h e k , r r « s i
»äeKlem»sez«.
13. Sõjawäe (armee) tegew«fe piirkonnal allub
<ema juhatajale ki»»ral-kuberner, wsi isik kellel wiimase
sigused (§ 18 selles lisa), kus juures sõjawäe (trmee)
nihawjal õigus »n muuta nende korr«ldusi, »is riiklise korra ja feltsko»dlife rah« alalhmdmisesse pnxt»?
»ad, jck neile eeskirj» audo.

14. Nende paikade, mis sõjaseaduse alla knulutatnd,
politsei ülemuseo aitawad wäeülemusele tema peäle
pandud kohuste, koi korralduste täitmisel, mis §§ 10
ja 11 äratähendatud, igate wiisi kaasa.
-. 15. Koik kodanlised wsimnd kui ka lin»« ja »aatonno walitsused on kohustatud wäekle«usele tem« nõudmistes, mis selle «aa-osa elanikkude ja üksikute isikute
«stawuse ja materjali tagawara kohto teodete ondmisesse puutub, täielikult kaasa ait«»a.
16. Piirkonnas, mis etopi k omaudonti «5i etapi
l pnnkci ülema teadu ala käib, ou lõik linno? ja maopolitfei-ametnikud, niisama k« linna ja maa/osutused
ja kehalikud elanikud kohustatud, wasturäälimota ollo
heitmo etapi komandandi wõi etapi punkti ülema nou»*
mistele ja korraldustele kõiges, mis puutub fõja-polit- stiliste abinõude täitmisesse, korteri ja koüdi kohustuse
tesse, kui ka moono, tööliste ja weoabinsude ondmi»
fesse, hoides õiguse, nende nõndmiste ja korralduste
iile tagant jirele kaebtust tösto, olol.
Nii siis seadus, mille olemasolemine jubo ruunis*
»b, et sõjawägede ülemjuhataja wõimul ikkagi piirid
on, kui ka see seadus tema lätte tõesti erakorralise
wõimu annab. Kuid sõda on ka erakorraline osi. Näk
zede juhatamise praktika on lõik riigid niikaugele wii- uud, et neil peotsclt ühesarnane wägede juhatamise
seadus on, ja ülemjuhatajal igalpool erakorraline
wõim.
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11. märtsil andis Trotski kasu, et Walga linu
tahe nädala jooksul ära wõetud peab olema. Sello«
pärast tõi waenlane neile wäeosadele, mis Marien,
burgi-Walga sihis töötasid, mitu uur polku juurde.
Niiwiisi läks waenlase! korda ka siin ühte uut löögigruppet asutada ja suuremate jõududega pealetungimist
alata. Waenlase! oli edu ja ta jõudis kuni Koiküla
jaamani, kuid siin pandi tema edasitungimine seisma
ja algatus kisuti tema käest ära.
j
Walga-Wolmari ja Nuhja-Wolmari sihil ei ole
waenlane suuremat tegewust awaldanud, siin on. isegi
waenlase jõudude nörkenemist märgata, mis Miitawi
äroandmifega ja Rii« kaitsmisega ühenduses seisab.
Waenlane on siit 8-da Läti kütipolgu juba Riio wäerinnale üle wiinud.
Waenlase tegxwiifi järele wõib tema seisukord,
järgmiselt hinnata:.
2äü wabariigi wäed tungiwad lõuna poolt Riio
peäle ja ähwardawad Riia-Dünaburgi raudteed. Selle
raudtee lübilõikamiseza ja Riia linna äraandmisego
jääksid waenlase wäeosao, ka meie wäerinnal, sopi
sisse ning tagauemise teed neil enam ei oleks. Et uut
taganemise teed enesele luua ja korralikku taganemist
wõimaldoda, oli waenlase! tarwis Walga-Pihllva raudteed oma wõimuasse saada. Seda lootis waenlane
sel teel lätte saada, et ta ka Narwa alla ühe löögigruppe usuta* ja meid eksiarwamisele püüdis wiia, et
tõsine hädaoht meid Nanoa poolt on ähwardawas.
Reed plaonid ei ole waenlofel seniajani täide
läinud ja nagu Wiimaste päewade teated wäerinnalt
«aitawad, on waenlane kõikidel sihtidel, kus tal enne
edu oli, tagaueuia sunnitud.
•

>

Meie ajakirjandus sõjawäelistest küsimustest.

^ P ä e w a l e h e s " wõtab I o h . Juhtund —eelseiswalt Asutawa Kogu walimiste puhul — .
soua t i h n t u s t ö d w a s t u s õ j a w ä e s . Wäg«
õieti täheltdai ta, et sõjawägi on elawatest iuimestest kokku pauduo, wäga keeruline ulasin, kus
kõik osad, ühest keskkohast juhitud, eneselt arupärimata, täpipealt ja körwalckaldumata koob
peawad töötama ühise asja — kodumaa kaitsmise — kallal. Kui halwawalt ja häwitawalt
Waenlane lowatses meie wäerinnale kaks löögi kihutustöö sõdurite wõitluswõime peale wõib mõoruppet asutada: esimife Narwa sihis ja teise Pihkwo- juda, selleks toob autor, Wene Kerensti-acgse
Wõru sihis. See' kawatsus foi ka täidetud, kuid peale sõjawäe kohutawaks näituseks. Ka Trotskimõuepäewalist pealetungimist Narwa oll, mis waenlasele õnnetult lõppes, langes Narwo löögigrnppe Lenini enamlased olla nüüd kihutustöö omas
täielikult kokku. Uusi jõudusid ei olnud waenlane siia sõjawäes ära keelanud. Autorile on üks punase
juurde toonud; praegu wõib koguni arwata, et waen- sõjawäe päewakäsk kätte juhtunud, kus teäda
lase jõud siin kahanemas on. Endistest põlludest on antakse, et ühe koosoleku tõttu olla puuased mcie
186. polk siit ära wiidud, kuna meeste orw teistes
polkudes täienduste peale waatamata kokku on sulamas. wägede poolt lüüa saanud, mispärast koosoleku
Pihkwo-Petferi löögigruppel oli alguses edu, fest juhataja ja kirjatoimetaja teistele hoiatuseks maha
siia oli waenlane suured jõud koondanud. Oma parema lastud.
tiiwa kaitseks saatis waenlane wäiksed salgad isegi
Hra Juhtund ei usu küll, et kihutustööl meie
Pihkwa järwe lääne kaldale. Polkude arw ulatas sõjawäes suuremat pinda, oleks, sest politiline
waenlase! siiu kuni 15-ni, ning nende hulgas ka Eesti iseteadwus ja erakondline meelekindlus olla wäebrigaad. Ka siin sai waenlase jõud murtud. Ta sunniti taganema, ja Pihkwa järwe läänekallas puhastati rinnal tugewasti kaswauud, kuid sellegipärast
Peab ta tarwilikuks hoiatada.
rööwsalkadest.

Keisukord meie wäerindadel.
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„ S otfialdem okraat" harutab ja selgitab
terwelt neljas juhtlirjas r a h u t e g e m i s e wõimalust.
Esimeses juhtkirjas, 9. märtsist, toonitab leht kindlasti
ebafifõdimise tarwidusi.' „ R a h u ei \aa. (Sotsialdemokraadi harwendus). Allaandmine rahu ei too.
Ainult sõba toob rahu, sõda — kuni rahwas waheliselt sarnane seisukord luuakse, et wenelased meile enam
peale tungida ei wõi". J a selle silmapilgu loodab
leht hilistewadeks wõi warafuweks kätte jõudwat, siis
tui rahukongress oma töö on lõpetanud. Seni aga
peame wastu pidama ja edasi s õ d i m a .
Kuid hilisemates juhtkirjades taganeb leht sellest
seisukohast. See seisuloha muutus on sündinud kuulujuttude mõjul, et Lenini walitzus liitlastele rahu paktuwat ja walmis olla Doni, Kubani, Siberit ja Läänemere maid ifcseiswatets tunnistama. Kui kuidagi
wõimalik olla Wene enamlise walitsusega rahu teha,
siis haaratagu sellest wõimatest nngimata kinni.
Leht teab aga, et enamlaste walitsus rahulepingute
peale täiesti keiser Wilhelmi wiisi nagu paberilipakate"
peäle waatab, mida iga silmapilk wõib puruks rebida,
sellepärast loeb ta tarwilikuks ka rahutegemise korral
walwel ja sõjawalmis olla.
Ühtlasi olla meil, kui meil korda läheb enamlastega rahu — tas wõi waherahu -- teha, fee paremus,
et liitriigid siis meiega järgnewaas rahufobitustes
tahes wõi tahtmata kui iseseiswa politilise suurusega
pidawat rehkendama. See olla aga meie iseseiswuse
tunnistamiseks hulga tähtsam kui köit platoonilised
betlaratsioonid ja tunnistamised. — Muidu üsna kena
mõt.. tuid kuidas faktiliselt rahu \aat$ teha, seda leht
ei nimeta. Pealegi oleme, senini kuulnud, et liitlased
ainult nendega tahawad rääkida ja läbitäia, kes^ enamlaste wastu wõitlewad. Kuidas nad aga nende peale
waatawad, kes enamlastega rahus elawad, seda meie
weel ei tea.
„^3ostimees" awaldas hiljuti soowi, et meie
walitsus ja wäejuhatus muutunud oludel, kus enamlased liitlastele luulu järele rahu pakkuwat, ka omalt
poolt r a h u k ü s i m u s t tõsiselt silmas peats. Nüüd
parandab end leht, — seletades, et see märkus ei
olnud mitte selles niõttcs kirjutatud, nagu oleks meie
walitsus rahutegemise waslu. waid selleks, et selgitada
rahu w õ i m a l u st, mis nüüd ikka suuremaks minewat.
Aluseks wõttes roomlaste kuulsat põhjusmõtete
si vis pacem, pära bellum (kui tafyab rahu, walmis ta sõda), manitseb leht, et meie nüüd, kus rahu
wõimalus ikka rohkem ja rohkem silmapiirile kerkib,
ära ei wäsiks wastu panemast, mis kahtlema löönud
wastases uut wõidulootust wõiks äratada. „Meie ei
ole — kirjutab ta— praegust sõda alganud, ega pea teda
uhtc tundigi lusti pärast. Kui aga kellegile nuga kõri
peäle pannakse, siis peab ta oma elu kaitsema. Selles
seisukorras oleme meie. Eesti wabariigi kodanikud.
Meile on ilma sõja kuulutamata salaja nurga tagant
kallale tungitud, meie oleme sunnitud ennast kaitsema,
maksku mis maksab. Meie oleme aga ka iga silmapilt walmis rahu tegema, niipea kui waenlane oma
pealetungimise jätab ja meile kindlustuse annab, et ta
seda enam ei korda. Kui mõned heaks arwawad,
Geitit imperialismi eest hoiatada ja noomida, siis on
see täitsa ülearune, sest Eesti riigi juhid ei ole pimedufega löödud. Nemad teawad paremini, kui üksikud
kodanikud, kui raske meil praeguse sõja pidamine on,
ja löoetatsid selle sõja parem täna kui homme. Siiamaani ei ole see aga mitte wõimalik olnud". — Köit
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wäga hea, kuid seda retsepti, kuidas p r a e g u rah«
teha ^Postimees" ei anna.

Koguge kaartifid!
Järjesti kordub ülikurb nähtus, et sõjakaartideg»
wäga lohakalt ja hoolimata ümber käialse. Kaarlisib
tarwitatakse isegi pakkimise paberiks ja muudeks farnastets otstarwetets.
Meil ei ole praegu wõimalik sõjawäe tarwiduse!*
igat seltsi kaartisid walmistada ja trükkida, sellepärast,
peame esialgul nendega leppima, mis ühes ehk teises
kodumaa nurgas juhtumisi leiduwad.
Kaart, millel mingit wäärtust ega tähtsust ei ole,
kui ta kusagil riiulil, kapi taga wõi poelaua all webeleb, omandab tähenduse ainult siis, kui ta niisugusesse
kohta juhitakse, kus teda hädasti tarwis läheb. Ja
niisuguue koht on praegu meie froni.
Kui sõjawägedel head kaardid on, siis nad teawad,
kuhu lähewad ja mis neid eespool ootab. Suurtükituli muutub mim korda tabawamaks, kui teda kaardi
järele. wõib juhtida. Sõdur ilma kxardita on kui
pilne rändaja, kes enesele käsi kaudu kobades teed otsib.
Mõne kodumaa koha jaoks puuduwad meil mõl.esugused kaardid täiesti, nii et neid wõimata on uuesti
järel trükkida ja paljundada.
Et kaartide hulgas, mis weel päewawalgele ei ole
ilmunud, palju haruldasi leidub, on kindel.
Iga kaart on meile tähtis ja tarwilik, kuid mõneb
iseärauis.
Sellepärast tulewad tõik kodumaal leiduwad sõjakaardid, s. o. ühe, kahe, kolme- ja kümuewerstalised,
missuguses keeles nad ka olelsid ja inissugust maakohta
nad kä kujutaksid, wiibimata kokku koguda ja wägede
Ülemjuhataja Staabi Tl'pografia jaoslouda saata, lus
neid korraldatakse ja tarwwust mööda wäcriunale saadetakse.
Kõik Wabariigi Walitsuse asutused, kodanikud, sõdu*
rid, ohwitserid ja ametnikud asligu kaartide kogumisele.
Tooge isiklikult wõi saatke posti kaudu, järgmisel
adreösil: T o p o g r a f i a j a o s k o n d , S a l l i n i t a *
P a g a r i uu l. nr. 1.
Sõjawäe Topograsia
jaoskonna ülem kapten Bach.
Palutakse ka teisi ajalehti seda üleskutset ära trullid»

Zegnteated.
Khulaowastiku instruktorid I n g l i s m a a l t .
Nagu ^lehcd teatawad, tulla Inglismaalt
meie lendurite õpetainiseks kaks lennu instruktor
rit ja mõned mehaanikud.
Inglismaa peab Eesti fSjawäelisi asju
silmas.
Nagu „Estur" teatab, on Inglise merewäe kapten
Harold' Granfel, kes seni Helsingis Soome Walitsuse
juures oli, oma Walitsuse!» tasu saanud, ka meie sõjawäelisi asju silmas pidada. H-ra Granfel «n sellet»
meie walilsuselt materjali palunud.

Inglise fgjawäe suurus.
Reuteri ametliku teadaande järele oli Inglise sõjawägede üleüldine arw kõikidel wäerindadel I. märtsil
1.324.000 meest suur.

• * s.

&e$ti leegion Põhja Wenemaal.
Teatawasti koguti läinud aasta ügisel salk Eesti
Djamehi Põhj i-Wenemaale, et seal liitlaste sõjawägetzega kaasas sõdida ühise asja eest.
Eesti sõjamehed olid seal koondatud oma rahwuslifesfe wäeofasfe E e s t i leegioni nime all.
Nagu nüüd Arhangelist teatatakse, on Testi sõjamehed wiimastest lahingutest osa wõttes enamlased
tagasi löönud ja enamlaste wäesalgad häwitanud.
Surma on saanud sel puhul muu seas alamohwitser
St vt o l l
Eesti sõjamehi loetakse liitlaste fõjawõimude poolt
paremateks ja paljud neist on Prantsuse aumärkide
saamiseks ette pandud. Liitlased loota, et ka Eesti
Ajutine Walitsus ära ei unusta neid, kes kaugel oma
iodumaast, ausalt oma kohut täitawad ühise ülisande
heaks."
(^Waba Maa".)
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W e n e w a l g e sõjawäe s u u r u s .

Endine Wene sõjaminister on Pariisi ajalehtede kirjasaatjatele ülemääre annud Wene
walgest sõjamäest, Kindral Denikini sõjawäes
on praegu umbes i 00.000 meest. Siberi sõjawäes on unches niisama palju sõjamehi. Üleüldse on walges sõjawäes Wenemaal praegu
umbes 300 000 meest. Et walge sõjawägi suuremat tagajärge ei ole faawutanud, ei tule mitte
selle wäiksest arwust, waid sõjariistade ja laske
moona puudusest. Iseäranis suur on puudus
suurtükkidest. Wäga raskelt mõjub ka see asjaolu, et üksikute söjawägede wahel mingisugust
sidet ei ole.
(Estur.)
Nõukogude sõjawäed.

K a s p i a laewastit inglastele alla andnud.

^Morniltg Posti" teatel on Wene nõukogude
sõjawägi praegu 800 000 meest suur, kuna aga
sellest arwust hädawaewalt weerand miljoni tegelikult wõitlustest osa wõtawad. See sõjawägi
on 15 osasse jagatud, millest 12 õige hästi
organiseeritud. Igas sõjawäe osas on 17.000
meest.
Esimese armee juhatajaks on kindral. Mihael
Tuhatschewski, kes rewolutsioni algul kuskil
B a l t i pataljon Gestt sõjawäes.
jalawäe polgus leitnant oli. Tema sõjawäeline
Igasuguste kuulujuttude tagasitõrjumiseks wäljamaa haridus ei ole kuigi suur, luna tema juhatuse
VJakirj.lnduses awaldab meie Sõjawägede Ülenijuha- all olew peastaad endistest Wene kindralstaabi
taja Kindralmajor L a i d o n e r Soome lehtedes järg- ohwitseridest koos seisab. Teist armeed juhatab
m\t seletuse:
.Koit Eestis enamlaste wasm födiwad sakslasid staab, mis koos seisab kolmest endise Wene km»n koondatud ühte bataljont, millest wäerinnal wõit- oralstaabi kaptenist. 3-da armee eesotsas seisab
lemas 29 ohwitseri, 2 arsti ja 445 soldatit ühes 128 isik, kes kuni rewolutsionini ühes Siberi jalawäe
töörühma mehega. Sama bataljoni reserwi-roodus on polgus alamohwitserina teenis.
< ohwitseri, 2 arsti, 1 ametnik ja 163 soldatid Tei««
Suurtükkidest on enamlastel puudus. Tiws Eesti wäeosades ei ole saksa ohwitseriad ega solwiisi
kohta tuleb umbes 5 kuni 8 suurtükki.
datid teenistuses. Eesti wägede juhatamine on ainuüksi
testi ohwitseride käes. Ülemjuhataja staabis kui ka biwiisi Laskemoona rrnudus on ka tuntaw. Kindralstaabi
tzaabide juhtiwail kohtadel ei ole ühtegi saksa ohwitseri". ülemaks on keegi lätlane Watsehtis. (Estnr.)
Kaspia laewastit on inglastele alla annnd. Laewastikus on 9 laewa. Selle laewastiku asutas omal
Rzal fotsialrewolutsionääride walitsus wõitlufeks enamlaste ja türklaste wastu. Wiimasel ajal oli laewastit
Astrahanis ja sõbrustas enamlastega. Inglaste poolt
«andi laewastikule ultimaatum ette, kas alla anda wõi
lastakse kõik laewad põhja, mille peale siis ta laewastit.
alla andis. Inglaste seisukord on nüüd Kaspia merel
Bndlam kui kunagi enne.
(Estur).

•

L ä t i walitsuswägede edusammud
enamlaste ü l e .
Läti walitsuswägedel on wiimastel päewadel oige
tubliste edu olnud. Nii on nad juba Tukkumi, M i i tawi ja Klapkalnzemi Riia lahe ääres ära wõtnud.
Euamlased on endid Schlocki koondanud. Läti wägede
ülemjuhatajaks on kindral M i f f i n nimetatud, kes neil
päewil wäljamaalt tagasi o ; tulnud.

Enamlaste mobilisatsioon Lätimaal.
Nagu „Timeö" teatab, on enamlased Riias
Üleüldise mobilisatsiooni wälja kuulutanud. Lipu
»lla kutsutakse kõigist seisustest isikud kuni 47 ja
ohwitserid kuni 55 aasta wanaduseni.
2ati nõukogude walitsus endise Moskwa noukogu liiklne Stutshkaga eesotsas, formeerib 3
suurt sõja kogumislaagrit, 2 Kura- ja ühe Liiwimaale'
•
Leedu sõjawägi.
Nagu „Morning Posi" teatab, olla Leedu sõjaWägi praegu 4000 soldatit ja 300 ohwitseri juur.

R a u d t e e l i i k u m i f e seisak W e n e m a a l .
Helsingist telegrafeeritakse „Times'ile" 5. märtsil.
&e terwe Kesk- ja Põhja - Wenemaa on peatset
laudteeliikumise seisakut oodata, nagu Moskwast ametlikult teatatakse.
Pea põhjuseks näib olewat kütte ja õppinud weduriparandajate tööliste puudus, kuid ka määratumad lumehanged, mis talwe jooksul kokku tuisauud; 26. weebruarist kuni 1. märtsini on Petrogradist Moskwasse
sõitnud ainult üks reisijate rong, millel ainult enamlaste saadikud peal olid
Moskwa-Kurst-Harkowi
raudteel on mitmed rongid 11 päewa lume sisse tuisatuna seisnud. Ametlik ,,Sewernaja Kõmmuna" on
Nõukogu kiirkäsu ära trükkinud, talupoegade mobiliseerimise üle kuni 55 aastani, funduslife raudteeteenistufe
tarwis. Moskwa nõukogu on meeleheitliku tihutuskirjaga tööliste poole pööranud, tunnistades, et enne selle
kuu lõppu täielik kokkulangemine sünnib, sest et tuhanded töölised igapäew linnast ära sõidawad.
Wastutaw toimetaja: Kindralstaabi alampollowuit Rink.
Wäljaandja: Wägede ülemjuhataja staab.
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tciiimisl wõtawad wastu kõik D1W1ISI- ja POLGUSTAABID.
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,

r

JESLd T Y I i 3 , o \ 7 ü e x

,>

'

s 1 : a , l l i 3 L Os

•

' '• • ;

.

l e h t JV§ 2.

•

•

•

-

.

.

Kaart on neljawärwiline. Kaartil on nratähendatua*
kihelkonna-, maakonna- ia keelepiirid.
•

wõtab laastu
Sõjawäe Topcgrafiä Jaoskond
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Tallinnas, Pagari uul. Ns i.

Sõdurid. lÄrderindadel I

SöQtEe ema. lehele sejaKirjelöasi Ja
meeleolu piltisid, eeslinnalt.
Sõduri" toimetus.
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