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Otto Strandmann.

Otto Strandmann ott 1875. aastal sündinud.
Õppis õigusteadust esiti Tartu, siis Peterburi ülitoolis. Pärast ülikooli lõpetamist oli adwokadina
Tallinnas tegew. Wene riigiwolikogu Walitsuse
ajal määrati ta Tallinna ringkonmtlohtu prokuröriks ja oli feega esimene Eesti jurist tähendatud
amttü. Hiljem waliti ta EeSti Maapäewa esime-

heks. Ajutise Walitsuse uuendatud kokkuseades oli
ta põllutöö ministriks ja täitis wahepeal^. hra Poska
äraolekul, ka wälisministri kohuseid. Wabariigi wakitsuse loomisel Asutawa Kogu koosolekul 8. mail
1919 waliti D. Strandmann peaministriks, tema
kätte ühtlasi sõjaministeeriumi juhatamist andes.
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Sisukord.
Ametlik osa:
1. Wäljawötted Söjawägede Ülemjuha
taja Päewakäskudest
2. Sõjaministri päewakäsud N r 2 0 ja 2 2 .

Üleüldine osa:
1. Kolmas (še$ti sõjaminister C Strand.
mann (pildiga lehe eesotsas),
2. Wäikeriikide sõjawägi ( J . Soots).
3. Seisukord meie wäerindadet.
4. Lõuna wäerinNa sündmused.
kl. Telegrammide wahetus Gesti wägede
ülemjuhatuse ja Saksa tindralkomando
wahel.
6. Segateated.
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Wäljawötted Söjawägede Ülemjuhataja Päewakäskudest.
Niv 207
T a l l i n n a s , 2. juunil 1919.
Nõuan, et kõik Eesti Wabariigi ohwitserid, sõjawäe
ametnikud, arstid ja sõdurid peawad kandma Sõjaministri poolt kinnitatud rahwusline wärwidega mütsimärki (tvotm ovaal^ keskel Eesti rahwuslifed wärwid
lipu kujul.)
Ametnikkudel ja arstidel on tähendatud mütsimärgi
kandmine keelatud siis, kui nad erariietes on.
Kõikidel eraisikutel, kes rahwawäes ei teeni, keelan
ära rahwawäe wormi-märkisid kandmast. Selle päewakäsu mittetäitjad saawad seaduslikule wastutusele wõetud.
Nr. 208.
T a l l i n n a s , 2. juunil 1919.
Käfen sisfefoolatud oataunu 36 folotnikku päewas
inimese peale wälja anda.
N r . 210.
T a l l i n n a s , 24. juunil 1919.
Awaldan täitmiseks Sõjawäe Terwishoiu Walitsuse
poolt wäljatöötatud määrused tülgehakkawate haiguste
eest hoidmiseks:
Määrused.
. Ühes fuwiste soojade ilmadega ligineb külgehakkawate haiguste, iseäranis kõhuhmguste hädaoht. Wiimaste hulka kuuluwad kõhutõbi, kolera ja soetõbi.
Haiguste laialilagunemine wõib iseäranis hoogu wõtta
sõjawäes, kus olude sunnil inimesed raskete eluiingimislega leppima peawad ja üksteisega lähedalt kottu
puutuwad. Et haiguste tekkimisele tõkkeid teha ja
laialilagunemist ära hoida, peab järgmisi juhtnööre
tähele panema:
1. Iseäralist ettewaatust peab silmas 'pidama
joogiwee tarwitamise juures. Ioogiweeks tarwitada
wõimalikult hallikate ja kaewude wett. Jõgede ja
järwede wee tarwitamise eest tuleb hoida. Kõige
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parem wee puhastamise abinõu on wee l»etmine
Väeosades hoolitseda selle eest, et alati keenud wesi
saadawal oleks. Kaewud ja hallikad hoida puhtad ja
pealt kinni kaetud, et mustust mitte sisse ei sattuks.
2. Aia- ja puuwilja tarwitada ainult keedetult.
3. Toiduaineld hoida ja wedada puhtalt ja kaetult,
et kärpsed ligi ei pääseks.
4. Söögi juure asuda pestud, puhtate kätega.
5. Wäljaköögid asutada eemale wäljakäigu koh*
tadest, hobuste ja loomade tallidest wõi seisutodtodest
ja igasugustest mustuse kohtadest, kus ikka alati
palju kärpseid leidub Köökides ja wälja-köötide ümbrufes pidada alati piinlikku puhtust.
6. Kokad peawad olema terwed ja puhtalt riides,
puhastes põlledes) köökide juures peab olema alati
puhtad käterätikud ja tarwilik arw seepi käte pesemisets.
7. Toidu jätiseid mitte igale poole laiali* Palsata,
waid wisata ainult selle tarwis kaewatud aukudesse,
missugust pooleni täissaamise korral kinni ajada.
' 8. Elukohtade ja ruumide ümbruse roojastamine
wälzaheidetega pead kõwaste ära keelama. Iga sõjawäelaste eluruumi wõi seisukoha juures peab olema
wäljakäigu koht. Selleks tarwitada mitte alla iyt
avtfina sügawaid kraawist. Kraawid peawad olema
laudad<ga wõi okstega ümbritsetud, wõi kaetud ja
neil peawad sellekohased pukid peäl olema. Wäljakäigu kohad peawad olema tarwilikul kaugusel eluruumidest ja köökidest ja mitte läh,mal km 60 sülda
weewõtmife k.htadest. Kui kraawid umbes pooleni
täis on, tulewad wanad kinni ajada ja uued kaewada.
Kraamidesse tuleb wähemalt lord päewas tas kustutamata lupja, kloor lupja, karbolhapet, turba wõi
harilist mulda riputada.
Wäljakäigulohad, mis
eluruumide juures leiduwad ja mis harilikult wäikese
arwu elanikkude tarwis määratud, ei tohiks sugugi
tarwitatud saada, wald peawad peäle sellekohast desinsektsiooni tinw löödud saama.
9. Waenlase poolt maha jäetud ruumidesse ja
kohtavesse asudes, tullb kohe põhjalik puhastus ette
wõtta, wäljakäigulohad kinni ajada ja uued kaewada.
Mustuse hunikud lubjaga üle riputada ja aukudesse
ajada.
Nende määruste elluwiimifets peawad kõik wõi
malikud abinõud käsitusele wõetama ja ülemus on
kohustatud selle järele walwama, et määrust täidetaks.
N r . 213.
T a l l i n n a s , 3. juunil 1919.
Kõigile wäeosa ülematele ja komandantidele käsen
saata arreteeritud isikud wangimajaasse ja peawahtidesse ühes arreteerimise määrustega, mis mitte hiljem
kui 24-ja tunni jooksul peale wangimajas^ ehk peawahti paigutamist tuleb sinna saata ja milles peab
olema ära tähendatud kuu päew, millal arreteeritud,
nimi, perekonnanimi ja koht, kus arreteeritud isik hingekirjas, süütegu, milles teda süüdistakse ja mille järele
teda kinnipeetawaks tuleb lugeda.
N r . 214.
T a l l i n n a s , 3. juunil 1919.
Minu sundusliku määruse nr. 6 põhial trahwin
oma tehtud puskari hoidmise eest: 1) söögimaja pidajat
Silwester Fr omm'i, Tartus Naatuse uul. nr. 41,
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t. 7 — 300 margaga ja 2) wõerastemaja ^Iakori" enesele püsiwat paika rahwaste liidus fuweräänse riigina.
pidajat Alelsei A r b u s o w' i Tartus, Holmi uul. nr. 17
Mis õigusega astub Eesti rahwas selle otsustawa
— 1000 margaga.
sammu?
Trahw sisse nõuda Tartu linna komandandil.
Selle loomuliku õigusega enesemääramise ja waba
enesewalitsemise peale, mis juurdub iga rahwa elutungis;
selle õigusega, mida wägiwald küll ajutiselt wõib alla
Nr. 2 1 5 /
suruda, mille nõudmist aga iialgi ei suudeta ära häwitada elujõuliste rahwaste hingest; selle õigusega, mis
T a l l i n n a s . 3 juunil 1919. a.
Minu sundusliku määruse nr. 6 põhjal trahwin nüüd on lunastatud maailma rahwaste kannatuste ja
registreerimata wnna hoidmise eest Anna H a s f e l - wereohwritega ja on leidnud üleüldist tunnistamist;
b I a d t'i Tartus, Tähe uul. nr. 28 — 8000 margaaa selle õigusega, mille täielik maksmapanemine wõimaldab
ja $acm K r i i s a ' t , Tartus, Pihkwa uul. nr. 6 4 b , seda rahu, mida igatseb kultuuriline maailm kõigi sõja
koleduste järele. Mittesilmapilgukskiei taha ega wõi
— 100 margaga.
Eesti rahwas lubada mõtet, et fee üleüldine õigus tema
Trahw sisse nõuda Tartu linna komandandil.
kohta jääks ainult sisuta sõnaks.
Eesti rahwas teab, et fee famm tähendab nende
Nr. 216.
sidemete lõpulikku katkestamist, mis ühendasid teda
Wene riigiga wiimased kaks aastasada. Kuid Eesti
T a l l i n n a s , a juunil 1919.
rahwas teab ka, et suur temmaa ennast warasemana
Mmu sundusliku määruse nr. 10 põhjal trahwin on üles pidanud tema wastu. Eesti rahwas tunneb,
puskari walmistamise ja selle hoidmise eest Tähkwere et Wene riik ei ole tarwitanud ühtegi juhust, et luua
walla kodanikku August Juhani p. F i n k ' i — 1000 tõsist sisemist sidet enese ja Eesti rahwa wahel. Weel
margaga.
enam: kibedusega mäletab Eesti rahwas kõike seda üleTrahw sissenõuda kohalikul miilitsa ülemal.
kohut, mis talle osaks on saanud Wene riigi poolt
wõi tema tegelikul toetusel.
Sõjawägede Ülemjuhataja,
Waewalt oli Rootsi riik, kellega Eesit rahwas enne
Kwdralstaabi-Kindral-Mc.jor Laidoner.
o'i riikliselt seotud, mõnda korraldust teinud rahwa
elujärje ja inimlikkude õiguste kindlustamise sihis,
kui Eesti Wene riigi külge liideti. Ühes sellega
tuli lõpp kõigile parandustele. Wastuwaidlemata kinnitasid Wene tsaarid kõik mõisnikkude kaugeleminewod
Sõjaministri
soowid ja nõudmised maa ja rahwa kohta. Mõisniku
piiramata meelewalla alla antud ihu r> hmgega, ilma
kõigist inimese õigustest, eluta asja seisukorrale alanGebti wabariigi sõjawägedele
datud, keda müüdi ja osteti, hingitses Eesti rahwas
esimese aastasaja jooksul Wene Walitsuse all. Läänes
Nr. 2 » .
tõusnud wabaduse liikumine purustas 19. aastasaja^
T a l l i n n a s , 31. mail 1919.
algul wiimaks ka Eesti' rahwa pärispõlwe. Kuid olulist
Awaldan Eesti Asutawa Kogu seletuse Eesti riik- muutust ei toonud fee esialgul rahwale mitte. Tema
lifest ifefeiswusest ja rippumatusest:
päralt oli küll isiklik priius, kuid mõisniku päralt oli
„Eesti rahwas peav oma õiguseks ja kohuseks ja jäi maa, rahwa fennine elataja ja kandja. Et
praegusel maailma ajaloo ja enese saatuse pöördeajal elada, selleks pidi talupoeg mõisnikult maad wõtma
astuda kõigi haritud rahwaste ette järgmise seletusega. tingimistel, mis hinge kinni matsid. Teist teed ei
Waba ja iseseiswa rahwana elasid eestlased põliselt olnud, sest kindlasti oli piiratud talupoja liikumiseBaltimere kallastel. Seitsesada aastat tagasi murdis wabadus ka kitsamates piirides. Wälja rännata oli
Läänest tulnud Saksa üliwõim wäikese rahwa iseseis- wõimata, niisamati olid kinni tema eest linnawärawad^
wufe ja kaotas tema wabaduse. Asjatuks jäid aegajalt Alles mõnikümmend aastat hiljem omandas talupoeg/
ettewõetud meeleheitlikud katsed wõõra ikke alt wabaneda. wõimalust linnu asuda. Kuid sealgi olid käsitöö ja
Aga ei kustunud rahwa hingest endise põlwe mälestused. kaubandus temale kaua fulutud kitsaste seisusliste eesKõige surwe ja alandamise kiuste elas salajas edasi õiguste ja korralduste läbi. Olude sunnil anti wiimaks
lindel lootus ja julge soow, et peab tulema ja kindlasti talupojale õigus maad rentida ja päriseks osta. Kuid
tuleb aeg, mil Eesti rahwas jälle oma saatuse määramist tingimised olid nii rasked, et ainult wäike osa rahwast
wõib wõtta enese kätte. Suure ilmasõja lahtipuhkemisel aegamööda seda wõimalust on suutnud tarwitada.
nägi Eesti rahwas selle hirmsa heitlemise mõtet rahwaste Rahwawaenulik suurpõllupidamine aga kaswas külade
wabanemifes maailmariikide imperialistlikkude püüete ja talude häwitamist läbi. Sajadtuhanded rahwawande alt ja wäikerahwasa eluõiguse wõidule pää- liikmed pidid wälja rändama, et Wenemaa lagendiksemises. Selles mõttes ohwerdasid Eesti paremad kudel ja Siberi metsades uudismaad luues ja põldu
pojad wõõrastel wõitluswäljadel wankumata meelekind- harides enesele wõimalust leida elamiseks oma armsaks
lufega oma werd ja elu, kindlalt lootes, et nende ohwer saanud töö läbi. Järelejätmatu püüdis rahwas oma
pöörde toob ka Eesti rahwa saatusesse. Ja kui wiimaks asemikkude ja awaliku heale kaudu tähelepanemist juhilmasõja keerust heleda päikesena üles kerkis rahwaste tida oma kisendawa seisukorra peäle. Wene walitsus
enesemääramise õigus, siis oli Eesti rahwas esimeste jäi kurdiks. Mitmel korral astusid meeleheitele aetud
seas seda rõõmuga terwitanas ja wiibimata teostamas talupojad mässu teele. Werine karistus oli Walitsuse
enefe kohta. Nüüd on tulnud aeg, kus Eesti rahwas, wastus sellele, kuna põnewate maaolude tõsine Morralseistes keset hirmsat ja werist wõitlust oma iseseiswa damine jäi ikkagi tulemata. Küll anti^Saksa suurmaaelu õiguse eest ja tagasi tõrjudes ähwardawa huwituse pidajatele luba, Sisewenemaalt wõeraid Saksa asunitka
lainet, astub teiste iseseiswaa rahwaste hulka ja nõuab siia tuua. Küll walmistasid Wene ametnikud kawat-
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susi Wene talurahwa asutamiseks maadele, tust eestlased
pidid taganema, rännates linnadesse wõi üle piiri. —
Vesti rahwa suurele enamusele jäeti aga ainult nälg
maa järele.
Oma töökuse ja hoole läbi tõusis Eesti rahwas
aegamööda kultuuriliselt kõrgele jäljele, tuid talle ei
antud sedagi omawalitsus! omas lodus, mis ammu
käes oli madalamal astmel seiswa! Wene rahwal.
Maa ja rahwa asjade juhtimine ja korraldamine, peale
kõige lihtsamate talurahwa seisusliste asjade, seisis suurmaapidajate õreba kihi käes. Kõigist üle aga käis Wene
kuberneride ja ametnikkude wõim ja omawoli. Linnades
tõusid eestlased pärast liitumise kitsenduste kaotamist
enamusse. Sihilik Walitsuse tegewus hoidis neid ära
linnawalitfemises oma arwu kohaselt mõjule peasemast.
Lmnade juhtimine jäi wäikese Saksa ringkonna kätte.
Eesti rahwal on sügaw .wng hariduse järele.
Ärarääkimata ohwrid kandes, ööd ja päewad tööd
tehes, saadawad wanemad oma lapsed koolidesse,
raske puudusega wõideldes püüab Eesti noorsugu
omandada kõrgemat haridust. Need, kellel see korda
läks, pidid aga wõõrsile weerema, sest kodumaal olid
neile teed kinni. Siia toodi ametnikud Wenemaalt,
kellel wõõras rahwa keel ja meel, wndmata tema kombed
ja elutingimised.
Mitte korraldada rahwa loowaid jõudusid, mitte
edendada maa head käekäiku ei püüdnud need wõõrahingelised ametnikkude parwed, waid wõimalikult ära
hoida rahwa iseteadlikkude kawatfuste teostamist, takistada tema omapärast arenemist ja häwitada tema
rahwuslist iseolemist.
Kõige walusamalt wõis wõeras ametnik haawata
rahwa hinge, tallata tema pühamaid tundeid, häwitada
tema paremaid püüdeid, — mitte karistus ei oodanud
teda selle eest, waid aukörgendus ja parem koht.
Kõige otfustawamaid wõtteid tarwitati Eesti rahwa
wenestamise sihis. Wene keel sai walitsewal» keeleks
omawalitsuse asutustes ja kohtutes. Lõpmata raskeks
tehti asjaajamine umbkeelsete ametnikkudega, kirjeldamata waewarikas oli õiguse otsimine kohtutes, kus
wõerastest oludest tulnud kohtunikud pidid rahwa eluhuwisid puudutuwaid kusimusi puudulikkude t&l%ett
kaudu otsustama.
Koolides walitses enne Saksa keel, sii» muudeti
nad puhaswenekeelfeteks. Isegi rahwakoolis, mis esialgu emakeelne olnud, pandi õppekeeleks Wene keel.
Juba warakult wägistati nõnda Eesti noorust waimliselt ja hingeliselt, püüti temas äratada halwakspanemife tunnet kõige wastu, mis oma, mkistati tema
loomulikku arenemist.
Hoolimata oli Wene isewalitfus juba Wene rahwa
enese wastu, weel ülekohtusem kõigi muulaste wastu.
Missuguse rõõmuga terwitasid sellepärast kõik Wene
riigi rahwad isewalitsuse langemist, lootes pööret oma
olukorras. Kibe pettumus ootas neid sest, endine waim
walitses oluliselt edasi Wene riigis. Oma esitajate
pealekäimisel sai Eesti rahwas ajutise koduse omaWalitsuse Wene Ajutise Walitsuse kinnitusel 30. märtsil
(12. aprillil) 1917. Wõimu koondamise püüded ei
kadunud aga mitte ja edasi kestsid ka Wene ametnikkube katsed meie asjade sekka segada ja halwakspanemist üles näidata Eesti rahwa wasw.
Koolidesse jäi Wene õppekeel, peale rahwakoolide,
hädalistele uuendustele tehti zärjekindlalt takistusi, omawalitsuse asutustes keelati Eesti keelele õigused, mis
kohased wabale rahwale rema omas kodus.
Warsti läks Eestis wõim Wene madruste ja sol-
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datite nõukogude kätte. Kõige laialisemas mõttes wäljatuulutatud rahwaste enesemääramise õigust teostasid
nad Eestis wägiwaldselt laiali ajades Eesti Maanõukogu ühes Maa walitsusega ja sõjariistadega katkestades
kõige demokraatlisemal alusel ettewõetud Eesti Asutawa
Kogu walimisi kesk nende käiku. Isegi joma kodu
kaitsemise õigust ähwardawa Saksasissetungimisewastu
keelati Eesti rahwale, takistades Eesti sõjameeste kodumaale koondamist lagunemast Wene fõjawäest. Wiimaks
toodi Eesti rahwas täiesti wastu oma tahtmist ja
ilma tema arwamist küsimata Bresti lepingu põhjal
ohwriks Satfa imperialistlikule maadeahnufele. Wisalt
seisis Eesti rahwas la Saksa okkupatsiooni raudse
rõhumise all oma iseseiswuse ja eluliste huwide eest.
Kõige rängem furwe ja kõige sihikindlam rahwa tahtmise wägistamine ei suutnud häwitada tema wabaduse
ja riiklise iseolemise tungi. Purunes okkupatsiooni wõim
liitriikide raskete hoopide all ja jälle hallas Eesti
rahwas wabamalt hingama ja lootusrikkamalt tulewillu waatama. Aga uuesti ootasid teda kannatused,
raskemad kui enne nähtud. Wene nõukogude walitsufe sõjawäed tungisid Eestile tallale. Neil oli teada,
et Eesti rahwas pärast rasket kannatamise aega
oma niklist elu korraldades ainult kõrwaldada püüab
ülekohut ja luua tahab paremat ning õiglasemat ühiselulist korda, kuid see ei takistanud neid wngimast
sõjast wäsinud ja puudustega wõitlewale maale, tuues
uut häda ja õnnetust: põletades külasid ia talusid,
häwitadts ülespidamifeaineid ja kultuuriwäärtusi, halastamata tappes ilmsüüta inimesi, pantwangidena hoolimata ära wiies naisi ja lapsi.
Kas on lõigi nende kannatuste nähes Eesti rahwal
weel kohustust alal hoida neid sidemeid, mis teda
ühendanud Wene riigiga? Enesetapmisega ühewääri- \
line oleks teadlik jäämine ühendusse niisuguse maaga.
Mitte wihas ega waenas ei taha meie elada Wene
rahwaga, waid heas naabruses ja sõbralikus lübikäimifes, tui tema meid rahule jätab. Wõõrad on
olnud Eesti rahwale ja jääwad ta wõõraks igasugused
wõimulaiendamise ihad üle oma piiride. Eesti rahwas
tahab amnlt omas kodus oma loomulikku õigust
tarwitades wabalt ja rippumatult oma elu korraldada.
Kas oskab Eesti rahwas walitseda iseenuast ja kas
jõuab ta kanda iseseiswat rippumata riiki?
Eesti rahwa fennine minewik annab felle Peale
kindla jaatawa wastuse. Kõige raskemad olud ja elamistingimised ei ole jõudnud häwitada Eesti rahwa eluwngi ega edenemise wõimet. Wisalt ja järjekindlalt
on rahwas tarwitanud iga enefeawaldufe wõimalust oma
elujärje parandamise, kultuuri warade loomise ja oma
inimliku wäärtuse tõstmise sihis. Kui tuli wõimalus
maad omandada, siis pani üks osa rahwast oma kodule
kindla põhja wäsimata waewa ja tööga ja kui awanesid
lmnade wärawad talupoegadele, siis wõttis teine osa
enesele majanduslisea tüaha seisukorra käsitöö ja laubanduse kaudu. Nõnda tõusnud Väikepõllumeeste ja linnakodanikkude kihist kaswas wälja lühikese aja jooksul
arwurikas haritlaste liik, kellest suur osa ennastsalgawalt ja ustawalt andus rahwa kulwurijärje tõstmise
tööle. Wiimase poole aastasaja kestusel, kus elutingimised natuke wabamaks muutusid, ou Eestis käimas
elaw ja wäsimata rahwa ifetegewus kõigil ainelise ja
waimlise kultuuri aladel. Põllumajandus ja käsitöö,
kaubandus ja tööstus, haridustöö ja teadus, kirjandus
ja kunst leiawad ikka suuremat hulka sihikindlaid ja
tahtewõimsaid kandjaid. Terwe maa on kaetud igasuguste majandusliste, ühistegeliste ja kultuuriliste
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seltside ja ühisuste wõrguga. Waatamata kõigi sihilikkude takistuste ja raskuste peale, mis on walmistanud
Wene walitsus ja tema ametnikud ja mille tõrwaldamifeks on kulunud lõpmata palju jõudu, on siiski kõige
selle tegewuse wiijaks wõrdlemisi kindel majandusline
järg ja kõrge kultuuriline tasapind. Rahwahariduse
poolest seisab Eesti esimeste hulgas, kuna juba 30
aasta eest kirjaostamme täiesti üleüldine oli; kirjanduse
tooteid loetakse suurel arwul; Eesti arwurikkad ajalehed ja ajakirjade lähewad sadatuhandete eksemplllitribes rahwa hulla. Poliitiliselt on Eesti rahwas
ennast sellekohaste wõimaluste ilmumisel tagajärjerikkalt korraldanud ja omawalitsuse sisseseadmisel ja
üleüldistel walimistel kindlasti ja iseteadlikult oma
waateid ja tahtmist jmatsma pannud. Kõige suuremat
iseteadwust ja tag^järjerikkamat küpsust on Eesti rahwas
aga awaldanud temale pealesunnitud raskes sõjas.
Säkfa oktupatsiooni-wõimu tegewuse tagajärjel pidi
Eesti rahwas ilma korraldatud sõjamäeta ja täiesti
paljaste kätega wastu astuma Wene nõukogude walitsuse arwulifelt suurtele, hästi korraldatud ja warustatud sõjajõududele, kes ühes Saksa wägede lahkumisega üle Eesti piiride tungisid. Kuuendat luud on
täimas werine heitlus suures ülekaalus olewa waenlafega. Selle aja fees, wahetpidamata wõideldes, on
Eesti rahwas jõudnud oma maa waenlastest puhastada,
oma piirisid kaitsta, omale korraliku sõjawäe luua, oma
riiklise korralduse Kindlale alusele seada ja Asutawas
Kogus tõsise rahwaesitufe ja üleüldiselt tunnistatud walitfufe rajada.
Kõik see põhjendab usku ja õigustab lootust, et
Eesti rahwas, ^peafedes sõjahädast ja omandades
wõimalust oma jõudu ja wõimeid igakülgselt wälja
arendada oma loomu kohaselt, wabalt ja ilma takistamata, luues omale poliitiliselt rippumata ja ühiselulifelt õiglase korra, lahendades iseäranis äärmiselt
walusaid maaolusid rahwa elulistele huwideIe wastawali, ilma kahtlemata wõib rajada kindlale alusele
oma riiklise iseolemise ja suudab kanda tarwilist niklist
korda, ennast walitsedes põhjusmõtete ja nõuete järele,
mis omased kultuuri rahwastele. Oma loomuliku õiguse
põhjal minewikust päritud ülesannet täites ja tulewiku
ees tõsist wastutust tundes on Eesti rahwas oma riitlifele iftfeiswufele aluse pannud täiewõimuliste esituste
poolt Väljakuulutatud aktides:
Eesti Maanõukogu poolt 15L2Ö. nowembril 1917. a.
kõrgema wõimu kohta, Eesti Maanõukogu Wanemate
Nõukogu poolt 19. Weebruaril 1918. a. Päästekomitee
loomise kohta, Eesti Maanõukogu Wanemate Nõukogu
poolt 24. Weebruaril 1918. a. Eesti Wabariigi wäljatuulutamise kohta, Päästekomitee poolt 24. weebruari!
1918. a. Ajutise Walitsuse loomise kohta ja Ajutise
Walitsuse poolt 11. now. 1918. a. oma katkestatud
tegewuse uuesti algamise kohta.
Eesti Asutaw Kogu, kes meie rahwa üleüldise,
ühetaolise, otsekohese ja salajase healetamise teel proportsionaalselt walitud, sugu, usu ning rahwuse peale
waatamata, ja kus on esitatud kõik meie poliitilised ja
ühiselulised woolud, kuulutab Eesti rahwa suweräänfet
tahtmist ilmutades pühalikult kõigile maailma rahwastele, et eelnimetatud aktid awaldawad Eesti rahwa kindlat ja ümberlükkamatu tahtmist, et Eestimaa neis pii?
rides, kus Eesti rahwas elamas, täiesti waba on
kõigist alamluse kohustest Wene riigi wastu, et 24.
weebruaail 1918. a. katkes lõpulikult riikline side Eesti
Wabariigi ja Wenemaa wahel ja et Eesti on iseseisew
rippumata demokraatline Wabariik.
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Eesti rntlist isefeiswust ja rippumatust on meie
rahwa paremad pojad juba kuus kuub kaitsnud, tuues
äraarwamata ohwrid. Oma eluõiguse eest peab Eesti
rahwas kõige suurema jõupingutusega üleloomulikku
wõitlust enamlise ja wägiwaldse Wenemaa wastu ja
seda oma kallimat wara tahab Eesti rahwas kaitsta
wiimase weretilgani."
Ette lugeda kõigis wäeosades.
Nr 22.
T a l U n n a s , 1. j u u n i l 1919.
Wallawalitsuselt on kaebtusi tulnud, et sõjawäelased sagedasti oma kohustusi wallawalitfuste wastu
ei täida ja ka omakstele nõu annawad wallawalitfuste
käskusid mitte täita.
Kui kögukondliste asutuste nõudmised seaduslikult
õigustatud, siis ei ole ühelgi Wabariigi kodanikul õigust neid täitmast tõrkuda.
Kõik, kes selle päewakäfu wastu eksiwad, käsen
kohwlikule wastutusea wõtta.
. ,
Algkirjale allakirjutanud:
Sõjaministri eest Kindralstaabi Kindral-Major L a r k a .
/

Aleüidine osa. 0=0
Väikeriikide sõjawägi.
l

J . Soots.
lIärg.)

V. Kindlustatud punktid.

,

Norra kindlustustest on tähtsamad need, mis K r i s t i a n i a l a h t e kaitsewad, iseäranis D r o b a l f u n d i

k i t s u s e kindlustused. ,
Peäle selle paljud r a n n a b a t a r e i d tähtsamate
sadamate kaitseks.
Kindlustustes on oma k i n d l u s f ö j a w ä g i .

VI. Sõjawäe kulud.
Norra rahaks on seesama troon, mis Rootsiski ja
mis enne sõda kursi järele 52 kop. hõbedat maksis.
Rahwaarw on Norras umbes 2,4 miljoni; sõjawäe
kulud umbes 15 miljoni krooni, — nõnda tuleb iga
inimese peale umbes 6'z* krooni föjamaksu. (Peale
selle laewastiku heaks 2,1 krooni)
Kõige suuremad kulud sünniwad w ä e t e e n i j a t e
r a h a l i s e s t tasust.
Instruktorite tasu seisab kahest osast koos: p a l gast, mille suurus kindel on j« mida ainult elukutselised instruktorid aasta ümber saawad, ja k o r t e r i- ja
p ä e w a r a h a s t . Korteriraha suuruse määrab iga
aasta storting (Maapäew). Päewaraha antakse ainult
õppuse päewade eest. Peate selle on weel abirahad
mitmesugustel juhtumistel.
P a l k on kindralstaabi ülemal, brigaadi ülematel,
kindralinspettoritel, rawitsemist ja intendandi osa ülematel aastas umbes 7 tuhat krooni, polkownikul
umbes 5—6 tuhat trooni, kaptenil 2160—3460
krooni. Peäle selle 90^krooni iga kuu õppuse eest
p ä e w a r a h a . Kõige wäiksem ohwitseri palk on 1440
krooni ja 30 krooni päewaraha iga kuu õppuse eest.
Peale selle saawad kõik ohwitserid soldati paijuki.
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K o r t e r i r a h a hulka arwatakse ka raha t e e n r i
p a l k a m i s e k s , k a t t e m a t e r j a l i ostmiseks ja
t a l l i eest, kui ohwitseri! hobune on.
Ab^mohwitserid saawad palka: lipvjunkur 1356—
1428 krooni aastas, seersant 1140-1212 kroom,
kapraal 756 krooni. Wäeteenistuse sunduse alused
saawad palka umbes 2 korda wähem ja ainult nende
päewade eest, millal nad õppusel käiwad. P ä e w a palk on õppuse ajal: lippjunkrul ja seersandil 1 kroon
päewas, kapraalil ja lihtfoldatil 0,15 krooni.
Alamohwitferide ja kapraalide palk lõuseb iga
5 aasta teenistuse järele.
,

edasi ja leiawad enamlaste poolt ainult nõrka wastupanekut. Demoralifeeritud ja veale sunnitud sõjast
tüdinenud enamlaste falgad otsiwad juhust, et sõjariistu maha panna ja meie poole üle tulla; selle
tõttu on sits U Porhowi sihil wiimase nädala jooksul
kuni takstubat enamlast ühes rohke arwu kuulipildujatega wangi wõetud. Praegu ' seisawad sim meie
wäed Karamõschewo jaama ees. —
Oftrowi sihil on meie wäed kuni Tfcherskaja
jaamani jõudnud ja wiimase oma alla wõtnud.
Ka P ö t a l o w o sihis on meie wäed edasi liikunud
ja Bolowski jaama ja alewi waenlafest puhastanud. —
D ü n a b u r g i sihil wõtsid meie wäed Kreutzburi
ja
Jakobstadti
linnad ära ja said sealjuures rohket
Nagu ülemalseiswast kirjeldusest nälja, on Norra
sõjasaaki
Need
linnad anti meie kasu all olewatele
riik, kes niisama suurriikide huwidest kõrwal seisab,
Läti
wägedele
üle.—
nagu Rootsigi, ja sellepärast niisama sõjanorimist ei
Waenlase jõud on kõikidel eelpool nimetatud sihtipeats.kartma, enesele sõjawäe täielikult m i i l i t s a iiiüdel
murtud, ja luigi ta oma wiimase jõu igal pool
puse järele korraldanud, selle suurust wiimse wõimaluseni tõstnud ja nõnda kaugele jõudnud, et tal sõja kokku on wõtnud ja algatust oma kätte wõita püüab,
ei ole temal see kusagil korda läinud — ja kõikidel
algusel ainult 40°/o sõjawõimulisi mehi organiseeri- nendel
sihtidel on meie seisukord endist wiisi hiilgaw.
mata jääb. Kuid kui mele wahest instruktorite hulka
Sel
ajal, kui meie wäed Kreutzburgi- ja Jakobja lühikest õppe aega meele tuletame, siis peame selle
stadti
all
korralageduses taganewate enamlaste salkadega
sõjawäe headusest rääkides tagasihoidlikud olema. Sellewõitlesid
ja
kui juba kõik see raion Iakobstadtist luni
peäle waatamata, et norralane, tui mägestiku elanik,
juba loomu poolest kütt on jy et ka wabad küttide Riia laheni enamlaslest puhastatud oli, lõhkus Saksa
löwendatüd Saksa riigi raudsest diwiisist,'
seltsid seda laiendawad, mis wäeteenistuse ajal ei suu- Landeswehr,
meie
seljataga
Wõnnu ja Ramotzkl wahel raudteesilla
deta õpetada, ei jäksa see ometi t o o s t e g e w u s e k s ära. Selleoa sai
äärmiselt tähtis ja tarwiliksidemeie
wilumust anda, mis nüüdse aja sõjas wäga tähtis on. mägedega, kes Jakobstadti
all wõitlesid, Ramotzkl ja
Muidu, nagu näeme, on Norra sõjawäe korraldus Schwaneburgi kaudu katkestatud. Meie nõudmise
wäga otstarbekohane ja kindlal alusel.
peale Wõnnu j> Ramotzkl caionist lõuna poole taga- .
(Järgneb).
ueda ja Ramotzti—Wana- Schwaneburgi teed wabastada,
awas Landeswehr meie eeiwägeöe peate Wfytetoate
kuulidega püssitule ja katsus ühte meie soomusrongi
sisse piirata. See wahejuhtumine sundis meid nende
wastu sõjalist tegewust algama.
Balti parunite kolonnid, kes pealetungimisele asuGatschina sihil püüdis waenlane wiimase nädala jooksul oma pealetungimist korrata ja wahete sid, niideti meie soomusrongide tulega maha ja tehti
wahel muutusid need pealetungimise katsed, iseäranis kahjutaks; kuid Landeswehr jätkas siiski pealetungimist,
põhja pool raudteed, ägedateks lahinguteks. ©elleks oli kus juures ta isegi kihwtiseid pomme tarwitas
waenlane siia ka rohkesti jõudu koondanud, ja peale
Liitlaste esitajate kaastegewusel on meie wägede
endiste siin wiibiwate polkude kordaseadmist oli ta siia ja Landeswehri wahel praegu sõjariistade waherahu
ta uusi jõudusid juure toonud. Nii oli siin meie tehtud, et sel alal kokkuleppimisele jõuda. —
'
wastu wõitlemas 11. kütipolk, mis Sõsrani linnas
oli formeeritud ja sealt nüüd siia toodud. Niisamuti
oli siia Peterhofi, Moskwa ja Tweli jalawäe kursisnd
ja Mihailowi fuurtükiwäe kursistid ühes 15 suurtükiga
toodud; ka 500-meheline madruste falk ei puudunud.
Juunikuu algul olid meie wäed I d a Lätimaal,
Kuigi enamlased siin kaunis suure ja tugewa wõitluse- .Kreutzburi pool enamlaste wastu tegewad, milleks
rühma meie wastu luua jõudsid, oli fee rühm siiski, meile laiaroopalist Walga-Ramotzki-Schwaneburi raudägedate lahingute peale waatamata, jõuetu meie wa- teed tarwis läks. Sest Kreutzburi pool oli meil soogesid taganemisele sundima. Kõik waenlase peält tungi- musronga waja, mida saata wõidi ainult Ramotzki
mifed löödi tagasi ja meie wäed asusid oma korda kaudu, kuna Walga-Marienburi-Schwaneburi tee kitsapealetungimisele, kus juures terwe rida külasid, mõisaid rospaline on, Schwaneburist lõunalääne vool aga
ja talusid ära wõeti ja rikkalik sõjasaak meie wägede laiaroopaline algab.
katte langes, kus isegi suurtükid ei puudunud. Praegu
Wõnnu poole edasiliikuw Balti Landeswehr lõhkus
asuwad meie wäed siin Kernowo, Saostrowje, Kaskowo, raudtee, mida meiele enamlaste wastu wöitlemifeks
Kikerino ja Tschornaja liinil.
tungiwalt tarwis oli, Ramotzki ümbruses 5. juunil ära
L ü n g a sihil kestab meie wägede pealetungimine ja andis meie maakuulajatele tuld.
Meie wäejuhatufe poolt oli üks ohwitser seisukordaedasi; siin puhastati Torofchino jaam waenlafest, kus
juures 11 kuulipildujat ja 1 suurtükk meie mägedele selgitama saadetud, aga tema ei saanud meie etteposõjasaagiks langes.
'
netute peale wastust.
Sellepärast anti 6. juunil
P o r h o w i sihil katsus waenlane kord pealetun- Wõnnus afuwatele Eestl ja Läti wägedele käsk Ragimifele üle minna, ja fee läks temale osalt ka korda; motzki sõlme ja Ramotzki-Wana-Schwaneburi raudteed
waenlane sundis siin Põhja korpuse osad isegi kord oma alla wõtta.
taganema, kuid meie wägede toetusel löödi ta jälle
Kui meie soomusrong 6. juunil Ramotzki poole
tagasi. Ka sellel sihil liiguwad meie wäed nüüd sõitis, wõttis Landeswehr tema tule alla ja nii olime

Zeisukord meie wärrindadel.

Lõuna wäerinna sündmused.
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meie firnrniub tema was'u sõjat?gewust alcjcuin, vidime
aga sel päewal ühes Läti mägedega WÕNNU linne st
lahkuma, sest wastane oli tugew.
7. juunil sai meie ülemjuhatus Miitawi Saksa
peakorterilt ettepaneku keelepiirile Heinaste-WalgaIsborski joone taha taganeda. Wastuses selle peale
seletas meie wäejuhatus, et Eesti wäed ja tema juhawsel olewad Läti wäed frondil Pihkwast kun: Düüna
jõeni wõitlewad, ja meile selle wäerinna kaitsemiseks
Wolmari-Ramotzkt- Wana-Schwaneburi Stockmanshosi
raudtee tarwilik on. Edasi seletas meie wäejuhatus,
et Eesti wäed walmis oleksid Lätimaalt põhja^ poole
taganema, kui Läti wäed enamlaste wastase wäerinna
terwel Latwija frondil eneste kätte wõtaksid.
Sellepeale wastas Saksa peakorter, et ta Landeswehrile ülesandeks on teinud meiega läbirääkimisi otsetohe pidada. Läbirääkimiste algamiseks Landeswehriga saadeti siis meie poolt üks sõjawäe asemik teele.

Telegrammide wahetus Eesti wagede ülemjuhatuse ja Saksa Kindralkommando wahel.

U

Eesti

R

Ülemjuhataja

7
Radio Riiast.
Staapi, Tallinna.

Waatamata Teie raadio peale 7. juurnst kell 10,45
õhtu, mis ettepanekuid ühise enamlaste-wastase wõitlufe kohta sisaldab, on Teie käsutuses olewad wäeojad täna enne lõunat jälle Landeswehrile kallale
tunginud. Sel põhjal näen ennast sunnltud olewat
edaspidisie wõitluste ärahoidmiseks kinni pidama
nõudmisest, et Põhja-Lätimaa wibimata kõikidest Eesti
l^lemjuhatuse all olewatest sõjavägedest saaks tübjendll-ud
Tarwiksel korral saan mina seda nõrcvmist
täie energiaga läbi wiima, ning ootan wabatahtlise
ewokueerimise kindlustamist kõige hiljem 9. juuniks
kell 12 päewal Tagasiminemiseks on Teil tee Wälk
—Alt-Schwaneburg—Stockmanshof tarwitida. Tee
Wolmar—Namotzki et wõi mitte Teile üle antud
saada. Landeswehril on käsk. Teie Lätimaa lõunapiirisid puutuwaid ettepanekuid wastu wõtta; tarwilifed tehnilised ettewalmistused on käimas. Kuna
Saksa sõjawäed ainult enamlaste wastu wõitlemifeks
Lätimaale on saadetud, tegin mina Landeswehrile
kohuseks, kõik edaspidised läbirääkimised otsekohe Teiega
pidada. Selleks on tarwiltt üks ohwitser Teie siaabist saata, kellel kõik parlamentäri õigused oleksid.
Saksa Ülemjuhataja Staab Miitawis.

Awaldame järgmised dokumendid Lõuna wäerinna
sündmuste kohta — (Meie ülemjuhatuse telegrammid cm
algupäraselt prantsuskeelsed, S»lsa omad —saksakeelsed):

Saksa Ülemjuhataja Staabile M i i t a w i s .
Teie raadio Riiast nr. 1350 kätte saadud. 'Senikaua kui Teie käsutada olew Landeswehr Wõnnu all
Eesti Ülemjuhatajale.
5. juunil Landeswehri poolt pealehakatud fõjategeEesti kasu all olewad Läti wäeosad on 5. juunil .wust minu käsutada olewate Läti ja Eesti söjawägede
Saksa Ülemjuhatuse all serwatele Läti mägedele kal- wastu ei lõpeta, on wõimata läbirääkimisi ühise wõitluse üle bolschewikkude wastu algaba. Niikaua tui
lale tunginud.
* Mina olen Saksa wäeosad sellele järgnewa test minu käsutada olewad Eesti ja Läti sõjawäed Läti
wõitlustest, millede peale mina kui Läti sisemiste as- piiril Kreutzburgi-Marienburgi p liinil bolschewikkude
jade peäle waatan, tagasi hoidnud. Kui Eesti sõja- wastu wõitlewad, olen mina sunnitud ta oma seljawäed samasugust mittewahelesegamise fnsukohta ti peaks tagust, see on Põhja-Latwijat, oma käes pidama,
wõtma, on sõda Eesti ja Latt wahel möödapecsemata, Kreutzburg-Schwaneburgi liini kaitsmisels ja Põtalowo
ja seniste edusammude kasutamine praegu juba uuesti poole opereerimiseks on tingimata tarwis soomusrontugewamaks muutuwa enamluse wa*tu jääb küsitawaks. gisid, — neid wõib saata ainult Ramotzki kaudu, sest
Sellepärast nõuan mina Eesti wägede tagasitõmbamist Walk-Marienburgi raudtee on kitsarööpaline,
9. 6. kell 22, 15. Eesti sõjavägede Ülemjuhatus.
Heinaste-Walga-Isborski keelepiiri taha ja saatmist
enamlaste wastasele wäerinnale õlg õla kõrwal Sa'sa
R i i a — LaudeSwehr — Fletcher.
ja Läti sõawägedega. Selle waheliini hoidmist Läti
wägede poolt garanteerib Saksa Ülemjuhatus.
Eesti Wabariigi söjawägede ja Landeswehri Ülemjuhatuse wahel tehtud sõjariistade waherahu lepingu
Wastust oodatakse kuni 8. juunini t. 12 lõunal.
järele peab Eesti wägede ja Landeswehri wahel igaSaksa Kindral-Kommando Miitawis.
S'akfa K i n d r a l - K o m m a n d o l e M i i t a w i s ,
Minu käsutada olewad Eesti ja Läti sõjawäed
wõitlewad praegu bolschewikkude (enamlaste) wastu
frondil Pihkwast kuni Düünn jõeni.
Hommikul
5. juunil wõeti Kreutzburg ja Jakobstadt ära. Niisuguse frondi kaitsemiseks on minul tarwis Wolmar—
Ramotzki—Alt-Schwaneburg — Stockmann? hofi raudteed
ja mina ei wõi lubada, et Teie käsutada olewad sõjawäed seda teed lõhuwad. Seniajani ei ole Teie
käsutada olewad sõjawäed ülewal nimetatud frondtl
bolschewikkude wastu weel mitte sõdinud. Soowitan
neid saata Kreutzburg—Neu-Schwaneturgi liinile, et
mina oma wäed wõiksin põhja poole koondada. Eesti
sõjawäed wiiakse siis Pöhja-Lätimaalt wälja, kui Läti
sõjawäed frondi bolschewikkude wastu Läti piiril
täielikult oma alla wõtawad. 7|6 kell 23,45.
Eesti Wabariigi Söjawägede Ülemjuhatus.

sugune waenuline tegewus kella 7, 50 hom. 10. juunit lõpetatud olema. Sellepeale waatamata lendasid nii 10 kui ka 11. juunil Eesti wägede seisukohtade kohal Landeswehri lennumasinad. Riist guse
Landeswehri vguwiisi kohta protesti awaldades tea-'
dustan ühes sellega, et kui Eesti wägede kohal weel
üks Landeswehri lennumasin peaks ilmuma, siis saab
see tulega wastu wõetud.
Eesti Wabariigi söjawägede Ülemjuhatus.
R i i a — L a n d e s w e h r — Fletcher.
Rohkem kui nädal ei ole mingisugust teadet meie
sõjawäe esitajalt Liibawis, kapten Iürgenfornlt. Nüüd
on ajalehes „Rishskoje Slowo" nr. 9 teatatud,
et kapten Jürgenson olla arreteeritud. Awaldan
kõige waljemal protesti minu esitaja isitupuutumatuse kohta; panen ette teda wiibimata wabaslada, seda toonitades, ei fee minu esitaja isiku-
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puutumatuse rikkumine wõib järeldusi tuua, mis kõik
Teie wastutada jääwad. Ootan Teie wastust.
E e s t i W a b a r i i g i sõjawägede
Ülemjuhatus.

Kegateateb.
2ödurite kooliõpilaste priikooli asjus.
Töö ja Hoolekande ministeerium on kõigile linnaja maakonna-walitfustele järgmise ringkirja saatnud:
Töö ja Hoolekande ministeerium pböras Sõjaministeeriumi poole järelpärimisega, keda tuleks lugeda
kooliõpilaseks-sõduriks, kes on „ w ä e l i l n i l sõjast
osa w õ t n u d " ja kellel on õigus Ajutise Walitsuse
voolt 22. aprillil 1919. a. wastuwõetud määruse põhjal riigi tulul prii tooli saada. —
Nüüd on Sõjawägede Ülemjuhataja Staabi Ülema
poolt Töö ja Hoolekande ministeeriumile järgmine wastus tulnud:
„Oli päewakäsk, et kui mäeosa wäeliinile läheb,
sellest diwiisi päewakäsus -teäda antakse. Nii siis
wõib kõigiti kindlaks teha, kes wäeliinil teenib Teine
tundemärk on päewaraha (6 marka — päewas): kes
seda saab, loetakse wäeliinil olewaks, kes ei saa, teenib
seljataguses osas. Et seda asja reguleerida, tuleks
igale koolipoisile tema sõjawäelife ülema poolt tunnistus wälja anda, et tema sellest ehk teisest ajast
wäeliinil on teeninud ja sellega priikooli peab saama.
Tunnistused peawad diwiisi ülema poolt kinnitatud
olema."
Sellest linna- ja maakondade walitsus tele teatades,
paneb Töö ja Hoolekande ministeerium ette, mainitud
Ajutlse Walitsuse määruse täitmise juures ettetoodud
Ülemjuhataja Staabi Ülema seletust silmas pidada ja
ministeeriumi ainult niisugust kooliõpilaste-sõdurite palwekirju saata, ku« juurelifatawad tunnistused sellele
seletusele täiesti wastawad.
Töö ja Hoolekande minister A. P a l w a d r e.

Inglise saatkond Balti riikidesse.
„Times" teatab 29. mail: Välisministeerium laskis
täna õhtu järgmise teadaande wälja:
Selle tõttu, et Balti riikides asjaolud ikka rohkem
ja rohk»m arenewad, tegi Briti walitsus otsuseks ühe
saatkonna Eesli, Läti ja Leedu riikidesse komandeerida;
selle saatkonna jaoskonnad saawad asuma: Tallinnas,
Liibawis ja Kownos. Selle saatkonna juhatajaks on
nimetatud alam-polkownik Tallents, kes 25. mail
Londonist Liibawi wälja sõitis.
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Leedu wäed D ü n a b u r i a l l enamlasi l ö ö n u d .
Berlinist telegrafeeritakse 9. juunil: Leedu wäerinnalt teatatakse: 6. juunil algasid meie wäed terwel
frondil pealetungimist. Dünaburi viirkonnas oleme
järgmised linnad ja alewid oma alla wõtnud: Shadishti, Nakifhki, Krewno, Abeli ja Kuwinti. NowoAleksandrowski piirkonnas olid ägedad eelwägede wõitlufed. Meie maakuulajad wõtsid 100 meest wangi.
Waeulaue on täielikult löödud ja meie wäed ajawad
teda taga. Waenlane jätab sõjariistad maha ning põgeneb metsadesse. Dünaburis on täielme segadus.
Punane kaart tühjendab kõige suurema rutuga linna
ja pvgeneb sealt Smolenski poole.
S u u r liitlaste laewastik D a n z i g i jõudnud
Rootsi lehtedele teatatakse Warssawist 10. juunil:
„Kurier Polski" on ustawast allikast teada saanud, et
suur liitlaste fõjalaewasnk, kus Inglise jä Ameerika
laewad, on Danzigi jõudnud ja mehed maale saatnud.
Laewastiku tuleku põhjuseks on wist Saksa sõjawäeosade liikumised idarajal ja osalt ka, et sakslasi sundida rahulepingule alla kirjutama. Teatatakse weel,
et teine liitlaste laewast ik Hamburgi sõitwat.
Sbjategewus Soome idapiiril.
Terijöelt teatatakse 10. juunil: Maawäerinnal läks^
päew rahulikult mööda. Kell 12 päewal lasti merelt
Seiwiste tuletorni peale mitu fuurtükipauku. Kell 4
õhtul algas laskmine uuesti ja ta seekord oli tuli selle
torni peale juhiwb. Udu pärast oli wõimata näha,
kas lasti Krasnaja Gorkaft wõi merel olewalt fözalaewalt. Tuletern jäi rikkumata.
G n a m l a S t e w õ i m U n g a r i s lõppemas.
Wienist teatatakse 30. mail: Juba üle 48 tunni
ei ole meil mingit ühendust Wieni ja Budapesti wahel.
Ühenduse seismise põhjused ei ole teäda, tuid ikka suuremaks kaswaw põgenejate arw, kes üle piiri tulewad
lasewad põhjuseid aimata. Põgenejad jutustawad,
et enamlaste wõim Ungaris lõppemas on. Ühes kodanlastega hakkawad nüüd la töölised wägiwallategudele wastu panema.
I n g l i s e weealune paat B a l t i meres õtsa

saanud.
Reuter teatab ametlikult Londonist: Üks Inglise
weealustest paatidest, mis Läänemerel tegewad, on
4. juunist saadik kaotsi!. Peab arwama, et ta terwe
meeskonnaga õtsa on saanud.
Wastutaw toimetaja: Kindralstaabi alampolkownit Rink.
Wäljaandja: Wägede Ülemjuhataja ftaab.

Teatan, et minu poolt wäljaantud püösi õperaamat:

„Mida ranwawäelane oma püssist peab teadma
ja kuidas temaga ümber käima",
trükist on ilmunud ja wõib teda nõutawal arwul minu käest Tallinna tagawara
pataljoni staabist (W.-Batarei uul. nr. 10) saada. H i n d 2 marka.
Polkownik E. Limberg.

Sõjawäe trükikoda.

