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II. aastakäik.

Walitsuse poolt 14. septembril s. a. wastuwõetud ja
Rngi Teatajas 22. septembril s. a. nr. 151/152 awaldatud määrust wabatahtlilult üleajateenijate rahwawäelaste lisapalga kohta:
„§ 1. Vabatahtlikult üleajateenijatele rahwawäelastele makstakse peale ajutiste määru?te § 8 (.,Riigi
Teataja" nr. 59/60 1920 a.) ettenähtud palga weel
lisapalla:
1) maa- ja lennuwäes — 55% põhipalgast, ja
2) merewäes — 80% põhipalgast.
§ 2. Käesolew määrus halkub maksma 16. septembrist f, a.
Nr 1010
T a l l i n n a s , 6. oktoobril 1920.
Minu päewakäskudes nr. 807 ja 841 awaldatud
Riigikogu walimise ja maksmapammise seaduse Põhjal
kohustan kõiki rräeosade ülemaid walimise eeltöösid wiibimata lõpule wiia, kus juures juhwööriks wõtta:
1) Iga wäeosa ehk selle wähem üksus ja sõjawäeline asutus kuulub sellesse walimise ringkonda, mille
piirkonnas ta asub.
2) Iga wäeosa ehk asutuse ülema otsustada jääb,
koholiji tingimisi arwesse wõttes, küsimus, kas healetamife läbiwiimiseks asutada iseseiswad jaoskonna komisjonid ' j , kui palju nimelt, ehk liituda selleks otstarbeks
mõne suurema wäeosa ehk kodanlise walimise jaoskonna
külge, wiimasel juhtumisel arwesse wõttes Asutawa
Kogu juhatuse ringkirja nr. 17 määrusi.
3) Punkti 1 ja tehtud korraldusest p. 2 kohta tn*
leb teatada Ringkonna walimise jaoskonna komisjonile,
milles wäeosa kaasa saab healetama, ja Riigikogu wa»
limise Peakomisjonile, Tallinn, Toompea loss.
4) Kandidaatide nimekirjade, walimise kaartide ja
igasuguste juhtnööride õigel ajal kättesaamise eest
R nglonna komisjonist, milles wäeosa kaasa saab healetama, tuleb maeasal ise hoolt kanda ja selleks wasta-toate osutustega kindel side luua.

N r . 1005.
T a l l i n n a s , 4. oktoobril 1920.
Minu päe walitsus nr. 17 s. a. awaldatud riigi»
teenijate ametsõitude tasu kohta käiwa määruse § 2 seletuseks teatan, et § 2 juures leiduwag märkuses nr.2 lähendatud
100 llgr.bagaashl käib üleüldise (1600 klgr.) normi hulka.
Ümberpaigutatawate söjawäelaste kraami wedu tasutakse nimetatud määruse Põhjal üleüldistel alustel.
Sõjawäe weolirjade wäljaandmine sõjaväelaste isitiUu
kraami weoks on keelatud.
;
Nr. 1033.
N r . 1ttft7.
T a l l i n n a s , 9. oktoobril, 1920.
T a l l i n n a s , 5. oktoobril 1920.
Lennuroodu
lendur-õpilase,
reamees Harald
Minu päewaksu 30. apcillist s. a. nr. 204 täienduseks awaldan teadmiseks ja käsitamiseks Wabariigi S t u n d e, kes sellekohase sõjawäe lenduri elsami rahul-
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oldawalt ieinud, kinnitan sõjawäe lenduri kutses 26-st
juulist s. a. arwates.
N r . 1023.
T a l l i n n a s , 9. oktoobril 1920.
Lennuroodu lendur-õpilase, wauem alamohwilfer
Richard Teimanna, kes sellekohase sõjawäe lenduri
elsaml rahuloldawalt teinud, kinnitan sõjawäe lenduri
kutses 26-st juulist f. a. arwates.
Kindralstaabi Kindral-Malor Larka.
Sõjaministri eest.

N r . 1027.
T a l l i n n a s , 9. oktoobril 1920.
Wabariigi Walitsuse poolt 18. juunil 1920 a. linnitud jõjawäe juhtide, ametnikkude ja teenijate palgamäärade p. 10 kindlaks määratud Sõjakooli rooduülemate palka kõrgendan 1575 marga pealt —
1820 marga peale; p. I l — eskadroni ülema (Sõjakoolis) palka — 1470 marga pealt — 1820 marga
peale ja P. 13 — Sõjakooli rühmaülemate ja kursüste ohwitseride (Sõjakoolis) peita 1260 marga pealt —
1470 marga peale. —
Päewakäsk astub jõusse 1-st oktoobrist s. a. alates. —
N r . i«>29,
T a l l i n n a s , 13. oktoobril 1920.
Awaldan siinjuures juhtnöörid piirituse ja wi',na«
müügi lubade saamise ja wäljaandmise korra üle föjawäelatele (Asutawa Kogu poo't wastuwõetud seadus
piirituse ja wiinamügi üle, awaldatud Riigi Teatajas
nr. 65/66 f. a. ja Rahaministeeriumi määrus samas
asjus, awaldatud Riigi Teatajas nr. 101/102 s. o.:
1) Iga sõjawäe osa, asutuse wõi Walitsuse ülem
annab nimekirja piirituse ja wiinaostu lubade õigustatud saajate kohta lähemasse maakonna, linna wõi
alewiwalitsusfe, kus piirituse ja wiinaostu lubasid isiklikukg tarwitamiseks wälja antakse. Lubade saamisel
tuleb iga kaardi eest nõutaw summa waljaandjale asutufele maksta. Raha selleks otstarbeks tuleb piirituse
ja wiinamüügi lubade saajatelt sõjawäelastelt nõutada.
M ä r k u s : Makfetaw summa iga kaardi eest ei
tohi aga üle kümne marga olla. õigustatud saajatels loetakse sõjawäelafed 20 aasta wanadusest alates.
2) Lubasid tuleb nõuda iga kuu Peale eraldi wälja,
kus juures foowijatele neid korraga kuni aasta lõpuni
wälja wõib nõuda.
3) Load on makswad selle aasta lõpuni, mis aasta
peale nad wälja antud.
4) Wäljaandmine algab oktoobri kuuga f. a,
5) Kaduma läinud» lubade asemele uusi wälja ei
anta, kuid loa omanik on ärakaotamise korral kohustatud oma wäeosa ülemale sellest teatama, kes omakorda
sellest wäljaandjale asutusele teada annab.
6) Lubade edasimüümine on keelatud.
.7) Isikud, kes käesolewa aasta jooksul ühest wäeosast teise üle lähewad ehk sõjamäest lõhkuwad, on
kohustatud uues wäeosas ehk elukohas luba saamiseks
endise wäeosa ülema laest wõetud tunnistuse ette
panema, et temale sealt luba wälja antud ei ole.
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8) Lubade täitesaamisel täidetakse kaart nõutawate
teadetega ja antakse fõjawäelastele wälja.
9) Piirituse äratoomise ja wäljaandmise korra
määrab iga sõjawäe osa, asutuse ehk Walitsuse ülem
oma äranägemise järele, malswate korraldustega kokkukõlas piirituse ja wiinamüügr üle kodanikkudele.
10) Seni on awatud wiinamüük nimeliste lubade
järele järgmistes
linnades: Tallinnas 7 kohta,
Narwas 2, Pärnus 2, Tartus 2, Wiljandis 1,
Rakweres 1, Haapsalus 1, Balt'skis 1, Walgas 1;
alewites: Elwas 1, Iögewal 1, Kosel 1, Pukal 1,
Iõhwis 1, Wõhmas 1, Abja-PaluojaS 1, Tapal 1,
Mustmees 1, Nõmmel 1, Türil 1, Põltsamaal 3,
Keilas 1; waldades: Kuigatsi! 1, Orajõel 1, Kehwal l.
Lähemal ajal saawad awatud wiinamüügi kohad Petferis, Wõrus ja Tõrwa alewis.
M ä r k u s : Tallinnas ja Tartus wõib piiritust
otse kohalistest riigi piirituse ladudest wälja nõuda, kui
selle nõudmine suuremal arwul sünnib.
11) Sõjawäe osade, asutuste ja walitsuste ülemate
otsustada jääb, kas p ärituse ehk wiinamüümifl temale
allamatele sõjawäelastele lubada wõi mitte.
Sõjaminister
Kindral-Major Tõnisson.

Wabaduse Pisti saajate
nimekiri.
Wabariigi Walitsuse istangul 15. septembril otsustati Wabaduse Risti põhikirja § 43 põf^ial annetaba:
SSababufc sõjas
ülesnäidatud
wahwuse eest
Wabaduse Risti li. liig! 3. järgu aumärgid:
Kuperjanowi partifaani Polgust: reamees Johan
Pendis, kapral Hugo Nigulas, reamehed Karl Kümmel, Richard Rämman, Jakob Pabufk ja Arthur I^>Hanson;
5. jalawäe polgust: kapral August Tomps, reamehed Karl Kruustamm ja August Teinmann, leitnandid
Harald Lepikson ja Alexander Einpaul, alam-leitnant
Willo Koljonen, welsker Oskar Polisinsli, weltweebel
Hermann ^Wachmann, kapral Heinrich Kallilorm,
wanem alam-ohwitser Aleksander Penter, kapralid
Arnold Kaarenberg, Aleksander Müüril, ja Albert Kesküla, reamees Aleksander Kuus, nooremad alam ohwit- ^ •
ferid Adolf Hotelas ja Aleksander Paulmann ;
1. diw.staab— kindral-major Otto Heinze;
5. jalawäe polgust; kapten Arthur Sauselg, leitn.
Heinrich Wastril, alam-leitnandid Anton Pelpson ja
Erich Cehren, kapten Rudolf Kiwiloo, alam-leitnant
Jaan Pärn;
Wõru Maakonna Kaitse-Liidust: noorem alamohwitser August Ots:
7. jalawäe polgust: leitnant Anton Anni, alamleitnandid Aleksander Wink ja Johannes Husmann, lipnit Hans Wälk, wanem alam-ohwitfer Tõnis Feldmanu, wanem alam-ohwitfer Martin Steinberg, rea*
mees Iulius Truska, noorem alam-ohwitfer Aleksander
Selter, kapralid Aleksander Koolmann ja Wassili Saare,
noorem alam-ohwitser Aleksander Kunder, reamees
Johannes Palm, wanem alam-ohwitfer Heinrich Kangur,
nooremad alam-ohwitserid Karl Pinka ja Rudolf Haa^e,

H 42

S

Õ

D

wanem alam-ohwitser Woldemar Tõruwere, kapralid
Karl Wattmann ja August Wenng, wanem alam-ohwitser Martin Reinart, reamees Karl Reefew, noorem
alam-ohwitfer Jüri Pilberg, kapral Johannes Kurg,
wanem alim-ohwitfer Johannes Pennar, noorem
alam-ohwitfer Alelfandtr Turjakas, rreltweebel Otto
Spaigel, nooremad alam-ohwitserid August Partei
ja Oswald Brutker, reamees Nikolai Suits, wellweebel
Karl Bergent, reamees Peeter Kirt, wanemad alamohwitserid Johannes Tiedemann ja Pa l Nool, kapral
Eduard Sels, noorem alam-ohwitfer Aleksander Altof,
reamehed Rein Tomberg, Johannes Rubis ja JoHannes Pensa, wanem alam ohwitser Aleksander Sttas
mer, reamees Johannes Sepp, wanem alam-ohwitfer
Peeter Palmenstrauch, kapralid H^ns Treu ja Waldemar Worst, reamehed Johannes Pukk, Iulius Horn,
Jaan Suur, Heinrich Reismann ja Aleksander Tomberg, kapral Christian Meister;
, 8. jalawäe polgust: reamehed Nikolai Pärnpuu
ja Jaan Uriin, alom-leitnant Jakob Kuufkmaun, lipnik
Hans Kruus;
Tallinna üksiku eskadroni ohwitseri asetäitja Konsiantin Sepre;
6. jalawäe polgust: lipnik Woldemar Uegeinam;
3. soomusrongi wäljapatareist: alam-kapten Johannes Tamm;
6. jalawäe polgust: kapten Peeter Fcofanow, alampollown k Egbert Jürmann, alam-leitnant Karl Podrätsik. leitnant Jaan Maide, wanem alam-ohwitfer
Hans Kuldsepp, noorem
alam-ohwitfer
Johan
Kuurmann, reamehed Karl Hunt ja Iulius Went,
wanem alam-ohwitfer Jaan Jaakson, kapral Mihkel
Tilk, reamehed Johannes Andrekson, Johannes Meibaum ja Kristjan Kohw, nooremad alam-9hlvi'ferid
Mihkel Linde, Jaan Widrik ja Karl Roosmann, reamehed Jaan Laamann ja Jaan Karlson, wanem alamwitser Woldemar Pllli, reamees Jüri Siimann, kapral
Karl Jaanson, reamees Jüri Tõnisson, noorem alam*
ohwitser Johan Lasn, reamees Jaan Nuut, wabatahtlik
Peeter Koot, kapral Mihkel Peedimann, nooremad
alam-ohwuferid August Tam/nan, Hans Erm, August
Tuist ja Nikolai Koik, wanemad alam-ohwitseaid Jüri
Seitam ja Eduard Mednis, reamehed Magnus Must
ja Oskar Busch, noorem alam-ohwitser Kristjan Soowik, reamees August Tischler, noorem alam-ohwitfer
Karl Saks, kapral Johannes Ottep, reamees Jaan
Veldemann, weltweebel Eduard Reismann, kapral
Martin Kepmann, reamees Eduard Kolk;
Soomusrongi diwisjonist: insener Eduard Jürgens:
Soomusrong nr. 2: reamees Konstantin Lindemann, wabatahtlikut Arnold Normak, Wiktor Ioon ja
Rahuteid Kast, wanem-feierw. Albert Künnapuu rea
mees ^aon Leisner, noorem alam-ohwitstr Arthur Allik,
wanem alam-ohwitser Johannes Meisfaar, kapral
Johannes Kleement, nooremad alam-ohwitserid Johann
Pärn ja Oskar Priima, reamehed Arnold Leppik,
Jaan Elisfon ja Heinrich Erkmann, kapral Mihkel
Ohak, weltweebel Heinrich Iurs, nooremad alam*
ohwitserid Ain Laus, ja Mihkel Pere, kapral Paul
Hirw, uoorem alam-ohwitfer August Närske, reamees
Jüri Raudleht, wanem alam-ohwitfer Wassili Martin,
noorem alam-ohwitser Wassili Martin, noorem alamohwitser Ernst Ilme, reamees Ewald Friedrichson;
Soomusrong „Kapten I r w " : kapral Arnold Nigol,
reamees Paul Hansc>r, noorem d <^l'n-ohwitserid Štutl
L'har j> Sacxi Tüwi, reamees Leo Ta jchin, clam-
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kapten Karl Hansen, leitnant Arthur Brakel, wanem
alam-ohwitser Kristian Kals, nooremad alam-ohwttferid
Peeter Kiwifaar, August Ottenson, Jaan Roosileht,
Rudo f Rosenstrauch ja Johannes Latt;
9. jalawäe polgust leitnant Tõnis Wenlsel, alamkapten Paul Lillenbladt, ohwitseri asetäitja Johan
Holzmann, leitnant Richard Taalder, alam-polkownik
Werner Trossi, kapral Johannes Tamm, weltweebel
. August Ilwes, reamehed August Iensen, Andres Hermann ja Gawriil Tfchernow, welsker Eduard Albok,
weltweebli k. t. August Lärm, reamehed Jaan Rakku
ja Oskar Udikas, noorem alam-ohwitser Jaan Malken,
wanem alam-ohwitser Haus Stromberg, reamees August
Mägi, kapral Peeter Mellsas.
Scouts polgust: kapralid Johannes Winkler ja
Jaan Ware, noorem alam-ohwitfer August Koerua,
kapral Heinrich Luberg, noorem alam-ohwitser Nikolai >
Rennit, kapralid Peeter Laane, Johannes Kits ja Tõnu .
Luik, reamehed Edgar Ressar, Georg Kütt ja Johannes Kärmas;
Soomusrongi diwisjonist) leitnant Helmuth Ibrus.
3. jalawäe polgust: leitnant Heinrich Kubbo, alamkapten Johannes Normann, leitnandid Johannes Lippüs ja Georg Zimmermann;
5. jalawäe polgust: alam-polkownik Johannes Stahl;
M/r. „Lennuk^ komandost: wanem leitnant Georg
Weigelin ja ülem-elektrlk August Stein;
15. wäljap^tarei ülem kapten Oswald Einer;
Soomusautode kolonnist kapten Artbur Uus;
2. jalawäe polgust.': kaptenid Felix Tannebaum ja
Arthur Wiilip.

Katfchanoni bataljanist: alam-leitnant Nikolai Gurjanow;
3. bitettift nr. 1 3 : ülamtaphn Hans Miller;
1. jalawäe polgust: leitnant Hugo Iens, alamkap»
ten Leonhard Krull, kapten Rudolf Sabbe, wettweebel Oskar Lass, kapral Jaan Sipelgas nooremad alam< ohwitserid R chard Linno ja Jüri
Tõns; reamehed Aleksander Mets ja A,fred Samka,
kapral Anton Warner, reamees August Lill, nooremalam-ohwltfer H:rmann Rabina, reamehed Jaan
Mättas ja Priidik Ruuwal, tõpral August Tomasberg,
reamehed Madis Haase, Ernst Kriinal ja Aleksander
Patafchkow, wanemad alam»ohwitserid August Kull ja
Jakob Koppel;
6. jalawäe polgust: lipnik Richard Sütt, ohwitseri
kohuste täitja Johan Kcrjel;
Kalewa Malewast: lipnik Ernst Saar;
9. jalawäe polgust: alam-kapten Johannes Allik,
leitnandid Joosep Mühlbach ja Juhan Tomson, alam,
kapten Christoph Massil, kapten Karl Laurits, leitnant
Lembit Karjel, wanem alam-ohwitser August Tiit,
noorem alam-ohwitfer Aleksander Luik, reamees Richard
Kirschbaum, wanem alam-ohwitser Johan Lipmann,
kapral Mart Oinas, wanem alam-ohwitfer Rudolf
Hausmann;
3. jalawäe polgust: lipnikud Arthur Sirk ja Georg
Birkholz;
7,jalawäe polgust: reamees Jüri Tönisfon;
3. jalawäe polgust: reamehed Jaan Sarw, Gustaw
Kollom ja Eduard Kusfal;
9. jalawäe polgust: reamees Mihkel Bauer, nooremad alam-ohwilferid Anton Porgand, Karl Laatsarus
ja Jaan Klein, weltweebel Mihkel Kosk, kapral Johannes /
Es'us°on, noor-m alam-ohwitser Modeft Küppar,
wanem alam-ohwitser Murtin Tampuu;

1. jalawäe polgust: alam-leitnant August Erilfon;
Kuperjanowi partisaani polgust: topralid Rudolf
Kokuta ja Karl Echult, weltweebel August Kütt, wanem
alam-ohwitser Aleksander Tuusti?, noorem alamohwitfer Johannes Kaio, weltweebel Johannes Katk,
wanem alam-ohwitser Eduard Jogi, kapral Karl Lind,
reamehed August Karlson ja Woldemar Kurs;
Soomusrong ^Kapten I r w " : alam-kapten Wiktor
Arak, wanem alam»ohwitser Bruno Anderson, kapral
Rene Kangro;
Soomusrong nr. 2.: weltweebel Arnold Amos, noorem
alam-ohwitfer Heinrich Kask, reamehed Richard Reisia,
Jaan SJlatfon ja Richard Wacholder.
(Järgneb.)
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MeMdine osa.
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Ajaloolised dokumendid
kadumas!
August Schwarz.
Tsaari surwewalitsus ühes oma ärawalitud SuurWene rahwuslastega nägi ette, et piiriäärsete wäikerahwaste kawakindel ja järelondmata edasipüüdmine ja
-jõudmine wõib Suur-Wenemaale hädaohtlikuks n.inna,
sellepärast wõeti igasugused sarwe ja wägiwalla abinõud tarwitusele, et igat nende rahwuslist ja lultuuraIist maiku tundwat ettewõtet takistada ja nurja ajada,

felleasemel elusse kutsudes igasugu asutusi, seltsisid ja
ettewõtteid, mis kaasa pidid aitama terwet Eestit ära
wenestada.
Kuid Wenemaa 1917. aasta weebruari rewolutfioon—
wäljaluulutades „rahwaste enesemääramise õiguse" —
andis wäikerahwastele ehk nõndanimetatud „põ^atud
muulastele" (HHOPOAIIU) nendelt ärarööwitud wabaduse
tagasi,'.andis neile õiguse wõera wõimu ja ikke alt
ennast lahti kiskuda ja ise oma rahwa edaspidist saatust ja head käekäiku ära määrata.
Tsaarivalitsuse pfyimüttt „Iaga ja walitse" järele
jaotati wälkerahwaste pojad, keda sõjawäe teenistusesse
wõeti wõi tagawarawäe^ mobiliseeriti, sellekohaste salajaste ettekirjutuste põhjal 10—20 mehe kaupa wäeofade
wahel ära, kus neid oma korda üksikult wõi paari
laupa roodudesse määrati. Nii olid Eesti rahwa pojad,
kelle kohta neid ettekirjutust — riigikeele mitteoskamise
pärast — terawalt silmas peeti, logu Wenemaad mööda
wäikeste rühmadena wõi koguni üksikult
laiali
pillatud.
Kodumaal wiibiwad seltskonna tegelased asusid,
rewolutsioni poolt antud wabadust aluseks wõttes,
suure energia ja tahtejõuga kodukolde korraldamise
tööle, et Eestile kahjutindlat — tema rahwa kasudele
ja soowidele wastawat — alust panna.
Wäljaspool kodumaad wõi sõjaliinil wiibiwad agaramad ja ettewõtlikumad Eesti rahwa pojad asusid
rahwuslise liikumise etteotsa, kutsusid elusse „rahwuslifed organisatsioonid" ja koondasid nende ümber lõik
rahwapo^ad, kellel kallis oli Eesti kodukolde ülesehitamine.
Sõjawäelaste organisatsioonide peaülesandeks olid:
oma rahwa paremate poegade juhatuse all Eesti sõjawäge luua.

Suure hoolega ja armastusega tehti Eestile loo«
wai tööd!
Kõik abinõud wõeti tarwitusele, et E«sti poegi
kiirelt kodumaale koondada.
J a tööl, mida lõige parema tahtmise ja hool"ga
tehti, olid tagajärjed.
Asutati esiteks l. Eesti jalawäe polt ühes tagawara
bataljoniga: sellele järgnesid II., III. ja IV. polgud,
ning detsembris 1917. o. asus kindral-leiwa nt (sel
korral kindralstaabi polkownik) Laidoner l. Eesti jalawäe di wiisi ülemana ametisse.
Nii jai Eesti omale rahwawäe, nii sai E<sti omale
reaalse j õ u !

Nüüd, kus Eesti wapper rahwawägi, juhitud fuu«
rest ja enesefalgawast armastusest kodumaa wastu, on
kordasaatnud kangelastegusid, puhastades kodumaa sissetungiwatest waenlase rõöwsalladesi ja bandedest ja sellega
loonud I s e s e i s w a E e s t i W a b a r i i g i , — on
1917. aastal asutatud rahwusline organisatsioonide kõige
salajasemad ja palawamad südamesoowa teols saanud.
1917. a. sai ainult ärewatel ja otsustawaid silmapilkudel Suur-Wene rahwa esitajatele — Iskofol Xll.-le
(RcuosimTeJihE.HpL KOMHTCT coj#aTCHHx «en/raiOB
XII apMin), kes endid ikka weel walitsewaks rahwaks
lugesid ja sellena esineda püüdsid, — lahemõttelisteS
lausetes mõista antud, et W a b a E e s t i w a b a d
p o j a d fõdiwad Wene frondil ainult lui liitlased. . .
ja „w õ e r a o n n i ära roni rma korraldustega."
Leedulased awaldawad — lausega: „Leedu on
seal, teiselpool kaewituid . . ja leedulased loodawad
kindlasti ükskord waba Leedu wabadels kodanikkudeks
saada" — oma mõtteid weel selgemini, kuna Poola
kategooriliselt nõuab: „ . . . Üks lord peaksite
(Iskofol XII) ometi aru saama ja arwesse wõtma seda
tõbt, et meil, Waba Poofa rahwa poegadel, m ZiguS
n?uda, et meiega räägitaks lui o m a s u g u s t e g a ,
et meie ei kannata ega salli kellegi wahelefegamist meie
rahwuslise küsimuste arutamisel, mille otsustamise
ainuõigus ainult meil enestel on. . . . "
E sti wabariik on loodud!
<
Eesti on iseseiswaks saanud!
,
Eest on ausa rahu telrmfc ja rahujalale asunud!
Ka4 ei oleks nüüd aeg ja kohus hakata kokku
koguma ja korraldama 1917. aastal asutatud sõjawäe
rahwuslise organisatsioonide ajaloolisi dokumenta ja
mälestusi. Need rahwuslifed organisatsioonid olid
siiski Eesti sõjawäe loomise nurgaliwikS, o'g"gi et essmefe Eesti sõjawäe esiteks enamlased ja pärast Saksa
oklupatsiooni wõimud laiali ajasid ja 1918. aasta
sügisel Eesli rahwanägi täitsa uueSti ja uue süsteemi
järele tuli korraldada.
Kuid kõige selle peale waatamata on ja jäeb
„Eesti jalawäe diwiis", mis 1917. aastal Wene
Walitsuse ajal . asutatud, Eesli wabariigi sõjawäe
esiisaks. .
Minu teada olid 1917. aastal elusse kutsutud allpool järgnewad sõjawäe rahwuslifed organisatsioonid,
kelledel igalühel, kui suurematel ja teguwõimsamatel,
oma kirjakogud, aktid ja ajaloolised dokumendid olemas
olid:
1) Eesti Sõjawäe Ülemkomitee, Tallinnas.
2) Eesti Sõjawäe Keskkomitee, Petrogradis.
3) Eesti Sõjameeste Kodu, Tallinnas.
4) XII. Armee Eesti Täidesaatew Komitee, Riias.
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3) XII. Armee Rahwusline Blott. Ruas.
6) V. Armee Eesti Täidefaatew Komitee, Dromfllt*.
(Dünaburgls)
7) PShjafrondi Eesti Komitee, Pi.k^as.
8) Põhjafrondi Rahwusline Blott, Pihkwas.
9) Rumeenia frondi Eesli Komitee.
10) Kaukasuse fro.idl Eesti Komitee, Tiflisis.
11) Eesti Komitee, Moskwas.
12) Eesli Komitee, Tartus.
i
Sagedased walitsewate wõimude wahetused, niis.nna
la rahwa meeleolu ja tahtmiste muutumised, tui la
sõjawäe organisatsioonide juhtiwate jõudude laialiminek —
olid põhjusteks, et 1917. aasta sõjawäe rahwuslise
organisatsioonide ajaloolised dokumendid, kirjakogud,
otsused, aktid ja igasugused andmed jäid laotile, ilma
et neid keegi oleks kokku kogunud ja korraldanud.
Niisugune olukord wöimaldab Eeslile tähtsate aja»
looliste dokumentide kadumcminekut. 1917. a. sõjawäe
rahwuslise organisatsioonide kirjakogudel on tähtsus
mitte ainult Eesti sõjawäe loomise kohta, waid nad
heidawad walgust la Eesti riigi loomise eelajaloosse.
Sellepärast oleks tarwilik, et need, kellest osi oleneb, korraldusi teeks ja sellekohased abinõud tarwitusele
wõtaks, et ajalooline materjal Eesli sõjawäe loomise
ajajärgust saaks kokku kogutud, korraldatud ja kindlas
kohas kui kallis warandus alal hoilud *).

Lnbendorffi sõjamälestused.
Seisukord 1916.J17. aasta wahetusel.
' Järg.

.

Nagu teised keisri majasteedi nõuandjad, niisa,na
awaldas ka rigikantsler feega täies poliitilises wastutustundmufes oma nõusolekut piiramata weealufe
sõja algamiseks. Aeifer ühines sellega ja käskis piira<
mata weealust sõda \. weebr. alata selle kitsendusega,
et erapooletud laewad, mis sulutud piirkonnas asu»
wad, aega sacks sealt lahkuda wõi kui nad stnna
poole teel on, oma reisu wõiksid lõpetada.
Ühenduses mereftaabi ülemaga seadis riigikantsler nüüd erapooletutele riikidele määratud märgukirjad kokku sulutud piirkonna kohta Inglismaa
ümbruses, prantsuse läänerannal ja Wahemeres.
Märgukirjad pidi 31,. jaan. ära antama.
Mereftaabi ülem andis lähemad määrused fõjapidamise kohta sulutud piirkonnas, seejuures pani
ta nii nlõndagi Välisministeeriumi soowi tähele, et
hädaohtu, Ameerikaga waenu sattuda, wähendada.
Iseenesestki mõista, et fee ka meie soowidele wastas.
Ülem wäejuhatus omalt poolt andis põhja wä«
gede juhatusele tarwilikud näpunäited seisukorra kind*) Võjamuseumi juure asutatud Wabadu«s3ja materjalide ja
mälestuste kogumise kommisjon juhib ia korraldab seda tööd. Ta
kogub andmeio ta sellest ajaiärguft. Ta un palju üleskutseid igale
poole wäeosadesfe ja era-asutuõtesse saatnud, kuid kahjuks peab
konstateerima, et seni need üleskutsed koguni wähe wastukõla on
leidnud. Materjal, mis kokku tulnud, ei ole nimetamise wäärtli.
Seda loidust ja hoolimatust, mis riigiloomise waimustusea on
järgnenud, tuleb küll seletada üleüldise peltumusega, mis nüüd
kõiki meie inimest on w
llanud.
Toimetus.
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lustamifeks, ehk küll riiglkantsler hollandi ja Daani
parast sugugi mures ei olnud.
Aaitfefeifukohtade ehitamine põhja. öchleswigis
oli hästi edenenud, piiri kaitsemiseks saatsime siia
lisaks ainult pisut ratsawäge. Süa asetati ajutiselt
kindralkomando, kes seisukorra kohta üksikasjalisi
teateid pidi faat,na. Hollandi piiril ühendati kaitfewäed
diwisjonidesfe ja ülemjuhatus usaldati Münsteris
afuwa kindralkonlando hooleks, seisukohtade ehitamine oli alles wähe edenenud. VelgiaHollandi piiril
polnud ka suuremat tekkinud. Tööjõududest oli puudu.
Üleüldiselt olb meie kaitseabinõud ainult paberil
walmis. Rumeeniast wabanewad wäed pidid tarwi»
likul korral seda teostama, muidu aga läänefronti
kõwendama. Esmalt sõidutati nad Belgiasse.
IV.
Jaanuari keskel sai ülem wäejuhatus wälisminis'
teeriumilt ärakirjalikult teatatud krahw Vernstorffi
JO. jaan. saadetud seletuse, kus seisis, et märgukiri
sõjariistus kaubalaewade kohta „president wilsoni
rahusobitused nurja ajaks". Mina olin üllatatud,
presidendi iseäralikust wahesobitusest polnud enam
juttu olnud. Arahw Vernstorff wõis seega \0. jaan.
kirjutatud seletuses ainult presidendi \ 8. dets. astutud
sammu peäle tähendada, mille peäle liitriigid alles
\2. jaan. ametlikult wastasid ja mis wahe peal selle
wastuse kaudu siin ettenähtud otsustamise oli saanud.
Midagi uut ei olnud mul käepärast. Riigikantsler
arwas niisama, sellepärast awaldas ta \ 6. jaan.
krahw Vernstorffile järgmist: „Meie oleme otsustanud
(Uhisriikidega läbikäimise lõpetamise ja wõimaliku
sõja) riisiko oma peale wõtta". See telegramm
polnud wististi weel krahw Vernstorffi kätte Jõudnud,
kui ta ise Välisministeeriumile telegraferis: „Aui
sõjalised põhjused tingimata määrawad pole, siis
oleks (piiramata weealufe sõja) edasilükkamine tungi,
wait soowitaw. Wilson arwab, et ta rahu kätte
wõib saada meie poolt esitatud kõigi rahwaste ühe»
õiguslllse alusel".
Telegrammi kättesaatmisel lisas wällsminister
juure, tema olewat mereftaabi ülema juures soowi
awaldanud, et saadiku poolt esitatud teatud määruste
maksmapanemisega erapooletute laemab* hoidmise
kohta Ameerikaga läbikäimise lõpetamise hädaohtu
wähendataks. M a ütlesin juba, et me sellega nõus
olime. Kogu feifukorra muutust ei wõinud wälismi»
nisteerium ka selles Vernstorffi telegrammis mitte
näha. Muidu oleks selle peale tähelpanekut juhitud.
Riigijuhi ja saadikute kogu läbikäimisest ei saanud
ma selgesti aru ja sain sellest ka ainult tükati teäda.
Uhisriikidega peetud läbirääkimiste käik jäi mulle
wõeraks. Riigikantsler ja wälisameti riigisekretär
kaebasid raskustest saadikuga läbikäimisel ja selle
tagajärjel sündinud segadustest. Nemad pidid kohuse»
truult kõik wõimalusta ära tarwitama, et piiramata
weealufe sõja peäle waatamata Ameerikaga lahku»
minekut ometi ära hoida.
29. jaan. tulid riigikantsler v. Vethmann ja
riigisekretär Dr. Zimmermann üllatawalt ootamata
plessi. Meid kutsuti ühiseks läbirääkimiseks keisri
juure. Arutusel oli president wilsoni uus rahufobi»
tüse ettepanek. Riigikantsler luges ette tema poolt
saadik Vernstorffile määratud seletuse, milles rahute»
gemisele status quo ante alusel asuti.
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Niipalju kui mina mäletan, pidi ol<tatawate rahu«
läbirääkimiste otstarbel president Wilfonile nüüd wõi
mõnel teisel juhtumisel järgmised tingimised teatatama: '
,,prantsusmaa poolt ära wõetud Ülem-<3lsassi
osa tagasiandmine. 3aksa< ja Poolamaale piiri oman«
damine, mis kindlustaks neid strateegiliselt ja majandi s'.iselt Wenemaa wastu.
Asuinaade tagasiandn^ine kokkuleppe wormis,
mis Saksamaale kindlustab tema rahwahulga ja
majanduslisi huwide kohase asumaade suuruse.
Saksamaa poolt ärawõetud prantsusmaa osade
tagasiandmine ühes strateegiliste ja majanduslisi
piiriõiendustega ja rahaliste tasudega.
Velgia ülesehitamine ühes teatud kindlustustega
Saksamaa julgeolekuks, nüda Velgia walitsusega
läbi rääkides tuleb ära määrata.
N?ajandvsline ja rahaline wastastikune tasu
mõlemalt ärawõetud ja rahulepingus jalale seatawate
piirkondade tagasiwahetamise alusel.
kahjutasumine sõja läbi kannatanud öaksa ettewõtetele ja eraisikutele.
lahtiütlemine kõigist majanduslistest kokkulepetest
ja mäarustustest, mis wõiksid takistuseks olla normaalsele kaubandusele ja läbikäimisele pärast rahulepingu kinnitamist, ühes wastawate kaubalepingute
tegemisega.
Merede wabaduse kindlustamine."
' Ne<d on ainukesed tingimised, mis Saksamaa
poolt minu kaastöötamise! waenlasele teada anti.
piiramata weealuse sõja edasilükkamist ei nõudi d rigikantsler mitte, saadikule läkitati wolitus
teatada, et riigiwalitsus walmis on weealust sõda
seisma panema, niipea kui edu töotaw alus rahuläbirääkimisteks on loobud. ZUina ja kindralfeldmarssal olime sellega nõus.
Terwe asi sündis ühes keisri toas haruldajelt
ruttu, öünnipäewakingid seisid alles ümberringi:
ristleja „<Lmdeni" ilus pilt on mulle meelde jäänud.
Selle diplomaatilise sammu lähemaid ühendusi ja ede<
ncmist ei wõi ma enam lähemalt kirjeldada. Pärast
arupidamist awaldasin ma kindralfeldniarschalile oma
kahtlust selle wiisi kohta, kuidas meie kaastööd niisuguse- ülitähtsa otsuse juures tarwitati. Ühest küljest
ei saanud me asjast üsna selgesti aru, teisest küljest
kandsime ometi kaaswastutust.
3 J. jaanuaril anti Washingtonis ära meie märgukiri weealuse sõja kuulutamise asjus — su lutud piirkonna sõja mõttes — ja nagu ma oletan, ka 29. jaanuaril kokku seatud riigiwalitsuse seletub.
Pärast 9. jaanuari polnud mingisuguseid sõjalisi
põhjusid, mis mind wõi kindralfeldmarfchali oleks
wõinud ajada oma seisukohta ^veealuse sõja paratamatuse kohta muutma.
pärast merestaabi juhataja seletust wienis otsustas ka Austria-Ungari walitsus oma weealuste paatidega piiramata sõda pidada, öeda lepinguparast
sammu terwitafin ma soojalt ja olin teda kindlasti
oodanud, weealune sõda wõis ainult siis mõjuwaks
muutuda, kui Umaa,a ka wahemeres algust tehti, kus
iseäranis suurt edu oli loota; pidi püüdma wõimaltkult palju laewu põhja ajada. Aa kindral v. Conrad
oli Austria-Ungari osawõtmise poolt. Aui krahw
Czernin hiljem, \<)\8. aastal, ütles, tema olewat weealust sõda sellepärast kaasa teinud, et Saksamaaga
kokkupõrkamise eest hoida, siis teatas ta tänini nn-
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nule tundmata tõeasja. Austria-Ungari peäle ssja<
Iist surwet awaldada, see ei tulnud kellelegi pähe.
Aodumaa mõtlemise üle oli mul wäga tähtjas
27. weebruari riigipäewa istumisest näha, et Kaksa
rahwas pärast rahukatsete äpardamist peaaegu terwelt
riigiwalitsuse selja taga seisis. (Lnamussotsialistide
juhataja herra 5cheidemann, kuigi ta wastutuse weealuse sõja asjus kõrwale heitis, ütles sellega ühenduses:
„Aogu ilm tunneb seda sügawat rahuldust, mida
meiegi tundsime, kui walitsus põhjendustega, mis
meie omadele lähedal seisawad, ilmale rahu pakkus.
Aui wastased oma kurikuulsas wastuses wilsonile
eneste wõidu» ja häwituseesmärgid tagasihoidmata
paljastasid, siis ärkas jällegi kindel tahtmine oma
maad kaitsta. Siis kostis rahwa seast ainus heal:
parem kõik muu, kui niisugune frahu! Igaüks oli
oodanud, et wastased, kuigi puigeldes ja pelglikult,
oma tugewust toonitades, pinda katsudes ja esiarutusi
toimetades, 5akfa kutse konwerentsia ilmuda ometigi
wastu wõtawad, aga nn toorest ja wäljakutsuwat
keelt, nagu nemad rääkisid, nii meeletut, kõiki tõeasju
naeruks tegewat rahuprogrammi, llagu nemad esitasid,
julgesid üsna wähed oodata, ja seda uut weresüüd
kogu inimesesoo ees, mille nad oma peäle wõtsid
Saksa rahupakkumife toore tagasilükkamisega, ei suuda
nad küll kunagi enestelt kõrwaldada. Cloyd George
on riigiwalitsuse uue otsuse — weealust sõda algada
— ristiisa. Terewama weealuse sõja otsustasid 2igu«
poolest liitriigid Roomas. Nüüd, kus otsus tehtud ja
asi käima pandud, wõime ka meie ainult kõigest südamest soowida, et ta meile wõimalikult pea rahu
tooks. Meie usaldame jalatallast pealaeni sõjariistu
pandud rahwajõudu, et ta seda wõimalikuks teeb, mis
wastasale aües wõimatuna tundup. Riigi au, olemasolu ja majandusime arenemiswabadus peawad
puutumatult sellest hirmsast heitlemisest peasema".
See oli kõrge tunnistus ja wastuseks waenlaste
häwitustahtnlifele üleskutse äärmisele wöitlusele. wõiks
ta tõeasjaks saada.
V.

2l. now. J9{6. sulus keiser Franz Joseph oma
silmad igaweseks rahuks. Temas peitus Donau kaksik»
riigi kooshoid. Uut elu ei suutnud ta temale igatahes mitte anda. Selleks polnud nõuandjad, keda
ta omale walinud, küllalt tugewad. Ta oli truu
lepinglane, kuigi ta ^866. aastast, mil Preisi ja
Austria esimõju pärast Saksamaal heitlesid, kunagi üle
ei saanud.
Aprilli algul \9{6. pühitseti Aownos kindralfeld»
marschal v. Hindenburgi 50. a. teenistusjuubeli. Niina
pidasin lühikese kõne ja ütlesin selles ilma pikema seletuseta, et tmdralfeldmarschal oma esimesel teenistus»
aastal J866. a. sõjakäigust osa wõtnud, waewalt
olid mu sõnad kusagil trükitult ilmunud, kui ma juba
riigikantslerilt v. Vethmannilt kirja sain selle üle, et
minu kõnet halwasti olewat tähendatud, sest ma ole»
wat ju 1866. aasta sõjakäiku nimetanud. Tema paluwat nünd, et kõnet ei awaldataks. See oli wõimata. TNind üllatas wiini keisrikoja arusaamine
niisama, nagu Berliinist saadud kiri. \866. a. sõda
oli Franz Iosephisfe sügawa mulje jätnud. Temas
kaotas ta usalduse oma sõjawäe wastu ja ei hoidnud
enam kunagi kõigest südamest tema poole, kuigi ta
tema heaks töötas ja wanu traditsioone ühisest sõjawäest kõrgeks pidas.
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Tema lahkumine oli meile raskeks kaotuseks.
surmatud troonipärija ertshertsog Franz Ferdinand
polnud mitte see tööjõuline mees, kelleks teda nii
sagedasti peetud. Tõepoolest oli ta kõikuwa loomusega, kindluseta ja ei kuidagi Saksamaa sõber. Meie
keisri majesteet on palju waewa näinud, et tema ja ta
abikaasa peäle saksasbbralises mõttes mõjuda. Tema
surm oli traagiline, tema tapmise tagajärjed saatuslikud; nelja-aastase sõja järele on nad Austriale seda
toonud, mis wene alustajatel eesmärgiks oli; igatahes on ka Wenemaa ise selle käes hukka läinud.
Tapetud troonipärija poleks ka see mees olnud, kes
pärast wana keisri surma kaksikriigi juhtinlise oma
katte oleks wõinud wõtta. Tfentrifugaalsed jõud olid
sõja ajal liig tugewaks läinud. Korralagedus oli
ülewöimu wõtnud. Rahwa ja sõjawäe waim oli
mitmes paigas halb.
öõjawäsimus kaswas, rahuigatsus kerkis kõrgemale. Gleks pidanud iseäralik
mees olema, et kaksikriigils sõjatahtmist tagasi anda
ning k. ja k. wäele uus elu sisse puhuda.
Keiser Karli nägin ertshertsogina esimest korda
\9\4(. a. detsembris. Ta awaldas haruldaselt noore
mõju. Tkowentbri algul J 9 J 6 sain ma temaga jällegi kokku, ta oli arenenud ja mehelilumaks muutunud. Sõjalistest küsimustest rääkis ta selgesti. Uue
kõrge ameti kooreni pidi talle aga liig raskeks minema. Tema olemuses tekkis rahutus. T a püüdis
paljugi poole, kuid ta andis paljudele ja paljus järele. Ta tundis kaksikriigi sisepoliitilisi raskusid, mõtles Austria rahwaste liidu peäle Habsburgi sugukonna Walitsuse all, ei suutnud aga Ungari wähem
omakasulisele poliitikale kallutada ja teda ajada toiduainete weo keelust Austria wastu lahti ütlema. Iseloomulik tema poolt oli Tschehi juhtidele andek5and<
mine, kes olid awalikult riigi wastu töötanud. Tema
mure Tfchehi liikumise pärast, kogu riigi ja Walitsuse
nõrkus awaldus selles. Selle ainukeseks tagajärjeks
oli laialikippuwate rahwaste püüdmiste elawamaksminemine ja tugewam usaldamatus sakslastes, kes
truult oma wana keisri sugukonna poole hoidsid. Aa
sõjawägi tundis enda haawatuna, iseäranis mis puutub öaksa ohwitseriasse ja soldatitesse, kes ammu
tuntud wahwusega oma keisri sugukonna ja kaksikriigi
eest wõitlesid. Lõpmata paljud nende öaksa wennad
olid üleminekul tschehide juurest waenlase poole weriselt langenud.
Keiser polnud sugugi mõtte poolest truu lepinglane, kuid hoidis siiski kindlasti Saksamaa poole. Ta
tahtis rahu, aga selle kättepüüdmisel läks ta oma
langule prints öixtusele saadetud kirjades liig kaugele.
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Selle peale, et ta oli k. ja k. sõjawäe ülem kaskija, pani keiser Karl iseäranis rõhku. Tema soowi
järele muudeti neljiklepingu fsjawägede ülemjuhatuse
nläärusid nõrgendawas sihis. Tema ei olnud sõja.
mehelik, kuid ta tahtis sõjawäele anda kõige pcrcmat, mis tal oli.
Keisriprõua! Zital, kes oma abikaasa peale suurt
mõju awaldas, olid tugewad poliitilised kaldmvused.
Kahjuks oli ta meie wastu ja kiriklaste wõimuses,
kes mcie sõbrad põlnud.
Välisministriks fai krahw <l^zernin, see oli tark
ja osaw mees, haritud, ia lahke isik ja käis Wilhelm»
strassest kaugelt üle. Üleüldiselt sammus ta sedasama
teed nagu Verliiniski. Ta püüdis rahu, kuid ainu.t
ühes Saksamaaga. Ta oli ustaw, see au peab talle
jääma. Seejuures esines ta sooja ja haruldaselt osaw 1
kaksikriigi asjaajajana. Gma keiserlikule isandale õtse
wastuoksi talitas ta rahuliku kindlusega. Selle peale
waatamata warjas ta ometi keisri poolt tschehidcle
antud armuakti ja selle selguseta rahwuslist poliitikat.
Ta jäi anretisfe, kuigi ta selle sammuga nõus polnud ja see pidi kui kaksikriigi algawa laguneniise
tundemärk igasugust rahu raskendama ja liitlasi lõpuliku wõidu lootuses kindlustanra.
(Järgneb).

Toimetusele saadetud kirjandus.
Sõjawäe arstide teadusliste koosolekute
protokollid n r . 2 . Sõjawäe T:rwishoiu W^lilsuse wäljaanne. Sõjawäe trü'itola trütt Tallinnas 1920.
(47 lehekülg- suures taustas).

Trütiwea õiendus.
„Söduris" nr. 41' ilmunud artiklis: „Ee«ti-Wcne
segapiirikommisjoui löödlst" on scgaw trükiwiga juhtunud. Lhk. 4, esimene weerg, 17 rida alt, on öeldud:
„Wene wabariigi poolt on walmistatud ühewerstaline
kaart. . ." See lause peab algama järgmiselt: „Wcne
wabariigi poolt w a l m i s t a t a k s e , Va-roerstaline
kaart . . . "
Wastutawa toimetaja eest: Kindralstaabi poltownil Tõrwand.
Wäljaandja: SSjawägede ftaah.

Eesti Sõjawäe Majanduse ühisuse kauplus
Wene tän. nr. 5
on lahti äripäewadel kella 9 —12 ja kella 1 — 5 p. 1.
Liikmeteks j a tarwitajateks wõiwad olla kõik praegu j a ennamalt sõjawäes
teeninud ohwitserid, ametnikud j a sõdurid.
>
Ühisuse J u h a t u s asub S. Brokusmäel nr. 8, kus kõiki teateid wõib saada iga
äripäew kella 9 — 4.
^
Ühisuse asutajad.
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Sõdurid tubakaraha «ENERGIASSE"!
Nagu mitmeid teisi inimkonna ülesleidusi Hiinast otsida tuleb, nõnda ka tubakat. Europas sai tubak Kolumbuse läbi tuttawaks, kes Ameerika päriselanikka
1492. a. tubaka lehtedest rullisi suitsetamas nägi. T u b a k ise jõudis Euroopasse
alles 1511. aastal. Esialgu tarwitati teda aga ainult kui arstimise rohtu. A g a
juba XVI. aastasaja keskel toid Hispaania madrused t u b a k a suitsetamise kombe
West-Indiast Europasse ja. 1586 a. jõudis see halb komme Inglise asunikkude
kaudu Põhja-Ameerikast (Virgimast) Inglismaale. XVI. aastasaja lõpul oli suitsetamine Hispaanias, Portugaalias, Inglismaal, Hollandis, wähe hiljemalt Türgimaal, Egiptuses ja Indias j u b a tuttawaks saanud. Ilmalikud j a waimulikud wõi*
m u d katsusid asjata tema wastu wõidelda. Riik ja kirik püüdsid uue toreduse
j a maitseasja tarwitamist takistada j a moralistid jutlustasid ,,põrgu suitsu" wastu.
Wenemaalt kui kõigi wõimaluste j a äärmuste maal, mindi isegi niikaugele, et
weel 1634. a. tubaka suitsetajatel n i n a d karistuseks m a h a lõigati.
Eestis, kui modern kultuurriigis, ei oleks aga mingisugused surwe abinõud,
r ä ä k i m a t a juba ninade mahalõikamisest, soowitawad niisuguse pahe wastu. Inimesed peaksid ise aru saama, kui kahjulik niisugune toreduse j a maitse asi mitte
ainult tasKule, waid iseäranis terwisele on, sest tubak kuulub ühes alkoholiga
kõige kahjulikumate maitseainete hulka (wõrreldes kohwi ja teega). Tubaka
kahjulik mõju terwise peale seisab selles, et t a eneses n i k o t i i n i sisaldab.
Nikotiin on üks kõige kangematest kihwtidest, ehk küll t a iga inimese peale
isemoodi mõjub ja paljud inimesed wõiwad talle kauemat aega wastu panna. Siiski
kaob niisugune wastupidamine ühe korraga iga tõsisema haiguse juures. Mõnikord
tekib pikema suitsetamise järele teraw nikotiini kihwtitus, samuti jääwad wanad
suitsetajad sagedasti kroonilise nikotiini kihwtitusse haigeks. Kroonilise nikotiini
kihwtituse tundemärkidena esinewad kauema suitsetamise juures halb meeleolu,
saamatus waimliseks tööks, hirmutundmine, pööritus, nuusutamise j a kuulmise närwide üleliigne tundelikkus, tundenärwide hellus (krooniline selgroo äritus),
kõwa närwiwalu (neuralgia). K a hingamise orgaanid ja süda saawad kannatada.
K a h t l e m a t a on teataw ühendus tubaka tarwitamise ja waimuhaiguste wahel, ja
K j e l b e r g nimetab kui tõsist waimuhaigust n i k o t i i n i h u l l u s t u s t .
Aga m i t t e ainult terwisele ei too tubak kahju, waid ka taskule, iseäranis
nüüd, kus tubaka hinnad nõnda üleskruwitud. Tubak ei anna teile, sõduritele, wõimalust wäikseid korjandusi mustapäewa jaoks teha, haljale oksale jõudmisest
rääkimata Nüüdsel ajal, kus meie oma iseseiswat riiki rajame j a tulewikku kindlustame, on ülitähtis, et iga mees niipalju kui wõimalik oma kopikaid kokku
hoiaks ja majanduslisi) j ä r g e tõsta püüaks. Nüüd on meil Tallinnas suurem kooperatiiwse iseloomuga kaubanduse ja tööstuse osaühisus ,,E N E R G T A " asutatud,
mis oma liikmete majandusliste huwide süwendamiseks j a nende isetegewuse ja
ettewõtlikkuse ergutamiseks ja edendamiseks wõimalikult heade tingimistega igasugu kaupa (tarbeaineid, masinaid, tööriistu, õpeabinõusid, kirjandust jne.) muretseb.
Sellepärast, sõdurid tänasest peale kui üks m e e s :

Maha tubak!—Hoia terwist!—Hoia raha! — Raha „Energiasse"! — «Energia" kindlustab teie tulewikku,
Ainult 125 marka en tarwis , E N E R G I A " liikmeks astumiseks. Selleks
on tarwis ainult 1 wäike pakk Inglise t u b a k a t suitsetamata j ä t t a . Tooge see
ohwer oma terwisele j a waranduslise seisukorra tõstmiseks. Sellega ühes aitate
teie ka Eesti riiki ja rahwast, sest „ E N E R G I A " t a h a b meie rahwa majandusIist järge tõsta. Oleks meile suureks häbiks, kui meie oma majanduslise saamatüse tõttu o m a eesõigustatud, wõiks ütelda suursugust, seisukohta ära kasutada
ei oskaks.

Teised rahwad naeraksid meid siis wälja.
Sõjawäe trükikoda.

Energist.

