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I. 

Sõja teel. 
9. augusti hommikul 1914. a. pidime Tallinnaga ju

malaga jätma. Kasarmus walitses suur ärewus ja tege-
wus: tasusime magamisepõhud wälja ja koristasime ruu-
misid. Wara, waewalt punab koidu-taewas, kui naised, 
neiud ja noorikud endi armsamaid weel näha soowides 
kasarmu ette ilmusid. Ärdameelne olek walitseb ümber
ringi. Juba seatakse sõjamehed ridadesse ja rahwaparwe 
saatel marsib D. polgu 2. bataljon jaama poole. Seal 
antakse mõni tund aega, wahetatakse weel wiimaseid sõnu, 
suuandmist ja soowisid omaste wahel.- Siin jagab keegi 
helde neiu elawaid lillesid, siin saame mälestuseks riigi^ 
wärwiga lindikesi. Teadku lahked andjad, et neid mä
lestusi wiimase wõimaluseni alles hoiti ja mõni kuni 
tänapäewani hoiab. Signalisarw heliseb, kiirelt rutatakse 
wagunitesse. Wile. Rong liigub. - Weel saadetakse lah
kujatele tumme õnnesoowisid wesiste pilkudega järele ja 
lähemal silmapilgul tormab rong sõjameestega suitsu ja 
auru sisse kadudes eemale. Sõttaminejatel tuleb harilik 
meeleolu tagasi, niipea kui Tallinna tornid silmist kadu
nud. D. jalawäe-polgu soldatid on suuremalt osalt Eesti 
kodumaa pojad, kes tagawarawäelistena isamaa kaitseks 
kutsutud. Kodumaa pind kadus teisel hommikul jalge alt, 
üle Narowa raudse silla sõites; hakati wõõrast maad, 
rahwast. elu ja kombeid waguuiustest silmitsema. Gat-
shinast pöörasime Luuga kaudu Pihkwa poole, kus raud
teeäärsed maakohad ja fuwituspaigad meie waadet wa^ 
hetpidamata köitsid. Paljudes kohtades kogus rahwas 
raudtee äärde sõjawäerougi waatama ja ärdad eidekesed 
tegid meie peale risiimärkisid, õnnistusesõuu sosistades. 
Südamlik tänu teile, eidekesed! Luugas peatab roheli
sega ehitud rong. Soldatite parwed tormawad jaama
esisele; pea oleme jälle wagnnites ja waimustawa „Hurra" 
ja lillesaju all kihutame pimedusesse. Õö. Taervas tähti 
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täis. Igaüks otsib oma aseme üles, luugid tõmmatakse 
kinni ja warsti kuulutab norskamine paljastel laudadel 
kangelaste unerüppe suikumist. Ärkasime, kui Pihkwa 
juba selja taga oli. Liiwased põllud ja lage maastik ei 
huwitanud kedagi. Imestati ainult määratuid linapõl-
dušid, kus „särgid" kaswasid. Peaasjaks oli peamurd
mine, kuhu meie polk saadetakse: saksu peksma wõi aust-
rialasi „utsitama." Aega lüüakse surnuks magades, nal
jatades ja lauldes, mille peale iseäranis wenelased meist
rid on. Eestlaste laulud kõlasid kurwatooniliselt ja meie 
ei tahtnud wenelaste pilke alla sattuda. Wenelased laul
sid rõõmsaid ja üleannetuid laulusid. Pole imeks panna, 
sõitsid ju nad mööda kodumaa pinda. 

Dwinskist kihutame edasi. Maastik läheb mägiseks ja 
loodus on tore. Paiguti sõidame põlenud metsadest läbi. 
Raudteesildade ümber on mets maha raiutud ja soldatid 
sildadele wahtideks seatud. Wilnast mööda, meie tor
mame ikka edasi. Aega wähe. Ristlem? Poolamaal üm
ber, ja nagu kuulub, pole weel otsusele jõutud, kuhu 
meid saadetakse. Räägiti esiti, et Köningsbergi alla lä
heme, aga tee peal muudeti meie reisisiht Austria piiri 
poole, kust waenlane olla Wenemaale sisse tunginud. 
Grodnos peatab meie rong waewalt, kui naised ja lapsed 
meile kõiksugu toidupoolist wagunitesse ulatawad: saiad, 
pirukad, worstid, keedetud piima ja iga seltsi aiawilja 
topitakse meile päris kristliku hinna eest pihku, muud kui 
— maksa aga raha. Siin näeb silm enamalt jaolt 
Poola rahwast. Ka juutidest kubiseb ümbrus. Warssaw 
pole enam kaugel, wist 120 wersta. Jõuame suuremasse 
Poola lmna. Wist oli see 14. aug. 1914. a. Siin 
trehwasime O. polgu ühte bataljoni, ühtlasi sama polgu 
kuulipildujate komandoga. Nad sõitsid lauldes ja muu
sikaga meist mööda. Edasi! Tee äärest wilguwad Poola 
külad oma wäljastpoolt walgekslubjatud majadega, wil-
japuu-aedadega ja päewaroosidega mööda. Igal pool 
wiljapuu-aiad mesipuudega. Aiawili on odaw: õunu,, 
pirna ja ploome saad paari kopika eest, nii et ei jõua 
ära süüa. Rahwas on siin enamalt jaolt Katoliku usku, 
nende kirikud on meie omadega ühte laadi ja ehituse 
poolest sarnased. Kenad neiud, sätendawate silmadega, 
pungsed rätikud peas, helmeread kaelas, seisawad tee ääres 



ja lehwitawad rätikuid meile jumalaga jätmiseks. Nowo-
Aleksandrowos oleme reisi esialgsel lõpupunktil. Meeste 
meeleolu on muutunud. Kõik on tõsised ja sügamas 
mõttes. Wist lendawad nende silmade eest weel kord 
minewiku pildid mööda, pildid kodust ja kodumaalt, 
omaksed ja armsamad, keda.paljudki enam iial näha ei 
saa. Tee ääres, reisusihi lähedal awaldawad werised mähk
med meie peale põrutawat mõju. Juba peame wälja 
astuma. Pilkane pimedus wõtab meid wastu. Tõsises 
meeleolus pandakse ennast närwiliselt riidesse, waikselt 
mindakse wagunitest wälja, mis ju armsaks saanud, sest 
kuus ööd-päewa olime neis sõitnud. Wiis kuuli laeme 
püssidesse ning meie reis algab jala. Kalendrist tead
sime wähe. Kuu- ja nädalapäewad läksid meil täitsa 
segi, ei teadnud meie ei püha- ega äripäewast, ka kuu-
päewa nummer oli teadmata. Nüüd algas marssimine, 
nii kui eelpool nimetatud, öösel. Ettewaatlikult astusime 
sammu sada, piinlikult ümbrust uurides, siis jälle edasi. 

Hea. promenadi taoline tee. Mõlemal pool tee ääres 
jämedad ja määratu kõrged puud. omal ajal korrapära-
liselt istutatud, millede wahekohal täiskuu hiilgus meie 
püssitikkude peal mängides sätendas. Waikus. Ainult 
jalaastumine on kuulda. Eespool kerkiwad kõrged mäed 
üles, metsaga kaetud. Koidab. Warsti on päikesetõusu 
oodata. Meie tee läheb ülemale. Ikka kõrgemale tõu
seme mägede wahel üles, kuni wiimaks kuhugile weski-
õue jääme. Siin on meie esimene puhkus; aga mitte 
kõigil. Muist meist saadetakse ümbrusesse wahti pidama 
— teiste rahu kaitseks. Wäsimus on suur. Kui heamee
lega wiskaks pikali ja uinuks esimese wiie sekundi järele. 
Aga kohus nõuab, astu mõne seltsimehega wälja ja ole 
ärkwel. Meie läheme endi wswooduga (umbes 50 meest) 
mäest üles. Tee ei ole kerge. Ei ole rada, mida mööda 
wõiks astuda, waid peaaegu käpuli ronides ja põõsastest 
kinni haarates kisu ennast ülespoole. Mäekülg on tiheda 
sarapikuga ja paburitside põõsastega kaetud. Siin ja seal 
kaswab mõni põline, kähar mänd, tamm, metsõuna wõi 
pirnipuu, wäänkaswudega wõi humalatega põimitult. 
Kõrwal kuristikus ja selle seintes kaswawad puud ja 
põõsad, mille ladwad meist hoopis allpool on. Ülessaa-
des leiame, et see mägestik muud ei ole, kui määratud 
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sauerünkad, täis sigitawat jõudu. Mägede peal on iga 
wähegi tasasem lapike põlluks muudetud. Teed sarnas
tele mägedele lähemad kaudselt, kust mitte nii järsk ei ole. 

Sean wahid wälja ja saan aega weidi ümber waa-
data. Postmaantee, mille pealt kõrwale pöörasime, kaob 
mägede wahele. See maantee näib siin ainus läbikäi
mistee olewat, sellest tunniötawad wanaaegsed lossiwa-
remed järsul mäerünkal. Ehitasid ju wanaste rüütlid 
enda „kullipesad" sarnastele kohtadele. Astun tuldud 
teed weidi tagasi, et siit alla orgu silmitseda. Minu 
jalge ees laotab end laialdane küla, mille majad wiljä-
puu aedadesse peidetult walgendawad. Ilm on waikne 
ja päikesepaisteline. Suitsud kerkiwad korstnatest otse üles 
laotusesse. Kõik paistab nii wäike olewat, et imeks pa
nen, kudas niidiwärtna suurune weskiratas walju sumi
nat jõuab sünnitada, just kui oleksin ma weskis. Sel-
geste kostawad healed üles. Ojakaldal wirutawad paar 
naist kurikatega pesu, õiget takti pidades. Partide- ja 
anekarjad sulistawad wees. Igal pool walitseb tagasi
hoidlik elawus. Panorama on siit waadates kirjelda
mata ilus. Eemal, üle oru, sama kõrge mäe peal lqine-
tab rukis tuule käes. Rõõmsas meeleolus keeran seltsi
meeste juurde tagasi. Kuristiku kaldal, tugewa männi 
otsas istub wahi peal olew soldat ja. silmitseb pikksil
maga hoolsalt ümbrust. „Kas waenlast näed?" — „Mitte 
jälgegi," kostab hääl ülewalt. Ei ole waenlast ennast 
küll mitte näha, aga suurtükkide mürin, mis kaugusest 
kostab, paneb meid mõtlema. — Öösel liiguwad taewa 
all walgusejoad, mida lahingnliinil helgiwiskajad sünni-
tawad. Ühte teadsime meie, et me ise ka warsti seal 
tegewuses saame olema, kus saladusline walgus liigub. 
— Teisel hommikul teatati meile, ei edasi peame mars
sima. Ruttasime kõrgustikult mööda kõwerat teerada 
„anemarssis" alla, enda wäeosa juurde, kes minekuks 
walmis seisis. — 16. augustil oli palaw ilm ja kottide 
ning kompsude alt tilkusid meie turjad. Paljudest jalga
dest ülesliigutatud tolm tungib silmi ja ninasse ja sün
nitab kibedat torkamist. Õhus kuuldub tume sumin. 
„Aeroplaan, aeroplaan," kõlab hüüd. Waatame, kas oma 
wõi wõeras. Ei, see on oma, on meie otsus, sest pa
hema tiiwa all on punane rõngas maalitud.-



Edasi marssides jõuame Kasemerssi linnakese lähe
dale. Siin woolab tee ääres Wisla (Weikseli) jõgi. 
Ta laius on siin umbes pool wersta, kuna ta wood tasa, 
sihikindlalt mägede warju waoivad. Mõlemat kätt tee 
ääres weniwad werstade wilsi ploomimetsad edasi. »Puud 
kaswawad paiguti nii tihedalt kui lepikus, kuna nende 
ladwad ja oksad sinetawa wilja all aina nõtknwad. Siin 
lasti meid puhata, et piipu panna ja higi kuiwatada. 
Kasemerssi linn. Wilets ja räpane majadekogu, mille 
uulitsad juutidest kubisewad. Siin ja seal tassiwad nai
sed wett jänunewatele soldatitele. Olgu nad tänatud! 
Peab meelde tuletama, et me ka üle tuhande wersta 
Tallinnast lõuna pool oleme, seega kaunis soojal maal. 
kus õuna- ja pirnipuud metsades kaswawad. kõik täies 
wiljas. Päewal on soojem, aga öösel wilum kui Balti-
maal. Meie tee wiib mäest üles. mis iseenesest wäga 
järsk oleks, kui ta mitte poole wersta pikkuselt sisse kae-
watud poleks. Pöörame sellesse õõnesteele. Enne aga 
sammume ümber kõrge ja järsu mäenurga, mille külge
del ega tipul puud ei kaswa ja mille ümarikul — paja
põhja sarnasel — tipul kolm kõrget risti püsti on seatud. 
Keskmine neist ristidest on weidi suurem. Sammume 
õõnesteel. Sügaw, jahusarnane tolm, tuhandetest jalga
dest segatult kerkib pilwena üles ning segab hingamist ja 
nägemist. Ei tuuleõhk pääse siia kuni kaheksa sülla kõr
guste sawlkallaste wahele. Ohwitseride, adjudantide ho
buste kabjad keerutawad meile seda sawitolmu päris pak
sult Ninasse, aga sammu kui pilwes püsimata edasi. 

Wiimaks lõpeb see äraneetud jahukirstus tammumine 
ja meie jõuame üles — tuuleõhule. (Edaspidi nägin 
seda õõnesteed jälle; siis oli ta wihma mõjul kördiren-
niks muutunud, mis allamäge walgus). Weel paar 
tundi kõndimist, siis pidime „Male Glusko" küla juures 
puhkusele jääma. Tükk tolmust ja luwast teed. Külade 
lähedal mäeküngastel on pukkweskid, mille tiiwad wits-
test punutud. Üks neist weskidest põles. 



II .  

Esimene „tuleristmine". 
Pühapäewal, 17. augusti hommikul tõusime puhka-

uult ja karskelt „Male Glusko" küla juures üles. Päi
kese sõrw ilmub koidupunas. Meie roodukomander sam
mub weetawa köögi juurde ja takserib, kas lõunasupp 
küllalt paks saab. Meie kapten toidab meid hästi. Hom
mikul keedawad soldatid ise omale theewett ja mõnda 
muud toidupoolist. Augukestesse maa sees on tuli teh
tud, kuna harkidele seatud keppidel pooltosinat soldatite 
katlakesi keema on seatud. Kirju hommikueine on siin 
keemas: küll theewesi, kartulid; siin keedetakse suhkari-
suppi, seal kardulipudru. Keegi maiustab ja keedab küla 
aedadest toodud ploomidest ja õuntest kompotti, kuhu ta 
suhkrut sekka kihutab. Paar soldatit näiwad iseäralise 
ametiga kraawikaldal tegewuses olewat: nad rästiwad 
ani. Mu sõbrad jõiwad theed, mina aga olin hiljaks 
jäänud, sellepärast jäin sest heast ilma. Sõin kuiwa 
leiba ja hammustasin suhkrut juurde. Pärast lunastasin 
tubaka eest seltsimeestelt ane koodi. Wahe peal jõudis 
lõuna kätte. Juba jagati lihaportsionid wäjjä ja meie 
walmistasime supi järele minema. Korraga kõlab lähe
dal olewast metsast paar terawat püssipauku, sellele järg-
newad mõne sekundi jooksul weel wiis, kuus raksatust. 
Meie laager muutis paari minuti jooksul kihamaks sipel
gapesaks. Palawiku sarnase kiirusega rakendasime endid 
rihmadesse, sumka- ja padruniwöödesse; püssid kätte ja 
marss — edasi. Juba sammume ketina waenlase wastu 
elu ja surma peale wälja. 

Ennemine peatsele surmale wastu, sest elulootus on 
kuulide all wäga nõrk. Mu waimüsilmade eest wilgu-
wad kiirelt isa, ema, wennad ja õde. sõbrad ja sugulased 
mööda. Ka tema. See sünnib kõik kolme-nelja sekundi 
jooksul. Edasi. Liiwaseljandik männametsaga keelab meid 
austrialasi nägemast. Sammume üle. Ju on mõned roo
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dud waenlastel kraepeal ja aina sorinal kestab tihe lask
mine. Asi on uus ja sünnitab ärewust. Argtusest pole 
aimugi. Uudishimu tulemaste juhtumiste peale sunnib 
meid ennast unustama. Ju lendawad esimesed kuulid 
wingudes meist mööda. Ärewus tõuseb ja lõpmata üks
kõiksus rvõlab wõimust. Eneste ees näeme rinnust läbi
lastud seltsimeest — eelwahti — maas oigamas. Ta 
munder on rinna kohalt ihu külge kleepinud ja kuuli 
august nõrgub wen sambla sisse. „On abi tarwis?" — 
„Ei, see on asjata," kostab surija. Soowime lahkujale 
Jumala riiki. — Mets lõpeb. Wäikese oja kaldad meie 
ees on sanglepa wõsaga palistatud. Üle oja algab lage 
põld, mille taga wäljade wahel, mõnesaja sammu peal 
tubli metsatukk mühab. Peagi märgatakse meid ja ra-
hena lendawad kuulid meie hulka. Neid tuleb wäga 
tihti; äralastud lehed ja lepaoksad langewad meie peale. 
Kõhul? maas, katsume waenlast silmitseda, aga ühtegi ei 
puutu silma. Ainult paugud ja kuulide hulumine. Ku
sagilt lastakse meid schrapnellidega. Nägemata waenlane 
üritab meid; me teame, et ta põllu taga metsas on, see-

. pärast awame sinna tuleandmise. Wist tabas meie umb
kaudne laskmine hästi, sest nüüd näeme meie esimene 
kord austrialasi. Nüüd wõtame sihti: „nelisada, kiirtuli." 
kõlab komando. Meie ei püsi pikali olles lasta: põlwili 
olles saadame pauk paugu peale waenlastele pihta. 

Meie nägemine on metsatuka pärast piiratud. Kostab 
igalt pooilt^Hge laskmine, ka simrtüklpaugud, kisa, kära, 
komando hüüded ja karjatused. Kõrwalt tungib meie 
kuues rood kprge rohu sees edasi ning muudab seisu
paika. Eemal, söödil, imestab loomakari äkilise segaduse 
üle, aga warsti heidawäd nad kui käsu järele kõik külje 
peale. Nad jäid kahe tule wahele. Meie sattusime enda 
wswooduga roodust eemale ja talitame siin oma käe peal. 
Seame endid walmis üle lageda eespool olewasse met
satukka tormamiseks. Meie, alamohwitserid, eel ja pika 
reana kargawad soldatid üle oja lagedale. 

Tihe laskmine wõtab meid wastu; see aina kiirustab 
meid ja kui tuulehoog lippame metsatuka poole. Mitte 
ükski ei saa kriimu ihule. Meie hulljulget tormamist 
nähes taganeb wastane sügawamale metsa. Waewalt 
jõuame "esimeste puude alla, kui alles laskmine algab. 



— 10 — 

Lipnik B. tundis enese haige vlewat ja tuli meie järele. 
Metsas küttisime austri alasi, nemad meid; puust Musse, 
männast mända ja. . . kõmm! Kes aga silma puutus, 
sellele anti halastamata tuld. Siin ja seal wälgub püs
sipära; keegi peksab palja ruuaga. Siin metsas wajusid 
nii mitmedki jalgadelt. Mina. kui poisikese põlwest har
junud kütt, kes linnu lennust surnuks laseb, awaldasin 
ka lahinguhullustuses oma loomu omadust: hoidsin end 
kusagile põõsasse ja kes üle metsa teeraja lippas, sellele 
andsin walu. Mets kajas röökimisest ja ,,hurra"-hüüe-
test. Püssipaugud!; lämmatas ära. Põhjatus hirmus, et 
teadmata oli, kui palju meid on. koguwad austrialased 
kuhugi orgu tihedalt kokku ja lasksid igasse külge kui 
pöörased. Lahingu-hullustuses kipume neile tikkudega 
kallale. Edasi. Korraga näeme, mingi walge linataoline 
asi liigub põõsaste wahel sinna-tänna. Lähemalt waa-
dates näeme endi ees umbes 90 Austria soldatit, nende 
hulgas 3 ohwitseri, kes sellega ametis on. et endid sõja
riistadest wabastada. Wõit ja allaandmine. Waen on 
otsas. Vastastikused waenlased terwitawad üksteist, nae-
rawad ja on rõõmsad. Suured kõwerad Austria ja meie 
Tallinnast kaasa wõetud piibud topitakse tubakat täis, 
kellel seda oli. Algas norimine, meie austrialastest, ne
mad meilt, aga lõpuks suitsetas igaüks. Jmekspannes 
näeme, et meid imewähe on wangide saatmiseks. Meile 
ilmub abi, wangid wõetakse wahi alla ja wiidakse ära. 
Lahing, mis umbes wiis tund! kestis, on pea igal pool 
meie kasuks lõppenud. Löön teistest lahti — nüüd pole 
mind enam tarwis — et roodu üles otsida ja teatada, 
kudas meie käsi on käinud. 

Oma ohwrid nähes wõttis lõpmata haleduse tund
mus minus wõimust. Metsast läbi sammudes olin 
nii mitmegi langenu walude tunnistajaks: sim katsub 
keegi oma murtud kätt siduda, seal oigab teine kobrutawa 
were sees ja palub abi. 

Keegi neab maad ja taewast. Mu silm näeb alles 
häda, kui metsast pea-lahinguwäljale jõuan. Siin on 
surnuid ja haawatuid kui külwatud. Sanitarid korista
ma d. Meie ees keerab ennast keegi austrialane selja 
peale ja sorinal lahkub ta hing ihust. Austria alamoh-
witser-tagawarawäeline on oma haawade ja were sees 
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maas olles päewapildid ja armsamate kirjad enese üm
ber ladunnd. Ta on juba surnud, aga wist suudles ta 
oma naist ja last enne surma, sest pilti hoiab ta näo ees. 
Were ja mullaga määrdinud nägu on siniseks tõmma
nud . . . Eespool wõtsin austrialase paunast lihakonser-
wisid ja omandasin paki lehttubakat, Naabri külast leid
sin oma seltsimehed eest, ehk küll mitte kõik . . . Jälle
nägemine oli liigutaw. Kõik suitsetawad, näod, mis 
mustad ja määrdmud, on elawad ja kõik seletawad enda 
juhtumisi. Ligi tuhat wangi, sõjamoona, hobuseid ja 
jalgrattaid, kuulipildujaid ja püssa langes 17. augustil 
meile saagiks. 

Teisel honimikul läksime „Male Gluskosse" tagasi. 
Nüüd puhkasime nädala päewad, kuna teised polgud 
waenlast taga ajama hakkasid. Wahepeal matsime sur
nuid „weudade hauda" — suurde paari sülla laiusesse ja 
sülla sügawusesse hauda, mis „rohelisega" oli ehitud, 
lasksime kangelased maamulda. Ohwitserid maeti eraldi. 
Rohelised oksad katsid langenuid ja „igawest mälestust" 
lauldes, muusika saatel, kadusid kangelased mullarüppe. 
Soldatid punusid haudadele witstest aiad ümber; ka ris
tid seati üles. Seal nad puhkawad „Male Glusko" küla 
põllul. „Mitte künda." seisab keeld ülesseatud tahwlil. 
Meie laapriplatsil läks elu endistesse roobastesse. Wahe
peal wiidi teed mööda austrialasi, kõige nende suurtükkide 
ja haawatutega, wangidena mööda. Käisime küladest 
leiba, piima, liha jne. ostmas, ka mõnikord kusagil kõr-
walises kohas, päiksepaistel, kus endi ihupesu rewideri-
sime ja ümberpöördult uueste selga tõmbasime. Kaugelt 
kostab suurtükkide mürin. Õhtutel ja öösetel punab tae-
was tulemeres, kuna aeroplanid meid tihtigi ärewusesse 
ajawad. Ühe wiimastest lasksime alla. Suurele kahe- , 
pinnalisele Austria aeroplanile andsime püssidest ja kuu
lipildujatest tuld. Sõiduriistal sündis segadus. Peagi 
wajus ta liugledes Opolje mõisa põllule maha. Selgus, 
et kolmest ohimtserist üks lendur surma oli saanud ja 
teised olid sunnitud endid wangi andma. Soldatid jäid 
seismisest kärsituks: igal õhtul, kui taewas tulekahjudest 
punetas ja silmapiiril widewikns jchrapnelltd lõhkesid, 
siis awaldatakse soowi — seal olla. Ometegi ükskord 
edasi, piiri poole — tumedale tulewikule wastu. 



III .  

Franz-Iosephi maale. 
Teel tulewad meile sõjapõgenejate moorid wastu. 

Mitte kõikidel pole hobust kraamiwedamiseks, sest hobu
sed on sõjawägede teenistusesse wõetud. Tihti näeme, et 
mehed koormat weawad, ühed eest tõmmates, teised ta
gant tõugates; nii liigub woor, mõnel koormal kimp-
sude-kompsude wahel hingeldab lastekarja hulgas ras-
wane orikas. Sellele järgneb pikk rida naisi, neiusid ja 
noorikuid, ehmatanud ja hirmunud nägudega, ning tas-
siwad määratuid kimpusid seljas. Need rändajad on 
Opolje külast. See jõukas küla pisteti Austria soldatite 
poolt ja osalt meie schrapnellidest põlema, ning häwitati 
ära. Ka öösel marsime edasi. Enne sammume läbi hä-
witatud Opolje küla. Kahel pool tee ääres seisawad 
aina aherwarred — tükki seitsekümmend reas, kuna tule-
hais meile ninasse tungib. Kusagil terweks jäänud ma
jas laulab kilk. Ainus häälitseja, peale ühe kassi, kes 
kuulmatalt kuuwalgel ühel aherwarrel luusib. Täieline 
häwitus. Nõrk tuuleõhk krõbistab kõrbenud õunapuu leh
tedes. Kõike seda nähes suruwad mu sõrmed kõwaste 
püssipära; kui keegi mulle oleks seekord silmi waadanud, 
siis oleks ta seal wist küll tulukest märganud — Opolje 
mõisa põllul puhkasime ühe päewa. Teisel hommikul 
saime käsu edasimarssimiseks. „Jusesowos" pidasime ööd. 
Kohe hommikul algas jälle teekond kiirmarsil waenlasele 
järele. Teejuhiks olid meile suitsemad ja põlewad külad. 
Maa mägiline ja lainetaoline. Kuhu aga silmaring wä-
hegi kaugemale ulatas, seal hiilgasid päiksepaistel, kõr
gustikult kõrgustikku sõjariistad; wersta kaheksa peale 
wõis wahel näha. Ka waenlase omasid, kes taganemas 
olid. Sarnastel juhtumistel seati batareid üles ja sapiti 
neid schrapnellidega järel; wahel nemad jälle meid. Pu-
nakad tolmupilwed tõusid mägede ja metsade tagant / 
üles taewa poole, kümnetest tuhandetest jalgadest liiguta
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tud. Kui rändaksid Europa rahwad. Marsime ja rut
tame, üle mägede, läbi külade ja uhkete tammemetsade. 
Läheme suurtest mõisatest ja nende määratutest tapu-
wõi humala-istandustest mööda. Igal pool näeb silm 
põldudel lõunamaa taimi. Meie tee wiib wõimalikult 
otse: üle põldude, läbi aedade. Teel näeme taganema 
mäe jälgi. Maha pillatud padrunid, otsasaanud hobu
sed, mis juba pehkima läinud, kuna raisahais õhku täi
dab. Mahawisatud ranitsaid, lindude sülga ja tapetud 
loomade sisekondi on kõik kohad täis. Nahad wedelewad 
aedade ääres. Teede ääres on haawadesse ärasurnute 
hauad. Rist haual, pärg punutud heintest ja isegi päe-
wapilt ilutseb ristil. Armastaja sõbra käsi on seda tei
nud. — Jälle tühi küla. Waikselt seisawad walgeks lub
jatud majad roheliste puude all. Toad on tühjad. 
Kardinate wahelt paistawad padjadki woodis olewat. 
Suuremaid loomi pole näha; kusagil nägin seapõrsast 
lauda seina alt sisse wilksatawat. Suured aneparmed 
jalutawad wabalt wainul ümber. On neid wähe söö
dud, aga ikka on neid weel. Wiskan pilgu tühja kambri. 
Toas walitseb korratu olek, nii kui ikka kolimisel. Õnne
tud on wäärilisemad mööblid wälja tassinud, et tule
kahju eest päästa. Kell on seinal seisma jäänud, kasski 
on oma hääle kaotanud ja laotab ahju serwal minu 
peale lõugasid. Õhtuks jõuame piiri äärde; meie süda
med tuksuwad waljemine, teades, et austrialased endi kü
lasid ja linnasid heaga meie kätte ei anna. Et piiril 
wastupanekut ei ole. läheme üle. Wene-Austria piir. 
30. aug. 1914. a. kell V28 õhtul. Ainult kitsas kraawi-
kene lahutab Wenemaad Austriast. Kraamist wiisküm-
mend sülda mõlemal pool on piiriwahtide ratsutamise 
teed. Nüüd ei ole ueid rohelise-oimudega ratsanikka ku
sagil näha. Tugema, ruudulise posti küljes ilutsewad 
kaks wappi: Wenemaa pool Wene ja Austria pool — 
Austria mapp. 

Meie tagusime Austria wappi maha. Öö läbi mar
sime, aga wastu hommikut jäime kusagile Galitsia kü
lasse ööseks. Kohe, siin wõõral pinnal,"muutusid ilmad 
wihmaseks. Külast, kuhu ööseks jäime, olid elanikud 
wenelaste kartusel wälja põgenenud. Majad olid aga 
walgustatud. Ehk küll meie jaoks oleks ulu all ruumi 
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olnud, ei lastud meid mitte küünidesse, waid pidime la
geda taewa all wihma käes märja maa peale magama 
heitma. Waewalt saime pikali heita, kui meie batareist 
taganewa waenlase tulesid märgati. Walju raksumisega 
kärgatasid paugud, möirates lendasid schrapnellid, et kau
guses — pah, pah lõhkeda. Pimeduses waadata oli see 
tore. Hommikul tõusime läbi märjad üles. Külm ja 
niiske. Theewee keetmisest polnud juttugi, sest pea pi
dime edasi minema — lahingusse. Meie. wiies rood, 
määrati suurtüki batarei kaitseks, kuna teised roodud te
gelikult wälja astusid. 

Austria wäed ei olnud kaugel. Siin Antonio küla 
all kaewasime endid pikas reas härjapea-söödile maa sisse 
ja waatasime, kudas meie seltsimehed korralikkudes aga 
yarwades ridades wõitlusesse astusid. Maastik on mets-
line, seepärast on wõimata waenlast näha. Meid pom
mitati õige tubliste: kostab schrapnellide lennu mürin ja 
järgnewad raksatused. Aga ükski laeng ei taba meid, 
ehk küll schrapnellisid sajab. Wiskan ajawiiteks selili ja 
kujutan jooni wastu taewast enesele ette, kust kuulid 
jooksewad. Tuult ei ole. Eemalt kostab sage kärisemise 
sarnane püsside pragin. Siin ja seal lõhkewad metsa 
tukkades schrapnellid, kuna walge wõi punane suits rohe
liste okste wahel end laiali laotab. Ju tassi wad sani
tarid haawatuid. Salk husarisid kihutab ettepoole: see 
tähendab, et austnalased taganewad. 

Metsloomad ja linnud on kui meelest ära: püüd ja 
jänesed aina suruwad meie wahel. Kuhugile pole neil 
peita, igal pool on sõjawägi. 

Paugutamine jääb waikseks; ka meie läheme ära ja 
mõni soldat, kes ei jõudnud oma kartulipudru söödil 
walmis keeta, pidi pooltoored kartulid maha kallama. 
Minul läks korda kõhtu rahulikult täis süüa. Riided 
kuiwatasime ära ja meeleolu oli hea. 

31. augustil oli meil tähtsam päew: täna pidime 
weel üle Sani jõe minema, et Rawa-Ruska kindlusta
tud paikade kallale tungida. Sani jõgi on sügaw ja kä
reda jooksuga. Tunni poolteise jooksul teewad sapörid 
„nahksilla" raudsetest lotjadest ja katawad seda selleks 
walmistatnd plankudega. Lodjad on jõe Põhjas ankrus. 
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Ka lviib siit puusild üle, kuid Austria wäed on selle pu
ruks lasknud. 

Suurtükkide kaitsetule all algab üleminek. Wastas 
olew kallas on paksu pajuwitsa istandusega kaetud, kus 
kuni paarisüllased wemblad kaswawad. Weeõnnetufe ära
hoidmiseks on jõega roobasjoones kuni paari sülla kõr
gused wallid ehitatud. Meie arwamine, et heaga üle ei 
saa minna, oli põhjendatud. Waewalt said esimesed 
wäeosad teisele kaldale, kui äge püssi-, kuulipildujate ja 
suurtükkide tuli meid wastu wõttis. Aina tulesärin. 
Kasakatesalk katsus austrialastele kallale tungida, sattus 
aga schrapnellide tule alla ja põrkas laiali. 

Algab widewik. Meie wäe esimesed osad wõtsid la
hingu wastu, aga üle sildade tuleb wäge määratutes 
parwedes. Pommid langewad jõkke koledaid weesambaid 
üles loopides. Püsside, suurtükkide, kuulipildujate pra
gin sulab üheks waljuks kärinaks. Just kui oleksid põrgu 
ja taewa wõimud wõitluses. See õhtu jääb mulle unus
tamata meelde. Jõe walli warjus ei sünnitanud see kole 
paugutamine meile suurt kahju. Meie tihedates ja segas
tes ridades oleks sarnane põrgulik paugutamine enam 
lagedamal kohal meid kõike wõinud maha niita. Meid 
ei suudetud tagasi hoida. Nagu wesi paisust pääseb, nii 
surusime austrialased tagasi ja ei mingi wäg i suutnud 
meid takistada. Kusagile orgu jäime ööseks. Täies la-
hingumundris katsusime magada. Märg ja külm: wali 

... tuul tõusis. Sel päewal me süüa aega ei saanud. 
Wastu hommikut suppi, aga sedagi pool portsjoni, sest 
supikatel oli öösel teel ümber läinud. Wasti^ i. sept. 
hommikut jäi wihm üle. Waewalt seletas silm juba 
weidi kaugemale, kui käsu saime waenlasele peale tun
gida, kes öösel meist weerand wersta eemal peatama jäi. 
Seame endid harwadesse ridadesse—ketti; meie ei saagi 
endid õieti korraldada, juba winguwad kuulid meie wa
hel. Meie terwe paariwerstaline liin sülgab ju tuld 
waenlase ridadesse. Ilm on udune; waenlane on kar
tulis ja kanepis peidus. Meie seisukoht on halb. Mööda 
laia^ lagedat põldu pidime edasi tungkma. Iga jooksu 
ajal wõtab meid maruhoog kuulisid wastu. Ainus 
kaitsja on meie riiete erneroheline wärw. Labidas meid 
ei aita: waewalt saad enesele wäikse walli ette teha. kui 
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ju komando kõlab: „edasi!" Komando wiisil jookseme 
ligemale, jälle kõhuli. Wahepeal anname ägedalt tuld, 
et seltsimeeste edasijooksu kaitsta. Ligemale laades jook
seme ükshaawal: igast kolonnest jookseb esimene paremalt 
poolt ettepoole ja heidab maha. Sellele järgneb teine, 
kolmas jne. Ligemale jookstes asun ühe ristikheina hu-
niku warju ja katsun waenlast silmitseda. Pea märkan, 
et eespool, umbes 300 sammu peal kartulitest keegi üles 
tõuseb ja binokliga waatab. Hea, ma sulle waatan! 
Kõrwetasin. Kogu sirutas käsi ja kadus. Raske on neid 
uduse ilmaga näha. 

Meid puistatakse kuulipildujate tulega üle: sudinal 
lööwad kuulid nina ette maa sisse. Nähtawaste kergita 
takse sihti: wiu, wiu, wiu jne. winguwad nüüd ta kuu
lid meie kuklade kohal. Nii keeratakse meie liinil edasi 
tagasi. Kardetawast lähedusest jooksewad kuulid. Iga sil
mapilk ootad surma. 

Laskmine jääb meil harwemaks; keegi ei julge peod 
poolt tolligi tõsta. Rooman lagedale; oligi wiimane 
aeg: ju kohisesid kuulid heinahunikus, nagu jookseksid 
seal rotid. Kõik see aeg pommitatakse meid ka suurtükki
dest. Täna polnud nende schrapnellid õieti seatud ja ei 
lõhke, loobiwad ainult mulda silma. 

Austrialased arwasid, et meie kõik surnud oleme ja 
tegid wäikse „pause." Meie tarwitasime seda aega kasu
likult ja tormasime jälle ligemale. Wahe on wäike; 
juba wõib üksikuid nägusid tunda. Kõrwalt lepapõõsast 
kostab kärmema kuulipilduja tatatamine. See on aga 
meie masin, mille meie wahwad poisid sinna rebinud. 
Nüüd selle põrgumasina kaitsetule all sirutame kaelasid 
ja anname waenlasele pauk paugu peale tuld. vtemad 
wastu. Ragin ja paukumine paneb körwad lukku. Kisa, 
kära. Ju kostab surijate hoigamisi ja ägamist. Peast 
mööda, kaenla alt ja jalgade wahelt jooksewad kuulid 
läbi. Mõnel riiwab mütsi wõi rebib turja pealt mundri 
lõhki. Sarnaseid aumärkisid on meil igaühel, kes elawad. 

Mis wahwus see on, nagu lugesime, et Schoti mä-
gestiku kütid laPngus suitsetawad? See on tühine selle 
kõrwal, mille tunnistaja ma ise olen. Meie Eesti poisid 
keerawad „plotskit" wõi topiwad piipu ka siis, kui muld 
ümberringi kuulidest tuiskab; ka leitakse weel wõimalust 



surma suus seltsimehele pubu peale tuld anda. Ma waa-
tan ja imestan wahwust ja külma werd: meie mees — 
eestlane Rudols Kaasik — kannab püsti olles meile pad-
runipakkisid kätte. Ta suitsetab ja toimetab täie rahuga 
oma ülesannet. Surmgi kardab teda — ta ei saa krii
mugi ihule. Kes seda arwab, et ta peale ei sihita, see 
eksib. Teda katsutakse kõigest wäest surmata, sest ta kan
nab meile laenguid ja pealegi kõnnib püsti. Harilikult 
toimetatakse seda pikali olles käest kätte loopides. Ainult 
kuulipilduja wõib oma töötamisega rõhuwat mõju awal-
dada. Selle masina ees ei seisa keegi püsti. Ta kuulid 
jooksemad tihedalt kui masina tikked ja igaüks saab surma, 
kes julgeb teda trotsida. Maja seinad ja jämedad puud 
on kui obliknd ta ees. Kuulid jooksewad wabalt läbi. 

Juba läheb „saun" õige palawaks, aga keset soojust 
kolab hõiskamine: „Austria wäed taganewad!" Nüüd 
alles algab tuleandmine: nii ruttu kui püssitehnika lu
bab, antakse tuld. Seal, eespool, komistawad ja kuku> 
wad inimesed; tõusewad, jooksewad, ja — langemad jälle. 
Liikumata, tumedate täppidena lamawad surnud ja haa-
watud. Wõit! Meie elusate, rinnust tõuseb kergendatud 
ohkamine . . . 

Lahingu ajal oli wäike wahejuhtumine. Kahe waenu-
lise wäelnni wahele sattus — ei tea kust — hirw, kes 
wäljapääsemise teed ei leidnud. Loom jookseb kirrelt 
edasi-tagasi ja märgata wõis, et mülemilt poolt teda 
maha lasta soowiti. Ta jalge alt lendas tihti mulda 
üles, kuhu kuulid lõiwad, aga loom... jookseb ja jook
seb. Ma oleksin suutnud looma küll osatada, aga mul 
oli ülesanne täita, pealegi oleksin pidanud püssisuu oma 
meeste poole pöörama. 

Siin keset laiasid põldusid olid suured karjalaudad. 
Wiimaste lähedal palju akendega ja ustega teomajad. 
See oli wististe teenijate ja karjatalitajate eluhoone. 
Selles kiwimajas arwati kindlaste waenlase kuulipildu
jaid olewat, runa meie üks rood seda alalise tule all pi
das. Meie „sront" ei usaldanud sarnasest kindlusest mööda 
minna. Küsiti, kas leidub wabatahtlikka, kes selle maja 
läbi otsiks? Mu kõrwalt tõuseb mu sõber üles ja waa-
tab mulle otsa. Ma mõistan teda. Mina ja mu kan
gelane sammume — püssid laskewalmis käeS — kiwi-
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maja poole. Terwe wäeliin waatab põnewusega tagant 
tärele. Me tunneme silmi enda peal. See oli hädaoht
lik teekond. Läheneme ettewaatlikult hoonetele. Nuum-
härja kari on hoonete marjus, umbes kuuskümmend pead. 
Nad on aias. Lehmad ammuwad lautades. Austrialased 
ei saannd neid ära ajada ja nad langesid meile saagiks. 
Kiwimaja aknast waatab keegi wälja. Punane nägu 
akna taga seisab. Ons see Austria soldat? Ta wöib 
sealt, kiwihoonest, hästi warjatult, mulle tuld anda. Wõi 
on see kaitseta, rahulik elanik? Aega aru pidada wähe. 
Paar kuuli lendasid pirinal must mööda. Ma näitasin 
talle — igaks juhtumiseks — rusikat. Nägu kadus ak
nalt. Mu seltsimees hiilib karjalautade ümber. Et aga 
midagi iseäralikku ei juhtu, jooksen maja seina äärde ja 
löön äkitselt akna sisse. Midagi ei juhtu. Kogun ennast 
ja waatan aknast sisse. Tühi tuba. Nii uurin maja 
igast kandist. Wiimaks wirutan ühe ukse sisse; mu ees 
awaues koridor. Peaegu surma waikus. Hakkan uksi 
awama, ise seina warju hoides. Enne hõikan sõbrale: 
„lase igaüks surnuks, kes enne mind pea wälja pistab 
— wist pole mind siis enam!" Esimeses kambris on 
kartulid, ämbrid ja toobrid. Teises — tühjus. Edasi. 
Siin leian wanaeide pojapojaga ahju wahelt. Mu kuul 
oli nad sinna peletanud. Lükkan ühe suurema ukse äkit
selt lahti. Rahwast tuba täis. 

Kohkunult, km. elektriwäel, kargawad siia kogunud 
mehed, naised ja lapsed mu ees püsti. Mütsid wõetakse 
peast. Mu ette langeb rauk, hall habe wäriseb ja palub 
midagi; ma saan nende seisukorrast aru ja trööstin neid 
lahkelt. Nad mõistsid mind. Otsin maja rahulikult läbi 
ja waatan toidupoolise järele ringi. Kõigil argtus ka
dunud. Toodi seda, mis neil oli: keedetud piima, sooje 
kooritud kartulid ja rukkijahu sepikut. Muud kui lase 
hea maitseda. Ja ta maitses ka hea. Keegi tahtis wälja 
lipata, sain järeljookstes ta kraest kinni. „Waata, mees, 
mis seal on," ise näitasin karjalauda wärawate poole, 
kus mu sõber, püss winnas käes, põnewalt maja poole 
wahib. Seega päästsin ühe inimese elu. Kui hingepidet 
olime wõtnud. wiskasin weel pilgu karjalauta. Mõned 
kuulid oli läbi wärawate tunginud ja mõnda lehma 
haawannd. 



üks wasikas oli aias surnud. Pull möirgas ja rabe
les keti otsas. Meieri — juudi — korteris wääname kõik 
lukustatud kapid ja kummutid lahti ja otsime läbi. Rut
tame tagasi. Wahe peal on meie rood jõe kaldale walli 
warju lõunale läinud. Siin, lõunasöögi ajal, tungib 
weel üks Austria kuul meie soldati jalasäärest läbi. Lu
sikas kukkus tal supiga käest maha. See aga ei sega teisi 
rahuga edasi söömast. 1. septembri õhtul, peale tänast 
lahingut, lähme Schaljeschani külasse, kus ööd pidasime. 
Meie'rood last! ühte suurde põhuküüni öömajale. Teine 
öö, enne meie tulekut, magasid siin austrialased. Küll 
oll pehmel põhul hea puhata. Oli ka wihmane öö. 
2. septembri hommik oli selle wastu jälle kuiw, waikne ja 
päikesepaisteline. Meie batarei eespool kiriku küla all 
aina pauzutab juba. Suurtükkide wõitlus. Schrapnellid 
lööwad kui piksed alla. Meie suurtükimehed ei kohku. 
Nende komandör juhib laskmist osawalt. Tore waade. 
Kirikutorni ümber plahwatawad schrapnellid; iga silma
pilk ootame, et tovn' langeb, aga ei, ta „pits" näitab 
rahuga taewa poole, kuna ümberringi suitsupilwed helju-
wad. Küla taga on Austria wäed. Meie rasked suur
tükid, mis wersta 7 meie taga on. kõmmutawad. Ma
dala passi-häälega möirates lendawad pommid ja loobi-
wad austrialaste seisukohtades määratul wiisil mulda, 
kiwa ja inimesi üles. Kohkudes näeme, et meie wälja-
suurtükid peagi waikseks jääwad. Kma alla meie bata-
reisse langewad Austria pommid — wäga osawalt. Lä
hemal silmapilgul lendas üks meie suurtükkidest kummuli. 
Seal kohal lööb muld ..wihuna kõrgele. Meie näeme 
endi batare? kaotust. — Üks schrapnell lõhkeb kui pikne 
meie öökorteri kohal. Meid on märgatud. „Wälja, püs
side juurde!" hüüab roodukomandör. Meie, soldatid, ei 
pane ähwardawat silmapilku tähele, waid oleme täitsa 
rahulikud: mina topin piipu — nüüd on weel aega, 
kuna ju ketis waenlase wägedele läheneme. Keegi wahe-
tab käigu peal mundrit, et palaw ei hakkaks. Tikume 
waenlasele ligeniale. Ju langes üks meie seast. Waen^ 
lane laseb meid külast. Meie suurtükid seisawad küla 
all tummalt. Mehed on surnud wõi haawatud. Kes 
teab, wame näha. 

Meie esimene rida — paarkümmend sammu eelpool, 
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algab ägedat laskmist. Jõuame esimeste küla hoonete 
lähedale. Ei ole sõnu seda kirjeldada, mäherdusel wnsil 
meid wastu wõeti. Maja-palgid, sarikad ja õled lenda
wad kui suled õhus, pommidest loobitud. Tulekahjud ja 
tulekahjud. Palaw. Päike aga paistab. Kümmekond 
kuulivritsi pudiseb üksteise wõidu. Lõpmata kära ja püs
side pragin. Kõrwal tormatakse tikkude peale. Meie esi
mene rida löödi tagasi Surmahirmus, nüüd näod wiltu 
kistud, silmad pungis, jooksewad meie elusad seltsimehed 
üle meie — majade warju. „Komandör haawatud." kar
jub keegi. Ei. wõi see ongi su jänesejala putkamise põh
jus. Meie, teine rida pidime nüüd õnne katsuma; meie 
juurde seltsiwad ka esimesed. Alamohwitserid komanda-
wad. „Austrialased paremal pool!" Mu süda lööb kah 
külmaks — risttuli, mõtlen eneses. Aega mõtete toruta
miseks wähe; ju lendawad kuulid külje pealt. Meie kää
name sinna poole. Weresaun kestab edasi. Mehed saa-
wad waimustatud. Paljud meist on kõigest waewast lahti. 
Paremalt ja pahemalt poolt langeb mu sõpru. Minu 
saatus otsustati hiljemalt. Seniks töötan. Eespool küla 
kõrwal istuwad waenlased sügawates kraamides; ju paar 
tundi uriseme wastastikku ja puistame üksteist tinaga üle. 
Siin muutub lahing korrapäraliseks mahalaskmiseks, sest 
wahe on wäike: 75—120 sammu. Kõmmutan ja kõm-
mutan. Kargan »välgukiirusel põlwili — waatan ja lõ-
mitan alla, sean püssi walmis ja tõusen uueste ruttu, 
lasen. Igakord, kui ülestõusmisega wastaseid narrin ja 
alla lasen, winguwad mitu kuull mul üle turja. Mõni 
üksik tuleb hiljem. Nii manöwerdame mitu tundi. 

Laskmine läks haruldaselt ägedaks, sest austrialased 
teadsid, et warsti neile otsa jookseme. Tõusen ja wajun, 
tõusen, lasen ja wajun. Mitte üks Austria soldat minu 
kohast ei jõua padrunite järele külasse. Sain kuulipil
duja oma juurde ja poisid sellega säruma. Korraga, kui 
kuuma rauaga kõrwetatud, tunnen walu pahemas õlas. 
Mu sihil olew püss wajub tikkupidt mullasse — enne, 
kui pauk tuli, ise langen külje peale. Mu saatus on 
juba otsustatud. Mu seltsimees — sõber, noomib mind 
ja kahetseb. Aga, hoolimata tihedast kuulidest, lõikab 
mu riided lahti, kumardab mu üle ja seob haawa — nii 
hästi wõi halwaste, kui see tal korda läks, kinni. Wahwa 
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mees. Haaw pidada sügaw olema: õla otsast sisse ja 
kesk selga wälja. Ära minna ei pääse, tõusta kuulide 
pärast ei wõi. Selja tagant tunnen, et soe weri üle ihu 
edasi walgub. Mu paljas ihu on waenlasele heaks mär
giks; sõber wiskab palati ja mundri minu peale. Mõned 
kuulid puhusid tuult mu ihu wastu ülelennul. Enne 
olin hullustuses, nüüd saan tigedaks. Eluta käe topin 
püksiwärwli wahele ja raiskan terwe käega weel need 
neli kuuli, mis püssis olid, ära, Muidugi teatud sihis. 
Jõud raugeb. Päike aga paistab. Ümberringi praksu-
wad mullas Austria lõhkewad kuulid. Minu ümber — 
umbes paarisüllase maalapi peal, lamame neljakesi. Muist 
surnud. Weel mõni minut ja austrialased andsid alla. 
Ka seda walget lippu nägin weel. Katsun ka üles tõusta 
ja näe imet — ma tõusin ilma waewata püsti. 

Tagapool lahingu möllu — waenuliste wägede taga, 
keeb ka elu. Juba poole lahingu ajal kogub polgu Pu
nase Risti osakonda haawatuid: kes ise tuleb, keda tuuakse. 
Siin walitseb täieline erapooletus: ühesuguse halastuse 
ja õrnusega seotakse kõikide haawu, nii waenlase kui oma 
sõjamehel. Siin on waen lõppenud; kõik on siin kanna
tajad ja sagedaste toetawad wastastikku haawajad üks
teist. Siin kiidab üks teist õnnelikuks ta kergema haawa 
pärast ja ulatab weepeekri teise huultele; seal ootab teine 
kannatlikult järge, mil kord tema kätte tuleb - arstli-
seks sidumiseks. Olgugi, et oigamised ja karjatused õhku 
täidawad — olgugi, et werised, poolhalasti sõjamehed 
oma wigaste ja ärakistud liikmetega walgete, kuid me
riste mähkmete fees maja ümbrust ja rohuaida täida
wad, olgugi et see pilt wäga põrutaw on — see on 
siiski wäga lngutaw ja ka armas selle suure halastuse 
ja õrnuse juures, mis ennast siin awaldab. See pilt. 
mis siin näha, jääb igaweste hingesse. Arsti rawitsuse 
all — kui õrnalt ta ka haawatuga ümber ei käiks — 
karjub haawatu ja wannub sagedaste „kolmesõnalist." 
Siin nämmutab üks nmbwerine sõjamees, mõistuseta 
olekus, suud; seal hingab teine — wiimast hingeõhku 
raami veal wälja. Põhjatu häda ja wiletsus, mille wä-
hendamiseks ja kergendamiseks arstid ja Halastajad-õed 



wäsimata tööl on. Keegi kobab nägu, kust kuul põiki-
lennul mõlemad silmad on wälja wisanud, tühje koo
paid järele jättes . . . Piinliku hoolega peab keegi teine 
haawatu rihmaotsa peos. millega ta ärakistud käewarre-
otsa on kinni tõmbanud .... Ümberringi haawatud 
weres. ägawad ja oigawad, istudes ja lamalvad — we-
rest punasekirjuis sidemetes . . . 

» 

Jõuab werise päewa õhtu. Juba algab öö. Pikk 
woor punase ristidega tõldasid ja poolakate pikki wank-
rid ootab maja ees. kus ukse kohal walge lipp, punase 
ristiga, norus ripub. Käsud, keeled ja juhatused, äga
mine ja oigamine karjatustega kostab pimedusest. Later
nate walgusel wilgatawad arstide ja sanitaride kogud; 
nõõtamisel ja hobuste puristusel weereb woor, kurwa 
koormaga, rataste naginal, eemale .... Minu tee tõi 
mööda Wenemaa linnade laatsarettisid kuni koju, koju 
omaste juurde. Ma ei uskunud oma silmi, kui waguni-
aknast Tallinna Toompead nägin, ja ma ei tahaks nagu 
uskuda, et ma seal „põrgus" olen käinud, poleks mul 
mitte haawa, wõi kui mu käsi mitte jõuetult alla ei ripuks. 
Aga — wõitu pole ilma kaotusteta! 



Kuidas ma söjawäljal tvendi 
waatamas käisin. 

Woldemar Kasberg. 

Praegusel ajal huwitab sõda wist igaühte, iseäranis 
aga neid, kes kodus istuwad ja sõja käiku ajalehtedest ja 
kuulutustest igapäew silmas peawad. Ka mina janu
nesin sõja alguses ajalehtede järele, aga wiimaks tüdi
nesin neist ja mõtlesin: kaks wenda wõitlewad iga päew 
waenlasega elu ja surma peale, kolmas wend sai 
sõja alguses haawata ja wiibib parandusel, aga mina 
istun ilusaste kodus; kui ma ükskord wanaks saan ja 
oma lastele ehk ka lastelastele sellest suurest. sõjast ju-
kustan, mis tean siis rääkida, kui seda ise näinud ei 
ole? Tarwis õige wendi waatama sõita, et oma silmaga 
tõike näha ja kõrwaga kuulda, mis seal õieti sünnib. . . 
Mõeldud — tehtud! Sõidan esiteks Tallinna, et seal 
järele kuulata, kui palju sinna sõit maksma läheb, siis 
muretsesin endale tarwisminewad tunnistused ja teemoona, 
peale selle weel head uued pikad saapad ja seljakoti, mis 
reisi peal tingimata tarwilised. 

Nüüd algas sõit, muidugi tuntud „raudruunaga". 
ikka korrrdi, korrrdi, naks . . . korrrdi, korrrdi, naks . . . 
Wilksatas mööda Tapa, Tartu, Walk, Riia, Dwinsk, 
Wilna, Grodno, Belostok, kus kliima juba niiwõrd 
pehme oli, et wihma laginal sadas. Siin uuendasin 
oma relsupiletit kuni reisi lõpuni; ka silmasin jaamaesi
sel juba Saksa sõjawäeliste kiiwreid Wene soldatite peas. 
Ühes minuga tuli palju soldatite naisi, kes oma mehi 
waatama sõitsid, rongi peale. Jälle edasi läbi W., J. 
ja R. linna, kuni K. linna. Küll oli reisi peal, mis 6 
Mpäewa kestis, palju nägemisi ja juhtumisi, aga luge
jaid huwitawad need wäbe, sellepärast jätan jutusta
mata. Astun, ükskord ometi päriselt rongi pealt maha 
jaama esisele, —ma ütlesin „jaama", aga sealt aiguta-
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sid mulle ainult suitsenud akna- ja usteaugud wastu; 
ka katus ja laed puudusid taieste. Arwate wist, et mina 
üksinda niisugusesse mahajäetud kohta sattusin? Hoopis 
wastupidi: minuga wooris lõpmata soldatite ja reisijate 
parw rongist wälja. Wastu wõtmas olid mind poisi
kesed, kes nagu parmud mu ümber piirasid ja wägise 
mu pakkidega minema lipata tahtsid, nii et shandarmidel 
palju tegemist oli neid kutsumata pakikandjaid minema 
ajada. Nüüd oli küll raudtee selja taga, aga kudas sa 
hingega edasi saad? Kuulan oma wendade polkude jä
rele, saan teada, et weel 35—40 wersta mööda post-
maanteed tuleb kõmpida. Aga minul kõiksugu kimpsusid-
kompsusid kokku 30 naela kaasas. Kosutasin ennast seal
ses theemajas ja leidsin, õnneks moonawedaja, kes mu 
wenna polku sõitis ja mind walmis oli kaasa wõtma. 
Kas paremat õnne weel tarwis oli! Istusin peale ja 
kuoatasin edasi, linnast läbi suurele postmaanteele. K. 
linn ise on peale raudteejaama wähe purustada saanud. 
Ilusad kolmekordsed majad, kõik peaaegu kiwist ehitused, 
ei anna waenlase pommide häwitusest mingit märki. 
Sellest oli näba, et sakslased ainult raudteejaama onia 
aeroplaanide pealt kiuwnud olid. Postmaantee, mida 
mööda sõitsime, läheb sirges joones lõuna poole mäge
dest üles ja alla. Teel oli nii suur liikumine, mille 
sarnast mu silmad weel enne näinud ei olnud: just kui 
oleks Europa rahwaste ümberkolimine käsil olnud. Meie 
ees wenisid sajad rasked moonawankrid, wastu kihutasid, 
nii kaugele kui silm ulatas, lõpmata woorid ja jalgsi 
sõja eest põgenejad, wäetist lapsest kuni wana raugani, 
oma wiimast warandust kaasas kandes. Kõiges selles 
liikumises oli nii palju kaasatõmbawust, et tahtmata ho
bust nõõtama hakkasin, et näha saada kõige selle liiku
mise Põhjust, mis seal kaugel lõuna pool, mägede taga, 
pidi peituma. Tee wiis ilusaist mägistest maakohtadest 
läbi. Kõik haritud põllumaa, heinamaid ja karjamaid 
tuli harwa ette, ka metsa oli wähe, — enamaste tamme 
ja segamets. Metsa salus, puude wilus, walgendab siin 
ja seal uus puuristike wärskel kalmukünkal, eemal pais
tab wennashaud, suure ristiga. 

Ärarüüstatud külad, lõhutud üksikud hooned, granadi-
augud ja mahajäetud jooksukraawid annawad tunnistust 
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sõjaliikumistest. Jõuab widewik — moorid jaamad har-
wemaks, w i imaks, pimedas sõidame ainult nelja paari 
hobustega edasi. Waenlase laskeliinini on weel ainult 
mõned werstad, eemal kõlawad üksikud suurtüki pau
gud . . . Küüdimees lööb risti ette — wist palwetab omas 
südames ja laseb hobused sammu sõita, et waenlane 
mürinat ei kuuleks; wastasel korral saadab mõne „suma
dani". Südaöösel jõudsin O. polgu kuulipildujate 
juurde, kus mu wend ohwitserina teenib. Olin päris 
kange wankrisõidust. Õnneks oli wennas tagaliinis puh
kusel. Mind saadeti Poola „halupi", kus wend pidi 
elama. Astun sisse: tuba ohwitserisid ja „tenshtshikuid" 
täis, esimeste seas ka mu wend, kes kohe laua tagant 
üles tõuseb, aga sambana minu kui „pisuhänna" wõi 
„kodukäija" otsa wahtima jääb. Alles mu saatja üteluse 
peale, et mina ikka tõepoolest mina olen. usub wennas 
oma silmi ja ruttab mulle wastu, mind imestawa küsi
misega terwitades. Küll raputati mind nüüd pärimiste 
rahega üle, küll wenna, küll teiste ohwitseride ja solda
tite poolt. Oli päris töö kõike ära wastata. Esimene 
kümnene: Kudas Tallinnas meeleolu on, kudas elatakse 
ja kas ustakse wõidu sisse, ja muud sellesarnast. Kui 
keha oli kinnitatud ja juttu küllalt aetud, tehti mulle 
ase ja heitsime kõik puhkama. 

Oö läks rahulikult mööda. Hommikul äratas mind 
kõige esi te kukk, kes majakatusel laulis. Arwasin enese 
kodus wiibiwat, aga korraga lõhkes küla läheduses schrap-
nell. Siis wast tuli mul meelde, kus wiibin ja uni ka
dus kohe. Kui päike juba mägede tagant, üles oli tõus
nud, olin wennaga ümbrust waatamas, sest ainult hom
miku wara waikiwad suurtükid ja on liikumine ka wä.-
hem hädaohtlik. Küla seisis winklis, õhtust Põhja ja 
sealt lõuna poole, kahel pool teed. Kõik walged kiivist 
hooned, õlest katustega, rehetoad eraldi katuste all. Üm
ber küla igal pool põllud, põldude wahel teede ääres 
ilustuseks põlised pajud, iga paarisaja sammu peal. tee 
ääres, walatud, wõi wäljaraiutud pühakuju. Põldude 
peal wedelewad hobuste luukered, mõni surnud siga ja 
palju muud rimpsu-rämpsu. Muda ja mustust wõib 
iga sammu peal leida, mis käimise mõnes kohas päris 
wõimataks teeb. 
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Külast wälja jõudes sammusime sealse kreisilinnakese 
poole, mis mägede taga marjul seisis, austerlastest ai
nult tuhande sammu peal. Linna lahutab waenlasest 
ainult wäike R. jõgi. Linna ümbruses on jällegi põl
lud, kus ka meie suurtükipatarei aset on. Patarei ümb
rus pakub õudset pilti: iga paarikümne sammu peal on 
waenlase poolt lastud granadiaugud 1'/2 sülda sügawad, 
trehtlikujulised, pealt 4—5 sülda läbimõeta. Ümberringi 
on maa kõik kiwa, maakamara tükka ja granadikildusid, 
mõned kuni 20 naela rasked, täis. Kõik maa on nii 
ümber pööratud, et ainult jalgsi wõib üle komberdada. 
Jõudsime P. linna. Oskasin juba ennemaltki enesele 
ette kujutada, mis siit eest leidsin: igalpool, kuhu aga 
silmad Pöörad, waenlase suurtüki- ja püssikuulide jälgi 
leida. Ühel majal katus sisse löödud, teisel nurk ära 
lennanud, kolmandal suurtükikuul läbi läinud, nii et 
kaks meest kõrwuti wõiwad läbi pugeda jne. Aga kõigil 
majadel on aknaruudud sisse löödud ja keset uulitsat 
aigutab granadiauk. Mis mind imestama pani, oli see, 
et selles linnakeses elu aina kihas ja kees. Iseäranis 
ohtraste paistis juutisid silma, ka poolakaid, naisi ja 
lapsi, noori ja wanu, on igalpool, küll kauplemas, küll 
muus tegewuses. Keset uulitsat sõidab noor poolakas 
pika wankriga, millel tiisel ees, aga kahe hobuse asemel 
ainult üks tiisli külge kinnitatud. Aga kutser on ise 
uhke oma „märgi" peale, peab toredat piitsa käes, mille 
küljes kena tumepunane ilutops tolgendab. Tähendatud 
linnakeses on wähe soldatid, mida ka waenlane näib 
teadwat sest wiimasel ajal lendawad ainult üksikud „su
madanid" ja schrapnellid siia. Kaugelt suurem osa kuu
lisid ja pommisid otsiwad möirates ja üle linna lenna
tes meie batareisid taga. Niisugusel juhtumisel katawad 
nõrgemate närwidega linnaemandad kõrwad kätega kinni. 
Ka poisikestel on linnas palju ametit, sest paljud suur
tükikuulid on maa sisse jooksnud, maja on need sealt 
päewawalgele tuua. Linna agulites walitseb põhjatu 
pori, seepärast kannab iga Poola naisterahwas pikki saa
paid. nii kui mehedki. 

Oli maja linnast läbi lähemasse külasse minna, kus 
D. polk puhkust pidas. Wiimases teenib mu wanem 
wend. Tee miis N. jõe kallast mööda ja oli seega maen-
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lasel nagu peo peal näha. Seda teed mööda käiwad 
ainult julgemad elanikud. Wenna üteluse järele ei pi
danud waenlane üksikuid inimesi selle tee peal laskma, 
sellepärast sammusime julgelt lagedale teele. . . Eemal 
astub üksik soldat kähku meile wastu. Mida lähemale 
tuleb, seda tuttawamaks ta mulle läheb, ja warsti ongi 
selge, et see keegi muu ei ole. kui mu wanem wend. 
Oh sedu rõemu küll! 

Wend kargab mu ümbert kinni, suudleb, keerutab 
mind mitu ringi ümber, ei oska hea meele pärast mi
dagi ütelda. Äga wist oli waenlane kade meie süüta 
rõemu üle, sest mõned üksikud püssikuulid hakkasid kohe 
meie ümber wihisema. Sellest saime märku, et paik 
kokkusaamiseks sünnis ei ole. Sammusime mööda tühja 
laskekraawi linna tagasi ja westsime juudi surnuaias 
mitu tundi juttu. Peale selle läksime wõerastemajasse 
lõunale, kus iga mehe kõhutäis rubla maksis. 

Teisel päewal, kui ümbrus juba enam-wähem tuttaw 
oli, ei tarwitanud ma enam saatjat, waid lahkusin ük
sinda noorema wenna juurest, et teist wenda waatama 
minna. Kui mäest alla linna sammusin, hakkas waen
lane ägedalt suurtükkidest laskma Kuulid lendasid hul-
gudes linna, ja üks wist oli nii häbemata, et mulle 15 
sammu peale tulles — lõhkes. Arwasin: nüüd on ots 
ligi! Suur tulekera lõi õhu sees kukerpalli, halli suitsu 
oma ümber paisates, punane tuhk walgus, kõigest sellest 
kärgatusest maa peale maha. Et ma walu liikmetes ei 
tunnud, sirutasin pea jälle õlade wahelt õigele kohale ja 
waatasin kohta, kuhu põgeneda. Aga et sealsamas lä
hedas üks wana saianaine oma saiakorwile truuks jäi 
ja kuuli lähenemisel (seda wõib tükk aega kuulda) enese 
ainult kössi tõmbas, läksin ka mina julgemaks ja sam
musin klireste edasi. Linnast läbi jõudes, läksin jälle 
selle tee peale, kus päeiv ennemalt wennaga olin kokku > 
juhtunud ja jõudsin õnnelikult B. külasse, kus wenna 
korteri üles otsisin. Wennas oli 15 teise soldatiga wäik-
ses Poola majakeses puhkusel. Et sel päewal waenlase 
poolt äge tuleandmine oli, siis lendasid ka sinna suma
danid. Üks niisugune elukas sattus just ohwitseride 
seltsimaja lähedale, mis peale ohwitserid aru said. et 
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waenlane nende pesa on üles nuuskinud. Nad jooksid 
hoonest wälja ja kohe selle järele raksatas järgmine 30-
puudane otsekohe seltsimaja wundamendi pihta!.. Järg
misel silmapilgul lendas terwe hoone õhku. Ümbrust 
wapustas ennekuulmata kärgatus, kõiki eemalolijaid ja
lult maha wisates ja küla akna ruutusid sisse rõhudes. 
Neli soldatit said surma. Minul, kes ma niisuguse 
müraka lõhkemise'juures enne ei olnud pealtnägija ol
nud, põrutas see nähtus wäga närwisid ja ma otsusta
sin sinna külasse mitte öömajale jääda, waid pöörasin 
wennaga jumalaga jättes linna poole tagasi. Tagasi-
minekul tuli pime kätte, enne kui linna jõudsin. Et lin
nast weel kolm wersta noorema wenna juurde öömajale 
oli. sellepärast pidasin aru, kas mitte otsemat teed ei 
wõiks tarwitada, ja linna pahemat kätt jättes, üle mä
gede otseliinis minna. Pidasin oma nõu targaks ja 
sammusin teelt kõrwale mägede poole. Et sealne maas
tik ilma metsata on, lootsin küla üles leida, kus ma 
ennem ööd olin maganud. Mägede jalale jõudes kuu
len korraga püssi lukkude naksatusi ja ühtlasi hüüdu: 
„OoK, xiv Jään seisma ja seletan ära, kust 
tulen ja kuhu lähen ja mis otstarbel. Siis küsiti, kas 
ma juut olen. Wastasin muidugi, et ma eestlane olen 
ja siia wendi waatama olen tulnud. Siis küsisin luba 
lagasi minna, kui edasi ei lasta. Aga ka seda ei luba
tud, waid kästakse ligemale astuda ja siis waadatakse 
järele, mis mees ma õieti olen. Kui mind iga külje 
pealt hästi oli järele waadatud. saadeti mind suurtükipatarei 
komanderi juurde, sest ma olin kogemata meie suurtüki-
batarei peale sattunud. Seal kuulati mind hoolega üle 
ja waadati mu paberid järele, ja kuigi oma isiku küll 
selgeks suutsin teha ja kudagi kahtlust ei äratanud, saa
deti mind sealt weel ühe ülema juurde, kes telesoni kaudu 
mu üle teateid päris. Ka sealt ei lastud mind weel 
lahti, waid talutati P. linna komendandi juurde. Ko-
mendandi isand, kejkmise kaswuga, musta lõua-habemega. 
käreda olekuga mees, wõttis mind kaunis käredalt wastu 
ja põrutas mu saatjate peale, et mis tarwis mind tema 
juure tuuakse? Mina segasin oma jutuga sinna wahele, 
teatasin, et olen O. polgu lipniku wend, ja palusin ene
sele öömaja anda. Peale mu isiku selgekstegemist juha-
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tat: mind siis lähedasse wõerastemajasse öömajale, kus 
peale wäsitawa päewa magama uinusin. 

Järgmisel päewal sain wenna soowitusel ja sõjawäe 
politsei lubaga eespool tähendatud linna, endisesse rahu
kohtu ruumidesse enesele korteri. Oli ka ainuke tuba 
selles suures hoones, kus aknaruudud terwed olid. Sead
sin enese seal kodust wlisi sisse. Ahi köeti igal õhtul 
ära ja nii olin ma P. linna kodanikuks wastu wõetud. 
Peale selle sain ka lubakirja wendi waatamas käia, mis 
igal sealsel elanikul peab tingimata olema, kui ta liikuda 
tahab. 

Niiwiisi oma ette elades sain ma igapäew wenda- . 
deda kokku. Wanem wend, kes B. külast puhkuselt linna 
serwa jooksukraawi tuli, magas päewal linna agulis 
Poola majas, kus peale tema weel seitse soldatit kõik 
Lesti mehed, magasid. Nende teenistuse kord käib järg
miselt: Õhtul kella 6 ajal tulewad soldatid õuewära-
wasse kokku, loewud endid üle, annawad sala märgusõ
nad teine-teisele ära ja hiiliwad harwades ridades, waik-
selt pimeduse warjus oma laskekraawide poole, kus nad 
kuni järgmise hommiku kella 6 peawad walwsad olema. 
Siis wahetatakse nad päewaste wahtidega ära ja nad 
tõttawad sada sammu kaugel olewasse Poola „haluppi," 
nns linna serwal seisab, sööma ja magama. Magatakse 
harilikult põrandal nisupõhkude peal 5—6 tundi. Siis 
juuakse theed^a käiakse linna turul. Õhtul kella 5 ajal 
saawad suppi, peale selle pannakse tubliste riidesse, et 
öökülmale wastu suudaks panna ja siis kordub jälle kõik 
seesama. Mõned soldatid käiwad öösetel ka waenlase 
pool wõerusel. mis wäga kardetaw „lõbu" olla. Aga 
meie soldatitel olla siiski mitu korda õnnestanud waen
lase,wahtisid kaasa tuua. 

Et oma leiwakoti wenna kätte wiisin, siis käisin iga 
päew tema juures lõunat söömas ja õhtul kroonu suppi 
maitsemas. Sai ka wahel maiustatud, nimelt ostsime 
kümme muna 8 kop. paar, aga tuimuna suurused, ja 
sea pekiga sai neist kaunis mõnusa prae. Toidukraam ja 
tubakas ei olnud mitte wäga kallid, tuleliini kohta isegi 
odawad. Näituseks: mahorka pakk 5 kop., tikutoos 3 
kop., karp paberossisid 10 kop., pakk paberossisid 9 kop. 
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Leiba saada ei ole, saia juures peab tingima, sest juut 
küsib palju ette: liha nael 50 kop. worst 45 kop. jne. 

Kõik see aeg, 3. weebruarist kuni 13. weebruarini, 
mis sõjaliinil mööda saatsin, olid ilmad kaunis soojad, 
nii kui meil kodumaal Jüripäewa ajal. Päewiti 5 kuni 
6 kraadi sooja, ööseti 1 kuni 2 kraadi külma. Ka kuul
sin tänawu juba lõokest kes laskmiste waheaegadel kur-
walt lõõritades mahajäetud põldudelt üles tõusis. 

Kui kümme päewa sõjas ära olin elanud, tõusis 
jälle igatsus kodumaa järele. Ei olnud ju enam midagi 
uudist näha, iga Päew teise sarnane. Sain ühe soldati 
käest weel kuulda, et seal linnakeses ka üks päewapiltnik 
olla, läksin wendadega selle juurde ja lasksime enestest 
vildid teha. Korjasin ka „sumadani" kildusid. schrapnelli-
kuulisid ja sain ka ühe waenlase tühja schrapnelli kannu 
muretsesin enesele politseilt lahkumiseks lubakirja ja pa 
uiu tulema. Jumalaga jättes hüüdsid wennad ja pal
jud teised Eesti mehed mulle weel järele: „Wiige meie 
poolt lahketele Tallinna elanikkudele nende saadetuste 
eest südamlik tänu ja ütelge neile, et meie rohkem ole
me kõike saanud, kui loota wõisime. Terwitage neid 
m e i e  n i m e l !  . . . "  

K. linna jõudes oli selge hommik . . . Waenlase 
aeroplan põristas ülewal taewa all: ta oli juba pommi 
alla wisanud ja palju hobusid surmanud, ka mõne sol
dati ja lahkus nüüd üleskutseid alla loopides. Pärast 
sain kuulda, et meie wäed sellesama aeroplam 25 wersta 
K. linnast eemal olid maha paugutauud. Kuue päewa 
pärast jõudsin jälle armsasse waiksesse Tallinna. Olin 
wennad sõjas terwetena leidnud ja seda elu pisutki kaasa 
elanud nüüd wõin jälle ajalehe sõnumid lugeda ja saan 
ka kõigest selgemat pilti ette kujutada 



Tähelepanemiseks! 

Lähemal ajal ilmub trükist raamatuna August Kas-
bergi päewaraamat, kes kaua sõjas oli, pealkirja all: 

ehk 

„Maru möllus — tormi keerus 
Karyatide harjal". 

Toimetanud ja wäljaannud 
Rudolf Kasberg. 

(Ülihuwitaw ja lõbus.) 


