\

Eõ!p ri32E!B ffSllEci Oh^ntgi!

Venemaa üommuüisülns (eaanskdc) Pzrtäi.

Üksiku numbri hind 63 kop. Raudtee! ES kop.

Tellimiste hind:
1 kuu - 15 rbl., 2 fuub 30 r.
3 kuud 45 r.v '

Toimetuse kõnetunnid
on igal tööpacwal 2—6 õhtul.
Tcl. 243 29.
Talitus on awatud
igal tööpäewal hommiku kella
10—4 pääle lõunat.
Telefon 663-89.

Tellimiste adresZ:
B KoiiTOpy raa. ..Edafi", Ila-po
rpaa, CoUHa-iiicfMiecKiH yn.
(ö. liuauoßCKaa) 14.
Ndressi muutmine 75 kop.

/ . > //

Qsskojsclada Peterburi Esöüraitsa hSSlskandj 3.
N* 57.

P H E Q 0 b E II T.

Kõigile „Vdasi" tellijatele.
Ek Ttsiüd lehe „Edasi" tellimise hind, esimesest aprillist s. ci. 15 rubla paale fllrgcn
fcotvb on, palub lehe tallitus, Eöifi tellijaid kes üba aprillikuu telli...sie raha, wuua
jürele ära maksuud on, nüüd puudu jääwa summa, iga kuu paa.r 4 rubla,
aprillist alates, roõiuialUuU ruttu ära maksta.
„E dasi" tallitus

Pind ktiiimefieb.
Kodanluse jalgealune läheb päempde
walt tulisemaks. Mis täna rõõmu sün
nitab, teeb homme muret, mis täua tröös
tiks, on homme kuivastuseks. Kes ci os
kaks euekujutada todaalaste rõõmu, lui
Soome tõölistcklassi rcwolutslvon Saksa
imperialismi poolt meriselt maha rõhutud
foi, eht tui Eesti kodanlus ühes Soome
palgatimukatega rcwolrltsioonilise töölisteLassi uuesti ajutiselt maa piiridest lahku
ma sundis! Nii kallis kui see rcm ka
maksma ei läinud, jäi ta siiski ainult
Kürikeseks, ühe päemseks.

Saksa imperialismi langemisega kadus
Soomlastelt tugi ja Eesti kodanlaste lihu
nikkude toe langemine on meel ainult
Päewa küsimuseks. Juba hakkabkt üleüldine
.haigus" maad wõtma. Mannerhcim! sai
haiguse, mis selle tagajär
jel tuli, et kosjare.S Skandinawia maade
wperialistide rüppe need suured lootused
purustas, mis mannerhcimlastc hinges
pesitsesid. Nüüd on haigus ka timukast
ja kindrali Wentz'ri tabanud, kes Soeme
timukate staabi eesotsas Eesli pinnal hiil
gas. Haiguse põhju ed selgimad peagi.
Vianncrheimi silmapliksutuscd pärast Sak
samaa rcwolutsiooiti sündmust InglisPrantsus» ja teiste suur kapitalistide
maade poole ci annud soo.vilud tagajärgi,
sist et jalgealune neiski maades imperia
lismil kuigi kindel enam ci ole. Lootused
jäid wecl s saajal riklastanud SkandinaVia pääle. Armetumalt löödi manner
heimlasie poolt sinna poole silmi, kuid ka
siit ei saanud suurtunukas midagi muud,
kui.lahket" wastuwotin.ft ja rahnu poolt
Wäljaajamist.
Tagajärg: haiguS.
Sce „haigus" on aga wahe kardctawam
harilikkudest haigustest, sest et ta esiteks
ainult Mumörlide wahed esineh ja teiseks
poliitilise wöimu pettumust kuzutab, mida
võljaarstida ainult sügaw rcwolutsiooui
line operatsioon wõib. Kuid ta on laiali
lagunemas ja Peagi kuuleme uute „[uu
suste* haigevoodisse heitmist.
Teatawasn oli Soomes nädala päcwad
tagasi uued maapäewa waltmised.Reed kandsid äärmiselt närwilist ise
loomu: kõige mustemad ühinesid koalitsi
ooniks, hädaohu paäle sõrmega näidates,
viis killustatud j.udu punaste poolt äh
zvardamas, teised, nagu edumeelsed, roots
lased, maaliit ja sots.-dem. wõiftlesid eraldu
Valimised andsid sotsiaaldemokraatiale
ttXtotsfc saadUutädast Lv—Li kohta.

hulk wõib otsustandmaks saada, kui näit.
maalmlased, kes üleüldse kõikuma! alusel
scisawad, niisuguste tüsimuste läbiioiimisel
osalt sots.-dcm. hääletaksid, it gu amnestia
jhuuilti.de banbc häivilamises jne., viida
sots.-dcm. oma rvaliaastc eelsetel loosungitel
kandsid.

Waemalt wõib aga uskuda, ek nad nii
sügamatcs küsimu-ete? oina Ilassimenda
dcst-kodanlastcst lohku lähcivad. Wõib
koguni orwata, ct Poba?ilifcb erakonnad
sors.-dem. jõu murdmiseks siin sünni
taivad ja sellega maapäaval täielise ena
muse lätte saamad, mi ct sots.-dcm. muud
ci jää kui opo'tsioouis olles kodanlist
rahu „nr pärimistega" rikkuda. Pahemaks
Muutub küsimus uue walüsusc loomi es.
Viib kodauliue bok .omad" mehed wa
l.tsussc, jääb moa poliitiliue kurs muut
mata. Maa iitla cd näeks oga hiämcclcga
ka m nda sotsialisti malit use toolil istu
mnt, Sünniks kokkuleppe walüsus, läheks
kodanlaste rahu jälleg: metsa, sest jorsia
listid, kui kollased nad ka ci oleks, rea
wad ometi nende nõudmiste labimiimiscks
samme ostuina, mis nende loos mgirel
olid. Nad nüualsid s na, koosoleku Me.
rvabaduft, amnestiat maugistutcle, kes
üütalt sellepärast kinni istum. d, ct remo
!retsioõilist ühel ehk teisel „süütal" moel
osa mütsid (pää e otsekoheste surmajate),
nende walgete wangietust ja nende üle
kohtum isi.nist, kes punaste tapmistest osa
iv st siid, lihunikkude kaardi ärakaotamist jne.
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mangus on selleks küllalt, et w litsust
maslutawnscst mabastada kui sündmustel,
nagu näit. mägede Eestimaale saatmisega,
„amct!ic" warw mi maik puudub.
Ja sellepärast oli tormis staap
Eestimaal ärakaotada ja kindral Wenkzer
..termist parandama" kutsuda. Nii wöulcSoome lihunikud wabatahtlikudena
Ees i ..demokraatlik wabari'gi" kulul.
Ise küsimuseks jääb, millega Eesti „wa
litsus" need timukad ülemal peab. Laenust
kusagilt juure ci saa sa oma wabritsceiitud
paberilipakad on niisuguste börse spekulan
ude nagu soomlaste, inglaste, rootslaste

jne. silmis niiroerb n?äärtufctu\ et nad
nende pärast waewalt sõrme wiitsiwad
liigutada.
Nad ci näs ju nende taga paale PäürPastade midagi, olgu siis tucel pi.em määr
kartulaid, mida mast walged maarahwa
toitmiseks alale jätnud. Nccd on kõik, mis
147 miljoni marka peawad wastama. Nii
imiutnb Soomes, nii muutub Eests ko
danluse jalgealune, pind, päew päuvalt
tulijemaks ja läheneb päew, millal nad
oma merist mängu—likwidecrima peawad
Ca sellest hoolimata, et 17 wärslet lihunitkr
daan ast pärale jõudnud. T.—er.

Surmaeelsed krambid.
Pääallikaks, kust praegusel 'momendi!
lammutame teateid sisukorra kohta Eestis,
'oa mangimõciud w Igemartlaste ja areI leeritud era situte jutustused, aga ka nende
juures lcitan ad kirzad ning dokumendid.
N:ign w ii) otsustada main tud allikast
! madud teadete põhjal, on Eesti „Mada
! riigi" seisukord kaunis tõsine' kuidagi ci
! taha ta saada eluloomaks; kodanlijcd ..ars
j iib" ning fotfialiftlifcb nn tamad
tarivltuieie tõic abinõud, et tõsta salule
eda meremäest organismi, et möimali
uit pikendada ta snrmatuudi, mis näib
olcmat parantamatu...
Nagu |cc enamasti ikka olnud, ci wali
Eesti kodanlased ja sotsiaal-äraandjad
praegugi abinõusid oma sihtmärgi saamu
tutets: käimas on kürglcnnulised sõnak- ll
ind, pai utõvtawad lubadused, awaliknd
nvaicd. l)ui näituseks, olnud lähemas
1 mincmikus ühes kodanliscs ajalehes teade,
et iga tööline m.ug.taartlanc, kes wah
ivasli wlitlcb, saab temadcl maad, mis
suguse eesmärgiga tükc datakse Tallinna
luberinanguo kaheksa raültimüisat, kuna
ml juhtumi cl, kui maatamces w lge
kaarilu:" langeb, saab inaa ta perekond.
Arujaadam igale mõtle ale, et sarnane
labadns ci ole muud, kui awalik male,
w i mäh.nnatt lubadus, mis paljaks luba
duseks ta jääb, tõotab ju Eesti
tine malitsus" t ie i es kontakus ehk ühen
duses Balli parunitega ja ci ole |cc
pärast ui dagimiisi mõelöcnv, et see walit
lus ui 11 al 5 oma truule liiuasele ja abi
mehele nii ränga hoobi; teise tpoolt on aga
Balti p >ruuid uig mauameestcd, kon er
! mauim-cd. liig egoistlikud cueseaustajad
i inug ou.a tuiupüuvjaö liig labitungi-

NU ehk teisiti, maapäema p äi vu r.dhma
lootused pautud ja ner.de nuriaminck on
õli tulle.
Ci täida uus walitsus rahwa terava
maid päewanludeid, ja teda ta täita c[
stmdagi,—segib [elle of töölistele, kes .nl
tcccl loUastc p*.rlatnc:uc. >rsc luuulusabut u
sisse usku ci ole suutnud kaotada, teile
l" jariista wõimetus jn uus walitsus saab
nende rctrolutfioni ccrijafss. Ja
enam kui päcwaselge on, et lodaulikku.det'
Pcazns wücrini. x
sotüolistidel, o.gu nad maapäewal c i uu:3
Tcctcd 15. kõrtsist.
tval tsuses, otsusiandwat m ju et jaa olema
Test praeguse wer se kod nii c walususe
Ec?timaa wäerind.
jalgealune on autul nii kaua kindlam, tui
P i h f tt» a _ piirkonnas, P ifert s!h's tit;
kaua ta õuta diktatuuri - pii-li Ho ba suu amuob punasci) Eesti lräcoiofe Pe.scri
dab. Ja seda nimelt mõimatu üürikeseta lvõtmi e jäide ehan ja on riba lülafib
ajaks.
Pclsclist 10 trer-ta ioube pool ära
Kindral Wentzeri „haigus" on kõigiga lv tuub.
Roimari sihis katsus rcactaue tcr
wäga ligidases nhendujes. Aruaudmitte
ircl parempoolel träcrinnal paale nülgida,
päewa lahene tuist tundes tnantter iutü iobbi meie tvusiutuUuiauugiiuiega
hcimlascd oma tegudelt „a..>letltst" matku tagasi.
uüiiifcuöuma, sest parlamentaarses iapje-

tub isanda orjapidaja omadusist s ks,
et lahti ütelda omist m ijaist, lahü
ütelda . . . „orjabc" kasuks. _
Edasi selgub, et weebruari lõpupäiwil
on korraldatud/ Napina?, Tartu m.aa
konnas, lorzandusj maigekoardi bääks.
Seda tehti muidugi selleks, et
la-'te fcit uforba aineliselt, wõimalilult
kindlustada, ct sellega t nende meele
olu ja cl sellesamaga omakorda kaugen
dada Eesti ,wabarugi" walujuje surnm
tundi.
Toimetatud on ka fuurcnntmUsi ja
mitmekordseid hobuste rcftuifitficoumis
sugune nähtus ähmardad laastaba Eeslit
lõpulikult sellest täh.sast elamast jmst.
Kogu säherdune.ajutise walttsuse" tegu
wiis on teatama maarani ]i 0:11 b niouu
titb asutuse surmaeelsete rrawpega, on
tema pääsetee surina tundemärgiks.
/ Ecs<itöali cd ja maatamched, kes olete
uu uitud lahtuma kodumaalt a koonduma
madal nõukogude Weucmaa pinnal puua»
seks süjruäels! Ta ei <oht lubada, et
kodanlus ja sotuaaläraaudmd me mendi
pctawad, seega awatiedes wcnuatap
male sõjale, u:is ptkcudab Eesti tõörahwa
mad islamist, nõuab suuri oluvrid. Te ei
tohi nulgil tingimusel sallid', et Eesti
kodanlus laa-tab lvdumaa utl astja muist
murandusist, in iile lõtku näljatcnõi
fohutüm tuju ähmaibab tõusta todumaa
pinnale.
Seepärast, Eesti proketariaadi vojad
pitnasemäc ridades, tehke oma esimeseks
ning ruljamaks iticsanbcks l gidaue Eesn
töarahma wabastus —ja selles mõtte
a stlus Lõi! ema jõud.
. A. P

Wäljamaalt,
Seisukord Bcrliuis.
SPiimnsc ööpäewa jooksul ci ole seisu
fcrb oluliselt nuuttumib. Walit
ju]c rjaeb attcnoab nenbe liimaosabc pu
ha c tust, ulis ära n>. ctub,
mille juures neil lorba lä!s Proutjuse
ulUltsai, rühma umre diroiejooni pääicgu»
nuicpuukul, tähtsa armu ja
uure nmdruseib ouetcaita.
ttollttopäc?"k hounnilul c.aasib nialiijufe
wäcb »da iMSlir.in Vii/mbergi las.nia
Siuni uiiniasc
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Sambla külas lastud 7 fõfr
õjaaeg, oga kord olgu häa, siis on waen
r»ae
jooksikut
mähi ja bilju.i laskud rpeel
luste maul ?i lahket wastutalekut loota.
4
fo'dutiO
me.hu,
te» eestlaste! öösel u?argrl
5 o ! n a (Eest* kü!as'e €uufuli < sundu
käisid.
sm. Stf ?t M ero i matused.
es la isid ka wa'aed hiljuti järgimööda 22
pühapõew. 9 marsil ol' K u otoira
18. mart su kell 2 päema! on ke' t- pemini, kuid imelise.t ei sünuitnud n d
P6IIu f e 11 jt ül üldine koos
D.' kom.t e e sistaj > a 10. A. kes.' « id., ai kub u.
omitee l.itrne 3 k w ZTltbai sa it l) rtrcrV
1\ ü ü M hobused küiwad üle w Ua olek, kus firjcitot aeta j * <SS-staro P'it crgl
lwi m tuj d. SJDI tus son puu se platsil j rginööd >. j) a 3—4 ko d» nadu! s tu pooit ü es'eatud programmi P lju
os,u läbih nut ii ja ot us ati,
(Datrõtm kulutate 10. 11. P. U ewene !b p.l udcl kuudis olla. ITlõncb inime kd
nimelt 13. n.ärtuff lg irad ai - ia põ.lu
' taline 8. kongr ss, ametiüanust' nö i n ka trahvitud sellepäran, et Aer
kagu", w brikuie ks ite.d, pan os S sfyfrws u .i t w 'tt >, kammi on ka tõö kur u tuhu agronoomid ja i.-irut
rnabr k te aat°o nad.
t ntsuõhm gi käia.d kinnlVÜetud, k.s üle tor'd lcltorüeks lu eu? d.
Gtiust tl Nõukogude wlifute a'u'ns
Noored kommunistid träe
'e.l 8 õhml ja mstud paew kinni
tcjl a leht: j: ftrj nduu mattun valada
iinile 101 ut komm u 't iie nooresoo istud .
üht use ol i.si'l lähew 6 Eoif ül isute li t
jni rrefrd ei t ha ikka loobuda kõdita zgiteerinlise ;aots. UX laA, UX ees
»?ed 17 aa-t t wan du ega -lgades
watest lõbudest sjt a algi. Er korr Uste nöutak e kaitjer vugete junduslll
iiiiile. iLabew d umbes 3ük) inimest.
uurimiste kommis sonide poolt on paljud o nek kõikide e eestlastele, lest jee haigus
3iif u t \ kes haiguse pä
'pekul n.isid, lub ta hoidjaid jne. tegi mei: a unduses sugi el s url la stu
n.ist ji praegu möilub ta juures fcuutüla
rast s »satesnis'us st toabastatt 1 2 eh? 3
rah 5—25 tuhande rublani tr-huu päile ti w eta mitte mingil tingimi Ivilud.
asunduses jne.
v£;sti keslu?a!itsu'e agita4or selMmees
:e« raudtee teeni tusse.
A u d r o w a Eesti asunduses on „huli
Surtpa
an is seletust pr egu e riigt korra
E sseride häälekandja. L
gm.i" punaste söawäe!'ste pähe mit es
oe ''al aj 1 !? kk b Zlio kwas päetra et?. 5 tuti talus riisumin toimepannud, nim.lt a olukorra üle. li cgi (5. li nõota? aslus
piiblisalmidega tr .st i, o.i märg n, ct see
„D elo II iod sosi listide - rewelutsto- on wusikaiö, lih rja kartuli> utu
partei k.sk»ornuee hüälef~nbla il rc nai ja wühemal toit tl ct% näpatud. kõne niip U ud.l sü an>e tral tarna aj s,
nimelt et usuõpetust sulge? seltsimees laita.
muma.
K h ufs on ka mõned p endid
V ga üleskut uwalt wälj näid nud, nimelt Lk- asu.siis w.el lii.diad kodanluse juured
m oga j püsügagi ämvard des kas leibu, meie asunikkude asu>es. iDu tar.ris apeel
rohkem kne htuud pidada ja film nngi
Töörahwa wa eri
liha. w id, w i k rlulid nõudnud.
inoru's in ms ed olla siingi juba 15 rbl laiendada, küli uis meiegi mä ka me ja
ark me ühise.t j? südik. lt kommunismi
laste laagris,
leiwa j i 25 rbl. lih i naelalt wülnud.
ulel tööle ja t mb m: ruma use niidid
wUid ise m«ff wad 1 rbl. kar.uli nael st
k
tki. tuleme urus. ami ele uue ela
Liitu kontaido keeld.
A droma Eesli as. uduses on pa ju
! ehitamiseks. (D t $ u ».
palju
asunilki
arwamijel,
et
aina
palme
Odessas liida E«m ndo fe las liidu oi
tunnid
ja
usuõpet
JS
ü
emk
su
olla.
>
dalit.le tcbtrin ajas fä nii e nr:. IKofytri
booli vet nat G >st w l)iirb'rgi luudid
niüjarb j te käest n uti all irjad, et iij6
Trü iwead.
Seisukord ©-litfiaS.
litoVold lift fisfe ei ia e. Poi? uicfs o \ t t kse awalkult M meel roh m seljataga
?ik ugus e pääl? kurbtuste läbi jr p lud
K icrri 'chfctc ärele on sei ukord Gakit u ufo., ude fir]an!)iiie laiali laotamine inimelud nõudsid awalikult, et p lwetun
Eilses !irjotü'ig „Kirj ntbus" cn fegnfei>
sias järgmnte: F.fiilifclt on lv im G3aUt a pr~nt,use keskel.
tr
ii uveab jufytuuub. O.cuDun uab juu
d sid peab pidama, m umjj, rist na ne.,
rauda käes, tu~ rahmus-demokraatid ja
kolml.
samuti
lastele
usuõpetust
õpet
ma,
luna
Odessas on kodanlaste
suurel armul sotnaldemo raadid asuwad.
Esimene riba iilewalt alla on irüfttub:
asiad praega koolis ja kooliopet'j
Randa poliitikaga ci 0 c töötawad hulgad
meeleolu mce.täraheitl k. Peil ma onne igal pool ü). 5 $. Sft. £O. r.igis keela „?tr anduse alla", peab olema: lir.anbuje
rahul, iseäranis rahulolematust sünnitab tnted teemad m eleo.u sveel nukrani ls. ud rn aga nöut t e meel raeava poo.l aial.,
mu i ijecr nt ne 18 —3O aastani ja luulu Tõõied ootatx> id enamlast suure igüsu jne. On ka nii rumalaid inimesi, kes awa
6-al real peab olema: ffraamatu
juiud dm.k ooriumi kokkuleppes liitriikidega. ,'ega ja k.henew d et n >d minemal QISUI likult on, ütelnud suurel koosolekul, et kooli tarwidu s".
Ali u awalikiu wa-tuhakamtst oli
G sssa w iiluf st ofa ci wönud. Töölis e õpeta ia! ametlikud paberid oma tehtiid on.
32-ei ja 3-al real peab olema: /wan*
Sutshawis ja Ebrashcs Wastuhakazad mässude m iha uru niseks asutatakse lend
Uüüd ei t h i rahwas koolile pai> kakku geelium pro ewangelluin 3 >-dal ja
nõudsid tööliste a talupoegade n ukogude ivat ohwitscride salka.
bal real peab olema: „eruo:unioort pro
p nna >ga wälj:V?dad>, et palwetundijid
kätte wõnnu andmist. Wastuhakamied
c.volutfion"; 36 bai ja '6l ai real paab
enam ci peeta. muksu o:,
suruti suure waljuscga maha Galitstas
w-e! wähesed ära maesnnd. hes on olema: proletariaadile pro proletnr ab le.
asutati kommunist ucd organisatsioonid,
Tei!el roeerul ü.emalt alla lugedes 45 al
rah t summad ka õige suur d, nimel!
Pe*ce»b;i3rl festsdi
kelledel ig * tähtjamas kohas o na osakon
j i kestn.iiele talule s—lQ luhal rubla veal veab olema: „x ooma ro a b ja
nad on. wikiuni ic on ka sgamäe osades e
igaroab". P. Liii ts'.> mu r tud.
Morfiumi ja k 0 kaini refe".
tunginud . Sõjamäe .juhatus püüab litt i tid xeamad wormlpaberite pääle kirjuta
mtft }o b.iiite ic kcl sellega maha urudo, 'ud olem , kus r.ti e -dc s ja teUfo;.
et ta rahatumad ollufeo Poo a piiri ääre
JL J
üles Xeistrtili ilma adr.sstt
saad b.' Tarnopolis liignmad kindlad kuulu
1 e a t e d.
moeta tra&tu.
jutud, et dtrektoorturn Galitsiasse koluv.ü. ja firmata eit öte
ühiselumaja. En
dise Mihnlomskl dp-tusk s vatu e m j
Mais Prantsuse olkupatsiooni mägedes.
uures patm k e töökool kinni, vahend tz. T. Sl. Kultuur • Hariduse Waltsuse
Eesti T õrahwa Ülikool
„Täg'iche N ind chau" teatab, et Prant tua maas . watakie peterburi linna wa.Kirjastuse Osakonna luoust on zärgnused
2).
suse mägede leske >, tes Nhcim Hesjents ja cmatele lastele ühiselumaja. Raum maä
raamatud s adu:
Tunniplaan kä/solewa nädala jaoks:
Pfalzis lvrteris, suurad mässud on'olnud. ruli 120 lap.ele.
5). pö6ge! tn ü n n. Ühtlane ela mis
Sellest koo imata, et Prautstte wägend
Kesknädal, lö. märtsil kella 6—7,3
rnh: ü!? kommunismi
Salja elaniktudest täiesti eraldada püü
Keemia; 7,40—9,10 Les.i ja Soome
hind 75 kop.
takse, on viõEt teendaw id teateid lelle
Toitlus.
kee-.
A. ZIT at x j i F. Gngels. Komma
kohta saadud, et sõjawangide laagr ies
Nel > apäew, 20. trcirfil, k lla 6—7,30
niuUk liian feil. hin) 2.40 kop.
suured mässttd on o m.d, k.s Ptam]u|c
E! Uuskult ja rcll.t oo; 7.40-9,10
haigemajadele w älja
5
esli
icmmun\ ft l i £ u )õja u> a e
mnule saatmise winvttuiega rahul et ole.
antud kartulad tulew d triiki
Eesti aj. iUyii ja Kommunif mi a aiugu.
kirjandus: Hr. 1. C ranlikumod
Prantglaicb puhasiatvad ühte järgi SU;ait mata ära tar.vit da, et nad " itte fooj de Reedel. 21. n artnl. kella 6—7.30, —>
s. joas andu e ü:>>kud iv ad j» üto!ufe6
heimi ja Lndwig Kaseni ja piütaivad seda i made t t:u ara ei n ä>anels. To.tluse
Kcm ta; 7,40-9,10 UI t.mtki.
IV nc i (Eesti keeles, hind 1.50 kop.
ta teistes tokt..des leha.
fomiss-n mt t atab k üht asi, et r.ktimiitad Laup ä e w, 22. nurmi, k. ll 6—7 3\
Nr. 2 Gpp:gein fo oas uneu ?. h. l 5 k.
Prantsuse walusus on sõjamäe ülemus kattu! te aunuic uusi wäha ei anta.
Ehituskult a võüutõö; 7,40—9,10
Nr. 3 Ai s .sj n ees on p..n-se
tele Sut auiaa oltupeeritud maaosadesse
toitluse ieilu ! o t b par i
Ra nutumdanune.
truie (oldcii? hind 15 kop.
juhatus irja saatnud, tus n makse, et neb alalõpmata, mid a toida ra mi sis c
Eesli
f oo i. lie. 5—12. h nd ä 1 rbi.
Prantjuje mäed enamlisteft meeleatvaldus cr>du näit b ja w.ib looia, ä pä ie
Kõiki Proletkulli näiteseltskonna liikmeid
teft o a et tohi too ta ja nendest kohtadest üt urongtde jeiialut ta raHu.ols. tva s palutakse ilmuda kaknädala 9 s. k p., ja ' n ritjmeri nõo - pi t- postkaart,
hind 50 lop.
eemale Utlewad u-iia, kus töö õcfed lah t muutub.
h:u kell 6 Fontanla 2. Kellel mängu
puhteiuöb. Igasugune läbi . tunne spar
ps d käes tootku need laaja. Äign,
Raamatuid s adutakse telliu.iste räll- ai
taklustega on Ptant u c wõimudcl keela
jäägu leegi ilmumata; sest ka neile, kes nult etiem ustud raha eest Asutustele ja
lud. Sarnased juhatuolirsad on kaJuglge
jovivitvad kaasa mäng da, saatvad uue crg:ni'< tsioonidele h.nnu^longus, öaatmine
Äsundnsed.
wägeöete antud.
mangu osad eppimtseks wilja antud.
tulu. Adreis: ot
jte
:
KoMflccapna
a Hapozuo.o
H.
Martiltson.
Ludowamaalt.
9CT flHÄCiccü TpyAOBOü KOM ,)hu. MoÜKa, 13.
Remja w ld on juba üle kahe kuu
Wassil-Saare Teölisteseltsi lauljaid pa r. Ileie^õ-pr.
Katse jörcTe Mannheimis riigipööret
korda maa, nõudis Ptantjue n-ä.om a>a päris fõj liinil lvalged on p Ijut> luta£:e laulu proowile ilmuda, kella 6 q ui
juhataja lossilt punase lou m»hawötmut, ärweäarieis külasid pea ig päew pommi 18. s. k. p Saav olema tegelaste õhtu,
W. A. p. Ces i osakondade Peterburi
kõigi ju.aiiietabe tuäijaanbimft, tcabaetuD tanu), n õniqi 3—G tindi ärginiöö paale kella L.
komitee cn aw tud iaapaew telta õ— 8
wang de turim tagust raiun ist ja tööiiote sa, agi kahju polnud piu te nud. piiri
õhtut. Fent. nka, nr. L.
i-i r p ipsi iättre keskel on juba m tn ford
Knäwitsa esimene piimatalituse ühisus
nõulogude 1 ialt lajknnst.
Madridis on pagarite töö õrge. fäieftstätle katnud. po)Ktotrje a Slnyr otlib, oma suurema täsimeicri pääle mõi
Eesti ?õ)ralztva Kommuun tarwitab
Mõnedes pagari odades töö uwad 10 baub. külade paale on mitme! korra! tcr meistrit. Palk eelarives 50» rub. ja mumemguste atnetite pääle eriteadlasi ja
Bartzelottas jä.fio eleitiijauma töölijeotoö ni oot nud a k purustust teinud, w hei kolm naela wöid kuus ning 3 n. piima ametimehi Teadaandmisi tv etak>e waslu
mõne w ngigi wimua, aga ikka jälle t päewas, korter, küte ja walgusms piii. 6 T. K. esituies Pühjaringkunna loia
seisma.
König-bcrger Allgemeine Ze tung" gasi tõrjutus.
Htnctisic astuda w iv iga päew. Mehe ! muunide juures, Teatraluaja 2kr. 3.
R? ie punased mäed olid litsuti jub .uv.iduse järele wv b palk murendatud
teatab, ct Pf.-. z s walgcie ja warwtliste
Rmmatuid -'aadet kse tellimiste pSal ni»
saada Ad es: Leei. Ilono-IcrouiiÄ
Pr iiifi:je otU.pat> oom toagede toavei K a pi n a ja Mekste trallad ene t
käte
irõtrtitä,
sg
>
pidid
wg
nmi
wa
n
j
null
ette tn kstud r h e.- t. Asutusele ja
toer.seb oliup r.co on olnud.
OpeivLCic. p., nõu. oru. Knnsllin.
icrz ni tsleo idele htnn. alandus. Saj.
—B l i Srnsa rahmusline komitee l st? rõhuma ül.kaelu k t sü alisrel p bj
E e st \ e i j u 3.
nune t Lit k lal.
pööras A ner la Kopcnh gein saadiku taubu tel, k i> tõid ühes robf t f asaaki: ü e 4('
Artelli manan A. Kaldus.
hobu
c.
28
t
lup
rente.st
ne.,
teiegrahwi icci iiii.om puue p.ltoegi, ei
K llel on eestikeelne raamat: .El e k
fee uitriihbe päale muu rb nõjuf*. er dena, siis palu ni -a, looa i ja lih .
Š&äljaonöja : Venemaa Koin. Partei
ncea utogude tualitjuicga iäb rääkimisi dN ned treneleltümebed olla endid uäg te r" toim nanud in'enr Waher. Palun
Eesn Os k. Peterburi kvinitee.
ci algate) luaio ohkelt enmnia»te wastu tvälj kutsuna t Pestuna tfi es t äib nud tea aha Caaoß.iM, 2, Ha»ienepuKfl Boeu
~.i- Hiud n>u jed et G gaai, i
uouitfs.
ubiü TexiiuKyii, 4 poTa. 4 bbboa- JLikc. Waetutaw toimetaja: Zo metuie loicciiuai.

bercsi pürgermeister r igika tse ministri
Lkoskega foftu lerp.da, kuid ct ta 'elle
juures nõuNni eks u 'rabi?: roima
iriilit a onn anus,', millesse la sport-iNafi
ttäia: e, ma tv :i fu e m ngide wahcuise
ja sp . rnül ytc täi. st karistamata jättni t*,
siis ci sinbub lutfulcppele. 14. märtsi!
w fib veom uje ircicö V d)tcnbcrgi ara.
Saadi su r d 'marusune ladu) katte
2rtunane n ilus enne V rf) enbergi lõpu
lii 1 u K.ncpiiü ei a nnb i taiani* merine.
Sigi lati c nt uiftri Sioste käsul on
Virnu s fõjafui tub Ns e fcat b. Käsn
tiivas õe.dalie, cl igaüks, ktba lõjoritstad
käes ja uaituijc mägede teostu toõ.llemas
leitakse, lastakse koha pani maha.
Seo ne ajalehe e paus- teatakse
14 märtsil, et iik ii.biite io t rge 53erlinis
tr eel lõppenud ei ole. Waliijuse tuäeb
suud imad ainult suurte jõupnigutustega
samm sammult, spartiklasielt uulitsaid ja
majafiö ära w tta. Alet andri platsi üm
br.nes olc.t.ad uulitsad on sõjariistus spar
tütlasic /aos. KesUi.n on täiesti lahingu
walja näo onandannb. pool ott
näha Ip.rrilaat sid, huuibiaute, traattaffeib
j n c. iiiön.ustes on nii walitsute
wäed fiti la tpartuilajtb raskub kaotusi
tannat mub. Surnute ja haawatute anvu
loeta se uihanbatc paale. Nerlin on palju
suurtüki sa kuulipildujate tule labt kanna
tanud. P..ljud masab on rusuhunnikuteks
saanud ja e antkud oma alla matnud.
Kahjude parandamine nõuaks miijo
ntst marka.

W^eueiuaalt.
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