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kõiki maade f9öttsetf uhine»e.

Toimetuse kõnetunnid
oi\ igal tööpäewal 2—6 õhtul.
Tel. 243-29.
Talitus on awatud.
igal tööpäewal hommiku kella
10—4 pääle lõunat.
Tel. 663-89.
Talituse ja toimetuse adress:
L «omopy m. „ Edasi", Ilerpo
rpafl, CoaaaMCTHqecKaa ya, 14
(õ. MBaHOBCKaa)

Tellimisi *
wõetakse wastu kõigis W. S.
F. N. Wabariigi Posti asuius
tes, Põhja Kejktirjunduse biicoo
(lühend. posti
osakonnas neTporpafl, rjpocn.
25 OKT. NA I ja Sewtsentro
petshatj'i Kreisi ning Walla
Agentuurides.
Tellimiste hind:
1 kuu —l5 r., 2 kmüu—ZO r.,
3 kuud 45 r.
Adresji muutmine 1 rubla.

Eeefi Osakondade Peterburi komitee häälekandjal.
j¥l IS3.
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Maklakow nõuab Äonstantiuopolit ja
Nii näeme, et walgekaardlaste hulgas
Armeuiat.
pääle muu ka rasked toitlusolud üksteise
\
wastu
waenu
tekitawad.
Ei
jõua
seda
Wiimasel ajal on kuulda, et Põhja
Würst Lwow, ja Sasonow
korpusesse plaanilikult Balti Saksa soost lahendada ka liitriigid oma kuulsa nisuga. -saatsid rahukonwerentsile dokuulendi,. kus
' , K. („Tööline".)
ohvitserist wüetakse, nii et nende arw kuulu
nad Wenemaa eesõigusi KonstatUinopoli
järele it!e poole on. Wiimasel ajal on ka
pääle meele tuletawad. Keemad nõuawad
punaste poolt väeosasid üle tulnud, kes
merekitsuste Wenemaale andmist sel juh
Punane wä^rind
Põhja korpuse hulka astusid. Igatahes ei
tumisel. kui merekitsused rahwuswahelise
ole põhju!! palju usaldada väeosasid, kes
organisatsiooni järelwalwuse alla lähemad,
ella astes puuased, täna mustadeks on
Sjeöteb 12, juulit.
nulle hulka ka Wenemaa käiks. Pääle
ümber muutunud. Meil ei wöi olla muud
selle jätab märgukiri Wenemaale ülemwa
Põhja wäerind.
hüüdsõna, kui: l
litsuse õiguse Armenia üle.
„Doloi Lenina s koninoi, dai tsarä
- Eelwäesalkade luuramiskäigud ja suur i \
tükituli.
swininoi".
Blokaadi äravõtmine Saksamaalt.
Et Koltshak ühes Balti junkrutest ohvit
Lääne wäerind.
Liitlaste ülemnõukogu otsustas 12. juulil
seridega neile wiimast tõotab anda, selle
Saksamaa
blokeerimist lõpetada. 13 ju u
Murmanni sihil wiskasid waenlase
julires wõib vaewalt keegi kahelda.
li
l
hakkas
nõukogu küsimust
Ei pea ära unustama, et Põhja kor hüdro-aeruplanid tagajärjeta 10 (pommi
harutama,
kas mitte b l ti
Lihma
jaamale,
mis
66
>o.
Petrosawod
pusp toetamine Koltshaki toetamine on,
ka
at
r
Wenema
avro astu lõpe
kellest meil pääle oma isefeiswuse hävita skist põhjapool. Olonetsi jaoskonnas wõtsi tada.
mist midagi hääd loota ei ole,, missugused sid meie wäed Tulom "zärwe lõunaida
Pidid wabastauia.
tagatised ta selleks ka ei annaks või lubaks. poolsel kaldal rida külasid ära, mis Ow
Meil on nende, tagatiste väärtus, mis netsist 70 wersta põhjapool.
Bukarestist teatati, et arreteeritud töö
lahes tormasid kaks waen lised ja raudteelased, keda raudtee töö
.Wenemcra poolt lubatud, väga hästi teada.
Tuleb ka arwesse jwõtta arlvurikast ja lase aeroplani meie miinilaewale .taga tõrke ajal kinni wõeti, astlliselt wabnstud
võrdlemisi hästi varustatud Balti mõisnik järjeta kallale.'
kohtu alla andmine lahtiseks
Moloskowitsõ jaamast on ja nende
kude Landeswehri, kes suure hooga * Riia
jäetud. *
poolt Eesti vabariigi piirile läheneb ja 10 wersta põhjapool on käimas ägedad
Korratused Jtalias.
arvatavasti Weue. Põhja korpusega ühen wöitlused. Lõunapool raudteed tungisid
meie
wäed
10
wersta
edasi.
kviie Nõukogu sai a;netliku sala teate •
dust otsib, et Tallinnas wõib olla Liibawi
Luuga piir konnas mütsid meie
õtaliast, et säal I(.t. juuli! suu
sündmusi korrata".
Asjata oleks neile Eesti iseseisvuse mäed mitmed külad ära, mis Strugi
red korratused on olnud,
mille tagajärjel mt t « sada *
valgekaardlaste mõtetele veel midagi juure Belaja jaamast 15 w. ;vhja-ida ]«
lisada. Anumisest tõeasjast köneledcsktehakse 10 mersta lösiua-idapool.
iuim e st haaW a t a sa an u d j a
hulk arreteeritud. Nende '
Piy kwa piirkonnas mältab incie
nägu, nagu oleks see alles eila sündinud
pääketunginline jõudsasti edasi.
tuste järel langesid hnrted esimeste t.,rde>
uudis.
ainele põält ö. protsendi wprra.
Eesti ja Weue walgekäardlaste vahe
Lõuna wäerind.
rord läheb seda halvemaks, kuidas aeg
Naiste tvalimiseõigusedasi jõuab. Eesti valgekaartlased, kes
Jekaterinoslawi, Harkowi ja Belgorodi
Weue vasturevolutsiooni küüsi tegelikult sihilt teateid saadud ei ole.
«Stokholmi T den" kirjasaatja telegrah
tunda saavad, nõuavad juba, et vene
Woron e s h i piirkonnas-, Ostro weerib tondonisi. „l£uut|us kaotas jälle
lastega igasugune läbikäimine ära keela goskist lõunapool wötsid meie l2O läinud reedel, kui alamkojas naisteumli
taks ja piir kiuni pandaks. Ühtlasi anna mangi, 1 kuulipilduja ja telefoni. ma mise õiguse eelnlu 3 lugemisel h rulati.
•vab selgust ka üll järgnevad read „Waba terjali.
Seaduse eelliõu pandi töäer lon.na poolt '
Waa" 113. nr. 13. junnist s. a. valge
ette, mille järele mahe ara kaotakse meeste
Ida vgeriud.
kaardlaste kätt 6 langenud maa seisukorrast.
ja
naeste wahel poliitilises./suhtes. Naist.13. juu l i l wõt si d meie wä e d
Leht kirjutab:
rahwastele antaks walinnseõigus 2t. aas
Slatousti
linna
ära.
Samuti
/ „Mitte ainult Pihkva linn,- vaid ka
taselt, endise seaduse järel- 30 aastaselt.
maa nälgib selle sõna tõsises mõttes. Meil maeti ära Kumshinski wabrik, mis 'Sla Valitsus waidles seaduse elu ml; w 'stu.
toustist 25 mersta põhja-läänepool, kus
on endi puudusest raske ette
mis siiski 35 häälecnamusiga rn stu u-õ :i.
kujutadaj missugustes toitlusoludes siin juures sagdi 300 wangi, 2 kuulipildujat. Seaduse egluõu pool: rääkis, pälle tei.te,
Teistel schtel tungiwad meie mäed hää
venelased elävad. Enam kui saja versta
ka lord R>bert CcctT. V stunnõetrd sea
eduga
fdast, saades palju sõjasaaki. ,
tagant tulevad inimesed meie sõduritelt
duse eelnõu lähed ülemkotta kinnitusele, '
leiba paistma. Nad on pisarateni liigutatut,
kus teda hädaoht»ähwardab. Seaduse eel
kui kartulikoori ja heeringapäid saavad. Kui
nõu korral kaswab wuli
juba naised ja neiud oma meeste ja vane
jäte arw 5 miljom hääle wörra.
Wäljamaalt .
mate teadmisel naela leiva eest endib meie
sõduritele pakuvad, siis ei ole j siin enam
Sõjakäik Fiume wastu. '
tegemist, tuttavaks saanud puudusega, vaid Ungari wasturetvolutfionäaride mahalask
Lionist, 12 juulil. Tän: sir&W
kuninga nälja enesega.
mine.
poolametlik
teate, et Anuri-ia ristles H
Leib, mis Eestist wargsiwiisil välja
402 inimesest keda wasturewolutsiooiü
„pitsburg" ja Am.r.kü
veetud viljast tehtud, maksab kuni 30 rbl.
nael. Kuid ka seda eit harva saada. lise kihutustöö organiseerimise pärast süü admirali Endrio juhatusel, soosid fHvrX
Samuti kuulmata kõrget on ka teiste distakse, on 2. juuiil Budapesti kohtu prantslased ja inglased lähemad k. Ftu,
poolt 11 inimest mahalaskmisele mõiste sest et seisukord säül tõsine on.
toiduainete hinnad".
Leht nõuab, et piir viibimata kinni tud, 1 kolmeks aastaks - üksikwangistusse, on suur bulk meremehi pätil, kes L ri •pandaks, sest Wene valgekaardlaste all sunnitööle mõisteti: 6 eluajaks, B—ls8—15 korral linna oma kätte peawud wütma.
ägav maa süüa varsti ka Eestimaa nii aastaks, 10—10 aastaks ja 6 pool
daomemLLit.
sama paljaks. Pääle nälja kardawadMsti teiseks aastaks, j ~ walgekaardlased oma Wene liitlastest ka
* Prantsuse tõjawüe jõud.
-Seisukord Soomee'.
taudifid, kui leht kirjutab, et: „Uhes nen
Svame sisemine poliitika o« praegusel
Saadud teadete järel seatakse kõik Prant
dega (venelastega) on Eestisse Pihkva
poolt külgchakkinoaid haigusi oodata. Näi suse meremäe jõud admiral Deboni aua. korral täiesti segi. Sõja küsimusega w
tuseks Pihkvas möllab plekiline soetõbi". Seatakse 2 laevastikku soomuslapwatest kodcmliste parteide wchekoro, mis tulewass
ja ristlejatest, 4 wäikest laevastikku, kus riigikorra otsuste juures launi i
Leht lõpetad:
„Hüdaoht on Wenemaa poolt mitme 6 miiuilaewa igaühes, ja iseäralik salk, kokkukõla sai, uuesti sassi läinud. PaälK
kordselt suur. Ja seda peame arvesse kuhu wulub 1 soomuslaev ja 1 ristleja. si-d. partei, :es algilsest paal? Wenema»
võtma. Meil ei jätku eneste jaoks leiba, Prantsuse laevastikus on päälesõjasel aja asjadesse segamise küsimuses .sust poola
veel vähem võime seda siis välja vedada järgul, 233 sõjalaeva. Ülemineku aja hoidtvalt ei Rääkinud ja lõpuks . koguni
.järgul, mis kuni Austria, Türgi ja Bul 2. Internatsionaali büroo poole imperia
ehk üleliigseid sööjaid wastu võtta.
'garia rahulepingute allakirjutusem kestab, listliste Püüete'pärast, mis walusemates
Piir kinni! # ~
Seda nõuab meie raske toitlusküsimus korraldab ta Wäike-Asia vesesse ja Mus ringlondades uähtawale tulnud, pööras,
tale merele iseäralised jasgad sõjalaewust. on nüüd ka maallitläled ühes edu.neßS».
tervishoid". *

Eesti ja Weue walgekuardlaste wahekord.
Päälkirja all „Meie seisukorrast" kirju
tab „Wabp Maa" 5. juunist s. a.järg
mist:

„Seni oleme aidanud jüudülnööda Wene
maad tema sõjalises tegewuses enamluse
wastu niipalju kui see on avaldunud
Wene Põhja korpuse organiseerimises ja
varustamises niihästi toidumoona tui ka
sõjariistade poolest. Olgugi, et see varus
tus on saadud svurell osalt liitlastelt, on
selle tasumine ometi meie arwesse (!) pan
dud. Pääle Varustuse on Põhja korpus
Eesti valitsuselt rahalist" toetust saanud,
missugune summa meie sõjapidamise eel
arves kogunisti mitte väikse protsendi
välja teeb, maid mida -tuleb miljonitega
zrwata. Lepingu järele Põhja korpusega
oleum sunnitud teda aitama seni kui ta
Eesti territooriumil viibib. Nüüd on
Põhja korpus juba teisel pool Naroowat
jaühtlasi sellega on endine leping läidetud
ja kaotab juriidiliselt oma jõu, mille tõttu.
Eesti valitsus vaba on kõikidestDkohus
tustest Põhja korpuse wastu. Endise le
pingu lõpetamise järele tõuseb küsimus:
kui kaua ja missugustel tingimistel meie
mantsus sarnast abiandmist edasi peab
toimetama?"
Sellest on nn ha, et Eesti walgekaard
lased Eestiniaa rahwa kulu! Wene wastu
rewolutsiooni toetamad, toetawad uundugi
liitriikide nõudmisel, kes aga neid kulusid
omast taskust ei maksa, naid selle Eestimaa
„armele panemad". Edasi kirstltab seesama
leht: „Wormilisest küljest otsustades ci ole
malitsus praegusel ajal ka õigustatud en
)ise lepingu lõpetaznise järele, niis oma
tähtsuse kaotanud, Põhja korpust- mitte
ühte päema enam Loitma ja kui ta seda
teeb, siis sünnib see omawoliliselt".'
Tähendab, malgekaardlastd tnnnistawad
tse, et nende malitsus omamoliliselt asju
ajab, ilma et ta selles asjas ta todanliste
poliitiliste parteidega rehlendaks, rääki
mata meel töötama rahwahulkade arwamise
tähelepanemisest. Töörahwas sureb uälg«
mitte üksi wangikodades ja laagrites, maid
ka liikumise juures.
' Mis Walae Eesti poliitiliste erakondade
Vahekorra Wene walgekaõrdlastega tera
maks ajab, on pääasjaliknlt apoliitiline
külg". Sest leht kirjutab paha ette ai
mates:

„P.õhja korpuse kokkusead on mäga mit
mekesine. Selle süda wõi algelement seisab
koos teatawasti nendest oDwitseeridest ja
walgekaardlastest, keda Saksa okkupatsiooni
zvöimud Pihkwas kokku kogusid, ja korral
dasid ja kes enamlaste esimeste pussipäu
kude järele üle meie kodumaa rööwides
ja riisudes laiali malgusid. Nendest soja
wäe jatistest korraldati Eesti ülemjuhataja
-juhatusel meie sõjamäe seljataga, selajal
kui ägedad wvitlused kogu liinil käimas,
enamwähem korralik sojawägi, keda 'siis,
kui waenlane meie mägede poolt piiridest
wälja oli aetud, pääasjalikult Rarwa fron
dile saadeti. Rüüd on see mäeosa meie
mägede aktiiwsel toetusel 'edasi liikunud sia
abil mõned strateegilised seisukohad
oma alla wõtnud. Uhes edasUiikrunisega
oNi Wene korpuse'arm ja kokkusead märksa
muutunud ja suurenenud, missugune asja
olu meile tähtsuseta ei wõi olla.
Peab tähendama, et Põhja korpuse kok
kusead, iseakams.vhwitseride koosseis üle
üldise suüre saladuse. katte alla ou marjaLud. Kes- on need juhtimad jõud, missu
guses mõttes ja k.uidamiist nad sinna on
pääsenud, on seitsme pitseri taga seisew
saladus.

Kesknädalal, 16. juulil 1919. a.

'/*.c'F
jetega (noorsoOM laste pahem tiiv) sõja
vastasele seisukohale asunud. Nähtavasti
oskavad nad vähe rohkenr eit? aimata,
et nläng, mida mannerheimlased alata
mStlewad, maale liig kalliks maksma
Vheb. Põhjusteks on mitmed asjaolud.
Ehteks kokkupõrkamised Wene põhza ar
-meega, mis küllalt selgesti näitab, mis
sugused tagajärjed maa saatuse kohta ole
mas, liti Rvdsjanko või Koltshaki Lao
lised lnehed Wencmaal walitsuse etteotsa
-saaksid. Teiseks ei ole maa sisemine sei
sukord kallgeltki mi hiilgav za kindel, ct
sõja kordaminek sellestki küljest garantee
ritud oleks. Alalised läbiotsimised ja
kinniwötmised tõrvad tagajärgi nähta
male, mis valitsusele näitasid/ et vaen»
lane tal üsna külje all on ja et see ta
elule kardetavam wöib olla, kui kaugemal
Piiteris olew. Kolmandaks, hale lüüasaa
mine Karjala-Annuses. See lüüasaamine
oli nii raske neile, et nad igasuguse sõja
himu kauemaks ajaks kaotasid.
Presidendi valimisel, ühinevad nähta
waPi sotsialistid edumeelsetega, kes prof.
Stohlbergi kandidaadiks üles seadnud.
(S. on endine maapäeva esimees, noor
soomlane.) Wanameelsetel on Manner
heim ja ko. Wanameelsete .lehed kirjuta
vad, et raskem õnnetus maad tabada
ei või, kiu Mannerheimi presidendiks
mittevalimine. Et ühist kandidaati ei
ole, siis v ib ette arvata, et Stoh!bc/g
valimistel läbi läheb. Igatahes saab
tulevane nädal Soome poliitika kohta
niihästi sõja küsimuses km 5a maa tule
vase valitsemise mõttes otsustavaks.
Soo m e walit s u s e hoolitse
mine Weue walg e t e e e st.
Wiiburi litberinaugu toitluswalitsus
laskis Rauli komiteel kõigile süül ck
watele '.venelastele toitluskaardip wnda.
Raulis loetakse WOtemaalt siunasüittmd
umbes lücO inimesi. Weue piiriäärsed
tvalged palusid «Sooir.c walususi neile ra
halist abi andfl lenva ostnusers.
Soome, t r a a w l o,r hut k a
s a a n u d. >
4. juuUl tuajits .srnigo- reidil seisew
traawler „T. l", sattus siiibutccd puhas
tades uiiini ot a. Traamkr laks silma
pilk pääle miini plahwatust põhja 15 sulla
iügawuses. Plahwatuse uppus
ära 2, haawata sai 3 inimesi. See on
juba teine Lraawler, mis hukka on saanud;
'.Linud kuul uppus traawler „T. 7" SeiWaste tuletorni suures.
Lahku w a d.
Stokholmi zöudis Ainerika olcani kontr
mimilaew, mis Helsingist umt„a oli sõit
„ ulid, millel 9ü madrust 5 ohwitseriga
päal oli.
Weiiemaa.lt,
Pa lgattürmide tõsimiue.

Äeskametiühisuste ajutine büroo määras
tüige tööliste ja' teenijate palganspnn 60Ö
rubla arõrra tõsta, nii et uue normi järe
le kõige madalam palk 1200 rbl. kuu'?
oleks, ja kõige kõrgem Mitte üle-õbbOrbl.
ži tõuseks.

Llm. Gsnfhin Moskwa lomendaltdiks.
**
INoskwa konwndant slm. Jershow-Aowa
lewski lasti haiguse tõttu ametipnhkusele.
INoskcka komendaudiks nimetati linna
sõjawüe ksmwissaar slm. Ganshin.
Punasewäclaste perekondade leiwanorm.
Aäesolewa 1919. a. esimesel poolel on
punasewäslaste perekondade leiwarahaks
wälja antud üle miljoni rubla. Ja kui
mõnes kohas tähendatud perekondade eest
hoolitsemine lonkas, -siis tuli see sellest, et roa

litsuse korraldused paiguti alles läbi wii
mata \a puudulikud olid. Selle tagajärjel
jäi rahasaatmine paiguti seisma. Nüüd
peab söjawäe rahwakommissari käsu järele
kreisisõjakommissar kohe pääle mobilisee
rimist sellekohased nimekichad muretsema.'
Uhiskondlise hoolekandmise kreisi-jaos
kandades organiseeritakse uurijatesalgad,
kes peawad wallad. läbi käima ja kohta
des zärele waatanm, missugune on punase
wäelaste perekondade seisukord.

Kreisi -nõukogu rahaosakond peab alati
raha teatud määrale tagawaraks. pidama
ja leiwqnormi arwel wälja andma. Kui
2 nädalat pääle mobiliseerimist punase
"• .«-.V-V'v* * 1 '

väeta sö perekond leivaraha ei ole saa
nud. antakse viivitajad kui söMastd
kohtu alla.
Piiramise-seisukord linnades.
. Aiiew, Odessa, Nikolajev, l?erson ja
poltava on piiramise seisukorda küulutub.
Anrnlaewa hukkasaamilu.
Ajalel/ele teatatakse 25.
juunit AonstantinopoUst, et mere!
Plahvatuse järeldusel aurulaev „Rion"
hukka sai, mis Arimmist sõitis ja millel
kaup ja reisijad xääl olid. plahvatus
sündis masina jaoskonnas ja oli niivõrd
tugev, et laev poole tunni pärast põhja
vajus. On palju ohvrist.
Walgete laagrist.
Bolohowitshi bandede elajalikknsed.

Keegi punaseväelane, kes Oudowa laat
saretti meie vägede taganemisel maha
jäi ning alles nüüd mõne päeva eest
Ostrowi jõudis, jutustab meie kirjasaat
jale muu seas järgmist: Pihkvas ja teis
tes kohtades tarvitab Bõlohowitsh au
väravaid, mis kohalikkude nõukogude
poolt revolutsiooni pidudeks krantsidega
olid ehitatud, uüüd -poomise võllasteks.
Esime el paaril nädalal toimetati ülespoo
misi avalikult, kus ainult Pihhwas üle
203 kommunisti ja nõukogude teenija üles
poodi. Need aga, kes neil iseäranis
südame pääl olid, seoti hobuse sappa ja
veeti siiis linna uulitfät mööda ümber,
kuni sellest enam muud järele ci jäänud,
kui verine lihatomp. Bolohovitsh oli
isikliselt sarnaste koleduste kordasaatmiste
juures ja tundis nähtavasti sellest väga
suurt meelehääd. Kui „batka" Voloho
vitshil korda oli läinud Oudovas kedagi
seltsilist Trnsowat, Piiterist, kinni napsata,
siis 'hakatud teda höhe koledasti piinama.
Kui seltsllinc Trusowa ennast maha lasta
palunud, siis vastanud „batka" Bolvho
lvitsh,' et «sinu pärast on palju ohvrid
hukka saanud ja sind meie ju maha ci
lase". Niisama on Rosowa liuna kõman
dandiga sm. ümber käidud.
Ohvrrdele seotakse harilikult.juva vat^gi
majades silmus taela.

. tes-ted..
kibele ettepaneku Temeni ringkonna pärast
kokku leppida, korral otivstad
iii oiu st, 14. juulil. PraeguM Ojöl ksuwerents ise selle küsimuse ära.
arwatakse, ct sõjakäigu plaau Nõu»
kogude Ungari wastu täiesti
Tõsiste korrtustc ootel. .
körw a l e jäetakse.' Inimesed, kes seda
Mõskma st. 15. juulil.
küsimust hoolikalt uurinud ja seisukorraga teatatakse,
et kaubalaewade nieeste tvo
tutwad ou, tõeudawad, et rahukonwerents tõrge ühes toiduainete spekl
Ungari walitsust ajutiselt tunnistab _ja esimese tähtsusega tarbeainete hinnad
paluwad teda saatkonda saata, kelle kätte nrata kõrgele ou ajanud. Aiamili,
rahuleping Ungariga antakse. Wenemaa munad ou suuremale' osale elanikkudele
blokaadi ärakaotuse suhtes on Amerika täiesti kättesaamata. Riided, seep ja klaas
saatkond sellel seisukõhal, et seda ära kaup on turult taieste kadunud. Uja
wõtta. ci jaa, sest et seda olemas ei elc. leht Times" armob, seda teadet tuue«
ct fui abinõu ei leidu, mis hindade tõusu
Spekuleerimine enamlusega.
i takistaks siis wõib kõige tõsisemaid kow
tusi oodata.
Lioni fty 14. juulil. Jtalia on
omawiisi rahukvnwerenisi „täitmata laps".
LLcel läks asutaw kogu.
Just sel silmapilgul, kui liitlased otsus
Min s k i st, 13. juulil. Warssawi
tasid Austriale rahulepingut ette panna,
„Waba
Sõna" teatab, et Jcrusalemmas
nõudsid Jtalia saadikud lepingusse uute
on
Juutide
asutama kogu walimised wäljas.
paragrahwide mahutamist, nulle järele
Austria konzessioouid Tentsmos' Jtaliale Naisterahwastele anti lvalimiseoigus. Or
peab antama. Üleüldise arwamise järele tvdox (alalhoidlikud usklikud) juudid teata
mängib Jtalia vnneinängu, püüdes liit sid, et nad malimistest osa ei wüta, sest
lastelt saada Jda-Asrika maaosasid ehk et nemad naisterahwaid kodanikkrldeks
mõnda muud territoriat, tasuks sõjast osa ei pea.
Lepiwad kokku.
wõtmise eest. Selle juures ähwardab ta,
et Apenini poolsaare elanikkude petmine
Berlinist, 14. juulil. Wahe
enamlise liikumise esile kutsub ja- endise rahule sakslaste, austerlaste ja lõuna
lepingu uuendusele Saksamaaga wub flaamlaste wahel -on alla kiljutud. Lõuna
Jtalia nõudmine on iseäralise kommisjüni flaamlased peawad esmaspäewal 'kell 6
kätte Miwaatamiseks antud.
õhtul Klarensentist lahkuma' ja demarkat
siooui joonele taganema. Austria mäed
Eestkostjad;>ol: rahul.
mõtamad Klarenfenti Unna' oina kätte.
Lionist, 14. juulil.— Liitlaste ülem PäÄe selle algawad läbirääkimised majan
nõukogu tegi poolakatele sa tshehho slowak- duslikkudes küsimustes,
Jõudsid arusaamisele.

! reformid need kõrged ideaalid, mis tööliste
! riigi paremate-jõudude poolt inimkonna
j aateilma teostamiseks ülespantud, seda
«Tagasiandmist ei ole"
j mõrd mek tulewiku elu kristaUiseeriwad,
Lugesin „Edasist" kongressi klnüll !et meie loik hädad ja puudused kõrwale
tust ja tahtnlata tekkis mulje, et ilmas ! paiskame ja wõimsalt raiudes rada
' kultuuri 4poüul mi imaks wöitjatena
imefi sünnib.
i oina sihtide juurde aateilma mälja tulerne
Mis sunnib Peterburi komiteed?...
Seltsimehed, kes teie wast imedest roh ! Parast kõnet ol'd inõttete'ivahetused.
kem huwitatud olete, kes eh! mõnikord, s PeSb termita ma noori algatajaid, kes
püä seljas, päikese warjutust olete uurinud "teaduslikkude kõue-öhtudele aluse pauuud. »
ehk mõttes Marsi pää! karu jahil käinud, Need saamad tugewateks mahelülideks
»ärge laske parast silmapilku mööda minna— olema kultuuri edenemise alal.
Nõudmine „kereukade" järele Niias.
uurige kongressi püewakord läbi!
Jääb ainult soomida, et hulgad Mälguks
Peterburi
komitee
korraldab
kongressi,
tähendatud
küne-ohtutele mis järjekorrali
Dwinsk, 11. juulil (Rosw) Riia
Peterburi komitee on päewakvrda wõtnud kult iga laupäcma õhttü saamad korral
ajalehe „Jaunas
! datild. ,
nõudmine „kerenkade- järele Riias tähele kõik otsustainist ja lahendamist nõudwad
küsimused,
kuid
ws
on
Keskkomitee,
Mda
Sest
kaunim eluwara teadus see
pandaw, kuna aga kauplused tõrguwad
meie
saadikud
kewadel
Luugas
walisid!
meie
igaühe püüd olema.
wastu wõtmast Saksa rahasid.
/Kas tema mitte ei arwa tarwilikuks
5? . K
kongressile arnanda omast tööst?
Kes tohtis meie hulgast Zeskkonntee
Lestist.
Toimetusele saadsfud
käsule wastu panna (meie ise zn tvalifimr
selle enesele juhiks) ja tema wõttis meilt
ksrjasadus.
Teadaanne panlwaligide wahetamise asjus. kõik paremad seltsimehed, kõik rohkem,
E T. K. rahwuswahelise ühduduse wa wäljaarenenud jõud, wõttis arwele parteiEesti kuliuur-harib us walitsuse kirjastuslitsus annab sellega kõigile, kes lise töö jaoks, et nende juhtijaks olla.'
konna poolt on toimetusel? j.lrgniscd
asjast huwitatud, et läbirääkimine walge Keskkomitee pidi Eestis Hworahwa stoitt-s raaut. tud saadetud:
tega pantwangide wahetamise asjus katki muuni tegewuse kontroleerijaks 'vlema ja>
£'c sia a x e Aad u. Alasti. 3luv
jäi, sest et walged õigeks ajaks vnra esita ühes sellega ei tohtinud ta ka Eesti osalonde !
kirjandus nt. 5. li»ind S rbl, v
said kokkuräägitud kohta ei faatnub ja ära unustada.
Eessaare Zta du . Halal. Ilu
[elajal, fui meie esitajad neid ootasid ja . Selle töö kohta oa, meil aruannet tar kirjandus nr. 2. I}tnP2 rbl,
meie wäed ennast passiiwsekt üles pidasid, mis keskkomitee peab teatama, niis on
Eessaare A abu, U) iim u e
punaste wügede seisukohtade pääle pääle ta selles mõttes korda kuna aga pau k. Ilukirjandus nr. 1. l)ind 3 rbl,
tungimist algasid. Seda silmaspidades olid niisugune asjade seisukord, wiib parata
U. Sõfo jeiö, K ir ö -j a m õt s 1
meie esitajad sunnitudjtagasiWitma walgetele mata mõttele, nagu ei tahaks keskkomitee
{u
s. Ilukirjandus nr. 7.
oma malijatele midagi shlgitawat öelda,
protestikirja saates.
A.
IP afma n n , Jtnpet i a 11 s «
Nii jääb 'siis paillwaugide wahetamise maid mõtleb, et parem õpetaja mnisil toi nt us. Töörahva kirjandus nr. 4'. hint>
küsimus praegu weel lahtiseks ja waheta metada, kes armastab ainult mötta.
3 rbl.
Seltsimehed! Tövrahwa loogika nõuab
mine saah mõneks ajaks edasi lükatud.
Kotnm u nt siline lü Inter
aga, et kes wõtta armastab, andma
Rahwuswahelise ühenduse
it
atftott
a a l. Toim. H. j) öög s! walitsuse juhataja: M. Traknt a u n. peab, ja sellepärast on teie kohus tong tn att n. Tvör zhwa kirjandus 7.
resstl? aru anda omast tööst!
!)ittd 3.50 kop.
Sekretär: E. H ä r m.
Partei liige.
l)r. A. Aleksaud r o w s k i, Lu »'
Üheks Eesti walgekaardlaste võitluse abi
gem i s e terwis h o i d. Õpetlik kir
nõuks enamlaste wastu
jandus nr. 1. Hind 50 kop.
Kultuur j« haridus.
on see, et nad elanikka enamlaste wastu
t. Trotski. Nõukogud e' w a
üles kihutamas seletades inimestele, et
litsis ja rahwuswaheline
Kõne - üht u.
enamlased oma eesmärkide teostamiseks
imperia l i s m u s. Töörahtva kir
parunile käest raha saawad. Selleks on
Laupciewal. 12. juulil sai W. S. E. T. jandus nr. 3. Hind 1.20 kop.
Eesti kodanlus praegu kõige kohasema aja Poliitilise klubi kollektiiwi poolt teaduslik
la g u efi mene 211 ai !K Asm
leidnud olewat. sest Jti rahwas ptaegu, sküne-öhtu, kui niisugune, korraldatud.
tr.untftlise 111 Intexttatsionaali täiöesaatwa
parunite wastu waenmine on. Sel sihll
Küne-õhtule oli paarikümne inimese komitee üleskutse kõige ntaailma töörah.
arwab siis ka Eesti kodanlus enamluse lwõrra ilmunud.
wale. 1. maiks 1919. Tvörahwa kirjan
„hädaohu" wastu,kergem olewat wüitlust,
Kõneaineks oli ..Tööliste riik ja Kul dus ur. 6. Hind 60 kop.,
„A lassiw v i t l u s"' nr. 7. Aom
pidada. Kuid ka sellega ei saa Löörahwast' tuura", milles sm. Jürgens elawalt ette
eksiteele wiiü.
Mudis teenused, mis on oltnid nähtuste mumstline kuukiri. Üksiku numbri hind
Põhjuseks, mida märkame rahwa massede
i Walgete kaotused.
i hingeelus, nimelt roidunud seisakut ja
Dwi ns k, il. juulil (Rosta)
! wäsimust. »
Waljaandja. Wenemaa Konl.
ajalehtede teadete järele on walgete kao
Lõpuks, kui kõneleja oma tunniajalises
Eesti Osak. Peterburi komitee.
tused lahingutes Wõnnu all 6.C00 ini . jntluses kõneainet selgelt ja piltlikult oli
mest ja 8 suurtükki.
> küsitanud awaldas ta Mku, et need suured Wastutawtoinletaja: Toimetuse kolleegium
V partsi eiu.

»
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