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Toimetuse kõnetunnid
on igat tööpäewal 2—3 õhtul.
Tel. 243-29.
Talitus on awatud
igal tööpäewal hommiku kella
10—4 pääle lõunat.
Tel. 663-89.
Talituse ja toimetuse adress:
B KOüTOpy ra3. „Edasi", Il'Tp>
rpaa, CounaJiiicTiiqecKa-i y;i. 14.
(õ. HuaiiOßCKafi)
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Tellimisi
wõetakse wastu kõigis W. S.
F. N. Wabariigi Posti asutus
tes, Põhja Keskürjanduse büroo
(lühend. posti
osakonnas nsiporpaa, Üpocn.
25 0;IT. No I ja Sewtsentro.
petshatjü Kreisi ning Waüa
Agentuurides.
Tellimiste hind:
1 kuu-16 r., 2 kuud —36 r..
3 kuud 54 r.
Adressi muutmine 1 rubla.
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Kesknädala!, 3}. juulil 191). a.

i-šäemaäiSii ?,

Funane wäsrina.

annab sellega Ucba, et 1919. acsta teise semestri ;üäle õpil öte w?stuwõtmine,
Teated 28. juulil.
seniajani awatud os ikondade, kui ti uveste fuüf.Ea-maJemadlifa ja fvdle
ajalooteaduste osakondade põäle alanud on.
Põhja Väerind.
Õpetuse algus 4 mal augustil feü 8 hommiku. Uute õpilaste wcs»
Aunuse
piirkonnas, Osero
tvwõtmine iga päew kella 9st hommik, kuni kella Bni <htu Ülikool Kantseleis.
sihil
w
tsid
me
e
w'ed mitmed külad ära,
(U) 5a r, 1 liin. 52). Reetor: 21 oolcftf ch » f.
mis T hukujewist 25 wersta idapool.
Teistel sihtidel eelwcie s. lkade luuramis
käigud ja aeruplanide tezemujed.
Slm. Lenini wasfrsed Brnsrlla ajahirjsnlhu
Lääne wäerind.
Lüsmesfs püäie.
A ar j a I a m a a t i b o t andis waen
Hiljuti pani üks Amerika ajakirjanik ja jütkawad fr ba meiega edasi: attawat lane mõnes kohas meie mägedele tu d.
raadio kaudu slm. Leninile wiis küsimust Denikini ja Koltshakki, rnsuwad Mürinani
Nar w a sihil, Tilli piirkonnas
ja Arbongeli, tühjcndawad ja purnstawad Amburilt 15 wersta pöh a-idoroo! löö i
ette, nende püüle wastust Küsi
mused on järgmised: 1) On Venemaa Ida Siberit, ktis Vene talupojad rööw w enlase tormijo kud tagasi. B l:i raud
Nõukogude wadariik mõnda wäik.st cl)* liteke Jaapani ja Pöhja-Amcrika Uhis teel on mölenülxool soomusrongide tsge
suurt muutust oma esialgses walitsuse riikide kapitalistidele kangelaselitult
wus. pihkwa piirkonnas asu
programmis wälis- ehk sisepo'iitikas roõi wastu panewad. Meie edaspidine polii mad meie wäed waenlase päälerchumise
majanduslikus programmis ette wötnud, tiline ja majandusline siht kõigi rahwaste, surwel uutele seisukohiile. mis strugi-Be
kunas ja missuguseid? 2) Missugune on nende hulgas ka Uhisriigid ja Jaapan, la ja jaamast 15 w-rsta lõuna-ida ja
Venemaa Nõukogude Vabariigi taktika mastu cn üks: kõigi maade tööliste ja Porhowist 20 wersti pehja-läänepool.
Afganistani, India ja teiste wälsaspool töötawate hulkade weunalik ühendus ilma Pihkwast lõunaidapool u?ötsid meie
Venemaad olewate muhamediusuliste suh erandita.
mitmed !ü ad ära, mis Podseuist 10 wersta
4) Tingimised, millega meie walmis oleme
tes? 3) Missuguseid poliitilisi )a maian
õunapoo! pihfruasporhomi liinil.
duslisi sihte wurote icic Uhisriikide ja rahu tegema Koitjhaliga, Denitiniga ja Teistel jaoskondadel kuni Gjuowini su
Jaapani suhtes. 4) Missugustel tingi Monnerheimiga, oleme meie täiesti kindlalt, wud meie mäed tugema Vaenlase näüle
mistel oleksite teie walmis rahu tegema selgelt ja kirjalt eit mitu korda teada and rõhumise all porhwi-Ostrowi maantee
Koltshaki. Denikini ja Manncrheiuuga? nud, näituseks, Boullitile, kes meiega lnnile.
6) Mis oleks Teil weel Amerila selts läbirääkimisi pidas sa minuga isiklikult
X) witi f 11 piirkonnas» NowoMoskvas Uhisriikide walitsuse nimel, kir Swenlsjanõ sihil edeneb meie mägede edasi
kondiule arwautisele teatada?
minule ettepandud wiie küsi jas Nansenile jne. Ei ole meie süü, kui tungimine kiirelt. Alolodetshns si muse püüle kirjutab ilm. Lenin tiri Uhisriikide sa iei te walitsused kardawad h i 1 meie eelmäe salkade luuramiskäigud.
gimisel minule kirjaliselt aniud lubamisel, ne?d dokumenta täielt nralöada, warjawad N o w v g r n d i sihi i. Neemanist %>' hja
et minu wastus täieliselt trükitaks ena rahwa eest tõde. Tuletan ainult me e pool, asuwab meie wäed waenlase xää'e
mas kui Ibo ajalehes Põhja-Amerika pchitingimisi meele: meie oleme walmis röhumise surwel külade liinidele, mis
Prantjus ja teiste riikide kõik wõlad Stolbtfcft 15 wersta põhjapool. Ncemcm'st
Uhisriikides.
1) Nõukogude wakitsusel ei olnud refor maksma, kui rahu tõsine on ja mitte lõunapool annab wacnlane meie seisukoh
matsiovniline, maid rewolutsiooniline pro ainult sõnades ei seisa, s. o. et ta worrni tade pääle elawalt tuld. 1 uitinetfi
gramm. Meie rewolutsiocnitises program» liselt allakirjutud ja Inglise, Prantsuse, sihil wöcti meie mägede poolt Turow
ära. ohilewi- p o d o ! s k i si mis oli üks üleüldine punkt: mõisnikkude Uhisriikide, Jaapani ja Jtalia walitsuste
poolt
kinnitub
oleks,
kuna
Denikin,
Kol
hi
l
wõtsid meie wäed, pääletungimist
ja kapitalistide ikke kukutamine ning töö
tsha',
Mannerheim
ja
teised
ainult
mängu
jätk.t:s,
nntmed külad Ivz, mi» —pn
lamate hulkade wabastaminc nendest kur
jarkist 10 wersta pdhja-idapool. Teistei
najatest. Seda programmi ei muuda meie kannid nende wainjuste kaes on.
5) Mina tahaksin Amerika seltskond sihtidel nmutuseta.
kunagi, kitsikud osalised abinõud, mis selle
likule
orwamisele järgmist teatada: kapi
programmi teostamiseks sihitud, on sage
Lõuna wäcrind.
talistide
kokkulangemine on möödapääse
dasti muudetud. Nende üleslugemiue tar
mata.
Rewolutsiooniline
teadmus
hulkades
poltawa piirkonnas Aon
witaks terme raamatu. Nüitcm ainult,
et on weel üks üleüldine punkt meie walit kaswab igal pool. Sellest raaguvad tu stc ntincgradi sihil jätsid meie wäed wcit
suie programmis, tnis kõige suurema arwu ha iided märgid. Kapitalistid, kodanlus iufe järele Kenstantinogradi m?ha. h o r
üksikute abinõude muutmist esile on toonud. wõiwad nendele parematel juhustel sotsia kowi sihil jätsid meis wäed waen
See punkt on kumajate wastuhakamise lismi wõitu pikendada ühes ehk teises lale päälerõhumise surw<l Iskrorka jaama
mahasurumine. Ainult selle järele, kui üksikus maas, meel sadatuhandcte tööliste maha, mis poitawast 40 wersta põhja
kurnajad, s. o. kapitalistid hakasid aren ja talupoegade häwituse hinnaga; kuid idapool.
Korotshani sihil wõtsid meie
dama oma wastupanekut, meie hakasime kapitalismi päästa nemad ei suuda, selle
süstemaatiliselt neid suruma kuni terroo asemele tuleb nõukogude wabariik, mis näed päületungrmisele asudes
rini. See oli proletariaadi wastus sar annab möimu töötajatele ja ainult tööta küla ära Aorot hist lv wersta põhjapool.
Nowo-Oskola sihil wõeti meie
naste kodanlaste süütegude wastu, nagu jatele. Rahwuswaheii e nõukogude waba
riigi
wõit
on
kindlustud.
wägede
poolt wsiideldes mitmed külad ära,
salaleping Saksamaa, Inglismaa, Jaapani,
Wäikene kaunistus lõpuks: Amerika
mis wersta idapocl.
Amerika. Prantsusmaa rahadega tihehho
tvoroneshi sihil tulewchetus
slowakkide ostmiseks. Saksa ja Prantsuse kodanlus petab rahwast, kiitleb wabadust,
rahaga Nkannerheimj, Denikini ja teiste sarnadust ja demokraatiat omal maal; Lorisoglebsii )a Balashowi sihtidel jõud
kuid mitte see, mitte ükski teine kodanlus, ud meie wäed, pääletung mist arendades,
osinnne j. n. e.
mitte
ükski walitjus ilmas ei woi wõtta külade liinile, mis Boriscglebskist Lo—ss
2) Meie Nõukogude wabariigi tegewus
mastu
wüistlust meie walitsusega tõsise
wersta tdapoo!. Ramoshino piir
Afganistani, India ja teiste muhamedi
wabaduse,
sarnasuse
ja
demokraatia
alus
konnas
peawad meie wäed ägedat
liste maades wäljaspool Wenemaad on
samasugune, kui meie tegewus rohkearwu tel. Ütleme, et leping kindlustab meie wõitlust waenlase suurte jõududeg', Aamö
usuliste muhamediusuliste ja teiste mitte walitiust ja ükskõik missugust teist ma shinost lv wersta läänepool.
Wene rahwuste keskel Wenemaal. Meie litsust wahetuse wabuduses. walitsuse
Zda wäeriunalt
igatpidi aitame igat rahwust ifefeiswale nimel brosl üüredega saatmises, mäljaantud
ükskõik
missuguses
keeles
ja
sguks
selle
ižuteiõ
ei
ole
tulnud.
wabale arenemisele, nende emakeelse kir
janduse kasw. mist ja laialilaotamist, pro maa seaduste tekst, põhjusscaduse tekst
pangadeer.mc ja seame sisse nendel meie seletusega tema paremusest teistega
reldes. Aiittc ülski todaniine malitsus
Nõukogude Põhjusjeadnst.
>Vü!zamas!t.
3) Uhisriitide ja Jaapani wastu seu maailmas ei julgeks meiega sarnast rahu
rame meie kaige esmalt poliitilisi sihte, et list, tsiwiliseeritud, wabat, sarnast, demo
Äahwuswaheliue tõõtõrke ltikum ne.
tagasi tõrju!a nende alatut, kuriteolist, kraatlikku lepingut teha. Mispärast?
moskwa st, £B. juulil. Rootsis
rii uwat, ainult oma kapitalistide ri asta Sellepärast, et tõik pääle nõukogude ma
mijeks pääletungimist Wcnemaa lttstne, .hoiawad hulkasid surive ja peituse on töö.iste k.sl l t lukumist n a;?n
pääle. Neile mõlematele maadele oleine abti t nui. Stuib suur iöda J 914.—1916. usliku! Al l n.ärg Tüöli.ed seadjad
ud nisi üles töep !ga tõstmi e ja töö. ja
meie niitu kord ja puhutiselt rahu paktu- a. purustas juure pettude. ileui n.
Mhcuduje
Aodunlckud Rcotji lehed
2ü.
JiUuU,
1919.
üNUÄ, tuid weuiuu et o.e meiie wast^nudg

teata tvad, et (Trelkborai gummiw bnku
töölised sellepärist tõrkuma et
eti.rrõtj.iö nende nõudmisi tööpaiga tov
gend.se as;us ei täitnnd.
Trüki ööliste konflikti kehtr
lehed: kokkuleppe csjus zu
h tas waiitjuse woiini? riigisekretäär Ra
denius. Tema katsus kompron iss-ette
panekut teha töö n'j te jt töötis.c eel»
nõude wahel. K ik punktid, mis läbiräa
kinise korrasse puutusid, lük ti tööliste
poolt tagasi. Seik järele seletas Vahe
mees, et edaspidikd lä. irLäkiu.ised assata
on ja k igi märki e järel läheb asi kuni
airahfe kotkupcrkmi".
Berli n i st, 20. juulil. Siemensi
iDubrlfa kümnetah nde tüdit e lahtilask
mine täi 20—30 tub nde teiste sellesama
tööstusharu töölijs tööt rke esile. Mõnede
tucl atc ettepanek, töö! rget seniks edasi
lükata, kui läbirääkimiste tagajärjed mai?»
ritu Valitsus.ga teadr saah.kse, lükati
t g si, sst et V briku trolit us tööliste
nõudmist kõigi i htil state uuest tog siVõtmises c, täitnud. Masinate h tule te»
haste Borsike mötirkes ei ols muulasi ette
tulnud. Va t r. >. et kõigis Berlini me
tal i ümbertöösmse ted '.stcs t.ötürg: lahti
! puhk-b.

Uhciajal inetauitoültete liikumiseza on
ic terwel Saksamaal tewgrahwt ja tele
foni teenijate liitumist üleüldise tööt rke
häüks märguta. P hjust selleks and s 87
tvl-fo.it jc ieie;irat)iui aindni u lahtilask
mine Borunis, ct nemad ülemuse korral»
duse wastn 21. faulil tööle A linunud.
Tclicõ röösised nõudsid nende l.öle togasia pöörasid ieUcõ asjas ta Satja
maa posti-telegrahwi ministri Wisbergi
Wümane wastas, ct rraegustes
tingimistes' oleks töötõrge kuritöö Saksa
rahioa wastu ja sellepärast olla mitte
töölellmujate lahtilaskmiu.e seaduslik. Selle
ivasuafe pääle tuulutasid Berlini tele
grahwt- ja postt-amemttud uyepäewase
töötürle wälja, luis ka kohe algas. Läbi
rääkimistel posu - telegrahwi walitsusega
nõudsid r rkujad tahtilastute tagasiw tmist,
kes suuremalt jaolt wanud ametnikud sa
perekonna inimesed. Töölised nõudsid meel,
et lahtilastutele palk nende lahrilaskmise
aja ecft wälja maksetakse. Kui kolme päewa
jooksul need nõuded ei tai. ea, aigal ter»
wel Saksamaal üleüldine reiegrahwi-amet
nikkude toötürge.
io u i st, 24. juulil. - Bonar sew
teatas alamkojas, et seisukord söekaewoa
dustes muutuseta vn. Nothinghamjhieres
on toikCrui ate arm suurenenud.
Liitriigid ja Nõukogude Uugakl.
Lio n i st, 28. juulil. Wiie n3iu
kogu tänahommikusel istumisel arutati Un*
gari lüsi must ja abi, mis tarwis Rume
uiale anda. Nöutogu wSttis otsuse westu.
mis raadiotelegrammil Bö'a Kuni walit
susele ja kõigile teistele teada antakse.
Rahu Ungari rahwaga on seni wõimata,
kuni Ungaris wa litsust ei o'.e, kes tõeliselt
terme rahwa tahtutiit awa daks ja kes
tema päalc pandild kohustusi täidaks. Et
BHla sktlni poolt loodud riigikord nendele
tingimistele ei masta, wõtab ülem nõu
kogu omale öigtlse tvastawaid adinõufib
tartvitusele wõtta.
Nõukogud Ungari wöit rumeenlaste üle.
Ungxi mägede ülemjuhataja annab
järgmist teada: .Et nendesse maakonda
desse minna, mis teisel poo! Tissa jge
ja mis Parist rahukoumerentst määruse
särele 13. juulist meie kasuks
lälsid meie wäed 2ü. skp. mitmes kohas
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Tissa jõest üle. aga rumeenlased,
liitriikide kinnitusest hoolimara, wastu
panekut awaldaüd, sus tungis':me neile
Beschletti jörtre juures kallale a ajasin-e
neid taga Tokajast kuni
mööda järwe ida k llast. Meie tvõidu
rilkasie wägcde katse jäi suur arw mitme
sugust materjaali, suurtükta ja kuulipil
dujaid, wöeti ka hulk wange.
tublidust näitas üles ö. tööliste palk.
Me<e suurtükiwäe ja aeroplaanide ühisel
jõupingutusel läks meil s est raske üle
minek hiilgawalt korda, niisama w ulus
silla pääl. Meil oli tähtsuseta kaotusi.

Partei kool.
Kommunistlise partei orgsmfctfivonid
on mitmel pool nõndanimetatud p.rtei
fool,b awanud. Iseäranis palju wacvoa
ellel alal on pet rburis nähtud, kus partei
fooltõ ia s raioonis said org:nis:eritud.
Mmul ei ole sugngi teda, mis ivene
seltsimehed partei kooliga katte t htsid
s uda, k".id nüüd peetakse p rtei kooli
ideed Peterburis peaegu läbilukkunuks.
Mitmes raioonis on nad täiesti kii nip n
eud, kun. teistes uuesti cw.da mõeld fic,
Rahvahääletuse tagajärg ttleü.-SUesia-. kolm ndas aga wee! wäh gi hingitsevad.
Nagu programmi järele näha w(ib,
Nahwahäälctnse tagajärg Ulcm-Silesias
õpet L kie foolis sotsiclismi ajalugu, selts
on nähtawaoii kastiks otsus
konna- ja neid õpeaineid
tanud. Ulem-Silesia sünnitab selle järele
•cöt
hwa
seisukohalt w-lgustades. C>pe
iseseiswat maakonda, mille alla pea terme
katva
ei
ole
sugugi paha ja tasuta, selle
Oppelni piirkond kä'.b.
pärast peaks icö cnn ft mitmewlrra ära
;ta un:a. Et ega p rtei kooliga, tõepoolest,
Bnlgana saatkond Parisis.
Li on ist, 27. juulil. Täna, kell 8 piiteris äp.rdus on juhtunud, siis peame
hommiku, juudis Bulgaria saatkond Pa põhjuseid '.valjastpoclt õpekawa ?. o. ka
vpejüudude ehk öpe-adinõude
rist. et rahutingimisi maotu w tw. õpilasle.
uu rest, otsima.
Saatkonda wõttis wastu po'komni! An
teame, et igal asjal omad hääd
riee ja wiidi vutvmobiiudel Neily.
ja pah d küljed on. nii ka partei koolil,
i kes meie paremaid seltsimehi rewolutuoo
50VM2MZZlt.
j mli st tööst eemale kisub, et saa! etteluge
mist Pidada, nii et tuleb ühe seltsi nehe
Soomemaa presiderdi valimine.
seljast tihti kaks ja weel rohkemki nahka!
25. juuli! waliii 143 häälega
äri wõtt:» et kooli ed sitöötuda lasta, j
Soome wabariigi presiden
Niisugune üpeluse andmine ei saa ialgi
diks professor Stohlberg;
korralikult kesta ja kuulajad peawad, nii
Mannerheim sai 50 häält.
'
õe'da, tühjalt tagasi minema.
Helsingist, 26. juulil. Sise
Teiseks põhjus ks on muidugi, see mitte
poliitika küsimuste ju iseäranis sõja küsi
j
õige
siht, mis partei koolides juhtnöör.A
muses hoiab president Stvlsiberg selle poole,
et Soomemaa oma naabrtteza rahulisel on wõ.tud. Kooli pidid nimelt kandilaadi
ja kaasatundjad astunia ja et nendest kuu
teel wahelorda lahendama peab.
Pääle presidenti wuUznist oli Rootsi era lehk k hega rewclutsioonääri j. kommu
konna, wanasoomlaste ja parempoolsete . nisti ei s»a, ou arufaadaw. Niiwiifi muu
noorsoomlaste maaväena faabifittc aru ! tus kool kihutustöö kohaks, nagu s da ju
pidamine w -limiie tagajärgede üle Ot ammu ennem, (tihti palju paremini) flu
sustati Mannerheimile nimetud eratondude did, iseäranis eg, enesebarimise ringid
poolt, kelle landidaat t-.mu oli, telegramiu (t.orctit.eskije krushki).
Aliisuguseid tag järgi olem? mcie koo!:saota, lus koosolejad teda tänawad oma
dest k.i lõepoolest saanud, kuid see kõik on
kohusetäumije eest riigi wastu.
nii mähe, et lvoii asutajad sellega kuidagi
leppida ei wõi.
?.Nä!et-n seda erutust pvha
Walgete laagrist.
komitees, kus kooli kohta all kriij.sut. ti, j
Nõukogude Wenewaa ja llitriig-d.
Arhangelskis nnettamUfe
kihutustöö tuttu Inglise
wagede keskel mäss tõusnud.
Tapetud 5 Jnglise ja v W cuc
(w alge k a a r ti) ehwitser i,
Inglise parlamendis tea
tati 23. Huulil, et Inglise
wä e d Kausa f i a ft wälja v n
w i i d u d.
Londonist, £5. juulil. Reuteri
agentuurile tdeqTahrcccr.tn e elrhange!
v' Inglise jn 9 Wene ohmitseri «.pmNest.
Uks Inglise chlmf er u;tnaaamie
püölt. Teinu fcitfime:jci uu utjale,
kuid lasti jääl nv L;o, tn i . i nud L()
yarbi jooksja said.
kuulise ju uU sõtke jci i . • u y..ri>i
kuni föHalaewa „DespiU/ jn.
lo havlra za sur? pea.
MM •» %W •* r . >.

teated-.

Fžržöž eiifl.
Walgete

lvaige Läti a'uleht sin s"
seletab Rvd janko kaotusi tema walge
terror; järelduseks, nis tema felm
üga parLisua n f a l g a b ellu kut
sus.

Pihta j lehed teatawad, ct kindral Ju
denitsh Aolt ha?: poolt Balti rräerinna
maa- ja juhatas ks nimetud.
Pihkwa v-ar,a Aossi,:" teotad, et Ln»
wer-pa ha pndine Türgi pääminister) j
Tila T-P ih r surma OH n vistetud, aga
Oshawid-bei 15 a staks sunnitööle.
ivalge Liti „B lii as U? esi n esis" teatab,
et Aura,'a !e uusi öaksa wäeos si> on
Kultuur ja haridus.

wlnuö. ärspuru-wö rauöftte öiwt-z—««»
õienduseks. S Uia\eS tmÜMU»**
IHiitami piirkonnas.
Mäss Prantsuse sõj«wäeS JwliMli
Saksa ifeseiswate soH? a t<d»
häälekandja „Freiheit" kir utad vcrfaWest,
et Prantsuse sotsi listiks ajatehieto iw<
mitu päewa tähendused ilmuwad
suse sold tite mässust Toulousis.
listlikud saadikud mõtlen? d p uck mendv
selle üle arupärimine sisse anda. ,h»m«
anite" pikast kirjatükist selles asj s s»
tsensuri poolt ainult päälkiri ja seitse ndl
ärel jäänud.
munistlist ühendust, lõpetad!
miiting ..Internatsionaalega" ja seitsloud
pööras kehaliselt kui ka waim!i''elt ta«<tatult oma kodupaika, kus ootamas ted»
igapäiwsus.
Puhkepäewa pühitsemine waba loodus
harmoonia keskel oli sedawõrd muljendaw,
ct ta soowi südamesse jättis, peagi jälle
sinna tagasi pöörata.
Loodame, et meie ogaramad tegelased
seltskonna huwide )a waimu elu rawitse
mise eest hoolt kannawad ja nagu
hiline praktika näitas wcib see kõige
paremini õnnestada waba looduse rupeH,
kus ka peatset jällenägemist soowime.
O. K.

Kotttscrt-miitiug wabas looduses.
Pllhapäewal, 27. juuli! korraldas Pe
tcrbiiri W. S. Eesti Tööliste Poliitiline
Klubi wäljasvidu Oranienbaumi
metsa, kus Kroonlinna seltsilistega ühen
datud jõul k o n t s e r t > m i i t i n g toime
pandi.
Ettekandeid wõib kordaläinuks nimetada)
uid iseäranis ulistairad ouü kull slm.
S õ r m u s ' e wiiuli tootangud.
Muu seas saatis slm. Sõrmus pilgu
oma minewiku wangipvlwe Inglis
maale ja andis Inglismaa tööliste tcr
wituse edasi W.nemaa töölistele ning
awaldas lootust, et nad peagi oma käe
Kaunis suwe paew.
meile ühenduseks wälja sirutawad.
Pübapäewal, 27. juulil korraldaS
Slm. Reinw a l d , kes hiljuti Tal
linnast sõitnud, andis seletust Eestimaa Wassiili Saare Töö.iete Klubi mäljajõidu
Oranienbaumi rohelisse, mis oli üks kau
raske olukorra kohta.
Slm. Jkmelt' i kõne jäi ta haiguse nimaist sa märskendawamaist lõbudest,
mida tähendatud selts üleüldse on pakkuda
põhjuse! ära.
Waheacgadel mängis Kroonlinna puhk suutnud. Alguses näis küll kõik nagu
Zpardawat: ilm pilwttas, nagu tohakS ta
pillide koor.
Loodus oma rikkaliku iluga ja kauni õhtuks wihma lubada, kõneleja Jkmelt
ilmaga oli tõesti suutnud Eesti seltskonda ja töörahma wiiulikunstnik Sõrmus ei
kokku koguda 'uuremal armul, kui seda ilmunud kohale leinakahin publikumi
iaigt on olnud meil Piiteris, Klubis eht seas oli peaagu üleüldine, ning meeleolu
üsna tuiane, nagu itku, kui lootused mfu
nutjal.
Hulgad w tsid elawalt osa kontsert deks langemad, aga sellest hoolimata tõi
mmingust, kuio siin ja sääl mõis ka näha laulukoor mitincb laulud hästi
iniutsalku, kes metsa milus ahnelt õhku ning k.lchr organisaator Tonska lõi hästi
tl see m-ile tegewaid alt iwseid jõudus: alla neelasid joobnudena rohul lamasid ajakohaste ilutugemiste paladega ülenda
peab enim -. S.Ucft järgneb, et koel de kütta teised aga laagihimus lülades kartu lvat maimu puvlitumi meeleollu, ka «
puudunud muusikakoor, kes
esn.ärk sugugi ei olnud kiutide ehk ene e lite ja piima paale jahti pidasid, ehk
harimixe ringide aset täita, kuid et nendes melsa mööda uuaoes marjade ja seente suurepäraselt estnes. Slm. Jkmelt jäi
sendist metcod.t tarwit.ti, sellepärast ci ai eest hoolt kandsid.
haiguse tõttu i'.kagi ilammata, kuna ag>
! t>. nd ka uus niu etus siin n iougi.
Seesugune sport on üpris kasulik meie kõige humitamamaist publikumi „tõmde
uulnbri" ootest wiiulikunstnik slm. S ör
! p-rtei too! peab, kõ ge püült, just nii koltunud kehale kui ka maimule.
sama kui ig i teinegi 100 l töö-kco! olema,
mus üllatusrikkalt kohale jõudis, nir.H
Peab termita < a seltsilisi, fcüc
oma uülmekesiste ettekannetega publikum;
kus mille muul tõru . tega, tp-id ta teiste du.el neid elu mõnudusi saawutasime.
i .uime -le emasele meelteliikm etega tcgen u es i
Wäga soowitaw oleks olnud, tui seltsi meeleolu k ige kõrgema kraadini tõstis.
| tuub 0»... Iya töör hu u-11. ssi liige peab I poolt korralduse suhtes rohkem olets kut Aiihästi kunstniku lütttawad sõnad, kui k«
j tuusti wäijoarenenud olema wastastl-ssi - sutud teha, siis oleks me jcl õli nneliku! ta kunst jättis kõikidele järele tauni mä
Ija loodusega rröitle.na ja kooli eesn.äx: j päewal mast wöinud unustada 5a ueid lestuse
> niisuguseid jõudusi weel akti iwseid,! igapäised ärakulunud „neetud sabad", mi.
Mängiti ja tantsiti, kuni kõik scLeK
! tasu? toda ciigi.
l
bujüidust
wäga n hiUdatud oi id, uir.j
tohwi järele kogusid ja mis pub ikumi
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