
28. veebruaril tuli kohtumajas
arutlusele CARLOS ADRIÁNI süüasi,
kus nimetatud vabatmehe ja rüütel
THEODOR FEDERIK KLOPPI vahel
toimus arusaamatus vikont
GRUFFUD ANEURIN EINION DECADOSE
valdustes, mille käigus rüütel sai
kergemaid kehavigastusi.
Kohtunikuks auväärne vast Sutekile
määratud imperaatorlik THRACIUS
SENECA. Kohtunõunikuks oli
kirjutajate gildi kirjutaja KATINKA
WILHELMINA.
Saal oli täitunud kõiksugu
uudistajatega. Ka olid ennast sisse
seadnud mitmed auväärsed
aadlikud erinevatest kodadest.
Lisaks olid tulnud kohtumõistmist
vaatama ka paljud linnakodanikud

Rüütel esitas lisaks veel ka protesti,
et see teema uuesti arutlemisele
võeti. Oli ta ju juba saanud võidu
oma maavalitseja kohtus 2 päeva
varem. Kohtunik aga võttis
mainida, et eelnev kohtuotsus oli
õigustühine  süüdistatavat ei
kuulatud ning ei toodud isegi
kohturuumi.
Pärast väikest pausi tehti teatavaks
otsus. Carlos Adrián mõisteti õigeks
enesekaitse kaalutlustel.
Süüdistajalt nõuti välja 10 tulilindu
kohtukulude katteks.

reporter
Rutger Hugo Van Houten

ja gilderid.
Sõna anti süüdistatavale ja ta esitas
enda versiooni loost, kus hageja oli
teda kutsunud kärnaseks koeraks
ning teinud nilbeid märkusi (mida
me siinkohal ära ei too, aga ma
kinnitan teile – need olid vänged)
tema kaaslanna kohta. Lisaks oli
hageja hakanud tõuklema, samal
ajal oma sõimu jätkates. Härra
Adriáni sõnul asus ta ennast ja oma

kaaslannat kaitsma, lüües korra
härra Kloppi. Selle peale olevat too
lihtsalt kokku kukkunud ning
lebama jäänud. Vabatmees oli
seejärel kõrtsmikule tasunud ning
läinud oma teed.
Tunnistajana kutsuti järgmiseks
süüdistaja. Too oli tähtsust täis ning
nimetas eelnevat täielikuks
lausvaleks. Tema oli oma sõpradega
veidi pidutsenud, kui süüdistatav oli
kõrtsi sisse sadanud koos mingi
naisolevusega. Härra Klopp oli
läinud korraks leti poole, kui tema
teele jäi ette vabatmees. Too ei
olnud talle teed andnud ning
süüdistaja otsustas talle veidi
kombeid õpetada  oli tema siiski ju
kõrgemast soost ning eesõigusega.

VABATMEES SELJATAB RÜÜTLI
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Suteki võimud alkirjastavad
lepingu, mis ühtlustab
nägemusi edasiste arengu
kavade ja tegevusplaanide
osas planeedi valitsemisel.
Nädala alguses kohtusid printsess
ELENA ning kuberner HARD’ORI
volitatud esindajad mitmeid kuid
väldanud läbirääkimiste ning
arutelude järel kirja pandud
vastastikuse teineteisemõistmise
ning hea tahte lepingu
allkirjastamiseks. Piduliku ning
tähtsa sündmuse juures viibisid nii
printsessi nõunikud kui kuberneri
kohalikud ja ka IMPERAATORI enese
lähikonnast saadetud ametnikud,
kes olid aidanud lepingut koostada.
Leppe sõlmimisele eelnenud kuude
jooksul kohtusid printsess ja
kuberner kaaskondadega korduvalt,
et arutada sügavuti mitmeid Suteki
valitsemise ning elanike heaoluga

seotud küsimusi ja mõlemad pooled
pakkusid välja mitmeid võimalikke
lahendusi tõstatatud probleemidele.
Arutelude üheks oluliseks
eesmärgiks oli ka ühtlustada oma
nägemusi edasiste arengukavade ja
tegevusplaanide osas, et Suteki
heaolu ja arengu jaoks tähtsatel
võtmeisikutel ning ametkondadel
oleksid selles osas ühised
arusaamad.
Kokkulepe sätestab, et kuna Suteki
senine käekäik on olnud soodne,
soovib kuberneri ka edaspidi
usaldada printsessi otsuseid esile
kerkivate küsimuste lahendamisel,
jättes endale siiski õiguse vajadusel
sekkuda, kui Suteki ning
IMPERAATORI huvid seda nõuavad.

printsess Elena avalike suhete
nõunik paruness Leda Elvira

Eduardo de Mariana

PRINTSESS JA KUBERNERSÕLMISID HEA TAHTELEPINGU
RINDETEATED

KURGA
Pärast viimast raportit ei
ole uusi teateid saabunud.
STIGMATA
Vaenutegevus on kogu
rinde ulatuses olnud minimaalne.
Stigmata Garnisoni väed tegelevad
peamiselt piirikindlustuste
tugevdamisega. Toetusväed on
ebakindlast floorast ja faunast
puhastanud 23 uut farmi, mis
antakse kasutamiseks teenistust
lõpetavatele Garnisoni veteranidele.
Garnisonibaasis tervitatakse
Cadavuselt saabunud
täienduskompaniid, mis alustab
väljaõppega järgmisel kuul.
VULDROK
Leminkäineni süsteemis on
sagenenud äkkrünnakud ning
kohalikel Hawkwoodi üksustel on
olnud raskusi reididele õigeaegselt
reageerimisega, põhjustatud
sagenenud sabotaažijuhtumitest
laevastikus. Ametlike allikate
andmeil lähtub valdav enamus

sabotaažijuhtumitest
Shylkorilt  vuldrokide
kolooniast, mis Teldori
lepingu kohaselt peaks
olema neutraalne.
Vuldroke süüdistatakse

tõsises lepingu rikkumises.
Hawkwoodi Kosmoselaevastiku 28.
tiib sooritas sissetungi Hargardi
süsteemi, purustas vaenlase väed
avakosmoses ning maandas
dessandi planeedi pinnale. Vaenlase
vastupanu on piirkonnas maha
surutud ning rajatud tugipunkt
lisavägede toomiseks.
KOHALIKUD UUDISED
Djehuti 23. jalaväerügement on
lahkunud koos tagalateenistusega
täies koosseisus oma baasist
teadmata suunas. Väejuhatus on
lubanud avaldada ametliku
teadaande niipea, kui see on
operatsiooni turvalisuse huvides
võimalik.



RISTSÕNA

Paremale
2 Kuninglike kodade

arv (sõnadega)
4 Tulnukrass
6 Kirikliku ordu liige
9 Jõgi Sutekil
10 Planeet

Alla
1 Relv
3 Tööriist
5 Näitlejanna eesnimi
7 See, kes elab vees
8 Põhielement

On teada anda, et
vabahärra PERN SALMEK DE

DECADOSE võlgade katteks
korraldatav sundoksjon toimub 2.
märtsil kell 14:00 Palace de Sole
ruumides. Pakkumine on suuline.
Kohapeal võimalik tutvuda
hindamisaktidega.

Kirjutajate büroo
Williams, Shrum & Meeks

avaldab Pärimisseaduse § 168 lg 1
alusel alltoodud teate: menetluses
on Djehuti linnakodanik VICENT
ADRIÀ ABELLÓ (sünd 4946 Djehut,
Sutek) pärimisasi. Pärandi
jagamine toimub 20. märtsil. Kõigil
pärima õigustatud isikutel
palutakse endast ülaltoodud
kuupäevaks büroo kirjutajale
teatada.

Klubi 2VRTK kutsub kõiki
oma liikmeid osalema

klubilisel kokkusaamisel 1. märtsi
õhtul asukohaga Djamen 56/2.
Palume kõigil osalejatel kaasa võtta
sussid ning ettekanneteks tarvilik
materjal.

Djehuti kohtu menetluses
on hr SERGIU HORIA

HARALAMBI hagi CEZAR ARSENIO IAGO

vastu võlgnevuse nõudes.
Kohtuistung toimub 15. märtsil
5004 kell 13:00, Djehuti
kohtumajas, saal nr 2. Kohtukutse
loetakse avalikult kättetoimetatuks
15 päeva möödumisel väljavõtte
väljaandes Suteki Teataja ilmumise
päevast.

Masseri majal on rõõm
teada anda pärija sünnist

rüütel FLAVIO GALLO MASSERI
perekonda. Poeglapse nimeks sai
DINO AMATO MASSERI. Valvaku
Kõigelooja tema üle.

Torensoni maja annab
teada tütre sünnist ADAM

ROBERT TORENSONI perre. Tütre
nimeks sai LOURDES GULL ISABELLA
IRIA TORENSON. Valvaku Kõigelooja
tema üle.

Kuberneri kantselei
teatab, et alustab hanke

teostamist garnisoni majutamiseks.
Otsitav maatükk on vähemalt 100
ha suurune ning peab võimaldama
vajaliku infrastruktuuri loomist.
Tähtis on ka lähedus pealinnale 
asukoht mitte kaugemal kui 10
minutit flitterisõitu.

TEADAANDED

Ali suguselts Li Halanide kojast teavitab kurbusega LEEDI ALI
XIANGHUA (vanus 27, Djehut, Sutek) ootamatust surmast.
Lahkunu ärasaatmine toimub 10. märtsil Taevase Päikese
Kõiksuse Kiriku Suteki templis. Kaastunderaamat on avatud
tema poolt peetud teemajas.

Olgu tema igaviku tee kerge!

Leedi Ali Xianghua

KULTUURIÕHTU
Olete oodatud 2. märtsil 5004. aastal toimuvale Djehuti
igakuisele kultuuriõhtule. Sel korral kogunetakse agoraa
kõrval olevas Kohvicumi keldritrahteris. Uksed avatakse
pärastlõunase tee ajal. Oma uusimat loomingut esitleb
Suteki kirjandusmaailma tõusev täht CARMIEN GREENBERG.
Õhtut suunab EDWARD ANDREWS.

SUTEKI TEATAJA
Trüki arv: 4 milj eksemplari
Vastutav peatoimetaja: Nair Harith Amir
Toimetuse aadress: Saqar 12 Djehut, Sutek
Väljaanne on registreeritud Ajakirjanike Gildis
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"TEISE HINGAMISE" UUSTULEMINE
Üleeelmisel nädalal oli Suteki
Rahvateatris Djehutis kuldse
klassiku WILLIAM STEVENBERGI
kriitikute poolt kõrgelt tunnustatud
näidendi "Teine hingamine"
esietendus. Uusversiooni on
lavastanud hiljuti ametisse asunud
ning väga paljutõotav VALERIA
ELENA PEREZ, kelle varasemad
lavastused on pälvinud vaatamata
tema noorusele ja näilisele
kogenematusele mitmeid auhindu
ja äramärkimisi.
Noore lavastaja käe all on ka kogu

näitetrupp tüki nimele sobivalt uue
hingamise leidnud ning seda
vaadates ei saa küll keegi ei teatri
esileedi Anna Beloozerole ega
vanameister Juan Carlos Sabadole
liigset kõrkust või kaasnäitlejaist
eemalseismist ette heita. Kogu
etendusest õhkub värskust ja
teosesse peidetud sügavam mõte
jääb iga vaatajat saatma kindlasti
mitmeteks päevadeks pärast
teatrikülastust.

kultuuritoimetaja
Andreas Meckel
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