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Aikana, jolloin vallalla oleva) yleinen sekasorto tahtoo 
hämmentää mielipiteitä ja kun varsinkin juuri silloin työ
väelle vihamieliset ainekset, varustettuina täysiin sotatami- 
neihin, ovat valmiit tasottamaan hajalle kaiken sen minkä 
vaan suinkin uskovat mahdolliseksi, on silloin paraana osana 
vapaasti lausutut sanat, sellaiset, jotka tinkimättä lausuvat 
suoraan asian julki, välittämättä ensinkään siitä, josko näillä 
sanoilla sitte hieman tulisi kohentelemaan joko hallituksen 
ja viranomaisten julkisia sorto- ja kiristystoimenpiteitä, kapi
talistien kavaloita juonia taikka, paljo mahdollista, omassakin 
keskuudessa tapahtuneita hairahduksia.

Kun nykyisin ilmeisesti siten on laita, — hallitus, ku
vernöörit ja näiden uskolliset apurit, poliisiviranomaiset, ovat 
kaikkivaltiaan kapitalismin nöyrinä kätyreinä ryhtyneet voi
miensa takaa työväen toimenpiteitä ja järjestystä särkemään 
— on katsottu velvollisuuden vaativan, kenenkään auktori

teettiä) paremmin kuuntelematta, laskea tämä — kenties 
toinenkin — lentolehti punaisien kaarttien ja kaikkien va
pauden eteen uhraantuvien työläisien avustukseksi, selviy
tyäkseen nykyisistä sekasotkuista uudelleen järjestyksen 
ja köyhälistön pelastukselle oikeaan todelliseen taisteluun.

Varmasti vakuutettuna siitä, että, niinhyvin jokainen 
punakaartilainen, kun yleensä kaikki muutkin työn ja vapau
den ritarit, kaikista tapauksista ja mahdollisista erehdyksis
täkin huolimatta, yhä eteenkipäin seisovat järkkymättä koh
dallansa, niin että tämä »joukko musta ryysyvaattehissa 
taas järjestyksessään on hirmuinen», jätämme jokaisen 
vapaasti harkittavaksi, kuinka välttämätöntä on ollut tapah
tumain ollut tila ja miten sen vieläkin tulee olla, lausuen 
niistä vaan oman vilpittömän mielipiteemme.

Toimitus.

VENÄLÄINEN VALLANKUMOUS JA SUOMALAISTEN OSANOTTO SIIHEN.

Viime viikkojen tapahtumain johdosta on tätä kysy
mystä pohdittu kiihkomielin puoleen ja toiseen ja ehkäpä 
lienee epäonnistumisen syy, että suomalaisten osaksi tun
tuu arvosteleva yleisö jättäneen kielteisen puolen. Jo viime 
syksyisestä vallankumouksesta alkaen on osa yleisöstä aset
tunut tälle pohjalle ja nyt kun onnettomuus antoi heille 
»aseet käteen» ovat todistelevinaan ennustuksiensa päte
vyyttä ja painoa, jopa oikein jonkunlaisella menestyksellä
kin. Sananlasku: »oma suu lähinnä», selittää kuitenkin 
tämän ajatussuunnan puoltajat. Vain personallisten etujen 
vuoksi ovat he etsineet taivallettavakseen tämän »kultaisen 
keskitien», kuten sitä itse sanovat.

Väitettäköön asian johdosta kuinka paljon tahansa, niin 
kieltämättömäksi jää aina historian laki, joka pakottaa Suo
men kansan osalliseksi tähän virtaukseen. Samat kohtalot 
mitkä painavat laajan Venäjän lapsia ovat kahlehtineet Suo
menkin kansan samoihin uudistusvelvollisuuksiin ja ne 
saavutettua koituviin oikeuksiin. Porvarillinen, riistämi
seen, eli toisin sanoen toisten työstä nauttimiseen tottuneet 
luonteet vain voivat kehittää moisen suunnan keskellä tais
teluja joissa osattomat lyövät arpaa vapaudesta, oikeuksista 
ja elämästä sekä kuolemasta. Kuinka julkeaisikaan Suomi, 
jos nimittäin ajatellaan vallankumous Venäjällä onnistuneeksi, 
nauttia ja poimia vapaampien olojen kasvattamia hedelmiä, 
jotka olisivat lähteneet versomaan kärsimystoveriemme kyy-

neleistä ja verestä. Kuinka voisikaan Suomen kansa kes
tää sen tuomion, jonka historia sälyttäisi oikeuksia osatto- 
masti käyttävän hartioille.

Olemme kuulleet moitittavan ja itse moittineet suurval
tojen anastuksia sivullisina toisten valtojen kahakoista ja 
nytkö hyväksyisimme sen menettelyn omaa selkänahkaamme 
säilyttääksemme? Suoraan sanoen voisimmeko koota edut 
itsellemme nähtyämme kahden asianomaisen ne ensin rat
kaisseen saavutettaviksi. Ompa niinkin julkeita raukkoja, 
jotka asettuvat kielteiselle kannalle sentähden, että tähän
astiset hyökkäykset hallitusta ja valtaistuinta vastaan ovat 
menneet hukkaan, mutta olisivat myöntäneet osanoton oi
keutetuksi jos vallankumous olisi onnistunut vahingoittamatta 
heidän persoonaansa.

Meidän suurporvareillamme on taasen kokonaan omat 
syynsä joilla vastustavat kaikin voimin vallankumousta ta
pahtuvaksi. He ovat nykyään osana siitä kumottavasta 
hallituksesta ja näkevät jyrkän uudistuksen takaa tulevaisuu
tensa haudan. Heidän ihanteensa on saada edelleenkin 
suurten pääomiensa kautta kahlita työväkeä ja, että se kä
visi mahdollisimman helposti päinsä täytyy pysytellä myös 
hallitsemassa, lakia yksipuoleisesti laatimassa ja tulkitse
massa. Heidän täytyy madella Venäjän hallituksen ja valta
istuimen juuressa saadaksensa sieltä päin avoimen valtuu
den pysyä Suomessa köyhälistön riistäjänä. Tästä valtuu-
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desta on meidän viikinkiporvaristomme vuorostaan estettävä 
Suomen työväkeä auttamasta rajan takaisia tovereita kah
leistaan vapautumaan. Nämä ovat syyt, jotka jakavat tuhat- 
järvienkin maan asukkaat kahteen vastakkaiseen leiriin. Puh
taalla työmiehen silmällä katsottuna onkin tämä porvariemme 
leiri läheisyytensä vuoksi melkein vaarallisempi venäläistä 
hallitusta. Tämä kotoinen vihollisleiri käyttää ja on jo käyt
tänyt Suomen kansan yhteisiä varoja omiin varustuksiinsa 
tukemaan itseään ja venäläistä valtaistuinta. Siihen tarko- 
tukseen on perustettu ja ylläpidetty »pyövelikaarteja» sekä 
lukuisia urkkialaumoja. Siinä myöskin syy, miksi »veljes- 
veri on vuotanut» vihollisverenä.

Edellisiä, taistelussa edustettuja ryhmiä lukuunottamatta, 
on vielä yksi pieni joukko n. s. radikaaliset perustuslailli
set, eli yleisemmin tunnetut »aktiivisien» nimellä. Hekin, 
vaikka ovatkin osa hallitsevasta porvaristostamme, ovat unek
sineet ja toimineetkin vallankumouksen edistämiseksi, mutta 
heilläkin on oma ohjelmansa ja omat tarkotusperänsä. He 
ollen nuorempaa polvea, omaavat myöskin nuorien ihan
teita, vaikka nekin ovat heillä luokkaetuoikeuksien mukana 
kasvaneita ja kehittyneitä erilaisiksi kun nälkäänähneiden. 
He toivovat vallankumousta ja, että vapaamielinen porva
risto saisi käteensä valtakunnan ohjat, mutta tähän pysäh
tyykin heidän etenemisensä. Työväestöä ei tämä ole jak
sanut tyydyttää, se on vaatinut perinpohjaista uudistusta, ei 
etuja millekään eri ryhmälle tai puolueelle, vaan »tasaiset 
edut» on sen sotahuuto, arvo ja oikeus kerjäläisellekin.

Saavuttaakseen nämä »tasaiset edut» ansiosta eikä ar
mosta, omilla vaivoillaan eikä toisten kärsimyksillä yksis

tään, on Helsingin Punasen kaartin miehet astuneet tuleen 
koko Suomen köyhälistön edestä. He ovat lähteneet vie
rittämään meidän niskoiltamme historian tuomion painoa ja 
häpeätä; kokonaan eriasia on miten he tehtävässään onnis
tuivat. Astuessaan kuulasateeseen täyttivät punakaartilaiset 
velvollisuutensa, eivätkä tehneet rikosta. Rikoksena pitää 
heidän menettelyään vaan ne, joiden ihmisyys ja omatunto 
on rosvouksista ja riistämisistä niin mustunut ja kovaksi 
kovettunut, etteivät enää tunne muita ihmisiksikään kun1 f
oman itsensä ja rikostoverinsa ja joilla oma loisto ja yltä
kylläisyys on määräävänä lakina ja semmoisena vierii raa- 
tajain rahanalaisten joukkoon velvottaen nämät kärsimyksiin 
ja kahleisiin. Tämän etuoikeuksien synnyttämän lain tulkit 
vangitsevat ja tuomitsevat parhaillaan äskeiseen vapaustais
teluun osaaottaneita. He ovat ruvenneet sokeudessaan tuo-

m

mareiksi heille, jotka noudattivat ainoastaan jalon oikeuden 
ja vapauden kutsua.

Kehityksen ratas ei pysy paikallaan. Jos nyt menikin 
ponnistus hukkaan, voi se uudelleen joskus vielä puhjeta, 
vaikkapa vuosien takaa. Suomalaiset raatajat eivät kuiten
kaan unhota velvollisuuttaan auttaa venäläisiä tovereita. Sil-

t •

loin voivat nykyiset tuomarit olla syytettyjen penkillä kun 
kautta laajan valtakunnan kajahtaa Marseljeesin sanat:

Ei Jumalaa ei keisaria,
Ei orjia, kun kansa,
Se yhteisonnen säätää suojaa,
Se on turva tarmokas.

Kumouksen mies.

KUN PUNAKAARTTI HAJOTETTIIN.

— No, jopa se vihdoinkin on hajotettu, herralle kiitos!
Näin huudahti muuan lihavahko maalaispatroona —

ruotsinkielinen luonnollisesti — Karjan paikallisjunassa muu
tamalle toiselle matkustajalle. Hufvudstadsbladetista sen 
suuren ja ilahuttavan tiedon sanoi saaneensa.

— Hajotettu? Mikä on hajotettu? uteli usea, ja minä
kin olin yksi niistä muukalaisista joka en oikein tietänyt 
mitä näinä päivinä on jerusalemissa tapahtunut.

— Hä, se punanenkaartti. Lopetettu, kerrassaan tapettu, 
lausui patroona ja minä näin kuinka autuaallinen hymy 
hänen suupielissänsä kuvasti.

Mutta kylmät väreet kulkivat läpitse minun ruumiini ja 
sieluni.

— Herran tähden — puhuin pelästyksestä hengästy
neenä — ovatko tappaneet, ampuneet kuoliaaksi jokaisen 
punakaarttilaisen? sain vainoin sanotuksi.

— Oh, ei se meidän hallitus sentään juuri niin armo
ton ole, rauhottavasti vastasi patroona ja lisäsi:

— Kyllä se oikeastaan sen olisi ansainnut, armahtivat 
vaan, noita onnettomia.

Tämä rauhotti mieltäni suuresti. Sillä minä olen luo- 
noltani hyvin suuri ihmissuosia, enkä siitä syystä rakasta 
teurastusta vaikkapa se sitte olisikin hallituksen viisaasta 
toimenpiteestä johtunut.

Mutta samalla johtui eräs seikka mieleeni. Sanoin sen 
maalaispatroonalle.

— Mutta aatelkaas, kun nuo »armosta» henkiin jääneet 
vielä elävät, niin mikä mahti voi estää heitä edelleenkin 
olemasta punakaartilaisia. Hallitus, päästäkseen kokonaan 
punakaartista, olisi ehdottomasti tehnyt siinä ainoan ja tep- 
sivämmän keinon kun olisi teurastanut jokikisen joka vaan 
olisi uskaltanut tunnustaa itsensä punakaartilaiseksi. Aivan 
kun muinoin kristittyjä vainon aikana. Pyövelistä ei olisi 
ollut puutetta, sillä onhan hallituksella, paitsi ryssäläisiä 
kasakoita ja santarmeita, myöskin herroista viikingeistä 
kokoonkyhätty pyövelikaarti sekä vieläpä luutnantti Jalan- 
der’kin, joten teurastus olisi varsin helppoa.

Patroonan silmät mulkoilivat.
— No, no. Eivät ne vietävät uskalla olla punakaarti

laisia. Meidän senaattimme on se joka jöötä pitää.
— Esimerkiksi minä olen punakaartilainen! Ainoastaan 

silloin, kun hallitus lopun tehdäkseen punakaartista teuras- 
tuttaa minut, lakkaan sellaisena olemasta. Mitä siitä sanotte?

— Huu! kuului nyt arvoisan patroonan suusta, ja minä 
näin hänen kiireesti vetääntyvän loitolle. Pelko lienee tullut 
patroonan turkkiin, kun huomasi että vaikka punakaarti 
ilmotettiin hajotetuksi, oli siinä hötäkässä unohdettu yksi 
pieni mutta hyvin tärkeä seikka: tappamasta kaikki ne jotka
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uskaltavat edelleenkin vilpittömästi tunnustaa olevansa puna
kaartilaisia.

*  *  *

Honnör! =  kunnia! huusi Hufvudstadsblad Hakaniemen 
mellakoissa kaatuneille »urhoille». Luonnollisesti niille 
pyövelikaartilaisille. Samainen lehti ei löydä kylliksi tep
siviä nimiä niiden mustaamiseksi joiden ansiota se oli että 
nuo henkilöt passitettiin toiseen maailmaan. Ne ovat mur
haajia, rosvoja ja ryöväreitä. Ei muuta kun kunnia hävin
neille! Tämä on sitä todellista nykyajan viikinkiurhoolli- 
suutta. Ennen toki tämä salamurhaajakopla ja sen äänen
kannattaja, Hufvudstadsblad, julistivat urhoiksi salamurhaa
jia; Schauman ja Hohenthal olivat aina ja ovat vielä urhoja 
ja marttyyriä. Mutta kun esiin astuu kymmekunta pelotonta 
miestä ja rehellisessä taistelussa rökittää pariinsataan hampai
siin saakka asestettun viikinkiläissuojeluskoplan, ovat ne 
rosvoja, kun taas hävinneet, suin päin pakoon pötkineet 
ovat oikeita urhoja. Totta kyllä ettei kaatuneet enää pääs
seet pakosalle ja saakoot he siitä urhoudestaan kaiken kun
nioituksen, sillä sen luulisin olevan kuitenkin jälkeenjää
neille hyvänä opettajana siitä, ettei ole aivan terveellistä 
leikkiä tulen kanssa liiaksi kauan. Ja sellainen oppi on 
hyvin terveellistä herroille viikingeille ja heidän ritarikun
nalleen, pyövelikaartille.

*  *  *

Ranskalaisilla työmiehillä oli kerran lakko. Luonnolli
sesti olivat he kovassa avuntarpeessa. Mutta olipas heillä 
korkeita virkamiehiäkin puolellansa. Itse Pariisissa oli hei
dän ystävänään ministeri. Kun kokouspaikassa yksi lakko
laisista luki viimeksi saapunutta sanomalehteä, kysyi toiset, 
»josko ystävämme, ministeri lähettää meille mitään?» Ja 
siihen vastasi lukija: »Kyllä — viisituhatta sotamiestä!»

Meillä on myöskin vaalissa se »sosialisti» senatööri. 
»Toveri» Kari, nähkääs. Juuri muutama päivä takasin vah
vistettiin hänen virkansa oikein kaikkein korkeimmasti edel
leenkin kolmeksi vuodeksi. Sattuma on vielä niin merkil
linen, että tämä ylhäinen »toverimme» juuri elokuun ajan 
on oikein salkullinen senaattori, asema jota »toverillamme» 
ei muulloin ole olemassa. Hän on maanviljelys- ja kulku-
laitostoimituskunnan päällikkö kokonaisen elokuunajan.

\

Vanha sanan lasku sanoo: kenelle herra viran antaa sen 
hän myöskin opettaa sitä hoitamaan.

Hm!
Erityiset hyvin ankarat toimenpiteet niitä vastaan, jotka 

mellakoiden aikana ottivat osaa rautatiekulun keskeyttämi
seen, ovat luonnollisesti ylhäältä annetut käskyt. Senaatin 
kulkulaitostoimituskunnalta, jonka ylimmäisenä istuu »toveri»

Kari. Nämä erityisen ankarat toimeenpiteet ovat siis pää
asiassa »toveri» Karin toimenpiteitä! Hurraah!

Minä en miestä moiti. Sillä ellei hän olisi näihin ryh
tynyt, olisi hänen kenties ollut, pakko sanoa jäähyväiset 
u. a. salkulleen, senaatille ja usealle tuhannelle kultapen- 
ningille. Mutta kun ei hän näin tehnyt, on hyvin vaarassa 
saada ehkä kiiltävä renikka rintaan ja vieläpä, hyvin mah
dollista, askeleen ritarihuoneen kynnyksen ylitse. Ja kuka 
nyt »toverin» menestyksestä olisi pahoillansa.

Eläköön vaan »toveri» Kari, edistys kiristyksessä ja 
virkamahtisuus!

•* * *

Omituisia yhteensattumuksia sattuu useasti. Sukulaisuus
suhteetkin tunnetaan toisinaan aivan sattuman kautta. Minä 
luvin kerta jostakin sellaisesta sattumasta: Jossakin kapa
kassa tapasi kaksimiestä toisensa. Syntyi ajatusten vaihto 
ja kumpikin puoli tunnusti olevansa erimaata mielipiteissä. 
Mielipiteiden vaihto tuli lopulla siihen pisteeseen, että toi
nen katsoi oikeuden ja kohtuuden mukaiseksi tarttua kiini 
toiseen, siitä kohdasta ruumista jolla haistetaan. Piteli sitä 
niin kovakouraisesti että oikein punanen rupesi tippumaan. 
Käsitettäväsi ei sitä toinenkaan hyväksynyt ja seurauksena 
oli se, että molemmat saivat lähteä tekemään loppusuori- 
tusta poliisikamariin. Täällä kysästiin erimielisien nimiä ja 
heidän kummakseen oli molemmilla samallainen sukunimi.

— Kah, sinähän olet veljeni Aapo! huudahti toinen. 
Ja toinen lisäsi:

— Etkä sinäkään ole veljeäni Mattia vieraampi.
Veljekset olivat olleet useita vuosia toisistaan erillään

ja kun sattuma heidät näin yhdisti, niin kummako se jos 
hullut mielipiteet nyt haihtuivat sukulaisuusystävyyteen.

Elämän herra, Matti Kurikka on aikanansa osottanut 
olevansa kauhean arka kaikille terrorismille. Hän se poika 
oli joka uskalsi ryhtyä muka penkomaan punasenkaartin 
asioita. Se ei miellyttänyt kaartia ja etsimällä etsittiin kuka 
se Matin aatteen salainen ystävä p. kaartissa oli. Tehtiin 
vastalauseita oikein jyriseviä ja todisteltiin Matin puhuneen 
palturia.

Mutta ajat ovat muuttuneet. Matti huutaa keuhkojen 
täydeltä: Eläköön Kock! Ja vaikka minullakaan ei ole 
mitään suinkaan sitä vastaan, niin johtuu kuitenkin mieleeni 
mistä moinen ystävyys nyt on tullut.

Minä en päätä mitään mutta jätän yleisön ratkaistavaksi 
onko ylläkerrottu tapaus ehkä sopiva tähänkin vertaukseksi. 
Onko veljeyssuhteat olleet aina yhtä lämpimät — tai aikooko 
Matti täten yhdistää hataraksi käyneet loimiensa työväestön 
kangaspuihin.

Jussi Jukola.

\
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KAPTEENI KOCK JA SUURLAKKO.

Viimeisestä suurlakko, eli taisteluviikosta odotti Helsin
gin työväestö jonkinlaista työn ja tarmon aikaa, jotakin 
suuremmoista innostuksen ja uhrautuvaisuuden sunnuntaita, 
joka olisi koonnut ja sitonut jokaisen työmiehen, jokaisen 
kärsineen toinen toisiinsa ja semmoisena yhtenä ruumiina 
ja yhtenä sieluna muodostanut kaikki voittavan ja kaikki 
kaatavan mahdin. Ainoastaan yksi ajatus ja toivo on Suo
men työväellä ollut viime aikoina venäläisestä virkavaltai
sesta hallituksesta. Yhtä hartaasti kun suuren Venäjän omat 
sorretut lapset, on meidän työtätekevät joukot odottaneet 
hirmuhallituksen kukistumista. Tämä toivo elähytti mieliä, 
innosti luonteita ja sai melkein koko kansan odottamaan 
jo ensimäisestä taistelusta ratkaisevaa ja köyhälistölle edul
lista kamppailua. Toisin toivovia tuskin oli muita suoma
laisissa kun meidän kotimainen ruotsalaissekainen hallitus-

•  f •

puolueemme ja sen vähäinen ihailija joukko.
Että kumouksellisten toiveet saivat tunnetun ikävän sy

säyksen, vaikutti lopullisesti taisteluun liian aikainen puhkee- 
minen. Eri asia on kokonaan: olisiko »Helsingin ja Viapo
rin voinut vallata taistelun alkaessa; ja taasen eriasia näiden 
säilyttäminen kumouksellisten käsissä. Säilyttäminen olisi 
ollut miltei mahdoton kysymys taistelun liian aikaisen al
kamisen ja siitä johtuvan paikallisen luonteensa tähden. 
Siihen taasen: olisiso vallankumoukselliset saaneet hetkel- 
listäkään voittoa täkäläisissä oloissa, täytyy jokaisen asiain- 
tuntian vastata myöntävästi.

Nyt lähestymmekin tämän kysymyksen mukana vallan
kumouksellisten ja kapteeni Kockin toimintaa.

Kysymykseen: oliko kapteeni Kockilla oikeutta julistaa 
suurlakkoa, täytyy vastata kieltävästi. Siihen hänellä ei ol
lut oikeutta edes »verenvuodon ja yleisön turvallisuuten- 
kaan vuoksi», kuten hänen omat sanansa julistuksessaan 
kuului, sillä mikään vaara ei uhannut yleisöä Viaporista. 
Se uskottelu oli Kockin ensimäinen huonosti laskettu sota- 
juoni, jota esitettäessä Viaporissa, vastasi luutnantti Kahencki, 
että »sillä menettelyllä voimme kadottaa muun suuren maa
ilman työväestön myötätunnon», ja katso yhtään skrapnellia 
ei pudonnut kaupunkiin. Toinen suuri laskuvirhe oli Kockilla 
siinä kun luuli itsellään olevan kylliksi voimaa saamaan 
suurlakon aikaan auttamaan kapinata. Se olisi todellakin 
ollut suurenmoinen temppu jos se olisi onnistunut. Mutta 
sillä olikin vaikeutensa joita julistuksen antaja ei nähnyt 
edessään. Yksilönä hänen julistuksensa ei saanut sitä kan
tavuutta mikä sillä olisi ollut koko työväen sitävarten va
litsemien toimikuntien nimessä lähteneenä. Työväestön 
maaseutujärjestot ja samoin helsinkiläisetkin ovat antaneet 
suurlakon alkamisesta valtuudet Puoluehallinnolle ja suur- 
lakkokomitealle. Mahdotonta oli siis miehen, joka vasta 
puolen vuotta on ollut työväen riveissä ja toimi ainoas
taan Punasenkaartin luottamusmiehenä, ponnistautua valtuu
tuksistaan yli siinämäärin kun aije tuntui olevan. Väitetään, 
että Kock vaan täytymyksen pakottamana antoi alkavan ju
listuksen suurlakon nimellä ja alunpitäfn aikoi saada Puolue- 
hallinnon vahvistuksen. Tämä selitys tuntuu ensikatsauk
selta jossakin määrin solitooriselta toiveiden kanssa, mutta 
siinäkin tapauksessa jos niin olisi käynyt ja voittokin saa

vutettu olisi ansion pitänyt alotteestaan yksilö omanaan, 
eikä se olisi jäänyt kansalle valtuuttamiensa kautta, niin 
kun olisi pitänyt; sillä nämä virtaukset synnyttää kansa 
itse eikä yksilöt. Jos emme riitelisi luusta, eli olematto
masta voitosta ja sen tuottamasta kunniasta, vaan palaamme 
ikävään todellisuuteen:

Kun kerran kapteeni Kock oli julistanut kapinan suur
lakon nimellä oli puoluehallinnon siihen mahdoton yhtyä 
useammista syistä, joista painavin lienee ollut, että se näki 
vaan suuren pannukakun edessään, eikä niinmuodoin voi
nut heittää hallituksen vihalle alttiiksi koko työväen järjes- 
töä. Kumoustaistelun epäonnistumisesta olisi, Puoluehallin
non siihen sekaannuttua, seurannut ehdottomasti työväen
puolueen ja yhdistysten hajottaminen ja niiden omaisuuksien 
takavarikkoon ryöstö ja huoneustojen sulkeminen. Ne jotka 
nyt Puoluehallintoa enimmin syyttävät, tulevat vastaisuudessa 
vielä kiittämään sitä, että se pysyi kylmänä kovassa »risti
tulessa» ja säilytti Suomen köyhälistölle sen suuren omai
suuden ja kokoontumismahdollisuuden. Tämän luulisi riit
tävän pudottamaan jokaisen kiven jonka näemme tähdätyksi 
Puoluehallintoa vastaan, ettei muita syitä tarvitse enää etsiä- 
kään nähtäville.

Tässä Puoluehallinnon varovaisuudessa näkevät sen kii
vaimmat syyttäjät juuri voittojen haudan, eli toisin sanoen 
esteet kapteeni Kockin toiminnalle siten, ettei suurlakko saa
nut tarpeellista laajuutta. Ehkä niinkin, mutta alkusyy on 
sittenkin ensimmäisen julistuksen antajassa siten, että käytti 
julistuksessaan hänelle luvatonta muotoa. Ja kun kerran 
taistelu oli julistettu, olisi sitä myöskin pitänyt toden teolla
jatkaa, välittämättä, yhtyikö siihen Puoluehallinto eli ei ja 
näin menetellen vasta olisivat kumoukselliset ja kapteeni
Kock toimineet ensimäisen julistuksen mukaisesti. Kun jouk
kojen päälliköllä on uskallusta alkaa ja sanoa minä julistan, 
pitää sen myöskin uskaltaa toimia edelleen ominpäin. Nyt 
seuraakin toinen virhe, ruvettiin kuulustavalle ja odottavalle 
kannalle, jolla ajalla vastustajat »eivät» kuulostaneet vaan 
lypsivät kaikki mahdollisuudet omalle puolelleen.

Tästä johtui yleinen lamaantuminen joukoissa ja vei 
vihdoin viimeisetkin toiveet kumouksellisilta, sillä taistelu- 
viikon lopulla rehentelivät hallituksen joukot kaikkialla kau-
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pungilla ja satamassa kellui 24 kapinallisille vierasta sota
laivaa. Tämänlaisissa oloissa uudelleen alkaminen olisi ol
lut epätoivoisen hurjaa ponnistusta, josta ei olisi tullut mi
tään pysyvää jälkeä.

Nyt ei olla vielä edellisestä selvillä yhdestä kapteeni 
Kockin lasku virheestä, joka lieneekin koko epäonnistumi
sen syy. Kapteeni Kock on porvarillisissa piireissä monet 
vuodet tunnettu aktiivisen puolueen jäsenä, työväestö ei 
sitä ole tietänyt. Punasen kaartin päälikkönä näkyy hän 
toimineen aktiivisten kanssa ja noudattaen taistelussakin hei
dän ohjelmaansa, kun sitävastoin se oli hänen käytettävil- 
leen joukoille aivan tuntematon ja vieras. Tästä johtui 
lopullinen tappio.

Seuraavassa ehkä jatkamme selontekoa tästä aineesta.
Sosialdemokraatti.
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PUOLUEHALLINTO JA ÄSKEISET TAPAHTUMAT.

Vanhastaan tunnettu asia on se, että ensihötäkässä, 
mielten ollessa kuohuisimmalla kohdalla, ei tarkoin punnita 
asian oikeata laitaa. Kieltämättä täyttikin jokaisen vapau
den ystävän poven pyhä innostus kuluneilla vallankumous- 
päivillä ja epäilemättä tunsivat kaikki olevansa velvotetut 
vaikka sydänverellään todistamaan kuinka kallis asia vapaus 
heille todellisuudessa oli. Orjat, toisin sanoen työnraata- 
jat, ovat aina saaneet kärsiä tyrannien, työnostajien hirmu
valtaa ja siksipä pieninkin vihjaus vapauteen tekee heidän 
tunnoillensa vaikutuksen jonka vaan ne tuntevat jotka ai
naisesti ovat saaneet orjan ijestä kantaa.

Puoluehallinnon lause, jossa se selvästi sanoi kantansa 
mellakkoihin, teki siitä syystä masentavan vaikutuksen nii
hin jotka olivat edelleenkin valmiit kuolemaan kansan vapau
den eteen. Huolimatta mistään, huusi se alas niin hyvin 
puoluehallinnon kun nekin yksilöt jotka selvästi olivat huo
mattu lausuvan mielipiteensä, ja jossakin määrässä olleet 
samalla kannalla kun puoluehallintokin. Tämä tietysti oli 
sekä koston että mielten ilmaisua vapaustaistelun puolta
jilta niille jotka muka luultiin sen vastustajiksi.

Nousee siis itsestään kysymys ja nykyisin on tämä asia 
kaikkien sydämellä: tekikö puoluehallinto oikein sillä me
nettelyllään?

Vaikka olemmekin jyrkästi vapauden puolella, tapahtu
koon sen saavuttaminen sitte tavalla millä hyvänsä, niin
sittenkin pidämme järkkymättömänä mielipiteenämme sen, 
että puoluehallinto on ehdottomasti menetellyt oikein näi
den tapahtumien suhteen antamassa lausunnossaan.

Vaikka emme olekkaan puoltajia siihen tunnettuun suun
taan, jota puoluehallinto, muka siveellisenä ja ainoana kei
noina pitää, vaan annamme myöskin täyden tunnus
tuksen kaikille toimeenpiteille jotka tähtäävät kansan 
vapauden eteen, niin sittenkin olemme sitä mieltä että 
puoluehallinto ei ole tehnyt muuta kun sen mikä sille oli 
täydelleen johdonmukaista.

Toisessa numerossa tulemme lausumaan syyt jotka pa
kottavat meitä tähän johtopäätökseen.

HE PERÄÄNTYIVÄT.

Aina viime syksyisestä suurlakosta alkaen, siitä kun Tes- 
löffin kaarti brovningeillaan, nuo jokuset kymmenet herran 
nalkit, yrittivät saada aikaan hämmennystä ja sekasortoa pu- 
nasenkaartin sekä koko yleisön joukossa, ja jolloin kapt. 
Kock antoi perääntymiskäskyn useaan sataan nousevalle 
punasenkaartin osastolle — muuten hyvin harkittu menettely
tapa kapt. Kdta — ovat nuo samaiset kaartit, »lahtarit», 
esiintyneet mitä ärsyttävimmällä tavalla, mahtaillen hyvin huo
mattavasti muka silloisesta voitostaan y. m. Kun nyt tuo 
oikea virallinen lahtarikaarti, se, joka nieli kaupungin veroja 
melkoisia summia, täydyttiin vihdoinkin lopettaa, näkyy sel
västi, että viranomaiset myöskin panivat suurta arvoa tuo
hon herrasreserviin, joka oli vielä ottanut nimekseen heläh
tävän »Kunnallinen suojeluskaarti», kokoonpantu viikinkiläis- 
herroista ja heidän siipiensä suojissa matelevista työnjohta
jista y. m. Ja olivathan nämä samaiset jo antaneet selvän 
ajatuksen »luotettavaisuudestaan» jo kansallislakon aikana. 
Silloin tosin olivat urhot pääasiallisesti ruotsinkielisiä yli
oppilaita, mutta samaa koplaa ovat vielä edelleen nykyiset- 
kin. Ja ilmeisesti todistaa esim. poliisimestarin apulaisen, 
Jalanderin lauseet sen miten helliä lempilapsia nuo lahtarit 
ovat viranomaisille ja heidän oma menettelynsä lisää heidän 
innostustaan sekaantua työväen ja työnantajien rettelöihin. 
Poliisien rettelöt ovat kyllin hyvinä todistuksina »lahta- 
rien» todellisesta merkityksestä. Eikä suinkaan ole oletet- 
tavissakaan, että itse kapitalistit ja heidän uskolliset aseen
kantajansa ryhtyisivät taistelemaan vastaan omia tarkoitus
periänsä, joka ei ole muuta kun yhä ja aina edelleenkin 
saada imeä työläisien verta. Siis, varsinkin lakkorettelöissä mitä 
oivallisin apurijoukko kapitalismin kaikkinielevälle voimalle.

Hakaniemen kahakassa sitte uudelleen osottausi tämä 
pyövelikaarti innostustaan sekaantua asioihin joihin sekaan
tumista jo poliisitkin pitivät alentavana. Ja korskeina, oi
kein ammattimiehien johtamina, marssi kapitalistien pyöveli- 
kaarti esiin, yhä uudelleen osottaakseen yleistä taipumus
taan työväen rauhottamisessa — brovningeillaan.

On yleensä kuvaavaa jo se, millä silmällä yleisö tätä kaar
tia katseli. Sen käytöstapa oli jo siksi kiihdyttänyt kansan, 
että se ilman että kukaan olisi sitä tarvinnut kiihottaa, otti 
herraskaartin vastaan vihellyksillä ja alashuudoilla.

Mutta tästäkös välitteli pyövelikaarti. Olihan heillä brov- 
ningit valmiina vastaamaan »roskajoukon» halveksumisilmai- 
suun. Röyhkeästi asettuivat he vaan rintamaan tahtoen si
ten näyttää ketä oikeastaan tuli kuulla ja totella.

Mutta kun tuonlainen mahtaileminen aina enempi ärsytti 
kansajoukkoa, katsoivat he ajan tulleeksi jolloin päävaltti 
tuli lyödä pöytään ja niin pistettiin brovningit käyntiin. Tot- 
tapahan pelästyvät, ajateltiin, ja niin on ainiaaksi työläisiltä yli
voitto saavutettu.

Vaan kuinka kävikään. Paikalle saapuu kokonaista yksi- 
toistakymmentä päättävää miestä, kehottavat poistumaan ja 
kun siitä ei ole apua, vaan edelleenkin kuuluu pauketta, las
kevat hekin osaltansa tulikasteen lankeamaan tuota satoihin 
nousevaa mahtavaa kaartia kohden. Nyt ei enää ole pe
rääntyminen kysymyksessä. Täyteen juossut malja kuohahti 
ylitse ja vihdoinkin täydyttiin antaa tuntea että pontta sitä 
löytyi myös toisellakin puolella.

Ja, niinkuin tiedetään, oli seuraus tuhoisa tälle mahta
valle kaartille.

He perääntyivät »surkuteltavassa epäjärjestyksessä», jät-
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täen äskeiselle rintamapaikallensa kenraalinsa ja överstinsä 
makaamaan kuolleina, noudattamatta edes sitä hyvää tapaa, 
että olisivat kaatuneensa ja haavottuneensa vieneet muka
naan. Päätä pähkaa nelisti nyt tuo urhea joukko minne vaan 
suinkin pääsi ja varmaan itsekin tietäen, että nyt sitä oli 
hävitty sekä kelpotavalla.

Niin, he perääntyivät, toisin sanoen saivat täydellä mi
talla niittää kylvöstänsä. Oliko tämä heille vastaisuuden ope
tukseksi, tai vieläkö edelleenkin tahtovat ärsyttää kansaa tur
miollisiin seurauksiin, sen ehkä tulemme vastedes saamaan 
nähdä. Opiksi uskoisi koiralle kylmän saunan olevan.

Paukku.

KUKA ON TULEVAISUUDEN PUNAKAARTILAINEN?

Tämä kysymys johtuu nyt ensimäisenä mieleen kun tie
dämme raatajain harjoitetut joukot määrätyksi korkeimmassa 
virastossamme hajotettavaksi ja kun jo muutamin paikoin 
kaarti-osastot itse ovat päättäneet hajota ja lakkauttaa toi
mintansa punasenakaartina. Täytyy ensin kysyä joko pu- 
nanenkäarti on suorittanut kaikki tehtävänsä joita sille oli 
alkuaan suunniteltu. Olen muun muassa interjuvannut kaar
tin alkuunpanijaa ja sen alkuperäisen ohjelman luojaa, Kaarlo 
Luotoa, tämän kysymyksen johdosta ja hän vastasi arvele
matta ja painavasti: »suurin sen tehtävistä on vielä tulevai
suudessa».

Kansaneduskuntaa syntymään on kaarti auttanut kohdal
taan kyllin tuntuvasti ja kun se näyttää olevan ratkaistu ky
symys, vähenee kaartin merkityskin siinä kohden. Ensimäi- 
set tehtävänsä suoritti kaarti jo viime syksynä suurlakko- 
viikolla. Mitkä ovat sitte sen tehtävät vastaisuudessa? Lä
hinnä tulevassa ajassa pitäisi sen edelleenkin olla vastapai
nona herraskaisten »pyövelikaarteille», mutta punanenkaarti 
on nyt hajonnut ja tämä vaatimus sen olemassaoloon on 
liian vähäinen verrattuna siihen suureen meluun, jota jatkuisi, 
jos se uudelleen järjestäisi toimintansa. Siis levätköön tä
män tähden, sillä aika tuo uusia suurempia tehtäviä, siitä 
voimme olla vakuutettuja, ja silloin täytyy punasenkaartin 
uudelleen järjestää ja sulkea rivinsä keskellä julkisuutta. Sitä 
aikaa odotellessa on jokaisen työmiehen ja jokaisen muun
kin kansan parasta harrastavan kansalaisen valmistauduttava 
»ottamaan värvinki» punaseen kaartiin.

Nykyään puhutaan pääomia omistavan luokan keskuu
dessa hyvinkin kiivaasti kotimaisen sotajoukon muodostami
sesta entiseen tapaan asevelvollisuuden perusteella. Jos tämä 
toteutuisi, olisi se mitä suurin onnettomuus, jopa vitsaus 
Suomelle ja sen vähävaraiselle kansalle. Sitä vastustamaan 
täytyy nousta jokaisen, jolle yhteinen etu on rakas ja että 
voitaisiin jotakin tarjota aseellisten joukkojen vaatijoille, täy
tyy meidän kehittää Suomelle kansallinen miliisi. Sitä toi
vetta tukeaksemme voimme punasessakaartissa osottaa kyl
lin riittävän ja laajan järjestys- ja maanpuolustusvoiman. Se 
on ollut kaartin perustajalle suunniteltuna tämän joukon vii
meiseksi tehtäväksi. Jos kansan miliisin, eli kansan puo
lustusjärjestelmän katsomme välttämättömäksi, niin miksi ei 
punanenkaarti voisi olla sen pohjana. Se on jo tavallaan
osoittanut ettei tarvita mitään ammatiksikäypiä harjotuksia py-
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syäkseen järjestyksessä ja liikkuakseen säännöllisinä jouk
koina ja miksi ei myöskin aseiden käyttöä ja kaikkea muuta 
taistelussa tarvittavaa taitoa.

Jos kansanpuolustuslaitos jäisi virkakuntien järjesteltä
väksi pakollisella määräyksellä ja jos varsinkin järjestäjille 
jää jonkinlaista avointa valtaa tehtävässään, on myöskin
selvää, että se koettaa siihen painaa oman leimansa. Hy-
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vin tiedämme sen kiihkon millä ruotsikkomme koettavat 
kahlehtia kansanpohjakerroksia ja siinä tarkotuksessa keksi
vän talutusnuoria toistaan parempia. Tiedämme myös, että 
sotilasopettajat, eli upseerit ovat kaikki äärimmäisen vastus- 
tuspuolueemme lemmikkejä ja semmoisina he eivät kelpaa 
kansan lasten opettajiksi. Viime aikain tapahtumat jo riit
tävät todistamaan tätä väitettä, palaamatta ollenkaan surke
aan entisyyteen, eli armeijamme koossa oloaikaan. Se 
koulu ja kasvatus, jonka läpi upseerimme ovat uineet lois
toon, on turmellut kokonaan nämä loiset mahdottomiksi 
opettamaan tulevaisuuden Suomelle sotilaita. Tähän upsee
ristoon luottaen hautoo vallassa oleva luokka itselleen tukea 
kansan syvien rivien lapsista. Siellä yhteiskuntamme hui
pulla eläjät uskovat, että heidän komeilevien upseeriensa 
annetaan alkaa taannuttamistyönsä kansassa. He tietävät 
myöskin, että jos nämät opettajat pääsevät työhönsä, vie
rottavat he pojat vanhemmistaan ja kodeistaan, veljet vel- 
jistään j. n. e. siinä määrin että oppilaat unhottaen oman 
asemansa vielä orjajoukkoja telottamalla tukisivat kansaa 
kiristävää hallitusta. Siksi täytyy jokaisen kunnon kansa
laisen nousta tätä vallassa olevien aijetta vastaan ja ruveta 
kehittämään kansan puolustusjoukkoa alhaalta, kansasta päin. 
Sen joukon pitää olla kansan oman, eli käsittää asiat siinä 
merkityksessään kun ne liikkuvat kansan itsensä mielissä. 
Sen joukon sydän pitää sykkiä samoja tunteita kun sen 
kotimökeissäkin eläjillä ja tätä lämpöä ja kansalle voimaa 
kasvattavaa suhdetta ei saa entiset upseerimme saastuttaa. 
Ponnistukset rahavallien takaa ovat suuret, siksi täytyy kan
san nousta myös yhtenä miehenä sitä vastaan ja ainoana 
tepsivänä aseenaan on sillä punaset kaartinsa. Tätä tarko- 
tusta varten valmistautukaa raatajat vastaisuuden punaseen 
kaartiin, joka on kansallinen miliisi. Ainoana kansallisena 
järjestönä on punanenkaarti tähän asti toiminut ja sen pohja 
ja suunta ei saa haihtua, niiden täytyy nousta päivän 
valoon.

Nyt voidaan jo lopullisesti vastata kysymykseen: kuka 
on vastaisuuden punakaartilainen? Se on kansallisen mi
liisin riveihin kuuluva mies!
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OOTAVÄKEÄ HARJOTETAAN. Useassa lähipitäjässä ovat 
^  kartanoiden omistajat ryhtyneet harjottamaan alustalai- 
siaan aseiden käyttämiseen, pääasiallisesti ampumiseen. Eräs
kin suurtilallinen Kirkkonummella on siten värvännyt itsel
lensä pariin sataan mieheen nousevan sotajoukon jonka on 
varustanut pyssyillä. Harjotuksia pidetään ahkeraan ja mieli
ala »armeijassa» kuuluu olevan verraton. Olisi hupaista 
saada tietää mitä herrat oikeastaan näillä joukoilla tarkotta- 
nevat, sekä vielä millä silmällä tätä menettelyä katselee edel
leenkin hallitus, joka on osottanut niin suurta innostusta 
punasenkaartin hajotuksessa. Näin herrat ruotsikot osaavat 
pettää tiedottomina pitämiään työläisiä.

m

KUVAAVAA. Useita poikasia leikki lahtari- ja punakaartia 
. Eläintarhassa. Taistelu kävi kiivaaksi ja vihdoin lahtari- 

kaarti luonnollisesti jäi tappiolle. Yksi heistä joutui van
giksi ja kun punakaartilaiset vankiansa pitelivät kovakoura- 
semmin, rukoili »lahtari»:

— Älkää, hyvät ystävät. Täytyyhän sitä minunkin jo
takin tehdä leipäni edestä.

TAAVI TAINIO näkyy Turun kokouksessa, jossa käsitel
tiin äskeisiä pääkaupungin tapahtumia, olleen sitä mieltä 

ettei suurlakkoa enää tultaisi tarvitsemaan. Toveri Tainion 
mielestä on siis työväen parhain ase kapitalismin hirmua vas
taan jo aivan tarpeeton. Merkillistä! Sillä vaikka tiedäm
mekin että vaaliuurnalla tulee vastaisuudessa suuria taiste
luita ratkaistavaksi, uskallamme kuitenkin vielä luulla, että 
porvarilliset ainekset tulevat edelleenkin kiristämään työnraa- 
tajia puolelta jos toiselta ja varsinkin byrokraattia, johon suo
malaisillakin valta-asemassa olevilla näkyy olevan hyvinkin 
hyvä taipumus kallistua, eteenkinpäin tekee voitavansa työn- 
arvon ja vapauden kiristämiseksi. Meidän mielestämme on 
toveri Tainio liian aikaseen kehottanut taistelevaa työväestöä 
pistämään miekkansa tuppeen, vakuuttamalla heille ettei suur
lakko enää muka ole tarpeellinen. Täällä Helsingissä esim. 
on nykyään työnsulussa tuhansia. Herrat tahtovat siten ma
sentaa työläisiä. Mutta työläisille aletaan saarnata, sellai
selta taholta jolta odottaisi päinvastaista, ettei suurlakko työ

väen taholta enää ole tarpeellinen. Tekisi mieli kysyä hra 
Taavi Tainiolta, jos hänen mielestänsä suurtyönsulut ovat 
vielä tehokkaita?

POLIISIA LISÄÄ tarvitsee meidän nykyinen »vapaamieli-
* nen» ja perustuslaillinen hallitus. Eikä vielä pienen pientä 
joukkoakaan. Miljoniin nousee se summa jonka nämä vir
kailijat tarvitsevat palkakseen. Luonnollisesti tullaan nämä 
virkailijat värväämään jostakin pimeämmästä Pohjanmaan seu
dusta, samoilta paikkakunnilta kun viimetalvena lahtarikaarti 
ja heille henkiseksi opettajaksi surkean kuuluisa Schauman. 
Kylläpä silloin saadaan hallitukselle uskollisia suojelijoita 
»roskakansaa» vastaan. Ja jos eivät riitä niin onhan Rys- 
sänmaalla vielä kasakoita ja santarmia,. Lykkyä tykö!

"TYÖVÄESTÖ KAIKKIALLA HUOMATKAA! Meidän suu-
* rin vastustajamme, siis vihollisemme, on aina ja edel

leen vallassa oleva luokka, joka nykyisin kaikkein röyh- 
keimmällä tavalla esiintyy perustuslaillisen naamarin verhossa. 
Kokemus on osottanut, että tämä jo — nykyinen hallitus 
siihen luettuna — on täydelleen samaan luokkaan lasket
tava, kun muutama aika takasin bobrikoffin hengenheimo
laiset. Siis työväellä ei ole pienintäkään yhteyttä nykyi
seen muka kansalliseen jälleen uudistusaikaan. Alas herro
jen senaatti! Alas yksivaltiuden kelvottomat edustajat! Alas 
ryssäläisen byrykraattian kunnottomat kumartajat! Tämä ol
koon edelleen sotahuutomme.

V APAA SANA II ilmestyy viikon kuluttua. Siinä tulee 
jatkoa kirjotuksiin: Kapt. Johan Kock ja suurlakko, — 

Puoluehallinto ja äskeiset tapahtumat, sekä uusia: Ryssäläis-, 
suomalaiset, — Bobrikoffin henki, kirj. Jussi Jukola, — 
Oliko kapt. Kockin menettely oikea, kirj. Kumousmies, y. 
m. Vapaa sana II on viimeinen tälläkertaa julistavista lento- 
lehdistä. Se on myöskin samalla lehti joka pelkäämättä 
pikku perustuslaillisbobrikoffilaisuuta, lausuu mielipiteensä 
peittelemättä. Hinta edelleen 25 p. Tilausosote Martin & 
Mäkelän kirjakauppa, Helsinki. Asiamiehille 20 prosentin 
palkkio.

KIRJALLISUUTTA.

Huomattava kirjallinen teos venäläisestä vapaataistelusta, 
alkaa hetimiten ilmestyä toiminimi Martin & Mäkelän kirja
kaupan välityksellä. Teos, nimeltään »Militsa», eli »Va
pauden sankaritar», on kirjotettu romaanin muotoon, mutta 
on samalla myöskin historia, joka paljastaa tinkimättä sen 
mädännäisyyden joka venäläisessä byrokraatiassa on ylen- 
kin julkea. Kirjan tekiä, työväenkirjailijana tunnettu K. O. 
Tanner, vaikka onkin suomalainen, on tätä teostansa var
ten koonnut tarkat tiedot itse mukana olleiden suusta ve
näläisistä niin »julkisista» kun »maanalaisistakin« julkai
suista. Tämä teos ei saisi siis puuttua yhdeltäkään vapauden 
ystävältä, varsinkin vielä kun tuloista mahdollisesti jäävä

voitto tulee lankeamaan vapauden työn hyväksi. Kirja tulee 
lisäksi ilmestymään vihkoina, noin 12 ä 14 vihossa ja kun 
hinta vihosta on ainoastaan 20 penniä, ei se kalleutensa 
tähden tarvitse jäädä kenenkään tilaamatta. Teoksen ensi- 
mäinen vihko ilmestyy syyskuun alkupäivinä ja siitä seuraa- 
vat säännöllisesti joka viikko. Tilausosote on Martin & 
Mäkelän kirjakauppa, Helsinki. Asiamiehille myönnetään 20 
prosentin palkkio, sekä kaikille lahjaksi teoksen komeat koru- 
kannet. Toivottavasti lukuisat kansalaiset rientävät ajoissa 
ilmoittautumaan asiamiehiksi ja ryhtyvät innolla valmistamaan 
tietä tälle kirjalle siten edistääkseen vapauden suurta ja 
kallista asiaa. Vapaa sana.


