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K a nsal aiskirj asf 0 

nimisellä sarjalLamme on meidän oloissamme huomattava mer-
kitys. Siihen .hankitaan - etupäässä alkuperäisiä - yleistajuisia, 
laa,jahkoja, kuvitettuja esi tyksiä eri tiedonaloilta. MeiIHi on 
tuntuva puute tällaisista yleiseen kansalaissivislykseen tähtää-
vistä kiisikirjoista. Tähln asti on ilmestynyt: 

Kaarlo Pldkkineu: Hellenien vQim18telu. jp, ft1'-
lIeill~. Lehtori Ivar Wils km ani n kirjoittamalla alkul,auseella. 
39 kuvaa. Hinta:3 mk. 

Tekijä, voimistelun kollega, klisittelee .intUallsa sekA urhe,ilu-
miehenä etti taiteen harrastajana, harvinaisen lennl.lkkaasti ku-
vaten koko kasvatus-elämliä ihanoinll Hellaan päivinä, jolloin 
kokonainen Ransa käytännössä osotti oikeaksi viitteen ~terve 

sielu tervcessä rullmiiss~," . Teos on laadiitu' mitä laajlmpia pii-
rejä varten ja täyttää huomattavan aukol! kirjallisuud~amme. 

J. E . .111'0: Pelwjen ja lliittiden v iholliset Suo
messa. -42 kUVIa. Hinta 3 mk. 

Teos on perusteellinen esitys Suomessa tavattavista viljan Ja 
heinikasvien tuhohyänteisistä ja _sienis tä, niiden kehityksestl, 
elimäntavoista sekl torjumis- ja hivittämiskeinoista. · , 

V. J. Ltine: K ansant.aJutrn;,. sititQ})}Jt (meteoro-
logia). Rnnsaast i kuviteltu. Hinta 2 mk. 50 p. 

Meidän oloissamme ihan kosketlelematonta alaa käsi ttelevl 
teos, joka osittain oppikirjaksi aiottuna silti soveltnu kaikkiin 
kehittyneempiin piireihin. Ilmakehäss!mme esiintyv5t ilmiöt 
ovat yleisessä tajunnassa sala perii isiä, mutta tieteen on onnistu-
nut niitäkin selitellä ja tavalla, joka herättää erityis ti mielen-
kiintoa. 

J. E . .11'1"0: KehitY80ppi nykyiseUit 'umnallaan. 
Kuvitettu. Hinta 2 mk. 

Vuosikymmenii käydyt kiistat kaik~ elämän synnystä ja 
kehityksestä maapallollamme koskettelevat alaa, jolla jo täytyy 
suurenkin yleisön muodostaa oma mielipiteensä. Tekijl esittil 
tässä ne pääsuunnat, jotka nykyään ovat suhteessa tahi loisessa 
toisiansa vastassa, kuvaillen kehitysopin päjiväitteet pohjaksi 
vastaiselle mielipiteiden vaihdolle. 

Suomalainen Rusfannus·Osakevhfiö Ransa. 
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5 0fiaIiStien faamaama oppi- ed tallfanfetto~ten mafiUö 
woUitielua6ta fui(u~ta, jota ei ;Hintaan ote tafoitet~ 

tawa maan te~taroä entistään jl)rfemmdffi, fJeiban pufJeenfa 
(uoffatajoista, fÖtJ9dfistön ionefusta ajemasta, fJeHas(uo~ 

rasta, jota foifiUa l)OttQstuffiUClOll ajaa rooin omia pt)t): 

teitään ja rnlentaa HfeUeen ebuUifia (ateja, jo1)too itfeB~ 

täänfin fiHJen, että l)f)teisfunnan o{elUn tHa, taifti mitä 
mQnl)aUe pof)jaUe on tafennettu, 011 jotonn pagaa, pää= 
oman tuottamaa mä'odnnäiilJtJtfä, jota ei roe(rooita tämän 
uuben u~fon opetuiHapfin roadeenottamaan niitä fäd.ntöjd 
ja ogjeita, joille (oina(oinen l)f)teisfuntamme fuitcnfill on 
pemstettu. @i ainoastaan agitatfioonipuf)eisio fofiofistifo= . 
fouffisfo, maan ntl)ösfin fJeibän taf)oftaan Hme$hjne~fd pab 
netu~ia iana~ia on mWoin fierläin famtain, miUoin peitte(e~ 
mättä efiUetuoht fe oppi, että nt)ft)ifet (ait, ,,(uoffa(ait", OIuat 
ponuaden laatimia, ja jenwuoffi wain näitä wiimemainituita 
we{woittaroia. 8anottiinl)an Bauton tuuruifa~fa totppmi~ 

jutu~iatin fofiaIi~tien puolelta fauni~te(ematta, että l)ääUi~ 

mifet oroat TORin farlanol)enoja roehuoittaroia, tOiStapa ne 
oroat l)eibän ebufieen tel)b.t)tfin. 3 a tämän tatana piife; 
luän ajatuf;en tapaa mt)ötäälljä ienjdlfeifiäfin oloja fatfe{~ 

(,Bfo. 
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($i tanuitie lUClhoClutua fen jt)lvcmmäUä ajattdemaan, 
~uomntafieell, rnigin tu{ofieen tanninen oppi luie ja mitä 
mielijogteita fe on omiaan fanjasia faswottamaan. ~e~ 

tllshtslaeii8iamme on jofaiieUe tumottu tlgtäräinen oifcus. 
91iisjä Iaufutaan että "niinfuin me fumi o(euuue l)l)tä 
ronpaita aIamaifia, niin pitää metbän 1l1lJös (a i n t 11 r; 
tu i B f a taimen nauttia 1JgtöriiHHii oifeutta". 2ninfuu(iai~ 

juug, woimasiaoIclUicn (alien ja laiUisten fääntöjen no\!" 
bottaminen oulin mangimmista ajoista pibettt) !Suomen 
fanfaUe o(eeflifimpanQ orninaiiuutena, iimi ojennu611UOtRUa, 
jonfa niin ufos fuin föt)l)äfin on ottanut of)jeeffecn. @;We 
on foro (aina[Qincn t)l)teisfuntamfennufiemmefin peruMettu, 
ja ien tutll.lisjn ainceHinCll 1)l)llJimuointi ebii8h)nt)t linnan 
~enfifen fe~itt)fien fansia. 91ät)Uää fuitenfin YHtä, fuin 
raifi tämä ifien funnioittama ja pl)()Cinä pitämä roehuoOh 
fuus mäish)ä niiben joufo§:ta, joUa (uferoat itieniä uuteen, 
maaifmaQllm:antaroaan fofiatigtifeen oppiin. 

5lBarfin l)änunä6h)UäroäOä tmualla on näet rifollijuu6 
lIlaa§:jalllllle roiime parina rouotena lifäänh)nt)t. ®tti~ten 

roerrattain rau~am 6ten aifojen fija6ta on jurfifulIhe6ia nä: 
ft)1lt)t tuon tu06tafin tapl1~tumia, joi~in ra6fa6 rifos on 
liitettt)nä. &ifä riHä ~t)roä, että lJfiHt)ifet lJ(tiöpäät OU)l1t 
tefet)tt)neet ;gt)päifii Iainroa6taijiin tefoi~in; on tullut oi: 
feubenfäl)ntien lautta ielroiUe, että on ollut oIemaiilfa mar= 
flnaifia järjeflteth)jä rifoffeHi6Iiittoja, jotfa omat u(oUam>et 
fuunniteIlIlanfa ja toimintaniafin l)fi foto maan, ja joi ben 
alfuunpanemat ujent ie[{aijetfin teot ndt)ttäluät o(eman, 
joi6fa luain t)ffi tai pari o;anottajaa on (opuItn joutunut 
lain ranfaiferoan rähen alaififfL 
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ill1utta - f«HOlUot fofiaHs:ltit - örtää meitä tä~tä 

fl)l)Uäfö. Se {ewoton tHo maa~ramme, jofa wiime rouo~ 

finn on oHut ~al1.Jaittmni~raJ ei fuintaan ole meibän aUulIn< 
panemamme eitä l)Uiillitärnämme. IDlef)än maan aatteeUi< 
fe~ti ajamme fÖl)f)äIistön oifeuffia. Se on aifJeutunut riitä 
- wäittäwöt f)e - ettö fottetut fanfonainef;et, h)ömiien: 
(noIra, on nou~fut fic(tömättömiä oifeuffiaan maatimaan 
"rii~täjHtään", ja jo~fin tä~fä tai~teru~fa , on jOitafin muo: 
tojn tilottu, io~fin jorn qurjuri intomietisjään on tefJm)t 
tainrifofjen, niin o[eulIneqan me järie~tt)m)t h)öwäfi aina 
rientäneet ritä pnfJeffumaan, {ollinmaan itiemme riitä ilii, 
ja oCemmef)an mielii nimenomaijcsti ju(i~tnneetfin POi6 pii: 
ri!8tämme ne jotfa anarfi!8tifia teroja f)m:joittawat. OnfJan 
- janotaan täfJän ebeHeen - potluarienfin . ioufo~fa met: 
;eHnmäärentäjiä ja rafJamarojen fama[fajia, uieimmat ri~ 

foffetfJan tHa~ton mufaan tapafJturoat juuri toi(gten omat; 
fuutta fofJbanneiben (atlllua~tat~ten tefojen fautta, joiBta 
pääBtäifiin ainiaa!;i niinpian fuin lIt)ft)inen fapitaHBtinen 
t)f)tei~runta muutetaan fofian~tien o()ie(man mufaifefji. 

sturmeUuneita: ainefiia ti9tei~ftmna~ia föt)h)t) mafb 
teUaroasti aina, eirä iitä fofia(i~tien tuufentupainen tu(e ~ 

roaiiuuben iganneroaftio fuinfaan pt)Bh) forjaamaan. ffiifo[li: 
fuuben, taipumufien pal)aan fanotnan piiferuän jo itfe 
i91l1i~(uonteeBfn. Wutta fHU ei l)f)teiBfuntaa feUniienaan 
ote riitä it)t)tetiämä eitä mitään t)f)teiBfuoffaa tai puo{uetin 
tefJtäruä ruaBtuunafaiiefii fen jäienten riffomufi~ta, e ({ e i 
tämä Iuorra tni puolue itfe ole niifJinfefJoit~ 

tnnut tai muuten menetteft)([ään ojoittnnut 
tafJtomanfa Iai.((ifen jätjeBhJffen run~taifia 
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te f 1) j n f 11 0 f i o. @;i[(ä lliinpinn ruin tämä ll.liimefii11lni ~ 
niUu ebe((l)tlJ~ on o{ellln~in, lUoi Illt)ösfin t)fiitt)i~te1t rifofien< 
tcfijäin fansfajtlt)ffijifji leimata ne, jotfa rifofjiin fe{)ottmuat 
tai l)Ut)ttöroät. S-cmtnHa on foeo fe tlJ9mä, tofo fe puolue, 
jo~ta tämäntapainen toiminta on fäl)tenl)t, ottanut 1)(fi< 

It)iietfin teot l)cn:teiOeen, ja t)l)tei~fllntQ lUoi l1.lierittdö ilJ< 
mimmän ;1)1)11 fen ni~foiHe. Sa tämä tuomio luoibann 
peittelemättä (auiua meibdlt foiiafi$tii~ta puohtee{1ta. On 
luUut erinäijisfä oifelt~jHtui{lfa jehuiUe fufuifia lapautiin, 
jotta ofoittmuat, että parina miime tuuotena tel)bt)t pöt)ri~o 
h)1tämät ritoIie!, joi~ia ei ole iäästettl) H)mi~{)e1tfiä eitä 
l)ffih)i~omaifuutta, utua! juuri fiit~ o(Jjosta pctäiliu, jonta 
jllI)rnpufJei~ia ianotaalt ajaman foncttujen tt)önorjain oifeuo 
leUua aiiaa. 91ii~tä Hmitäl) foumantuntumaUa jefltll)l)OeUä, 
että meifäfäinen iofiafibemofmtia ei enään ofe h)t)h)l11)t 
fä1.)tfdmään rauf)aUifia feinoja, ei f)engen mieffaa eifä fanan 
afetta, maalt on iui~tunut tefoif)in, joita fanjojen e[ämä~iä 
luain muf)attomimpina l'uaUonfumoufien aifoina on f)ao 
lUa i ttalUii3f Q. 

imutta puf)ufoot toiialiat Ufe puo[e2\taan. 
@liluuutamme tä~fä ne tapaf)tuma1, joi~fa jofiaH6tit 

aifaiiemmin oluat t)ffitt)i6(lIontoifemmiGfa tapallfii~ia afeto 
tuneet järjeBh)i3fä lUa~taan jofo !iUen illomnai~ten iIfitefoo 
jen fautta tai liten että olUat eBtäneet po(iiiimimnomai~ten 
toimintaa rifoUi~ten fiinlliottamiie~ia tai muuten f)äirinneet 
järje~h)~fä. jiffoin fun ju(fiien maUan ebu2\taja on orlut 
luirfatointa f)atjoittamaBfa. Wluii3tetfafoon mailt ejim. että 
fuu ml)f)tään piirin nimiBmie~ tammifuu2\fa Hl06 ori 
@ltocfforjin tef,ltaan fonttoriBfa toimeenpanema~ia ufo2\ottoa 
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maffamo.ttomien uloMefojen fuotittamiietfi, rii~ti luhdin 
tanfajouffo f)äneItd talJat, fenftjaoll että oHfi fät)Uänt)t 
(aUriiia feinoja, jo~ fat;oiruat tefoa ruitfamaf)bin l1.)äätin~ _ 
fälJtöffefji. StuorajärweWi e~ti fataan noufewa tt)ö[äi~jOHffo 
famoif)in oitoi1}in nimismiefJen toimjttmna~ta tutfimu~ta 

erään ficUd tapar,tuneen j(fhoartaifuu'oen jof)boMa. maata 
tobistus fhuee[{i§ten fäfitteiben f)ö(tlJmifestä oIi nHnifään 
fe murf)a, josfa fitwci5miei5 Zuorei5 taltueIfa 1906 .pelfin" 
gisfd menetti f)enfenfä, ja warrin fuwaaruia fOfialii5teiUemme 
ne reifat jotfa fen )o1)'oo15ta hdituat HmL ®um:empia 
epäjärjesh)ffiä aifaanial f)cfmifuun 26 p:na 1906 ,pelftno 

gisfii tapaf)tunut ~enäjän waUafunllall palltin HJöstö, 
jonta u(folaifet mief)et toimitthtlat~ mutta to~woja fiinnio 
otettaisia 2ampe.reeUa waifeuitl, futen mui~tetaan, fe fu1)be, 
jaI)on fofiaH~timme niin ianoiUa tuin teoiHa 00 noi1)in 
Htitl)öntefijöifJllI, joiben fäben fautta ujeampi igmi{lf)enfitin 
oli meneteitl), Iiitll)nl)t. , 

91ämä teot, joi gin wain efimerffeinä olemme wiHano 
neet, oliwat ebeHäfäwijöinä niiUe järifl)UäwiIte tapaf)tumiHe, 
jotfa jamana wuonna ml)öf)emmin femafhvat. 9tun jouUo 
~iapotin linnoituffen waruBwäfeä geinäfuun (opuUa 1906 
aiettui Hmifopinoan ~enäjän f)aHitu{lta waBtaall, tapaamme 
ajeeHijen jofiaIi?$tifen järje~tömme; n. t punafaartill, fapio 
nalliiia auttamaBfa. ~ärjeBtl)lleenä joufflteena, afeHIa wao 
ruBtettuna tienfi tämä fofiaIigtei~aamme fofoonpantu "mio 
(Hii" linnoituffeen, astui fieHä niiben riweif)in, 'joiben toto 
foihlfiena on jaaba ril1noitu~ fapinåUi5ten f)altuun, muUa 
fapinan q,äoniliBht~j; roallfiittiill, fa ' jiitettiin oifeuben 
f)Ut1 i5taan. ~ofunelt päiwä mt)ö()eUUnill oli iäfeniä fama5ta 

• 
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"fQntti~tn", jonla fen jof)tajo, furuUiien fuuhtifa fapteeni 
stad, aifaijemmin famana reiällä pibehl~iä jllf)'a!i5fa .pe~: 
perinn puisloBia ju()(npugee«faan ranoi oUeen muoho«tetun 
"fÖl)()dliztön fuuniol1.laf)bifii", oiallifina nii~fä if)mi~()enfiii 

maffanei.sfn tQuf)attomuuffi$fo, jotfa tunnetaan .pafaia(~ 

nten meUafoiben nimeHä. 91äi \$ tä iefö .pe(fingin (äf)ettl)~ 

millä toimittamiBlaan rautatien revimipBld, joibcn ladoi: 
lufiena oli e{ltää fotoroäen faupunfiin pääfl)1l muuatta, roh 
matlin filiemmin 82 l)enfi(öä tuomionia eri pitfif;i ojoiffi 
nnnatangai«tu~ta. - Mitä Häroid jeuraufiia maa((emme 
IdUaiiisla iutfuleflaroiBla teoi~ta rooi oUa maamme u(fo~ 

puolelta ja mitä ajatufiia ie meille lUif)amieHfi~iä piirei.sfä 
®elläjä((ä 1;)CtäUäd, on fanomattnfin fehoä. €5ofiali~timme 

taa~ fatfo1oat niitä toifin fUmin. <Se o{~ ~eiMn fannaI: 
taan main aBendjän mavau6tai~teht1l auttami~ta onneHi: 
jeen (oppuunja, i~miilJl)ben tlJötd, jota ei fuintann muta 
oHfi l.'angai~tmoa, WjaUelel0a fanfalainen näfee fiinä fui: 
tentin raittea muuta 'tuin fiitettämän teon, Se oli tumaus 
liitä fofia[istein ta{)oUa uietn ()amaitlamisia olemasta :PlJt" 
finu)fie !8tä jePottaa maQmme afiat raul)attoman aBenäjän 
fof)ta(oH)in, jol)on meillä ei tällä tamalla ole pienintäfään 
i99!d. 

aBaHtettama.!8ti on jenjäffeinen aifa mufonoan tuonut 
uufia tobi!8tufiia fiitä, että fopoti!8tien l)l)tei!8funto<o:p:pi on 
pää~ft)t miUitfemöän ~etffiä mieliä tefoif)il1, joista foro 
t't)f)mää fäl) täl)beUä il)l)lld jl)l)tläminen. V[eifö on tuon 
tuo!8tofin jaanut fanoma{el)tien fautta tietoa eri oji~ia 

maata tel)bl)istd dfoffHlta, joil)in milloin l)ffi miUoin uieam: 
mot l)enfi[öt O1oat oraa ottaneet. 3-0 mlJöl)emmin tapaf)tu: 

• 
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nut' oifeltbenfät)ntifuuh!~te(u ja muut tutfimufiet omat 
ofoittaneei, eltä fllll!i ofa ltt'ii~tä rifoffi~ta on ebeItäpäin 
tarfoin fuunnite(hfjen tuumaitt' toteuttamifio, jotfa ninaIin 
ofaffi omat täf)teneet fml1oi~ta ailuoi§:to, on tuUu ieh\liUe 
iiitä, että on petl1~tettu fofonoifio rifo~jätie~töjä, joita eb 
luät enään ole h)t)tl)neet paiffafunnaUoClll f;larjoittamoall 
iffimaUoijuuffia maan ulottuneet toimintanja rautta maan . 
.30 - mitä pagin - tutfimuiiS ojoittaa mt)ö!3fin, että näinen 
to«wofiittojen pof)immat aineliet omat jum:i meibän foiio. 
H§;tiemme fe«fuube«ta ,mtJoetttimi«jä ja että rifofieUi§lten 
fofou~paifoifii on fät}teth) järjegtt;neen h)öroäen huoneu§ltojo;,. 

';tuoreei3fo mui«ti«fa lienemät roielä HfetuUa1in PÖ1)~ 

tigh)ttämät tapof)hu1tat m;lipmin (Mni{ljä, jotlja ioiia(i~tien 
anjioluettelo Iaitiomuuffiin nä~bell onfin juurempi ruin 
muualla SuomeBfa . . ,gätdmme ratfaijematta, mi~tä tämä 
wiimemainittu [eiffa iof)tuu: onfo flJlJnä jijfJlm, futen on 
wäitettt), fe että j[giipmitt tienoot lJ(eenjä omat fdf)empänä 

, l!Eenäjän iau~attomia oloja, jo~la Sl'mjafan lUi(fa~rllontoi o 
nen tanja on IUOitwt jaaba luaifutuffia, luaito ;e että rofiao 
{~tien jo~tomie~et fieHä owat muita tunnoltomampia ja 
~eibän fifäfäinen äänenfannattajanja wieIäfin pa~empi fuin 
muut jofiaUztien (ef)bet !5uomeBfa. '1:ofiafiafii · roain jää, 
että l!Eiipmin puolen fofia{j~tien l)e(ma~ia owat nämä 
meiHä ennen fuulumattomat rifoffeHifet järjestöt ja tO~wo; 
jouffiot ' flJnh)neet ja rieHä enfinnä toilllintanfa aloitaneet. 

'1:apall~ten l)ffih)i~fogtai:Sta fnUua emme wätitä uubi{lo 
taa mieleen. Sl'atfolllllle fenfijaau, miten jofiafistimme nib 
~in fugteutuwat ja mitä (Jeibän IehisJäön näiben jo~bo~ta 
on tuotu fuuIlIIuiHe. 
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<!!nfimmäincn täHaijen rifoBliiton toimecnponema meri; 
h)ö 5IDiipurin [ääni~fä oli infinööri :0. @effetlin mud)o 
ID1uo(aa~ia - feföf. 1906. :OffeubeHinen tntfimus on oioilta= 
nut, ettil tätä julmaa Moa, joBfa jl)l)tön ifJmincn joutui 
foBton ugrifji, on roa(mi~teUu ja fuunniteHu \.lJöUdWWin 
fl)öroäent)l)bish)fjen to(o(lo, ja o(i!uat monet mainitun h)ö= 
tuäem)f)biBh)fjen mcrftimiefJet fHd luar111i~te[el1\nsia. @laman 
h)öltläem)f)bish)fien to[o((o fäHt)tettiin ne fimtiätit, joWa 
infinööri @effed fittclI ammuttiin, jieUä lUGnllottiin je 
lUcfjetJBlucda, jota fUoi murfJnn ojonottajat, ja joman 1)9'oi6: 
t\)fjcn vuf)eenjogtajn istuu (jnna ~fll - iefamthtmiiesfaan 
tiigän julmaan teroon. Sa luu mUl:f)n iittcn oli tapaf)tunut, 
toilllilllot h)öroäcm)f)'bistt)fjen jof)lomiel)ct niin 1lliiipnrisfa 
fuin $örrärtö(ösföfin· iiten, että llleritl)Ön jäljet faataifUn 
ma(JboUiiimmmt tarroin ja(atnifi\. .peibän toime~taan o(i 
miiestä fofo 5l3öHärtöUin ieubuiUa iaatettu nEn foul)un 
araifeffi, ettehuät afio~ta jOlafin ticfämäl llliera~miefJet 

tO[Jloneet usfaUaa lobistaa juuri mitään. .peitä ufJattiin 
fuo(el11a[(a, jos pU[Juifiluat totta. fi'ät)tettiinpd mnitotin 
reinoja t"ifoUi!3len Hmifaamifen peittämijefji ja mirar!. 
omai{\ten t~minnan lUaifeuttamircCfi ll1ud)amiesten fiinni~ 

joomife{!ja. @5ofia(i~tien toilll~ta pibetliin s.pöllöftö(äfliö 
juuri fanfa{aisfofous, josfa moitittiin poHififuuhtsle(uien 
menetle{t)tapaa, ja maabittiin - ei enemmön eitä wäfJell1~ 

män - fuin että meinl)oIb ,pt)lUädnen ja Wlbin .3drwinen, 
jotfa fittemmin töt)be((jjesti tobiMettiin lnmfJaajiffi, Hman 
muuta pää~tettaifiin ruapaifji, fosfapa fJe aatetomerienfa, 
iofia(H;tien, fäjih)fjen ntufaan eilllät oUeel @efiedin mutlJan 
f(lll~fa misjäl'in tefcl1lije~iä. 6ii{i fuoranainen lllufa faafan 
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nimesfii tef)tt) roaatimus, että jätjestl)6lUOUaUa ei ole 
fonnantt)öntefijöiben fansfa mitään tefemistä fiUoin fun 
jofiafistit Hmaifemot .röl)f)än fäfitl)ffenfä fiitä, tula on-fl)l)Ub 
fenä llibettäroä fufa ei! ,30 rainea tätä mastoan paiffa~ 
tunnan fofiaHstinen fonomofef)oistö, jonta fuitentin tät)h)i 
tuntea olot tarfemmin ruin fenenföän firouUifen ja jonta, 
aiiana olif~ fäI)iten oHut fofo tlJöroäenfiiffeen nimesfö panna 
HfUt)ötä wofltaan waMaraufeenfa, ei anna ainoatafaan 
ääntä. l3'enfiiaan leimattiin järjei3h:)6wafta urffijoifji, ja 
ien menetteft) fantarmimaifeffL :Dioittipa lUicfl'\ Muo(aan 
punanen taadi, jonta fesfuubeEaa mud)omiel)et jumi o{iwat 
ja jota fofonaifuubesfoclIl fUllIui fojiolibemofraatiifeell :PUO< 
(ueeien, luntfin uf)maawoa fät)tö~ta niitä mastaan, jotfa 
iärje~h)~roaaan puo(esta oHmat rifosta tutfimasja. ffiiinpä 
on ilmoitettu, ettei punafaadifaijet (ainfaan ta~toneet pääso 
tää mut~aajC! ,pämäfäistä poHififuufuste[uun ia run ,pämäo 
(äinen fopuUn finne faatiin, niin pani raadi rä~eh)stön 

fuu[u~tefupaifaUe tatfotufjeUa hmfeutua ~uolleeieen fatfoo 
maan miranomaisten toimenpiteitä, joi~in näma mud)ao 
mie~ten (ä1)eijet l)stämät ja aatemdjet eiroät mura rooineet 
(uottaa. S!::äUai~ten punafaadiIaisten u~famuan efihtil)mio 
fen rouoffi omin paiffafunnan roäestö a(ituiien pelon mato 
lasia. l50fiafistit taas pithuut uuben fofoufien, io~fa roaao 
bittiin mur~asta mangituita "roiaUomia" ~enWöitä irti 
(asfettaroifii. ' 5lliaitettiinpä famasia fofollfiesia - ferin 

, pibcttiin "fanfan" nimesiä - että poHifhviranomaiiet ofio 
roat ul)fclltfjiUa pefoiteUeet i1)mifiä tutfintotHaiiuubesia 
roafel)tefemaan. 3a fuinfa on tobeOinen nfian[aita? ()ll 
tuqut nät)teh)lfi l11ud)an feutalllleen oifeubeUifen fuulu{b 

1 , 
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tc(un aitnna, että juuri tämän famaiien "fanfelll" puolelta 
on valotettu fl)mmeniä if)l1\ifiä oifeube~fa tobi~tCllna<tn 

määrin mur~najall ebufj"i. llfeita ~eistå tuHfin tuomituiffi 
lUäätti~tä lu(1fa~ta. l5o[ialiitinen ianoma{e~biitö paiffa~ 

funnaHa fuitrnfin jattoi l)~ä n{eUuun tapaania. \Se toetti , 
!lsfotef(a että ponuatit omat ~a~oiUaan paffmmeet mustan I 

jotninn l1tie~iti tefemdiin fonnantöitä punojen faottin (ai3~ 

luun, tef)bäffeen roaf)infoa fofiaHbemofraattife(fc puo{ueeUe, 
ja pten afcluoimaUa laobnfjeen fufistetuiffi fofinfi~tii~t 

järjestöt. ~n tä~än I)t'itt'irUI1UllUn {1Jöntiin t)I)h)i oin ;o;io< 
Hi!iita jnnolno[eI)biitöä llIuunflafin maosjomme. 

mäin pitfäUe oli fofia!i i tiell aIfuunpnnema ntleUen 
mHlih)s pCiiii ft)t fO(Jonmaan jo Uiifä enfimmåifei fd "iuut= 
tLJö~fa", jOilta puolueen janoma(ef)hHHö tuntui ahl~ta pitäen 
ottaneen fiipienfä iuojaan. @:itä fWä t}tJluä että meibijn 
iofia(i~timme, jotta t)h1.1d~telelUdt jätje6h)fjemaffaubeUaan, 
jotta owat fefiltäneet itfenfä eritt)ifHii l1.1apauben apo~toleiffi 
fetä faiten forron ja l1.1ään)t)ben l1.1a~t u~tajiffi, oIifhuat lä~jäfin 
tapa1tffe~ia oUee! roain paljaina tatfojina, noubattalllatta 
jofaijeUe fanfa(aiieUe lai;'3fa ajetettua l1.1elwoUifuutttl df05ten 
ilmiiaattamife.6fa. ope ju!i~thuat fuoranaifen johan jätje5;: 
h)SluaItaa ja niitä iamafef)tid l1.1afltaan, jotfa l1.1aatil1.1ot 
tifofien j(llliottomi~to, ja menetteh)Uään ofoittituat olewanfa 
fuotostaon mut(JamiefJien puolena. IDlifii 0101 olifiwat 
muobostuneel, jofl täUainen fanfonailles Illuutenfin {ewolto= 
maUa Sl'mjafan fannafiefta oHii jaanul mieHn määrin 
toimia, on fanomattafiJl rehuä. @:i iuinfaan fiUä oHfi 
onnelW31utcttu l)f)teisfuntaa, jo~ aGiipurin ja l.PöUäffäfän 
h)öroäem)f)bi~h)~tcn orifi faUittu tifofliflten Hinniottamifesfa 
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lUopuin fdjill menetellä. :Oifell~tlltlua 011 jofaifesfa lua[; 
tio~ia fQl1ia(Qi~ten. e{ine~tojen fulmafiruiä, ja fitä ei iuin~ 

faon (marfi~ti«ten terojen ;uofiminen ebi~tä. 

'l:äf)än ei fuitenfmUt riiton toiminta fe~fel)tt)m)t. !Se 
päimtJa~toin el\tiie~tään ((wjeni, jiitie~ttJi ja jen fäfio(nn 
nät)tteitä on llll)öC,empindfin oitoina fJmuaiUnroisja ei ailloa~ 
iaan ~iiPHril\ tielloiflo ronan 'foufaifHfa 6cnuonfin ia(oi({a. 
@ifä fummafnan että näin pääfi rät)l1lään.~ Wlaillitfim; 
mefJan ä~fen miten juffea{S!i _ fofiaIibemofraattien äänen; 
fannattajat paiffafullnaUa oHmat ajettllued ID1uolan meri; 
tl)ÖI1 tefijöiben puo[e{(e ja laifin tmuoin foettaneet h)fätä 
ilJt)l1 ei aiJloa~taan täitä maan mlli&tafin jattunciBta jät; 
ie~tlJtfel1 fJäiriöi~tä llt)fl)ifen l)f)teii~funtajärjeshJfien ni~toi(fe. 
ffiitofjien juffinen, peifidemätön pllo(u~taminl'll ja rirofie[~ 

H~ten i(mifnamiiell mnifeuttnminell ori luonnoUife~ti ominnn 
fii~ottamna1t feflaifia I)enfi(öitä uuiitn mäfima(tnifuutfiin, 
joita fofia[j~tinen oppi ' ori miUinnl)t jn jolta ta~toimat itfe 
ottaa oifeubell fom:nnnfa. 91e teot. jotfa 1J)1uohl~fa tn.paI)~ 

hmutta murI)nn feurafhunt, olOatfjnjo~ maI)'ooHi~ta roielä 
ranempia. 5tnföötien ~af)nn, Z'ojtanberin ja ~o(mftenin 

fa~ial1tl)iI~töt {eM nitben l)I)tel)'ne~fä teI)bl)t lUetitl)öt omat 
fmnnll ro~mofiiton a(fmmpanemia. lSuunnitMipa fc tofout" 
i«sinan f eUni~tafin petomni~tn rito~tn, fuin ~lifQ(aintirfon 

täjägl)ttämitltä Hmnnn jHfoin tuin 1906 lU. waltioft'iätl)jen 
fieUCe piti llliettää luattiopäiwäill (opettajnisjuma(anpa(weo 

(usta. sräl~ipä, futen oiteubel1 afintirjat ojoittamat, rafii 
{iiton jäjentä fitt'illlnrlen ~e(iingisjä paiffoja tarfastnmasfa, 
mU!ia tun f)nntfeen a(fuunpanijnin luntn~to~fa ei fHfoil1 
fnttunut olemnan tiittäwäBti bt)ltnmiittia, minä täjä!)bl)fjen 
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oHri toimittanut, jäi l)titt)~ toteuttamatta, @ttä llluuten 
famainen riitto toimintanja aifnna f)uolef)ti fiitä, että fifIä 
oHfi fonnantöH)injä tarpeet;i ajeita fät)tettäwänä, io~ mj(~ 

lain tntwitfnifHn, toDistaa m. m. ~iipm:in afemo[(a tao 
paf)tunut afewQl:fQlt~, jola on jamaiien to~ltlowe(jesfunnan 
jUllnnittelema ja toimeenpanema, ®iif)en otti ojaa l)fjin= 
omaan ratttQtienpahue(u~funtaan fuu{muia f)enfiföitä, netin 
foiUi jonlun. tt)Öltläenl)f)bi~tt)fien toimiwia jeifeniä. 

Sa rama on afinn{aita IIfeimpiin m3iipuri'n rosmo" 
Hiton jo~tomief)iin näf)ben. storo f)eiban tojmintanfo liitll)i 
uffollaifestifin luettfin räf:\eijesti jifäläifeen tt)örtläenl)(J'Di~" 

tl)fjeen. Ufeimmat fofoufienja piti riitto m:!iipuril~ ' t1)ö= 
wäent)I)'DHlh)ffen talolla, ftellä ltlonnottiin fHolUa "me(jet)s~ 

ma(a," jOtmet pöt)'oälIä oleman maujetpistoo(in päälIä, 
ja · fieftä Iäf)etettiift f~feaä pähtlää naamioittuja mief)iä 
lllmf)oamaan jo "Cl)östämään. UsfomottomaUa hmtuufin 
että l)f)bish)fien jof)tof)enfiföt oIifh;at olleet fofonaan tietä~ 
m.ättömiä, mif)in tmfoitufieen liitto f)uoneustoa fät)iti. 
mUon jäfenistä taa~ on ifmitulIut, etteiroät f)e fuinfaan 
ole jattumoUa tt)ömäentatoffe ofuneita, joHafin l)f)biMt)ffen 
lI(foplIo{e((o o{emia "f)uIigaaneja," maon fuotanaifesti )!I3ih 
purin jätjesh)neen jofiaHstijoufolt fuottamu!3mief)iä, joista 
monet l)f)bistl)fien fesfuubesfo omat oUeet f)l)winfin e'oes~ 

wastuuUifisfa toimisfa. ffiiinpä on, muita mainitfematta, 
maltnio !Rautatieläisten mton jffiiiputin ofaston tar)aston~ 

f)oitaja, 5IDifJaroainen 5IDiiputin h)ömäent)fJbistt)ffen jätjestt)s~ 
luaHofunnan puf)eenjof)taja, tOswo(Hton pääjofJtaja 5IDäinölä 
punafen faattin l)fipääUiffö, S'tosfimies ja fRistfeppä 5IDii~ 

putin h)Ö1Uäem)f)bish)ffen jiltiesh)sn)afiohmnan jäfeniä, @is 
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.pimanen punafen foadin warapöäUiUö ja tOlmiwa jöfen 
h)öwöenlJf)biMt)ffesfä, .punne, jota toimi ro{5woIiiton taf)a~~ 
tonfJoitajana, oli ebu~tajaua ajemamiesten %unt~fa 

pitdmdsfö 1)(eije6;ä fofoufje6ja, Shtffanen ja Sh)t)rö, mo~ 

(emmat päämief)iä $iipurin afemu({a tapa~tuneesfa pis~ 

too(iwartaubesfa, oHwat toimiluia jäjeniä S'tarjalan eft~ 

faupungin tt)öl1läent)f)bistt)ffe{lfä, famas~a warfaubesta fitn~ 
lliotetut moine ja \.l3unnonen mautatietäisl)f)bi~h)fien itäi ~ 

fen oja61on jäfeniä, $ifjtröm jdjen ruotjalaifesfa tt)öwäen< 
1)fJbi6tt)fje6fä, mffel Stt)lJrö ja \l1ejollell jäielHd mautatie~ 

Idisten' liitosia jeM afemamiesten efhnies ~äppinen mautn~ 

tieläi{5Iiiton jäjen. ' 
:OUoon tämä hleitelo riittämä oloittamaan, minfä 

I)engen Icq.lfia nämä ilfitefoif)in tafeduneet I)enfiHlt ofiltlat 
ja mistä f)e oHwat oppinja mnmentaneet. \.l3aljon ufemw 
pihfin on epäifemättä tämän ro~woIiiton jof)tajat lJmmär~ 
täneet fHnnitlää pauloif)infa, waiffafin po(jifhuimnom(tiste~ 
wäliintulo esti enempiä tosltlotöitä onni~tHma{5ta . mlfuaan 
monifin paf)aa auwistamaton refJeflinen tt)öfäinen on enem~ 

mittä aifomuffitta, noin 'wain päältäfuunneflen fäl)nl)t Iii~ 

ton fofouffisfa, mutta fieHä wannottawa ~al1f)ea "wefjel}{5< 
maIa," jofa fttO"{emafla I1fJfafi jofai6ta Iupaufjen riffojaa 
tai petäl)h)jää, on fJeiböt faanut jotfetufii liiton rifoflifiin 
toimiin. Sen ojoitti tobistajain fuuhtstehl oifeubri3fa. 
stt)mmenillStä ltIietasmiefJiBtä QIi faiffein I1feimmat oUeet 
Hiton fofoufjisfa ofaUifina ja fen jäfeninä to61UOllla(an 
roannoneet. %efifi toheUa mieti anue(emaall, että jos (iUto 
roa~ta jaafaifiin perinjuurin jellllitett)ffi ja fii~en aifa< 
·naan fuuluneet fJenfilöt ifmifaatetuUfi, ei jäili montllfann 

': 

I 
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toimimal1 iofiali~tia lffiiipurii3fa fen uffopuolcUc. ill1infii~ 

!nifiin fiehmtusfiin ja tistil:iitaijuufjiin ufeat jcn jäieni~tä 
mohuat joutuu, joHa oliwnt liittoon !u[[eel ~oufuteUuifii, 

näfl)l) ä6fenmainittujen stllffafen ja Sh)t)tön oifeuben. ebe~fä 
tefemiBtä tunllllBlutii~ta. .pe fanoitua! oHeenfn iräänfuin 
ra~ben tulen roäliBfii: {ofi u~faamine rangaiBtufjineen toi~ 

reHn ja liitto ~inueine paffofeinoineen toife((a puolena . 
.pe tiefhoät, että fiinnituleminen tuoitniji WOfOIl.lOIl rcmgQiB~ 

tufien ja CiitoBla perät)lt)mifeBtä ofi "fJe(poin rangaHHuB 
fuo[emo." ShuoClaroin!a on fuitenfin tunnuBluB, minfä 
jOll(lIfuutsja 1906 tapetllll @iuifil\ murfJnaja on ' tefJnt)t. 
@r{jB m;1l1. ebustaja, jotn itfe paiffafllntnlnifcn<l on läl)cltä 
fcm:nnnuI tt)ömäel1ofojn ®iipm:in {ääni~iä, on ebllsfunnan 
isiul1IlOs ja 13 p. il)\)sfuuta 1907 po(iiiiafiasia te~bt)~tä 

m,Hitl)f\)uu)fjestä fesfusteUa~fa fiitä fedonut feuraamaa: 
S"en merran fuin Uimän roerihJön jäljiUe päästiin, oli fii~ 

näfin järjestt)ltl)t It)öloäfi jo[)tamas ja, hllllllll ftlllrmur~ap~ 
jan @5olOinaiien opastamina. S"uifin mHr~aaja ~iUi oli 
oifeubi!sia ianonut oleluanfa rifoffeUinen perinnöUifesti. 
ID1utta [)änenil ofi oHut TUoimofas roastawnifutus rifofiiin, 
ettei f)än tosfaan oIifi tuUut niitä tef)ltecffi, cHei oHfi jou~ 

tUllut fojialistbagitaattorien fii~otufien a(aiiefji. Eufics~ 

fMn uii~en lemittämiä fii~otlmuia firjafia oH ~ö.n 1)111: 
märtäm)t ne lJffipuofijcsti ja joutuesjaan S"Ctluinaijen lOai~ 

futufjen afaifeffi pääth)i [)äuen fofJtalonfn tuol)on fama~ 

[aan tefoon. ~ifH omin tatuen läf)ettäHl)t towereiUeen 
nämä" terweijet: ,,@;tjifää wa{istusia, fJantfifaa itjeUennc 
tietoja, ei murfJiHa tätä maai(lllaa parannetni omahlntoni 
on minut jo tuominnut eitä mouUinen oifeus." 
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~ifqiiemma~ro l)~tet)besfd olemme jo f)uomauttoneet, 
miten fofHii\linell fanoma(elJbi~tö noif)in ro~ruotöi~ill ru!)= 
lautui. ~ämä puo[ucgan 011 {uwnnltllt mnasfa (uo'olr 
llubet ~mne(fifet olof; jo~ ge pääjewiit of)je(manja mufann 
toimimaan. ill1aamme mllobo~tuifi uubefii pmatiififfi, jo~ia 
oirell~ ja lf}mi$l'Offau6 aiuifi. W1utta, tulee ft)flJneefji itfe& 
lään, fiUg tmuaUaro maa=a(aa töHe llubeUe fofian6tien 
igallllerun(tioHe luafmi18tetaan, että f«iUi iffihJöt, t'ifoliet 
ja järjesh)fjen fouffauffet nl)ft)iiin pmmaan l)l)teiBfunnan 
ftjl)ffL 3o~ jOfll rifoB tapaf)tuu, ei iofia[i~tiie6fa fClnonto= 
[e[)biBtöBfii foeleta geräitää rifofientefijän mCl.sluuna(aijuutto, 
waan wieritetään f1)1) Itt)fl)ifen fapitaCi{\min hrnl1e{elltQn 
l)f)teiBfunnan niBfoiOe. Shm jofu luata~taa, ei fofHi~ti fUii 
latfo luatfaan miatri maan tJl)teitlfunnan. Mutgamiegl'H 
omat mt)ö~fin nl)ftJifet fietot olot pafottaneet Hfitefoonfo, 
fanomat ge. 3a mitii mielii pagempi, ompa htfuiiia tobi6~ 
tufrio. fiitäfin, 'että tämä iama fanomo.fef)bi!3tö on fuOto~ 

naifl'tlti puoUanllt tifoffia feHttämiiUä eUeiwät It>obna~fa~ 

o(emot (ait u(otn llJaiflltll~tnan laiffiin t)gtei~funnan jäfe= 
niin, !Selitetään, että IItJll)ifet lait OHjat roain (uoffa(afeja, 
jotta omat lnabilut pOTroatifHien tii~täjiifuofan maItoa ja 
etuja fUmäUä pitäen; fanran enenuni~tQHe ne omat fllc= 
tonaijia fagleita. @;ofia(igtifen Hiffeenhne . muta tieteefli= 
re~rä öönenlannattaja.Bfa, jota jouffo nuotia f)ettoja toi= 
mittaa, tamataan n:to~ia ·6 muobe(ta 1906 m. 111. (aure: 
~@5eJUuuofji me oifeubettomeltt fanran jäjenet (fii.B: fofft"" 
Ii~tit) petiaatteeUiie~ti rafioen ;eifomme taimen mJft)i~tell 

fafien u(fopuo{eHa emmefä tunne o(elumnme miHään ta~ 

luaUa niif)in fibottllja." ,3a flln ta{)bomme fumota 111)= 
2 
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ll)iiän ltloima~fa . olewia htoffalafeia, olemme [\Jllii oifeu~ 

tettuja lunuanmaan II. j. "laittomiin" teinoi~in, mif(oin fen 
ebuIHjetji fatfomme, rUäfin fuulcmmaIIa jlJl)Uä, joä näemme 
ettemme root oifeuffimnme l1l)ft)ifcn htoffo(aiUifuuben Herrä 
jamuutfaa. !mäaTilä latia dUomolla me rafennamme 0;' 
renta (alia." ZawaHife~ti t)fiitlJife0tä foi!tontunte~ta aifjeuo l' 
tunutta murljaa fatfotaan famaiie6fa jU(fOijU0fa. enemmän 
itfeplto(u01ufiefii fuin wäfiwQ(taifefii I)t)öffäl)fjefii. -- $tun 
täUaiGla rmuintoa tarjotaan leljbcGiä, jota on ebu0talIlb 
noon tiefeeUi0tä jOfiafiGmia, on f,efppo aftuata, mil)in tuo: 
fottomuufjiin muut raman puolueen ääncnfollnattajat olUat 
etilJneet. stt)ömic0oIeljti lauiui aifanaan 5tuoreen murfJoao 
j06ta IDlajomäc6tä, että "ljän rooiu teli ranfalai~mehuoUi: 

fuutenfa." Baria on fQmaife~iQ [el)be~id ~äifaHemättä tulo 
futtu "fotimai~ten rii~täjiel\ miefbua(taififfi määrät)ffifji." 
~fimerffejä föt)h)ifi tufuttain, mutta riittånee jo tämäfin. 
Sietänee fuitenlin [oputfi mainita fe mäf;lemmän fau1li~ 

IIf;1tauB, jonta l)fii iofiaH~tien iof;ltonti~, ebu~funnan enfim< 
mäinen Ivatnpuf;lel11ie~ af Urfin (aufui, fun pofiifin Iifää< , 
mi§itä fo~fema mäHh)fl)mt)~ roiime j1)fjl)nä oli ebu~fun: 

na~ia fäfitteh)1l ofoifcllO: "Sanottiin oifanoon että !8obri< 
lofiin menäfåijet (ait eimät mc{moi!a ja n1)t fanotaan tao§i, 
fuu eimät loit f;li)miu moneBfa fu()tee~fa maBtaa fonfon 
oifeuBfåfitt)Btå, eftä t)fä[uofan [lIoffo[ait eimät roehooita. 
!8obrifofiin oifano luoUUfi mllrf;la. 1Bobritoffin fää'oöfjet 
meiroät jo~bonmllfaij~ti fiif)en. 0 tt P e (d t t å IV a, et t ä 
Ilt)f1)ifct {uoHolait, e{(ci l)(äluoffa ta{Joo 
niitä pion forjata, mieludt 1)f;lä enemmin fo: 
U1 0 i f;I i n t 11 (0 f f i i 11:" - ~i tobeUo ole [UpOOlOO tämä 
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tll(enlaifuu'oen tUlVa, jonfa IJetta roarClllugel1tie~ anloi! 
6ortolUlIoficIl nUlrf)ahJöt lu(clUul felt mittaan ponuareitq 
fof)taan uubi~tltlnaan, eUciwät nämä f}tJlUärra iuo~tll foiin~ 

(i~Jien ufeinfin mielettömifn egbohtfiiin. 

W"lainitfimll1c jo aifaijemmin, että !IDiipurin ro~IUO~ 

liitto o(i fuunniteltu fuurcmmaffi, folo maata fäfHtäroätfi 
jdrjei3töffi, ionfa tuli u(otlan toimintanfa Ioajempiinfin pii~ 
reif)in luin mitä paiffafunta afueeUaan rooi tarjota. ($ifä 
näiben fuunnitte(ujen tu(oBla pitfäItn tanninnlltfaall 0'001; 
tao. Uubet tapnf)tumat 5tuopioBfa oront orottaneet, että 
liiton juunnite[mien tofalla feijoi mieI)iä, jotfa eilUät allta~ 
neet itfeiiån muutamien jäfenlen mongilfemifeBta I)äiritä. 
st'ajoomme näif)in täBfä I)iufalt (aajemmaUa, jättäen tdflä~ 

liu fedaa lopo.{Jtumoln t)fritl)i~fo(Jbat fo~fettefemo.tto., @5en~ 

fijaan on mo.inittawo. ltiiben jO()bl'~to ft)l\h)nei~fä oifeuben~ 

fät)nnei~i :i if11laanh)nei~ta etinäifi~tä ;eifoi~to, jotta pa(~ 
jo~tawot ei oinoo~taon liiton tOl.:fotll~perää luaon nlt)ö~ 

fitä fllI)betta, jo~fo jätje~h)m)t tt)öllläfemme näif)i:t fomo< 
~in riffomllffiin on oHut. melin olDat , omiaan tobiBto< 
maon, mWt jofio(i5tien oppi I)erfi~it'i mieli~iä rooi jl)nnl)ttäö 
jo fomoUo luu ne ofoiftmuot että anhtfi~tiiet teot eimät, 
futen iofiali~lit itfe roäittäroät, aina ole etfittäroät ()eihän 
roaltOluebe~fään fuffmien l)fptl)isten l)u{igaanien re~full~ 

be~ta Juoan toifino.o.n juuri ()eihän oman re~fitett)n jof)" 
tonja f)e(mo.~ta , 

IDhmtaman fitomettin päMit'i stuopio~to o(cluaUa fara:; 
tieUä rl)öBtettiin feiällä 1907 foföö\'i .peHmcr, jOlltO 110.0" 
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mioibllt ro(\wot :pi~tooreiUa ugatell pafottimat jättämään (Ja!" 
ru~iann oUeen raga[aaiifon. 30tn aifa ien jälfeen, (ofafUlllt 
arll~ra fmnano ruuonlta tapagtui uuii rt)ö~tö jlarf)on jagatt 
luona <iimon Stuopion faupuHgin [äI)i~töUä i naamioibut 
tO~lUot raimot faaliiffeen 5,300 matUaa ja fJamuoittiwot 
ampumo"ajeiUaan I)eitä tataa ajamaan Iägetett)iSStä IailuoHHa 
erään mieI)en. lli.htSSja oli fumpifin ro~lU01l6 pitemmän 
aifaa fätfeth)llä fJämätt)1)teen. IDluUn fiUemmin on eiupääSSrö. 
erään iffitöi(Jin ofoa ottaneen hmnll~tuffen rauUa irmituUut 
wö'f)iteUen jeiffoja, joiben perussteeUa ofa to~hooiSSta on laatu 
fiinni, ajalta jo tllomitiufin, ja jotfa iamaUa Oluat fJeittä= 
neet luatfin palJon lUntjon ShtopiOIl fofo ji":ieflh)neen t\)6: 
mäeBtön pääUe. 91äiben tJf)tet)be~rä on jä{e~täpäin, oifeuben~ 

fät)Jtnin fe;:;täi~iä, stuopio~fafin fÖl)bettl) ja tafcuuariffoon 
otettu roamsto bl)namHtia, fa(aiii~ta fätföpnifoiilta, jota 
jefin tobi~tlla että, ellei rifofieUifia olifi njoi~fn faatu Umi, 
oHii luiefäfin mncmpia tefoja tullut tapagtumnan. 

@jrä~ n)öiStö§tä wnngiitu h)ömie§, ffiantifninen nimet; 
tään, jotn pniffafunnaUaan ori ;ofioHst1fen puolueen luoUao 
muiSmiegiå, on tunnushtffenfo ro utta paljastanut guomiolo 
geräUäwiii nfioita. .pänen ja muiben oifeubesia antomain 
fertontu~ten IllUfaall on m3iipllri~ia peru~tettu ttl~too(jitto, 
jonta tarfoitufjena oli ()anffia feinoiHa millä loganja ajetta 
ja mgoja, uIottanut toimintanfa l)li fofo mMn, stuopioono 
tin, jonta pnifalrincn n)öwiirifiitto toimii llBiipurin "pää: 

fonUorin" l)aaroooiastona. \lI1ofemmat mainitut rlJöstöt 
ofiwat tämän in(aiien järjestön toimeenpnnemin. @;itäpaitfi 
oli fllunnitc(tu fuurempiafin urotöitä. Oli onul flJilJmt)f~ 

iesfä jn wnfnwan f)tlrfinnnn n(aifena tl)östää Sf'anfnUi~o 
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Diafe=l,panfin 3ijahnen f)aarafollttoori ja ~iefiiinto~fe[{a 

%tfiä~fä oleman ffiu~fo:[airoan tonttod, räjät)ttää mutatien 
faföörijuna, mut~ata ja roara«taa po~ti 2eppäroirroiUn, 
jonne.. eräB iätje~töll jäfcn jo 00 ttlartaroa~ten fäf)ctettl) 
poitfoja fatfelcmaan ja IäfJempää juunnitelmM l1Jahni~; 

tamaan, ottaa pofiiiime!3tari l)engHtä 1). 111. f. %ä{Iaisten 
"pnffo[uolUutuffien" tauUa faabui~ta wat'oista oli järjestön 
jääntöjen mutaan 60 Olo. läl)etettäroä 1IDiiputiBja o[emn[(e 
pdäjo(Jtofunna((e ja loput 40 % jäiiiroät iiIfe jdtj~töUe, 

jola tt)Ömäl)fien fuotitlaifi. s,uaifa({isjärjeBtön jol)tofuntiill 
( fuu{ui 3-5 miestä, joi ben tefjtämä oli fasroaUna ja opas: 

taa miegi{ltöä lIIurfJatöif)iJl, määrätä paffo{uoll.1utufjen tefi: 
i!iin pomiot t) m. f. ~ärje6töiflä oli - unratat fii äntönfä: 
lilto~ta ei hitaan pää fifi eläl1.liind. 2 iemin tan9i~tu~ ori 
ampumo((fl fnoleminen, llIutta~ mgfauttmuain afian~aatain 

lt)(IUite~fa moitiin pettdjä~tä ~ellfi ottaa fibllttamaHafin. 
~ffeet ja matat piti fdl)tettämän liiton tartoitufjiin, ja fel: 
(aifina itmoitelaan oUeen m3enäjän tuaf(anfllmoHtieUi~ten 

auttaminen, l)jofji taa~ ~aIIitugtuaUan ja l)lälnofan nujer: 
taminen. ffit)ö~töjä marlen te~tiin tadat fuunnitehnat, 
elfittiin tal)oja maden tua~tairet fätröpaifalfin, pibettiin 
fädllnöUifiii ampum(1)arjoituljia liiton l1.lara.stamiUa afeiUa, 
eirä t)feenjd milMn jätettt) fattuman tuaman. Dlipa. HitoUa 
oma merUifirjaimi.sfonfa, jonfa lUäHneenä ori ftit)tetll) -
uutta fatfi~mu~ta! 2oirncenpanljoiben parffiotfin määrättiin 
cbeltäfäfin erih)ife.Gfä jM)tofullnan tofoufie~ia: \1)öMäjiUe 
100 ja alUu~tajiUe 50 marffaa. mClllUottelui6fa l,{i mutana 
oUut jo~talUalla fiehma erä~ Sh)rnin rl)ö~löön jo oifaijemmin 
ofaallttanut, joUe nnJö6fin oli paifarH.sfoilllifunnan puole~ta 
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ifmoitettu, että st'UOpiOIl, ®iilinjänucn ja fi'atf)onfaaren 
iä"(je~töiEJin tJ1eenfä (uu{ui 150 mie{ltä, joi~ta 100 oH stuo~ 
:pio{lja. ,sdrje;3töt oHmat iu[aijuuoen fäilt)ttämifrffi fUen 
fofoonpannut, että poifaUisjoI)tofunta enjin wolitii !l' f. 
faoanpä,ämiefJen, jonta tOQ$ tuli {Jafea tl)f)mäpdäUifö1; joi{lta 
itjefufin fitten t)mpädUeen feräfi ft)mmenen mie{ltä. &:i 
ebe$ fl)mme1l1nief)i~tön piidUiföt faoneet tietQQ iof)tofunna~ta, 
TDoon taiffien nlioiben tuli {u(Iea jabanpäämiefJen rautta 
jOf)tofunnqH fuulul1,1if(e. -Sof)tofullta määräfi l)en(iföt, joi ben 
tuH f)ctnffia t"9ö~tön toimeenpanijat. - Buuliji tobella (uee= 
wanfa enti~aian mieHfuwituffen (uom~a rO$woromaania, , 
fun fU\lIee näin feiUapetäifi~tä roa[nti~te((ui~ta fuunnHel= 
mi§:ta roieIn meiDän päill.1inämme fet'tottmuan. 

Difeubenfät)nnit, niin ,paapaniemen fuin Rm:f]onfaao 
renfin rl)ö~töjutuii3fa eiwät roielä ole IopuHife~ti pääth)neet, 
fo~fa t)~ä uufia rifoUifia on tuUut ilmi. D(a fl)t)tett)i{ltä 
on io fuitenfin enfimmäife~iä oifeH{5oja~to{5fa tuomittu erio 
airaifiin turitui3f]uonerangaiSiuffiin. ~utta oifeubenfät)n: 
tien aUana on HmennlJt afioita, jotta owat fl)ffin !ätemiä 
luomaan maroa näif]in ofittain wieläfin f]ämäriin rifo~o 

juttui~in, ja niitä ei fäl) tä~fä fiwuuttaminen. 
stuopion raa{5turoanoifeube{5fa on jo tuomittu (afööri 

,peHmerin n)ö~tön iof.JboSia 7 f]enfiföä, nim. st'otfonen, 
ffiaatifainen, $itfånen, s.t3of)"jolninen, ~ofunen, @5amo(ainen 
ja ®artiainen. .\'taiffien näiben ilmoitetaan oUeen fiiroaita 
ioiiari~tia. &tittäinfin enfinmainittu, juutari .\'toffonen, on 
iofiafiGtijen järje{5tön jof.JtofJenfi(öitä ja ffiaatifainen niinifään 
fifiHäi;en h)öwäe~tön ruottanmGmie~. ®äf]än ennemmin 
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mutf)apoltoi3ta fUl:nlt~9uOnetangai~tufieen tuomitht puufeppä 
starppinen; jonta nimi mainitaan mt)ö~fin niiioen tt)ö~tö~ 

jen t)gtCl)oesjä, ori taa{l puolueen tunnettu matfapuf)uta ja 
agitaattori. ill'luHo muistafin feifoista Hmifäl), miten , 
rägeHä nämät paiUafunnaUa ennen fmdumattomat iIfihJöt 
aHmat iofiafistista puo(uetta. Oifeubei.3fa on tllaut nät)te~ 
tt)ffi, että ufeat fofoufjet, joii3ia tl)östöjii fuunniteltiin ja 
la(aifia järjestöjä roa[misteUiin, pibetHin tt)öro.äen to[oHa 
Sfuopiosfa, ja fofiafistien paifaUiiell ~änenrannaUQj(m 

,,@imuan Zt)ömief)cll" fitjapainoll f)uoneustosia. ~al)in 

fompai3tu6 tt)öwäen puolueella on fultenfin fe, että roosta" 
mainitun ianomalel)ben pä~toimittaja f,JetHl Wlui3tonen 
l)aroaittiill fiffi paI)(tsti fotfeutuneefii juttuun, että oifeu~ 

määräfi . f)änet wangittmuafii . 2:ä~tä, f)ena IDhl~tonen tuio 
tentin pefai3tui pafenemaffa mmetifaon. illlutta fafit muuta 
,,@5awon ~tJömief)en" tälJeistä fJenfiIöä, ntjapainonjof)taja 
m3alfonen ja tlJöroöe«tön piitiiff)teeti ~oman määrättiin 
ebetIeen fäift)tettäroilfi roanfeu'öesfa, josfaan fJeitä toista1o 
feffi HmHuUei'öen to'öii3tllsten penti3tee([a ei rooHu rangaistu!o 
ieen tuomita. 

W1infä(aifi~fa fälisfä on fi'uopion tt)öroäe~tön fesfuuo 
teen jo maafeubllUefin paljon (eroinlltJt "Samon 2:1Jömies" 
tobeUa oUut, fen f)uomaa jo fiitä, että fef)ben firjopainon 
fJ1toneu~toa fä1)tetään tifoUiMen järjeStöjen fofou~paitfana, 
jo että tef)ben toimittaja ietä fitä [ä(Jinnä feiforoat f)enfi(öt 
oroat rt)öi3töjen enfimmäiiiä luunnitteIijoita. 3a tuhtfa 
poljon itfe fOllomalef)ben toimittaja, jota tietl)i3ti päiroittäilJ 
on lefJbei3fään f)ofullut lJmpätiUeen niHtä fauniHta jaloilla 
aatteilla, joilla fJän mufa maailmaa parantaifi, on näHle 

, 
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"Clntlei[(een" tdmäntään h)önfä lautta Uf)t'Oltnut, lläft)l) 
paraiten riitä, että ()än td~tä anlUnanno~taan ori It)ailuo~ 

jenin pallatii maatinut ei enempä/i eitä möfJempää fuin 
1500 madfaa! 

@5uru((ifil1lman roaiflltuffen ef)fä tefee f\litenfin näitä 
ttWoufiin ;emnnneefeen fe tapa, joUa monet affujann f1)1)t: 

tömät ja pn~na nnlUi~tamnttomat ~enfi(öt Oltlot joutuneet 
niif)ill fl)l)Uififii.. !)1ii~iä on nnuatenfin enfin oHut jofu 
"lUoUonfulIlouffeOinen, (alia f)ohuefjim(l mie~", jonniferfi 
eräs tobi{Haja fuutClti SfoffoBta oifeube~fa IUlOOfi, ja tämä 
on faanut fJerffämie1iiet aat~tOl1;Jerinfa paufoiginia. C%ttä 
ljoufutufiiBfa on fät)tettt) apuna iofiaHBmin opinfappafeitn, 
näft)l) m. m. eräästä pifeubeBia reHotusta ranfeesta. Illifal: 
remmin mainituHe SfofufeUe, jola m)t faluen oH' lunll~ta:; 
nul l1la{()eiben ja miinan amu((a tu((eenfa jo~betutji ~m:~aan, 
on foto l'l)ö~töluuma jelitetll) l1lOl'fin lJffinfe\iaijesti: "ettö 
finä ole ~uomallnut, fuinfa ma(Jtmuat l'l)ö~täludl l'e~ernfe~ti 
fafienfa tunui~fa; onfo fii{: mMl'iIl, io~ me otamme fen 
Juä~dll millfä me tOl'luitiemme~" ~aitfi I)än on tuomi: 
tui~ta llnJö~fin ~o{)jolainen tunnu~tal1ut toi~ten I)oufutuf. 
fe~ta joutuneenfa l'ifo~len tielle. 

S'tuinfa faajaUe tämä l'o~rooliitto 011 pää~itJt u(olta: 
maan nU)l'ft)itärodn roaifutufjenja, on miefä jatfmuain 
lutfimll~tell n)Rl:a~ra. ffiluita että fiinä fuf)tee{lfa on fen 
fuopio[ai~ten jäjentenfin puolella paratIIn foetetlu, on 
ltJanlla. On~all 111. lll. Hllloitettu, että el'däfeenfin fofonf: 
feen, jora pibettiin h)ömäen 10[0[(0, on fäsfeth) fl)11llllen: 
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tunta maafeutu[ai~ta eri ofi~ta {ääniä, f~fusteremaan jäto . 
je~tön tarfoitufien ja jen toiminnan (emittämifestä (aajoj()ill 
piirei~in maafeubuUatin. @:ifä fe enää ole pdä~fl)t ggteen 
eitä fagteen plJföl)i1)mädn, fogfapa, tuten aifaifemmin mab 
nitftmme, st'uopiosfa ja len Iifimmdi8fd t)mpärHHösfä perus · 
teUujen järjestöjen jäfenfufu ihnoitettiin 150:f;1. iffioi ft)ft}ä 
fofiaHsteHta {)l)lUäIIä flJlJUä: onto tämä enään muutama 

• ()eihän Hepeifiinfä tiitll)llt)t anmfisti, jonta fatunnaifista 
mäfiroaUanteoista I)e eiroät fuinloan ole roagtuui8 ja, lDoi 
eitö pia luäl)iteUen luoi fatroa jofjifin Ilmufiifin ruin rattu· 
maIii '? {'eihän (eroittämäUeen mnai[manparannu«opiU ' 
on fe roatrnaan roitfeo muuta ruin fuofiht!8, fe on jotcrfi 
jOilta pitäifi totfottan i;ältmaan lJ~tälUän faulUa~ riitä 
puo(uee~ta, jonfa oma~ta ~e(ma~ta ja jonfa jo~tomie~tell 
toimeenpanemina tämäntapaijet fonnantlJöt olUat fägteneel. 
9'1iiihen tapau~ten pitäiji ftJHin touraantunturoaUa tamalla 
opeUaman itfefutafin rattJa~tamaan niitä oppcja, roaiftafil1 
ne efitettäifiin ()oufutte(croa~fa muoho~ra, joiUa fofia(i~tinen 
puorue foetfaa luiefoleUa itielleen uufia iäfeniä. .euuIifi 
fUmien aufearoall mäf)emmäätäfin näfcmään fcn roan~ar 
fananpatren totunben, että ~jora luu (ta fl)froää, ie mt)r~ 
ft)ä niittää". 

ZietlJ~ti ei maan pääfaupunfifaan IUOillUI iääbä ofat, 
tomafii tä(faifi~ta tcoi~ta, lääITä fun mcne~tt)miien magbof 
lifullhet lJreenfä oroat fuuremmat tuin muualla ja mur~a 
töihen alfuunpanijoiUa ml)ö~fin raajempi ti(aiillu~ lunfit( 
fcrä u~t:iaan että niitä, jotta f)cibän ()anffeitanfa lannatta 
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roat. 6eUaifio, joiben tafona olifi oUut IlJcu:finQinen jät~ 

je~tö, ei fuitenfaatl lIjcampia ole HmituUu1. ~oliiiifon~: 

taapeli 3us[inin mutI)ajuhl~iQ tofin HmituIi, että jen 
ori pääftäut)t ja toimittanut eräs wcnäIäinen jouffuc, 
roaftioUifesta (ostosta. Wtaiuitfemista aniainnee muuten, 
että, tuten oifellbenfät)nnin lJI)tel)bcsfö Hmoitettiil1, oli täfä= 
läinen fofialibemofratinen U)I)mä ottallut teI)tämäfjeen jaaba 
roen/Häifet tänne faapuneet h)ömief)et n)f)l1länfä jäjeniffi, -
"tosta l.!Benäjän fofia(ibemofmlinen puolue on felittölll)t o(e ~ 

monia murl)atöitä mustaan". !Suurempi rifofieUisjärjelStö 
raotiin fe(mi[[e fenfiiaan tammifuun lopuUa tänä lOuunun 
tapalJhmecn tGutatieUiisten !8rulloergin ja SJ1t)ftellin tl)östön 
l)f)tel)bcsfä, josfo enfinmainittu menetti f)enfenfä ja rl)öruä: 
rien faalmit jäi oja rautatien fazfa6ta. 

$tun tämän jol)bo~ta ruireiUepantu fl)IJteafta ei luidii 
ole oifeubesfa (opumfe~ti tUtfittll, on liian aifai~ta mennä 
fanomaan, onfo tämänfin mur~a: ja n)ö~töteon affujuuret 
f)aettamat 5lliiipurin ro~moliiga~ta. '!obenniiföijeftä tuntuu 
jota tapaufie~ia, että ellei tefoa oliitfaan jieUåpäin fuora~ 

naiie~ti fuunnitdht, on fuitenfin ajatll~ ;iif)en lainattu 5lliih 
purin tapaf)tul1ti~ta. ml)Ö~tö, jofa tapaf)tui Htapäiroiiffä, 
fr~fe((ä 'pelfingin faupunfia, rui[fa~(iiffeijerrä fabuUa, ojoi!: 
tao, miten julfea~ti u~fa(fetaan niif)in rt)gtt)ä, rungan faiffi 
ennen on luain tarfa~ti garfittu. 3 a äffi.pähten tefo ei 
tämäfäiin ,peifinfabun rl)ö~lön nimeUii tunnettu tapaf)tuma 
juinfaan oUnt. Sitä marten ori monet tutultat tuumiteUII, 
fofoufjia pibettt) - ufein täfä(äijen $tl)ömäem)f)bi~tt)fiel\ ta: 
(oUa - , luaru~tallbuttlt afeiUa io~ jonfinfaiftrla, tarfa~ti 
jaettu tel)tämät itfefuHefin oianottajaUe ja ()eibän apuIai: 
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fiUeen, eira t)feenfä mitään maf)boUifuutta Ia~fui~fa fhuuuo 

tettu. Zobennäföi~tä antin, ettei Hittoa olift tuoitu niin~ 

tMll paljon pa{ja~taa ruin on tapaf)tunut, eUei järle~tt)~= 
wiranomaififfa olifi oUut fen tefii'it jo aifaifel1'nnin nlUista 
ilJi~iä fifn}äin aUo. @:len t)f)tet)be!3jä on .peljingin poliifin 
onnii3tunut tef)bä afelöt)töjä famaMa nJöstömutf)a~ta won= 
gittujen (llona, joHoin on tafaroatiffoon otettu ampuma: 
«ieita, pommia, ruol1la(ai~tefoifia roiHa~ta roalmistettujri 
eritt)ifiä pistoafeit~ titateita, tt)finpatruimio, bl)namiittio, 
flJtl)h)s(onfaa 1). m. famantapaifia efineitä. mHstä fäl) 
päättäminen, että on tänarin r06ltlo(iitoIIa ollut fuurem= 
pia aiteita wb:eiOä, joHa poHifin wiHiintu[o fllitenfin 
fafIaiii. 

Wlonta roerlausfof)taa tarjomuat muuten .peifinfabun 
tt)ö~tön lvalmi~te(ut niin )lBiipurin fuin Stuopionfin tapal); 
tumifIe. 6amaUaifia ft)mmenmieljifiii tt)ljmiii - taiffa 
oitein jofiaIi~tien lempijanaHa futfnttnina "rania" - oli 
petu~lettu .pe{fingi~riifin, fataififlfa fofouffiflia tt)ömäen ta; 
(oUa pibettt) fuuunitte{uja, tiiiiUiifin oIi maUalta n. f. fot; 
pirafi, iofa tieii fen, ettii io~ jofu ifmaifi Hiton tatfoltufjen 
tai jiifcnen, fai I)iinet futa fal)anja i-Iman muuta ottaa gen; 
giftd. IDlutta tapatutmat opettamat matolvaifuufeen, jano; 
taan. Shm muualla oIi, tutel,1 olemme niifJneet, oja ja; 
mantapai~ten jätje~töjen jiijmiii joutunut oifeuben tiijiin, 
o(i tatfoitu~ täiStii piiäfmtpunfHaife{lta roiSmoliitoiSta tef)'bö 
muita lujempi. 6enpämuotfi ori tuumittu jHähn, että jäI; 
tien peittdmifeffi piti toiiSten liiton jiifenten famanaifaije{lti 
fuu toiret toimittamat tt)öiStöä, pi{ltiiä poti taloa eri pitO; 
fifIa faupunfia palamaan, jotta poIiifin f)ltomio fUen jo 

• 
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ebertäfäpn io~bettaiiiin ;tie päätapaf.ltuma~ta poi~ . aBeri~ 

fet tunhuuat oUeen Iiittoutuneiben fesfen joroitut (ait ja 
jdätimätön fe fo1)to(ofin, jota ohotti uf)teifji luafittuja. SMn. 
töjen mutaan, joiben eriHs ft)l)teh)istä tunnu~ti oUeen muo: 
bostehtn tuuIun "mMma":liiton fddnnöistä, ei MMn, jola 
feIran on tu[{ut jätje~tön fofoufiesjn fät)neefji, päöMeUl) 
iiitä idi; jos jaru leuon!in lIsta(ji oUa fofoufje{!ta poi~ra, 

fesfusteliroat jatlfluroiUe tu({eet jo fJänen tappamife{!taan! 
Soroitlu on mt)ös iiitä, että rafJafaatifon fantajat fiiälitfä 
oli tapettaroat, eUeiroät ne enään rooifi telon ifmian1an ja 
- niin fuu{ui oifeubenfät)nnisfä telJhJ tunnustus - "rosla 
fe oli liiton ol)je[man muta.istn". @{(iintatf)aanroiepä fHla 
pili mlJös räjäf)t)tettämän ilmaan {Uloin fHn poliifiaHto~ 

mobiHi ajaifi fiitä l)li (zläintm:ban puoleUe ft)h)tettt)l)n 
tulipaloon . 

.petfinI'Jintin jalainen 'CoihuoHitto tuntuu mm:fin fä~ei~ 
ie~ti fiiUl)wän täfäfäijiin jä'Cje!3h)neifiin h)ömäenpii'Cei~ilt. 

9h)ö~tömu'Cba!3ta mangitui!3ta omat ainafin ffieme!3, 2auri 
3 änuinen, .pe[eniu~, @a[millen ja lSuunniifi oUeet h)ömäen~ 

t)ljbi!3tl)ffen jäjeniä ja ennen fHuItmeet punafaartiin. Bib 
ton fofoufjia oli pibeth) hJöluäeIltJbbi{!h)ffen talaUa, jofa 
muuten tääHä n(1)ttäd o(eluan famaIIaigten piirien mm:fi~ 

nainen htottamu~paifla, fiitä päättäen, että, mifäIi oifcu~ 

be~fa ilmoitettiin, fm:mmeen fapteeni stodin falai !3ten jät:: 
jc~ töjen jobtofunniUe ~rmerifa~ta fäbettämät firjeet fll(fi~ 

luat eränn naiien fautta, oioitettuina tl)öluäen1)ljbifltl)fjen 
talolle. 2iito,", marj'inainen jobtaja, "ueon" nimellä tunnettu 
fimitl)ömieg ffieme{! oli maimonia omain ranain mufaall 
o((ut innofa~ tl)öluäelltJbbi~ttJfien allllllattiofa~toll fofont. 
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fiäfa färoijä, onpa [)iin maatinut roaimoaannn nH~in ofaa~ 
ottamaan, "jotta f)änenfin fiImänfd aufenifiroat". 

ffiäiben poimintojen tarfoitufjenn on ollut afoittaa, 
miten meiföföinen fofiafibemofmtia muutnmi~fn voitoiu 
maatamme on ranoilla ja teoiUa ru~tautunut fen ~ehnn.6ta 
fäf)teneifiin fmt~i~tu~ta fJerättäneifiin wäfitua(fan tefoifJin. 
Zofiafiat pu()u11.1at td.6fa fogben fgUin fe[wö.ä neltä puo[e~ 

taan, tanoitiemnttn fen enemmlHtii jofltopäätöfiiä. me 
luiittnmuat fiif)en, että h)öwäenfiife roalitetlaroQgti tneiUä 
on pää.sflJt affupen\ife.6tä ofljefma.6taan h)ömäenluofan etuja 
mo{moroana puolueena [uifumnoll anQl:WHifiin tefoifJin. 
30: täUai.6ten terojen jatfumifeen nöf)ben on oia fl)l)UijtJ1)ttä 
merfittäroä puolueen . fanomalegbi.6ton (o.6fuun, jofa te~or: 
roo~ti ei ote pt)rtint)tfådn niitä torjumaan eitä feUoifi~to 

Iufijofuntaanfa lt1aroUamaon. ~äinroa~toin tapaa, tuten 
olemme na~neet, fiina to~tia, ioi3fa titoUifuutta ruomnai: 
fe~ti fuofiteUaan. IDlutla onto ft)t) litten fanoma[el)bi~tön 

t)fji~tään; ft.JilJtäiin '? 30~ niin [opu{tann oHii [aito, oHfi 
fe jo~fafin mMrin antcefii onnettoroaa, iiUa rooifJan aina, 
tuten on iofia.ri~ticn puolelta topa~tunutfin, [t)fätä lumo: 
maUoman fanan tai [aufepatten jonfun intomieHfen apu: 
toimittajan ni~roif(e, jola roieIä ei ole ennättänt)t omaffu: 
maanfa uutta oppia tät)fin ju{atta'o. IDluUa on o{ema~fo 
tobi~tuffia fiitä, että tämä moitlimamme fäiihJ~lanta on 
puolueen itjenjä, fii~ iätje~h)neen tt)öroäe~tömme totonat: 
fuube~faalt ~l)roäfil)mä. Vfli fofia(i~tiemme enfimmäifiä 
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joI)tomieI)iä, :tainio, (auiui ft)t)~fuun 13 panuana wiime 
muonna ebu~funna~fa, fun tä~tä afia~ta fieUa oli I)etän= 
nt)t ftlflJmtls, et~ä tt)ömäen fef)tien lanta ei tiipu toimitta= 
ji~ta, fiITä hJöwdfi meillä toimittaa itje Ief)tenfä. miiben 
(aufunnoi~fa fult)oMuu tt)öroäen l)feinen fäfitt)~. ,,30« 
mei'oän fanoma(eI)bifStömme on tuinfa waUanfumoufjeUinen 
tal)anfa, ei fe ole toimittajien roita eitä anfio, fe on t)(eijölt, 
jota IeI)ti lJo(we(ee; fe itmaifee ainoafStaan (ufijainfa aia= 
turiet, fe on niiben tuffn". :tämän tunnu«tutfen lautta 
muuttuu afia fofonoctn. !Se (aufuu tuomion foto meitä" 
Iäijen tt)öroäenfiiffeen fuunna«ta ja nii~tä feinoifSto, joita 
ie on wa[mi« tal:toitutfiaan matten fäl)ttämään. :On fa" 
nottu fofiaIibe9'0fratiafSta l)feenfä, ettd fe rooi of)jehnaUaan 
roiefoteUa roain niitä, jotfa eiroät muuta fJa(ua fuin elää 
toi~ten fuMannuffeUa. fi'un täfJän rHtetäiin roie(Q mainitfe= 
mamme roaUanfumoufieIIinen oppi, jofa ei enään tee eto= 
tuMa roapauben ja rollUllttomuuben roänUä, ioUe faatami= 
nen on :päiiafia ja faabetun tHaUe uuben tafentaminen 
firoufema, moi fl)t)Uä ft)fl)ä, fuo~tuufo ~efJeUinen fuoma(ainen 
h)ömie~(uoffa ~äfJän, ja miefäfö fofiafistiemme onni~tuu 

fetätä jouHoja täUaiien ofJjelman I)mpätiUe. 
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lYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 

Sörnäisten rantatie 25 A 
00500 HELSINKI 





,. 
Päiuänkysymyksiä 

nimisessä sarjassa julkaistaan edistysmieliseen, kansanvaltaiseen 
ja kansalliseen henkeen laadittuja esityksiä hetken kysymyksistä 
j~ ilmiöistii poliittisella ja yhteiskunnallisella alalla. 

1. E. Nevamlinna: V1.rkatniesolQnune, trtillatset 
T«l QVld ja miUail!et niiden 1JiUl18i olla. Hinta 1 mk. 

2. P/'ofessQri J. Mandehtamin juttu ja poliiUi-
iJet 11I'ieleJwsQtukset yUQJ)pllasp#relssit yl~n8a. 
tlinja I mk. 25 p. 

MuistOjulkaisu ainoa laahla~n. 

J. l~kJri Kaila: Yht,elskltlmaUisen siveysQpin 
alulta. Viisi kirjoitelmaa. Hinta 1 mk. 50 p. 

Yleiseen kansalaiskurssiin tarpeellinen tutkielmasarja nyky-
aikaisten >yhfeiskunta-undistajien» väitelJTIäin pätevyydestä. 

4. MIl,ri Ingmau: KQnfi1'matsloont eli lUpiUe-
lasJ,;.etninen. Hinta I mk. 

Tärkeää kirkollisia uudistusta ajava, huomiota herättänyt 
kir}auen päiväjärjestykseen tulevasta kysymyksestä . ., 

S. ,,sitOJnal(tisIUta t:oiUoon". Suomalaisen puolueen 
kokous Helsingissä 24. 2. 1905. Hinta 1 mk. SO p. 

6. y."jlJ Alarnm: K1.."lam. ja valtiOrt, ero. Kansan-
tajuisia mietelmiä. Hinta 1 mk. 

7. Erkkt Kaila: SQvinto-oppi hisWri.alUsusQ, 
.xdaistul.aessa. Hinta 7S penniä. 

Vilkasta väittelyä herättäneessä kysymyksessä mielenkiintoa 
herättävä kirjanen nykyaikaisen teologian alalta. 

S: MUut vei eduskunnan haJottamiseen. Hinta 
1 mk. 2S penniii 

SisiLtU välikysymykset, valiokunnan mietinnön, senaatin vas-
tauksen, keskusteluita eduskunnassa, y. m. asialliset lähteet koko 
tapaukseen. 

9. K. N. RanWkari; l"uoltlUt 1fHJ1:n vaalissa. 
Hinta 2 mk. 

Suomalaisen puolueen sihteerin laatima todisteleva teos koko 
vaatien-edellisestä asemasta. 
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10. "'atti. M elkmaitw n: SosialistiJnme ja Suo-
.,,~en sulule J'"ClUlJiUin. Hinta 50 p. 

II . lHukana oUll.t: Edlukunnan IW;j()itlamineJt,. 
Hinta 1 mk. 

Klsittelee perinpohjaisesti väittelyä siitä, kuka. ja mikä oli 
syynä uusien vaalien julistamiseen. . 

12. r rj(J Lol nuwunla: Sosialistitmne juuslronw. 
Hinta ] mk. 

Esittää mille kannalle meikäläin'en sosialismi on asettunul 
kirkon ja uskonnon milloin julkisena milloin salaisena vihaajana. 

13. Kubll.a lorlJ]JaJ'llakia laadittiin maaUUou.l- -
valiokulHutSsu . lilnta 40 penniä. 

14. SQs iallHUen kanttl Lawlwn ja LavUan ~ 
allsa. 11 in la 2S p. 

15. Slwmalaisen PIl.QlIUJe1t. lwkous ~, 5 . 1908. 
tIi Ilta I mk. 

16. Sosi(tUlltien kartta tilattoman v/lesWn kyIJY-
1Ilyk8eslJl' . Hinta 40 penniä. 

17. Xldn,"-, SItomalaiset Y lulysvaUois.a taiståe
vat SOlllaliilmia vas ta fln. Hinta 25 p. 

Uusia numeroita ilmestyy yhtämittaa I 

Tähän sujaan kuuluvia kirjasia lähetetään postivapaasti 5 kpl. 
20 proseniin alennuksella, 10 kpl. 25, 20 kpl. 30, 50 kpl. 35 
ja 100 kpl. 40 prosentin alennnksella. 

~uomalaim KUllanmlY. Kam. 
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