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^ a it s a la is t o a im u b e t
to a a r a s s a .
9iiitä tvaairidsa turinaamaa«!
Stofoontumisiuapaus.
tuntuu niin luonnollisesta, että on
* roaifea täfittää, fuinia ihmisten päähäntään on pistänyt rumeta määräilemään, faamatto toiset iansalaifet
ollenfaan totoontua ph teen jouttoon
yhteisistä asioistaan neumottelemaan.
©itähän sitä täsitätään muutoin tuin
tatsoesfaan asiaa taloudellisen riistämisen ja iuottataistelun matossa.
O nhan setmää, että riistetyt, ne jotta
tuntemat työnsä tulosten joutuman
toisten, useimmin laistoin tuhlareit-

ten, täsiin, toettamat moista törteää
roääryyttä poistaa. Qa ivtn huomaarnat yhtiöinä olemansa tuohon liian
heitot, toioontumat taltaistensa ianssa neumottetemaan yhteisen harsinnan
ia päätöisen perustatta ryhtyätseen
toimiin.
A lutta tätä eiraät moi sallia ne,
joita raostaan riistetyt toimenpiteitä
hariitsemat. SBattassa olijat, roirtamalta ja ytätuotta, yhbessä ja eritseen teteroät moitamansa toioontumismapauben tuhotsi. Bobritosfilaismuosilta on tunnettua, iuinta silloin
totousm apaus oli ahtaalla. Bo liisit
teiimät parastansa estäätseen ihmisiä totoontum asta, ja jos fittentin
onnistuttiin pitäm ään salaisia totouisiä — tun jultisia ei saatu pitää —
niin pian oli ilmianto „asianomaisessa" paitassa setä tiebustelut ja
rangaistutset nistassa.
«Se seitta, että turistus tohbistui
tutti, että totoontumismapauben maatim us tuli pian yleiseifi, jopa niin
tiihteätsi,
että tenraalituroernööri
/
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Dbolenstin aitana, loppupuolella,
mätisten mallattiin lotoontumismapaus. Sgöm äti piti mielenosotuifia
ultosalla ja huoneissa eitä niille moineet poliisit eitä santarmit mitään,
©otamäti niitä mätiin hajotti, toisinaan taas tägsissä aseissa roartioi.
© uurlatto sitten pphtäsi pois totoontumismapauben rajotutset ja marrastu u n julistustirja lupasi toteuttaa
tansalaismapaubet. B erustuslati 20/7
p:ltä elotuuta 1906 sitten ne matuutti.
A lutta silti erehtgp se, jota luulee
©uomen tpömäen saaman nauttia tätä
oiteutta. Sitten huomautettiin, oli
osa pläluottaatin, pianpa toto tansa,
sortomuosina tqptpmätön mirtamaltäiseen sortoturistutseen, m utta se ei
estänpt gläluottia harjottam asta turistu sta alaluottaa m astaan siinä,
missä sortomaltatin olisi sallinut,
©amat „tagaalit", joilla ei ollut tpllin mahmoja sanoja — luobit tulimat amutsi — bobritossilaisia sortajia ja heibän tätgreitään m astaan,
olimat itse pittubobritosseja palloili-
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siaan ja alustalaifiaan m astaan, Jopa
ftelsimät roapaata palttatgöroäestöä
totoontum asta heidän mailleen. £uo=
ta sattuu nt)t ghä, m aitia perustuslailla on totoontum ism apaus m uta
„taattu". SBiimetsihän tuli tuulusatsi
A lusti on tam arijunttari Cinber tieltäessääu toto laajassa „läänissään"
pitäm ästä raaalitotoutsia. A lutta eipä
hän ole pisin, maan roilisee toto
maaseutu moisia „junttateita", jotta
tieltämät töghälistön totoutsilta tupansa ja tanhuansa, niin että pai=
toin — tuten Sottijärroellä — on
saatu marssia toiseen pitäjään totousta pitämään. Alaantienraieret tosin omat yhteistä omaisuutta, m utta
sinnetin moi esiintgä lain m artija

Suurilla ponnistutsiHa on töghälistö, tun tämän talliin roapauben
m atuun terran on päässgt, useimmissä tunnissa maHottanut itselleen
tässä suhteessa siebettämät olot ralentämällä tgömäentalon tai muotraamaHa totouspaitan.

5

907ntta etpä afia ole fillä roieiä
toalmiS. Dn näette k o k o u S l a k i .
©i riittänqt fe perustuslaki, joka ko=
koontumiStoapauben tnpönfi, toaan
piti olla toinen laki, joka fitä rajot=
taa. (Senaatin laimoalmiStelukunta
laittoi to. 1906 eisöotuifen feUaifeifi.
9JZutta ie oli niin kuristama, että
ikäluokankin „pleinen mietipibe" oli
fitä toaStaan. S enaatti parfi ei)b0=*
tuSta, jonia jälkeen fe tuli P ietarista
fääbpille. ST)ötoäki toaati mielenofo=
tukfiSfa kuriStukfia poiS ja fääbpt
korjafitoatkin lakia. S e mabmiStettiin
p e ta riS fa 20/7 p. beltnik. 1907.
Qa fitten fitä alettiin noubattaa.
S iinä oli ilmotuStoeltoollifuukfia, että
kuka kokoukfen pitää ja miSfä, joS
näet on kokouS ulkofalla. Pubeem
johtaja m äärätään maltoonkaan, ettei
mitään „ilmeifeSti rikollista" fieUä
tei)bä, poliifiHe m äärätään teijtätoiä
j. n. e. Stämän lain mukaan on jo
§elfingin kunnallisjärjestön pubeem
johtajaa fakotettu. 9D7ikfeIiSfä oli
miime kefänä poliifi mielenofottajien
kimpuSfa ja tunnetuSfa juutalaiSbää*
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tötotous jutussa, Jonia alkuunpanijat
omat Helsingin poliisimestari ja Uudenmaan läänin iuroernööri, peitetään
saattaa puheenjohtaja ebesroastuuseen, iun ei ole esiintynyt sensorina.
S itten selitetään, että tämä raapaus
on main Suom en fansalaisiHa ja hajotetaan esim. »venäläisten ioioutsia
Suomessa, ta ite n haipuisi ja iuiaist
tulee S u ru n poliisi hajottam aan työmäen m aaliioiousta, tosia siitä m uia
ei oltu tälle „järjestysmaUalle" ilmoitetta, m ailia laii nimenomaan
m apauttaa roalitfijain ioiouiset ilmoittamismetrooHisuubesta. Botmatiiliset lehbet puolusteliroat poliisin
laitonta menettelyä, obotetaan mielä,
mitä oiieuslaitos sanoo. Helsingistä
omat myös »viranomaiset estäneet
¡kaartin iaHioHa ioioontum asta. —
A tutta iun tämmöiset iysymyiset moimat mennä aina ebusiuntaan saaiia,
on maaleissa iatsottama, iuia ioioontum ism apautta tobeHa puolustaa,
enneniuin äänensä antaa.

3)hbistymisttmpaus
on toinen tallitta tansalaismapautsia
ja siis myös »vallanpitäjien „hellän"
huolenpidon esine.
Anastajaluotta
tetee tooitaivansa estääiseen työtväieä
perustamasta järjestöjä, joiben tartoluisena on niin ammatillisella luin
roaltiollisella taistelulla torjua riistämistä. Vormarillinen Iainsäätäjämahtt
ja mtriamaltainen sorto aroustaroat
ahierasti. Airoan samoin luin totoontumismapauteen nähden, menetteliroät
Suomen ponvariHtset yhbistysroapausasiassa. Huubettin tyllä Vohritoffin
sortoa, tun tämä turisti yläluoiialaisyhbistytsiä, mutta töyhälistöttä tietiettiin tämä alteellinen ihmisoiteus.
3 a monen moninaiset omat ne fetnoh joilla yhdistetty raha- ja routamalta ioettamat päästä iyömäen järjestöjen limppuun heitentämään niiben taistelutytyä. Snsitsitin ajetaan
työpaitoista pois „tiihottajat" f. o.
Aiitä mainotaan nältäruostalla, tunnes moni on saanut tuman pyyhitä
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isänmaan tomut jaloistaan. Spösuluitla
ja somittelusta itcltärdrjmällä ioetetaan
roähentää järjestöjen rabastoja. £aftoroapautta tiristetään lainsäädännöllä
ja roetämällä oiieuteen „pafottajat"
ja „ubtaajat". Lotu oiteuslaitos on
saiottanut „ritturi" nimitptsestä, 100
m!, nimestä, siis tubansia marttoja
ptsitpisille ja puoluelehditle. Orjatontrahdeilla toetetaan saada fansalaisia
lupaamaan, etteiroät täptä tansalaismapautsiaan, eitoät iuulu phdistptsiin.
^Rautatiehallitus nostaa tpspmptsen
rautatieläisten liiton laifauttamisesta
ja senaatti ottaa tpspmptsen hartittatoaiseen. Hsiomoapautta muta barrastetaan, mutta tuomiotapitulit epäämät ustonroapausphdistptselle mpöntäm ästä toimintalupaa. iipöroäenphdistpsten menäläisiä osastoja on tietiettp toimimasta. Vunataartit latfautettiin.
L a laitti tämä on saanut tapahtua,
m aitta perustuslati lupaa phdistpmisroapauden. tunnettua on, että säätpjen m. 1906 hproätspmä phdistpstati
ei ole saanut mahdistusta ^Pietarissa,
siinä tun tenraalitumernöörin mieles-
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tfi oli liian toäljä ptjlälct aseellisista
phbistpisistä. Alutta olipa siinä lofo
jouifo määräpisiä, sotia olisitoat roatleuttaneet phbistpmisroapautta. 9lpt
prittää uurtamalta läpttöä toanhoja
asetuisia, soilta perustuslali on riistänpt tooiman, rasoittaalseen phbistpsoileutta. Lo porroartllisien ihailema
ienraalilutoernööri ©erarb antoi senaatille iäslpn tariastaa sille tuotusa
sääntöjä sa roahtoistaa ne tai fieltää
toahtoistus. Senaatti oli näet, perustuslain selroän sanan muiaan, setittänpt, ettei npt tarroitse halea phbistpsten säännöille toahroistusta. Aplpinen
lenraalilutoernööri on rphtpnpt soihinIin fpselpihin, soita lutoernöörit sa nimismiehet suurella toirlainnolla näpttätoät paneroan toimeen, sa soitten
tarlotulsena on tiebustella „laillisia"
sa „laittomia" phbistpisiä. Vianpa tuon
tarlotus nähbään, mutta hptoäänpäin
ei se tunnu toiittaatoan. ilun npt
ebuslunnassa tulee tehtäroälsi lalippiäliä phbistpisistä, täptpp siellä olla
rittätoästt tobellisen phbistpstoapauben
puoltajia,
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iuainottmpauê
sitten et suinïaan ole toähimmän armoinen näistä ihmisen ja ïansalaifen
oiïeuïsista. Vobritofsilaismuosilta on
pelottamia esimerîîejâ siitä, mitä hengen tuhoa ennaftosensuuri tuottaa. Ae
Iehbet, joita ei suorastaan lopetettu,
sairaat ïirjottaa, mitä tolin rappiolle
joutunut herra Iuiemattomain salaisten
Kertoïirjeiben ja oman toiisaan hariintansa mutaan suroaitsi sallia. 3 a
hän ei sallinut mitään rooimaltaamman
tansanxoallan ja töphälistön oiteutsien
puolustusta. „Sosialismi" sanatin oli
lielettt).
Suomen herrat silloin jalosti osottiraat roapausharrastustaan ppptämällä, että tpöroäenlehtien sensuuria
iotoennettaisiin. 3 a luu sitten suuriaton mursit) raei mennessään toto toihatun ennatlotartastuisen, niin jäipä
porraariHisille turraatsi taloubellinen
mahtinsa. Atissä toaan rooiroat, to ainoatoat he toihaamiaan ipöroäen lehtiä, heittäraät uuniin toisen omaisuutta,
estätoät niitä tullemasta postilautuis-
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saan, jopa suoraan tieltämät „alamai[taan" niitä tilaamasta.
SRustia lehtiä omat totime rouosien
aiiaiir j oissa p a i n o l a n n e su t u t : 2Banlilassa saamat majesteettirifolsista tuo«
mitut firjotteliiat (S. Salin, Vr.
Agman, SBera Dstroumom p. m.)
mula „tesppntpä". Suurilla saloilla
ja oiteudenläpntiluluilla loetetaan uurouttaa töphälistön lehtiä, soiden tiedetään taisteleman taloudellisia mad
leulsia mastaan. Aomasti jota on
sanottu „idiotilsi", poliisi sota on nimitettp „piislanminguttasalsi", lumernööri sa nimismies, sotia „mirlamiehinä
sa lansalaisina" loullaantumat, lun
heidän toimiaan mähän lolistellaan,
pormari, sola ei sumaitse itseään sanottaman „anastasalsi", maimashoitasa
sonta törteptsiä on tuotu sulti, opettasat, manttaalipapat p. m. p. m.
nostamat painotanteita. L a tuomioistuimet tetemät päätöistä. Sadoista
sa tuhansista martoista on ipspmps,
sa sos ei ole malsaa, niin pääsee tiilenpäitä lulemaan.
SBirtaroalta on tässä asiassa erit

täin innolas. Bainoplihallitus on olemassa, m ailia siltä ei luulisi oleman
m itään olemisoiieutta, ja nuuslii ja
no staa lanteita. S e maatii ppqbettämälsi lupaa lehtien jullaisemiseen,
m ailla perustuslait siitä nimenomaan
m apauttaa. §uono tapa oli, että
oHenlaan lulaan rupesi fittä tupaa
ppptäm ään. A lutta oileuslaitosten
„laillisuus" ei ollut tässä asiassa en=
sin ihan selmä, sitten on tuon pii*
haHitulsen lanteita lumottu. Jienraalilumernööri ©erarb lallautti „Star.
salaisten B alinat" ja armeli moimansa lieltää toroereita Biisistä ja
Siroeniusta jullaisem asta roastuullaan lehtiä. A qt on lenraaliluroernööri Böclman lieitänqt esittämästä
Quhani Ahon näqtelmää „huom io",
m ailla lirjailija matelercasti tarjoutui sitä larsimaan. Qa säätqjen pairtolali, jola löqhälistön lehtiä uhlasi
monella luristulseHa, jäi mahmista*
m atta Bietarissa, lun siinä rnula ei
lqtlilsi suojeltu SBenäjän mirlataitosten salaisuulsia.
S iin ä sitä on qlim allaista selos-
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tusta, yisitpisiohtainen roeisi palstam ääriä, ffiipä ihme, että tpömäen
tgptgmättömpqs on iohonnut suureisi ja m onasti purJoutunut mielenosotusiolouisiin ja ponsilausunnoihin.
A iuistetaanhan ©etu S alm in m atia
S urun linnaan. — $ a teossa] on
tpömäli ioettanut taistella painomapauben furistuisia m astaan ioioilemalla ropojansa painoiannerahastoiisi, joista on ollut m ääränä rnatsaa lehtien saitoja ja oileusiuluja.
® enr a a lituro ernö öri luiteniin johoniin
m anhaan asetuiseen nojautuen lielsi
näitä ierääm ästä.
D n siis siinä esimeriiejä iansalaismapauisien tilasta „laillisessa ebistgsm aassa" Suomessa 20meitä rauosisaballa! Qa iuten näit) g

ci ole pormariiliststa
turmaa
näitä furistulfta m astaan, päinm astoin he niitä itse toimeenpanemat ja
m iriam altaa setä luoiiaoiieuslaitoisia
*
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muutteen huutam at taistelemaa töqhätistää m astaan. Biisiä, jotta pi
täm ät näitä mapautsia talliina, tahtom at itse m äärätä, miten ja missä
iotoontumat, miten qhbistqtsiä peru stam at ja mitä painotuotteita jultaiseroat tai mitä puheita pitämät,
on turm ana main s o s i a l i b e m ot r a t ia .
*
B antatoon
teetfi

tähän loppuun näqt»

Saii lausunto-, foiooutumis- ja
yhbistymisioapattdesta.
„Suom en tansalaisten q teisten oiieutfien tehittämisetsi ja turmaamisetsi sääbetään täten p e r u s t u s t a i n m o i m a t t a niintuin seuraa:
Suom en tansaiaisella on sanan
m apaus setä oiteus tirjoitutsen ja
tumallisen esitqtsen painosta juttaisemiseen, ättööntä niitte ennatotta
estettä pantato.
Suom en tansataifttta on oiteus
ebeitäpäin tupaa hanttim atta totoontua testustetem aan qteisistä asioista
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tai muussa lumaöisessa tarioituisesfa selä perustaa phbistpisiä tarioitusten toteuttam ista marten, sotia
eitoät ote mastoin laiia tai bgmiä
tapoja.
Säännöistä fiitä, mitä näiden oiieuisien täyttämisessä on noubatettama, annetaan yleisen lain säätämifestä moimassa olemassa järjestyifessä."

£el[m!t, suomäen kirjapaino 1908.
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