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S t m r fo f f g  a l f a a

EfönnftSkuun suurlakko alkoi jok
seenkin # t W i ä .  h iinpä kun esim. 
tääEa -porissa ilnreSipmä „’Satakun
ta" josniknn aikaa aikaisemmin kertoi 
marinalta taholta saaneensa tietää, 
että) pleinen suurlakko sosialtb emo- 
fraattien alkuunpanosta on maa
tamme uhkaamansa, täkäläinen „¡So- 
Uaiibemokraatti" leimasi tällaisen 
tiebon „pormuriEiseksi piruEisuitbek- 
Ti", ionia muka ei ote sen enempää 
perää eikä tobeEiSta pohjaa.

t i is ta in a  marraskuun 13 puä il
moitti täkäläinen Sosialibemoifraa11 i 
sitten kuitenkin, että hleinejt suurlak» 
ko on alkanut ia että ensimäisenä toi» 
ntenptkcenä on se, että estetään pov- 
mnrtf ehtien ilmeStpminen.

J^öielä ilmoitettiin saman päimän 
„ScsialibemokraatiSsa" lakkoon näh- 
ben seuraamaa:

„föakoSta omat mapaina seuraamat 
laitokset: messi ohto-, palolaitos, ruo- 
fatamarain malmi StuS, kauppa, kul
jetun ia tarjoilu, sairaalat ia aptee
kit, karjantaTouS» ia kotieläinten hoi
to sekä ne muut alat ia  tehtämät, 
ijoika keSkuS-, piiri- tai kunnaEiSneit- 
moiStd iaikkomapaiiksi mpöutää. Säh- 
folennätin-, poSti- ia puhelinlaitok
sista solmitaan paikallisten sotilaSko- 
miteäin kanssa niiben käpttöön ia 
IPalimontaan nähben. Siautatielnken- 
ieeStäJia laimailifkenteeSfä annetaan 
eri ohjeet.

iSähiösmtoma- ia puhelinlaitokset 
♦mäti laptettämänä main tpömäen- 
ncuimttStaien ia sotalaitosien farkoi» 
tuksiö mätien ja näiben IitmaEa.

KiireeEisiSiä foiiiaStöiStä anne
taan eri ohjeet.

lÄiben töiben malmomiseksi, joita 
on lupa pitää käpnniSsä, määräämät 
nenmoStot tarkastajia ja martiaifa 
tarpeen mukaan.

m m t o * ,  'kaasu- ja sähkölaitosten 
ia ölipjsöilioiben t). rn. seEaiSten tu r
meleminen on koefettäma entää".

KeSkimiikkona marraSk. 14 puä 
estettiin porissa sitten ilmeStpmäStä 
,/Satakunnan Sanom at" ja to rs ta i
na 15 pnä „Satakunta". „Sosiaii- 
Pemdkraatin" painossa sen sijaa» 
julkaistiin „SaJkkoIehteä", joSsa ta 
pahtumia ja ¡Eteensä asioita kerrot
tiin  niinkuin sosialibemokraattinen 
lakkokomitea sopimaksi sa tar!M uf- 
fiEeen ebnEiseksi katsoi.

@nsim ä isiä sosialib emokraattiemme 
toimenpiteitä siis oli fan auto op aub en 
sortaminen. — ¡DtsaJkeeEa „^Ifää kos
keko painonmpautcen!" julkaisi tunnet
tu soisiäiibemojkraatti, filos. maiSt. £ .

Kuusinen m. 1906 lentolehtisen, 
jonka kanteen on painettu tunnettu 
kuma, soSisa moimakaSkäsimarisinen 
tpömieS puolustaa uljaasti paino- 
mapautta krunnunpäiben ia jesuiitto
jen raimoStuneita hpökkäpksiä man
iaan. S a  kirjasen loppu kuuluu: 
„ ^ a  i n om ap au beBsakm me maabinrme 
main oikeutta, k a i k i l l e  samaa 
mapautta ja  samaa maStuunalat- 
suutta! l e e m m ; e s i  t ä m a p a n t- 
f a p e lk ä ä ,  siEä meibän aatteemme 
on aina kannattama itsensä ilman, 
että (itä iarmitsee kuriStuSlakien a- 
muEa koskaan pöngitiää". ,



© iitä on nyt kulunut mähän Uit 
tummenen muotia. ®ra Kuusinen on 
ebeEeen maammo sosialibemokrajit- 
äen tunnustettu oppi* isä ia jo^to- 
mies. ®uu näyt m. 1917 marraskuun 
suurlakko, alkoi, oit 'Mialtbemokraat* 
tiiien lafkoin liStnksen yhtenä huoma* 
iuim pana kohtana, m intuin jo on 
m ainittu, että potmariEiiset Sanoma* 
Mlbet omat heti eStettämät ilmesty* 
mäStä!

ättärraSkuun suurlakon ia [tee nti n 
omat sosialistimme 'hoitaneet kehu* 
uraania sananmapmitta m. m. f en* 
raamaEa lamalla:

Kurun suomalaisten potmariEiS* 
ien sanomalehtien llnben Siman ia 
K urun Sanom ain toimitufsiEe on jä* 
tetty seuraama kirjelmä :

,,£te Kurun järjestys* 
faartin  pöytäkirjasta 20 pnä 
rnarraSt. 1017 tl o. 8,40 i.p.

8 ppk.
Kurun työmäen järjestyskaarti 

päättää täten 'ilmoittaa täkäläisten 
ipormariEiSten sanomalehtien toimi8 
iukfiEe, että he kirjoittaessaan mal* 
lantumouStapautsiSta kirkoittainimat 
mahboEisimrnan asiaEiseSti ia armot* 
taaSfti ottaen huomioon ien, että mal* 
tanlkurnouS jatkuit yhä ia tpötäiSten 
mieliala on kiihtynyt. Kahbomme 
näistä seikoista marottaa toimitusta 
sentakia että harkitsemattomasta kir* 
ioitnStamaSta moi koiko yhteiskunnas3 
ke ia Keibän lehbeEenne oEa ¡mahin* 
to a.

tO. Söarpc S- Laaksonen
puheenjohtaja. sihteeri".

XftarraSk. 24 pnä klo puoli phöeU* 
toista aikaan iEaEa tu li Kaiupered* 
la  ,,^lamnle)l)bcn" toimitukseen tutisi 
mieshenkilöä, jotka lukimat erään 
„pakollisen määräyksen", joSsa kid* 
lettiin poPmariiehtiä laiikaut ta inise n 
uhalta kirjoittamasta punakaartista 
ia menäläiseStä sotamäeStä — joista

muka on „äimän hämyttörnäSti" f tr- 
koitettu ia julkaistu määriä tietöin, 
— hhmää tahi pahaa, kuten tjfGfi mie* 
Öistä sanoi. ®e esiintpimät punakaar* 
tin puolesta ia käyttäessä, tmEä 
maltuitbeKa lakkauttaminen tapah* 
tuisi, joiku pulhut kansasta tahi työ* 
mäestä. ®uamaittetiaeSja sanan pai* 
noimapaitben sortamisesta, jonka puo* 
leSta hekin omat taiSteEeet, mtitat* 
ti in main poikteulBseEiftin oloihin.

X3yyöetiäeSisä hctbän paperiaan, 
kieltäybyttiin sitä antarnaSta^ eikä Tal
lattu siitä ottaa ebeS jäljennöstä. 
Miehet suoStuimat ilmoittamaan ni* 
mensä, sotka kyEä olimat paperissa* 
tin, mutta kt ettäy tyimät niitä itse 
kirjoittamasta. D®si olisi sen kyEä 
tehnyt, m utta kun muut eimäk siihen 
suostuneet, peräytyi hänkin.

i^öakuubeksi, että ,/maroituS" oli 
tullut periEe, miehet Saimat läSuäol* 
lcen toimittajan nimikortin.

hopuiksi ansaitsee mainita, että ,,ai= 
rueet" kieilsilmät lehteä mainitsemasta 
mitään heibän käynnistään.

Höähäii Siä my oheni m i n. tämirnä t 
samat henkilöt myöS „Kampereen 
fSanoinien^ toimituksessa uhkauksen* 
isä sanelemassa.

Kurun .„s osialibemhkr aatti ne n mal* 
iankitmiouSkomitea" on suurlakon jäi* 
ikeen niinikään julkaissut sikäläisessä 
sosialibemokraattiseSsa sanomalehöeS* 
jä soisialiSteiEe erinäisiä ponsia, joista 
kolmas kuuluu: „3) pitäkää mieles
sänne pormarilehbet jo niiben toimit
tajat maStamaEanku m ouksen enstmäi* 
sinä aseenkantajina, joibenka menet* 
teiyt joutumat työläisten tuomitta* 
miksi".

©ouluk. 11 i>nä iltapäimäEäi jäEeen 
saapui KainpereeEa Kampereen Sa* 
noimatn toimitukseen 3*henkinen soti* 
laSIäheiyStö muassaan paikkakunnan 
soisiasi bemoktaattisia punakaartilaisia 
ia tahitoilmat, että kehbcn toimitus il* 
matsisi hciEe ¡heti bolihemikikapttraIt a- 
lettua julaiStnn erään sottlaStykrnen*



iin  tdpMto läpetetljn kirjoituksen kir- 
jo itinään, jossa khZoitutiseSia mäiitet- 
ti in, että kaikki sotajoukot Suomessa 
eiimäit kannata boispemiikejä. Kun lä- 
petpSkäle ei, n imeä ilmaistu, upkasi- 
inat sotilaat lakkauttaa lepPen. KeS- 
kuitein keSki toiSita tuntia ia o-litoat 
Poflspemslkit sen jopPoiSta erittäin kiilp- 
tpneitä. Sulkana ollemat punakaarti
laiset asettuivat täpPettiseSti sotikai- 
Pen kannatte, ia kun sotilaat ilmoitti- 
mat läptemänä noutamaan lakka utu S- 
fciSkpii kaupungin kotmienöantilta, o- 
foittiVat sofialiPemokraattiset puna- 
kaartilaiset matsin puom af taVaa Vai* 
pingoniilioa.

9kä in omat maamme sosialiPemo- 
fraattien npkpiset joptorniepet nnop- 
taneet M onaan sen, m itä Pc itse a i
kaisemmin omat painoimapaitöen ja 
iananVapauPen puolesta puhuneet 
ia  kirjoittaneet. Se omat kpttä osan
neet pitää faunitta pulleita mapau- 
Pelle jo kirjoittaa leimuamia kirjoi
tuksia sortoa ja pakkomaltaa mustaan, 
m utta äskeisinä marraskuun paitoina 
pe seiVä^ti tositeossa osoittivat, että pe, 
otettuaan matta n omiin täisiinsä, mc- 
neitetimät aitoa n samoin kuin me n ci- 
iäisen sortotoattanpimeimpäin aikain 
kaikkein milfai ntoisim m a t tantat- 
mifkätprrt. äftarraSkuun suudaffopäi- 
mien toi m eupi teittensä kantta h u o 
men sosiälib e mokr a a tt ie n npikpiset 
joptajat omat saattaneet tämän maan 
mapaat ia  raupattisei kansa laiset ko
kemaan, m ittaista on sosialibemo- 
kraattien lupaama mapauS ja kansa- 
iäisten turma, että se on aiman sa- 
mattaiMa kuin keskiaikainen paaVin- 
malta ja  silloinen ptmeiPen Voimien 
Parjoiittama pirmupattituS, jottotn 
tafaiset tuomioistuimet ilman muu
ta  mielitoäitaiseSti määräsivät omnt- 
suuPen työstöistä ja kuoikemantuo- 
mioiSta.

Kun iOfiaiiPemokraattinen sano- 
makepPiSfö on melkein kpkonaan 
f n fj komit inktroilfamt snlata itc Plrtoe-

ät kaupanteot ia kpmmenieu kansa
laisten raaTat murpat, mitä m arras
kuun n. s. suurlakon pädminä maas
samme toimeenpantiin menälässten 
sotamiesten pgsspittä äseStettujen \o* 
siatiPemokraattiSten punakaartien 
toimesta ja useimmissa tapauksissa 
mi elä suorastaan tämän mieraa.n 
maan sotamiesten suoranaisetta 
aVuStuksetta, tapbotaan seuraamaSfj« 
joptaa nämä kaup-eat teot kansalai s - 
ten mieleen, tulisin kirjaimin muis
tuttamaan, mikä ptttoeä meriSten ri
kosten taakka muoPeu 1917 m arras
kuulta ainaiseksi jää painamaan h u o 
men sosialistien joptomiepiä ja mi
ten pe sittoin e ilmat ebiStäneet sosia
lismia eikä föypäliStön taPetti S to 
onnea ja  etuja, maan suorastaan 
epäjärjestystä, nälkää ja törkeitä, 
kostoa puutumia f omittamat torni« 
rikoksia.

iS t t r p a i  m m i *
in n l> äri§ tä liä .

>S)iaupaUifta kansalaisia iuknnoitu ja 
tapettu kuin metsäneläimiä, ^fsufkmti 

paoSfa kopeistaan.

Sanoin  kumoamaton on ie pir- 
mumaita, joka „suurlakon“ alettua 
puplkesi malfoitteen SeBsincsin tynpä- 
riStoittä. Soinen toistansa järisyttä- 
toämpiä omat ne mieStit, joita on 
saapunut Sekunnin läpeisiltä rauta
tieasemilta, kuten Dulunlkt) Iästä,
BorPadfaSta, fa rm ilta , SikkurtiaS- 
ta, STIPergaSta k), m. Kimääreiilä 
aseStettnjja punakaartiin ukkoja oili 
asettunut pttmikoiöen ympärille maa- 
nim aan Viattomia kansalaisia tois
ten toimittaessa „koti tarkastuksia“, 
etsien muka kätkettyjä asemaraStoja 
j. n. e. S uurin  osa niiben seutujen 
miepiseStä mäeStöStä oli ottut paossa 
tämän ennenkuukumattoman suurTa-



fcm kuluessa uskaltamatta ottenkaan 
läheStpa kotejaan.

äEartaSkuun 15 pnä pääsivät elät» 
meflföpet into-himot Vattoitteen l a i 
min seubuitta. Säilöin inrm attiin 
mitä kauheimntatta tatoatta poliisi- 
IPnStaapeli S[. $  a  ek a  t  e n, jonka 
tuona sattui parhaillaan olemaan po- 
InfikonStaapeii K. Ö r t h e n .  Klo 
vuolli 8 tienoissa oli saapunut jout
ko kivääreittä Varustettuja soisiasi- 
demokraattien punakaartilaisia Pac
kalen in kotiin, pukeneet hänen pllen- 
sa poliisin Vaatteet, raastaneet hänet 
UtoS sekä iskeneet häntä kiväärinpe
rittä ja pistimittä niin, että fisäl- 
mipfjiet V aluivat uloS. Kaikki tämä 
tapahtui Örthenin ja onnettoman 
Buaimon ja lasten nähben. Sämätt 
jälteen oli uhriin ammuttu useita 
laukauksia ja hengetön ruumiin hei- 
lettu ratamaEin osiaan. — (M S uh
rin  tovereista pdkoitettiin, obotef- 
feSsaan Vuoroaan, katselemaan tätä 
ioimitiiSta, joka pian a lt kohtaama 
häntäkin. Sokin iattuma sitten kui
tenkin pelasti hänen henkensä.

Samun tapahbutiua ampui ^rthe- 
lm  erä,S sotilas suoraan rintaan. 
Hän kuljetettiin kuikutautisairaa- 
laan, joSta Vidtiin autolla kirurgi- 
ieen sairaalaan Helsinkiin.

SKarraSk. 15 pm  aamuna uritet
tiin  niinikään murhata Valmiitta ni
mismies S. H a u p t  samaan aitaan 
Suin ebeEämainittu Paökalenkin. 9ki- 
imSmieS ©aupt oli klo puoli 8 tie- 
noissa aamutta Varhain käpnpt puo- 
JipukeiSsa ukkona kellarissaan. Säältä 
palatessaan ja asuntonsa rappusille 
•ehbittpään am puivat häntä Vastaan 
»»ihan pmpäriStöEe Vaanimaan aset
tuneet punakaartilaiset phteiSlauka- 
ukjen. Psilkään luoheista et kuiten- 
i&am osunut ja kerrotaan nimismie
hen asuntoonsa pprkieSsääm huubdh- 
taneen: „Olettepa rohkeita miehiä, 
fltn ammutte aseetonta!" Sisälle hän

ei kuitenkaan pääSspt, fitlä hänen ta* 
loubenh oi tajat tarensa oli fäitljuiS- 
saan sulkenut oVen. SäEötn kajahti 
uusi phteiSlaukauS, josta käiksi Istotta 
osui murskaten pahoin nimismies 
Huuptin säären, itäm än jälkeen hpöf= 
käsimät punakaartilaiset esiin fpöbeu 
ja raastaen Vielä uhriaan, ¿öiset 
heistä tunkeutuivat färjettpjeu ikkv 
ttotbeu kautta asuntoon, joSta Va
ra s tiv a t hra Hauptin kultakeEon se
kä hänen laukkunsa, joka lienee iifäl- 
tehnyt asidkirjosa. SOtpön hänen taion- 
benhoitajattarenisa oli tässä tilaisit it- 
beSsa haaVoitiunut olkapäähän.

0kimiSmien Haupt Vietiin kirurgi
seen sairaalaan Helsinkiin.

ElparraSk. 16 pnä aamutta murhat
tiin ampumatta niinikään Efóaímiü* 
kansakoulunopettaja 31. SÖ i a n. S a 
nottuna aamuna k b  U  tienoissa tun
keutui hra 23jomn asuntoon dfeetti- 
nen miesjoukko joka Vangitsi hänet 
lähtien häntä kuljettamaan pois ko
toaan. Hea 23jon oli pii 50-Vuotias, 
tunnollinen opettaja.

pitkälle eimät punakaartilaiset kui
tenkaan uhriaan kuljettaneet, maan 
asettivat 23jonin hänen oman huvi* 
kansa pihatta erästä seinää Vastaan 
ja rphtpimät häntä siinä ampumaan. 
Hänen ei kuitenkaan katsottu ansain
neeni nopeasti Vaikuttamaa hhteis- 
lauikauSta, maan yksitellen marssivat 
murhamiehet hänen ohitsensa ja am
pu iv at kuikin mieheen phben lauka
uksen. Seitsemän kuulaa lopuiksi oflt 
ruumiissa. SBainaja oli naimifiSfu. 
SEouVa raukka suljettiin huvilaan, 
jonka ikkunasta hän näki tapahtu
man. Kun hän Vihboin epätoivoi S - 
saan ja tuskissaan huusi: eikö löhbp 
ainoatakaan ihmistä, joka Voisi au t
taa minua? kajahti häntä Vastaan 
Pois marssimien murhamiesten nau- 
runhohoiuS. SSenäläinen sotamies 
Iin osoitti suurempaa sääliä. S a ttu 
malta paikale tutten, autiot hait rou
vaa  kantamaan ruum iin ht Apilaan



jonne perhe jäi ykiin raskasta lunt
ansa kärsimään.

¿Marraskuun 17 pnä toimeenpani 
Tikkurilan sosialidemokraattinen pu
nakaarti paikkakunnan kolo mäeStöä 
fymälti järkyttäneen meri työn. Klo 
2—8 tienoissa päimäEä tuli maan
tiellä tilanhoitaja ®ösia 58 r o n b i- 
n t a ja liiikemieS ®arl Taunus

o n t e i 1 i a maStaan 20—30-mie- 
hinen fimäareiEä aseistettu mies
joukko läheEä Tikkurilan asemaa. So 
kaukaa h uusimat he sanotuille henki- 
löiEe: käbet yiöS! SäheStytigään toi- 
rneenipanimat hulinaan it taSkuien 
iarfaStukieir, etsien pidätetyiltä asei
ta, joita ei kuittienkaan löytynyt. S a 
massa kuului laukaus ja luoti sattui 
hra 58ronbmia oikealle puolen rin
taani ftaafmoithmut mietitti Stnäsin 
ioeiaitokfeen, joSsa sattumalta oli 
paikaEa sairaanhoitajatar, joka antoi 
hra 58:tie ensi amun. Sittemmin sai 
hän — iäkfoepäjärjeStyksen muofft — 
odottaa aina klo 8:aan asti im. en
nenkuin paäfi tmarajunaSsa Tikkuti- 
laSta ^dsinitin ja auto Sf a asematta 
kirurgiin. Kauheita tuSkia kärsitty
ään heitti hra 58rondin sieEä 18 
p:n iltana henkensä. §dn toimi 
Kikkuttiagfa sijaitseman XftösSkärr* 
nimisen tilan hoitajana ia oli kuol
lessaan 87 mitoben ikäinen.

Kerrotussa rytäkässä pääsi {jr a 
sMonteE pakoon, oEen pakotettu sen 
jälkeen Piilo ttele maan metsissä, us
kaltamatta lähestyä kotiaan. Tiedet
tiin punakaartilaisten häntä yhä 
maanineen ja pelättiin pahinta, kun
nes marraSk. 10 pn aamuEa aamiS- 
tukfet dsottautuimat tosiksi kammot- 
tamaEa tamaEa. TäEöin nimittäin 
löydettiin hänen ruumiinsa hengetön- 
nä metsästä. v$ään läpi Pii ammuttu 
faksi luotia ja rinta oli Tömistetty 
piStimefiä.

IftarraSktum 18 pn aamuEa klo 7 
seub^iSia saapui n noin 39 mieStä kä
sittämä aseistettu ounoffaattiTatSten

joukko leskirouva Sahlströmin lä- 
heEä grebrikSbetgin asemaa oleman 
rakennuksen piharnaaEe, ampuen en* 
fin talon koiran ‘kuoliaaksi ja haa* 
maittaen taEiSsa olemaa hemoSta 
jalkaan. Senjälkeen joukko ryntäsi a* 
suinTakennuksen pontaiEe, jyskyttäen 
omea ja maatien asukkaita tulemaan 
uloS. Suoraan muoteeStaan nousi* 
mat siEoin Perheen maEhirnmat mel- 
jet © u n n a t  ja R a g n a r  S  a  h h 
f t  r  ö m, mennen tulijoita maStaan 
yöpukimiSsaan. @unnar Sahlströ* 
min amattua omen raastettiin hän 
hurjien miesten joukkoon. Kysymyk
seen, miSsäi talon aseet omat, hän 
maStasi, ettei seEaisia heiEä oEut, 
m utta samassa joukko ampui häneen 
useita laukauksia, joiden uhrina hän 
paikaEe kaatui. Nähdessään marthent» 
rnan meljeusä kohtalon yritti nuo* 
ternpt Ja g u a r  etsiä suojaa läheisten 
puiden takaa, mutta hänkin ammut
tiin  muutamien metrien päässä ra 
kennuksesta. Myöskin kolmatta, 15- 
muotiaSta meljea uhattiin asetEa, 
joEoin hätääntynyt ä iti asettui hä
nen su ojakseen saaden laukauksen itse 
kohtaansa, sen kuitenkaan hengen* 
maaraEiseSti sattumatta. Perityönsä 
tehtyään joukko ryntäsi hnuuenSteojt, 
uhaten edeEeen touma Sahlströtniä 
ja hänen kahta eloon jäänyttä pot
kaansa, joista nuorin mielä lepäisi 
muoteeSsaan, sekä kimääretEä että 
remokmereiEa, rnyEersimät huoneka
lu t ja kaikki paikat nurin, mitään a- 
seita löytämättä. ©urjiStuneet mie* 
het esiiniyimät täysin petornaiseSti 
silpoen murhatun ©unnar Sahlströ* 
min ruum iin kauhiStuttamaEa ta 
maEa luodeiEa ja piStirniEä.

¿Murhatuista meljistä oli Gunnar 
Sahlströrn 22-muotiaS ja antautu
nut kobtn maatalouden t hoitoon. 
Nuorempi Ragnar Sahlströrn oli 19 
muotiaS, Suomalaisen MPrmaälilb 
seon 7 lu jian  M ÄfoS, htlkjäiseksi ja 
uitraStamaSä P im uksi tunnettu, ie



fö ioma-aikoina läpi matosien oli tob* 
nipt riturniiEISta tpötä tei&bäfenfä 
foiilunlkäpntmsä mapboEis¿fifi.

Kun  ̂murpatut nuorukaiset mar* 
taSk. 2& Pnä ©efsingissä baubattiin, 
lausui S3cormaaltígíeoU rebtort bau* 
batta m. m. seuraamat sanat:
_ „i^ürneen js ä n  ja Suojan ja $ßppän 
Mengen. ijeesuS KtiSiuS on lausu* 
nut: I I S i k a l a a  j u m a l a a n  j a  
u Sk o k a  a r n i n u  un!

&ämän fepoitufisen pitäisi aina 
kaiikua .karmissamme ia perättää maS» 
taikailkaa fpbämissämme. Me tartuit* 
semme kuulla sitä elämämme tiellä, 
sittä uSlko ju m alaan  luo .perustuksen 
elämättentme ia uSiko Kristukseen tuo 
elämään iank aitkijfuuSsilsäEpksen. @ri» 
tpiseSti on meibän tarpeen luunneEa 
iästä fejpoituSta tänä peilkenä, tässä 
spimäSti matamassa tilaisuubeSsa, joi* 
íain maan pomeen kätkemme kulu* 
noitten raSkaitten pä imien mäktmai* 

# taifuuksien uipreiSta laiksi, kaisi lu
paamaa nuorta elämää, folkisi melieä, 
ioika oloisia, ioita ei moi sanoin ku
lmitta, meiltä riistettiin, ©auta on 
aina koMo, m utta tämä fakioiSp au* 
ta meistä tuntuu kotkain malta, kuin 
fpnlkin spfspinen päimä. Siipien kätke» 
i}tpp niin palian selittämätöntä elä* 
mänarmoituSta, niin pation kaamea* 
ta ia epätoimoiSta, joka iätkpttää 
mielemme ia  kouristaa sgbämemme. 
Sen armoituSta emme koken e me pei
koin inpimittisin moimimme mit* 
lainkaan selittämään. Omiin mar oi* 
pirrnne iätettpinä me jäämme maSta* 
itffllia maiEe. Ebutta tätäkin pantaa 
pmpäröimien fumuien läpi tunkeutuu 
malansäbe toisesta, plpäifeStä maail* 
inaSta, fäbe ju m alan  omasta kirkka- 
itbeSta, joka mallailsee spbämemme 
tuohen sinne lopbutuSta ia tppnnpt* 
taen mieltämme kepoiinksettaan: US* 
kotkaan ^um ataan ia uskokaa mi
nuun!

©Stämät, kuolemankin ebeSisä, 
mpoSkin tällaisen kuole ma n ebeSsä
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meibän täpipit) uskoa elämään. Se oli 
oma eimeptoSmime. kättäkin petkeliä 
me tapbomme, puolimatta kaikesta, 
milkä panee olentomme mapifemaan. 
tunnustaa, että elämättä on tarkoitus 
ja että tämä tarkoitus on ppmä. 
Meillä täptpp oEa tämä usko jaksaak
semme itse elää. Kun julmallaan Us
komme, uSkomnte itfeemmekin, o* 
maan tarlottukseemme maailmassa. 
ilSto ju m alaan  moittaa fatoiemait
kin. jum alatta  on paikka kätkitte lap
ulleen, niillekin, jatka meiltä temma
taan pois. j p in  fobiSsa on monta 
asuntoa, jeesuS sanoo. USkomnte, et
tä nämäkin niin sanomattoman ris 
ti ri itäisissä olot Ssa keSk uubeStami ne 
temmatut nuoret main ajat omat löp- 
täneet pengetteen turmattifen paikan 
ju m alan  isänralkajiibeSsa. Me us
koimme elämään, iankaikkiseen elä
mään, sentäpben että uSiamme j u 
malaan".

M arraskuun 17 pnä klo 12 aikana 
päimättä tapaptur ©ertonäsiSsä niin
ikään iärkpttämä meritpö. Maanmit- 
ielpSneumoS j  o p n B e r g b o m  oli 
harpuittaan pumilaSsaan aamiaisetta, 
kun sisälle puoueeseen tunkeutui 7» 
miepinen aseistettu sosialistien pu
nakaarti-ioniko. Miepei puusilmät: 
käbet plöS! M utta kuuro kun oli, et 
pra Bergbom saanut seftöää, mitä 
sanottiin, maan asetti kätensä kor- 
matteen paremmin fuuEakseen. (Ben 
enempää selittelemättä pamapti lau
kaus ja pää lälpi ammuttuna kaatui 
mainpuS kuolleena [attiaEe.

MaanmiijelpSneumoS jo p n  Berg
bom Pii liki 70 muoben ikäinen.

Murpatpön tekijät alimat niin
ikään surmanneet maanmillieIpS neu - 
moS Bergbomin portinmartiian, joka 
öit raapattu metsään ia  tiettä am
muttu. — Söieilä m urhattiin ©erto* 
UäsiSfä poIiisiiFonStaapeii Slk u m m e* 
l i  n.

MarraSk. 16 pnä toimeenpani 60» 
miehinen aseistettu PfcnakaariiiatS»



ien iouÄb kokiitarkaSitnfjen agronoo» 
mi $co Qamftrömin omistamasta 
Saim ini kartanon virkatalosta Kur» 
PöleSp. ©auliina v ietiin  n. 6,000 
trrftt arlVoSta popea esineitä. KeEa» 
«reisiä ippiienneltiin ia riivottiin me» 
iluipuHoia fefä teptiin muita rlkivai» 
taüfuuffifia.

2Bantaalía fidiaikteVaSta 2)apl» 
firömin ViilateptaaSta Varastettiin 
v iilo ja n. 2,000 mkn annolta. Afeita 
ctfittiirr CMtbjin, ©ommelien t). m. 
fortunoista.

m arraskuun 18 pn iEaEa saivat 
tnrmanjsa Albergan prnxaikaartrlaiS» 
ten pibökiämät iSSpoon nimismies 
4?. 53 e r g I u n  5, poliisikonstaapelit 
3B. © n g m a n ja 3 . S. sJl o r  b» 
fs t r ö nt.

[Silloin niin. saapui ©SspooSsía 
nimiSmiepen fointtoTiin jatotfunta 
punakaartilaista, jotka vangitsivat 
SiieEä nimismies 53erglimbin 
idfä konstaapelit 5$. Ingm anin 
ja S- S- 9forbjt romin ‘ja läptt» 
väk kuljettamaan peitä aliemaEe jo- 
ponikin toimeenpanemaan neuvos» 
koon, a rv a ttav as ti ©elisinlkiin Vietä» 
mäikft, kuten pe ilm oittivat rVa 53esrg= 
lunbiEe. SSielä olivat pe Vakuutta» 
neet, ettei Vangituille mitään papua 
taipaptuiji. SOi-emaEa oli punakaarti» 
lainen kepuSlkeEut, että kgEä Vangi» 
tuiEe m  V arattu ppvin „lämmin 
paikka". $eibät Vietiin junana 311» 
Pergaan, missä saattojoukko Iäpti 
peitä kusettamaan fiiäläiieEe töövä» 
cntaiotte. Kun Saattue läpeStpi tuo* 
väentaloa, ammuttiin fiitä kop ti tie» 
puolesta joiku laukaus, jolloin puna» 
kaartilaiset peläStpkfiSiään peittäptpi» 
v ä t  maapan pitlkätteen ia Vangitut 
läksivät juoksemaan pitkin tietä. £äll» 
löin Sattuivat peiptn kuolettavat 
lanka uliset.

marraSF. 18 pnä lälpti ©ekfingiStä 
PoVioik. auSk. 31 n b t  e a S non 53 e 11 
peVoiSettaan kpgbitjemään ftnusulaan 
PoVioik. fiuSk. Sakkia, joka oli mää»

rätin istum aan -Luujulan käräjät, 
paluumatkalla oli o on 53eEiä am» 
muttu m alm ina niin papoin, että 
kuoilema Seurain

m arra Skunn 19 pnä fío 1 ajoi Siä 
päivänä teki tpöväen murpakaarti 
jälleen veritpön, jonka upriksi joutui 
Varatuomari $  a u 1 3ÍS p e k i  n. 
^ ä n  tapettiin tsanfsa omistamana 
KloPbin tilaEa Kilossa. (Sanottuun 
aikaan saapui ^koibbin tilalle kpm» 
men/hinta kiväärimieStä, jotka nousi» 
v a t päärakennufseen ja kpspiVät 
piroja Aspelin ia. la a tu a a n  kuu Ka 
peiPän olevan kartanona, käiPti Vat pe 
sinne. 3tSpeIin»VeiIjeii1sed, joista nuo» 
rempi on agronoomi, oliVait íafíiSja 
ja varatuom ari 3lSpelin aStui Sieltä 
pipaEe Samana kun punakaartilaiset 
tukivat päärakennuksesta. 3tumu, 
Väittäen 3iS!pelinien kuuluvan Suo» 
jeluSknntaan, V aativat tietoa afeis» 
ta. SBaratnornari 31Spdin käveli tpn» 
neSti päärakennusta kopii. (Silloin 
Pamapti laukaus takaapäin ja pra 
SlSpeitn kaatui maapan. hankaus oli 
«Sattunut pääpän. rnurpaajat kantoi» 
Vat ruum iin rakennu® eem 

Nuorempaa Veljeä koplaan, joka 
iarikoin tutkittiin, käpttäptpiVät pu» 
nakaartilailset mipöS ppvin niskaa» 
VaSti. Ottaen kartanosta faXonkiifi» 
Väärin, läptivät pe toilfiiri talofpin 
jatkamaan pirmutöitään.

5Bie!lä surmalsivat punakaarti lasiset 
£uniiutuSsa suurlakon aikana katala!» 
Ia samana SkuotiSin alamaisen, inS* 
pSptoori ^ o r  © r i  f S s o n im ja po- 
liifikonStaapeki 51. £  e I e n I u f» 
s e n  §elsinginpiiäjäStä.

m onen monista igellSingin nimis
töttä par soitetuista ryöstöistä moi» 
niittäköön tässä Vielä seuraaVa — tó
pe Sk ään kaikkien mainitseminen attaifi 
liian paJljon tilaa.

rnarraSk. 19 pn aamuna fío 5—6 
saapui tam m ik in  kartanoon Srnufu» 
laSlSa n. 60 iapaniiäisittä kivääreinä
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ia pistimillä V arustettua punakaar
tilaista. Karttanutta o livat tällöin 
kapteeni ©seit, panen Vaimonsa ja 
tpttarensa. felfa bänen toisen töittä» 
renta lapset. sftaiSVäft peräsi mnuta- 
rniin koviin laukauksiin, m utta pra 
©. nuBkni niin ilkeästi, että peräsi 
v a s ta  fnn 9 punakaartilaista, jotka 
o livat keittiön puolelta tunkeutuneet 
rakennukseen, aStui panen puonee- 
feenija. ©an nousi tällöin peti ppS» 
tppn, muitta kun pan ei aivan  peti 
toteli m  roistojen käSlkgä „ikabefc t)löS", 
Juonisi pfisi peistä! pistimensä panen 
poskeensa ja lautabsi, mutta 'ie ei sat- 
Juu uit. lo is to t  V aativat npt kapit. 
N e itiä  ilmoittamaan, miipin aseita 
on faffetitp. SCärnän jälkeen aikoi suat 
Pe nuuskia koko talon kellarista kat
toon, unoptamaltta ainoatakaan ko
meroa, kaappia kai laatikkoa. Kaiptee* 
ni ©seitiä ammuttiin fapbeSti, kum
mallakaan kerralla osaamatta. £ ar- 
kaStukfen. aikana ammuskelivat ulos 
jääneet verikaartilaifet iaulauiksen 
toisensa jälkeen taloa koiptt. Snobit 
v inkuivat niin  taajaan kuin olisivat 
lentäneet kitutoruiSkuSta. O li suo
rastaan pengenVaaralltSta oäa puo- 
netSsa, siitä kuulat läv is tiv ä t seinät 
ja  lensivät puoneiben läpi. Ebpkuai- 
kaisen pajSlspniluoöin läpäisemäispp- 
beStä esimerkkinä mainittakoon, että 
käksi 6 tuuman seinää1 iöViStänpt 
kuula oli tunkeutunut Vielä íolm an
teen 13 sm:n spvppieen. Kun olo 
Puomeissa näin kävi pengenVaaralli- 
fcfifi, jnoiksi nti ©seit Xapfi spfösä por- 
taillc ia pppsi keskittäm ään tullen 
ebeS m  aikaa kun Japsi saabaan kor
jatuksi pois. lo is to t  'lakkdstVaiiikin 
ampumasta noin minutiföfi iolfoin 
naiset ja lapselt pääsivät poistu
maan.

Khm tarkastus oli päättpnpt, in iis
ti joukon joptaija pra ©keltin va- 
naaSfi Vaikka jonikkne oli läpetetfp 
© p ing istä  juurt päntä Vangitse
maan. foSkaPa PÄ neliä ei löpb^tip

aseita, jonka järkeen törkeän Väki- 
mailan tekijät poistuivat.

Kapit, ©seit oli saanut poskeensa, 
löpeEe korVaa, suuren ja  sqVän paa» 
Van. Kaikkiaan am puivat pu
nakaartilaiset noin 200 lau
kausta. Siinakin 20 luotia on
lätoiStänpt seinän. Erinäisiä arVo-
esineitä V arastivat roistot rnpös.

t a n k i t  p a iiu ö i  
D u r u S f a .

Kolme tpkinlaukauSta.

M arraskuun 14 pn aamuna klo 7, 
kajapti £ u ru u  sokeriteptaan kopbaHa 
rannassa olleesta tökki Vene „ 2 W  
rista" kolme iökinlaukauSta: lakka
oli alkanut. KabuiHa alkoi totffaS lii
ke. punakaartilaiset rupesiVat pallit- 
semaan. Kolonna kolonnan jälkeen 
marssi peitä tqöväentalolta ppoe» 
uijin  ebuStatte ja sieltä eri tapoille 
kaupunkia. Pääjoukot suuntautuivat 
osittain näkö Vitiäkin aseilla V arus
tettuina raatipuonetta kopben. ©ieffä 
olemat poliisilaitolkfen, maiStraatin 
ja raaStuVanoikeuben Vtrkapuonei*» 
tot maEattiin Vastuksetta, ¿Vintin» 
nanpaluiset punakaartilaiset ia  pei* 
bän mitkä n a an otteet lu jasti aseStetut 
matruusilaumat tpöntpivät pian 
kaikkialle. SkaatipuomeeSsa toimitet
tiin  kiireimmiten „kotitarkaStuS", 
joka tuotti päivänvaloon mpöSlktn 
poliisilaitoksen asevarastot. XuPSsa 
tuolkioSsa jaettiin löpbetpt revolve
rit ja sapelit aseettomille punakaar
tilaisille, jotka ne tunkivat taskuun' 
fa tai ripustiva t Vyöllensä. O li o» 
mituiSta näpbä Punakaartilaisia, 
jotka o livat sitoneet saamansa sape
lin  Vuolleen ja m arssivat säilä si
vu lla  pitkin katuja. JRäikp teki sitä
kin omituisemman liikutuksen, kun 
mieleen tuli, että muutanxia funkain 
siä takaperin sikäläinen VaEarikJtmo-

i



«JieÖincn sotamäki ftoeitfomaart 
iidf* faiEtfia poktiiejia kantamaata 
sapeleita.

O mut jäljet peitetään

2  a ¡k f  o k a i § t e n h p ö f  ä t e S if ä 
p o T i t f i I a i t o k s e e n h ä m i t e t- 
t i i n  e n f i  t ö i k s i  r i k o l l i s t e n  

l u e t t e l o t  i a  n) a I o I  u to a t.

Klm, Xa®folaifet enfimäisen lakko- 
päimän aamuna hPöfkäsimät £ u ru n  
politfifamatiin ia ottamat {«en hai- 
t uunja, oli fteibäu enfimäisen ä työ» 
mäin bamittää kaikki rikollisten luet* 
tekot ja maloknmat.

„XorkaStuS" arkkipiispan luona.

tylliä juurinta mielipahaa herätti 
k u ru s ta  tieto ftitä, että arkkipiispan 
luona oli myöskin toimitettu kotitar» 
kaStuS ja että samoihin aikoihin oli 
myöskin ^uontioikirkko tarkastettu, 
la u ta n  turkulaisen lehben toimitta
jista  pistäytyi arkkipiispan luona, ja 
kertoi arkkipiispa Gustaf §  o h a n S- 
i o u  tapauksesta seuraamaa:

,,9&itä! ilmestyi tänne asuntooni 6 
kappaletta, käiksi jäi kimääreineen o» 
meHe ja  ulkona nätyi oleman mar- 
tijoina useita. Kaksi n iistä  astu i si
sään. Kun minä kysyin, minkä täh° 
hien pe omat nyt täällä, maStasimat 
he olemansa elintarpeita tutkimassa. 
Siihenhän nt i nuha et ole mitään 
maStaari sano mista, sillä ihminen» 
hän minäkin olen niinkuin joku 
muukin".

„kuinka sitten tarkastus tapah
tui?"

,;9to, ne kukkimat täällä joka pai
kassa ja t arka Siimat yksin uunitkin, 
fämimätpä ullakollakin, rnutteimät 
mitään löytäneet. Styt jälkeenpäin) 
on lemtteity sellaista bufyna, että mi
nä muka olisin pitänyt köbeSjsänt 
noin kilon painoista ti&ipäfiettaa ja 
Sanonut „tässä on karkki, mitä meil

lä on". Sk! ka St a ei tietyStikääin root 
oäa mitään perää, koSka minä en 
mennyt ollenkaan keittiön puolelle, 
joSja toisiaan löysiimät mainitun
paketin. S e  oli lähetettä Karljaloh
jalla olemalta maatiloiltani".

„$Utä arkkipiispa armelee moifeS* 
ta jutusta?"

„Sanoin jo, ettei minulla ole mi
tään elintarmetarfaStuSta maStaan. 
mutta siihenhän minä en tietystikään 
moi fuoStua, että ne keittiön pu otetta 
■etsimät — aseita. Sellaiseenhan minä 
en moi suostua".

SlÄipiiSpa puhui kaiken tämän 
rauhallisesti ja tapansa mukaan my» 
'häilemään tapaan, mutta hänen sa* 
nofjensa takana huomasi symän ma* 
kaumukjen ja murheen seit joksöoSia, 
että tällä lailla hänen asuntoaan oi& 
loukattu, ©belleen hän mallittaa sitä 
pmtmärrpiSsen puutetta, että lakio- 
laiset omat hämäiSlseet Sluolmidktrf» 
koa, joSja suoritetun tarkaSiulkjen a i
kana m. m. Mottien h au taifatnmi ota 
on palhoinpiöeity ja erästä siinä ole
maa tina-arkkua pengottu. Sotam ie
het li en emät kuitenkin es tän eet eneni - 
'män hämitykjen. Dleenisä tuntui ark
kipiispan mieliala oleman se, että 
sotamiehet suhtaut uimat pali on pm* 
märtämäisemmin lakkoon kuin fuo- 
malatlset ,, lakko lails et".

£tm tit £uoniiofirfon  ja hautomi 
hämätty.

Dhbefsi s ur ullisen-koom täi s dflft näyt» 
teeksi siitä, millaisiin päättömpi^fiiR 
sofialiStilt promoseeraisimat mcnäläiSta 
sotamäkeä, muoboShti aseiden etsintä 
Suutun tuomiokirkosta ja sen hauta- 
halmeista marraSik. 15 pn iHaita.

SÖähän jälkeen 9 sanotun päimän 
iltana tuli tuomiokirkon mahtrmeSta^ 
rin  lam m en asuntoon joukko meno. 
Iäisiä sotilaita mukanaan tu Ä i  jo 
pari suomalaista työmieStä oppai
naan maatien häntä näyttämään tn«*
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«nokirikkoa. Utrion hm  tioltua oli 
ifoiko tÄcvfortteli sotklaiben saarta-
Iitana ia kitkkoion sisälle tunkeutui 
joukko, jonka lukumäärästä et pi
meän mitoiksi moinnt saaba seltoää- 
tfään. Khfko iepkereineen sekä sakart^- 
to j a  sitoupnoneet tutkitti in tarkoin, 
joka ainoa kaappi ja ¡komero amat- 
ti in, samoin kirkon n Halko ja kirkon 
alla olemat pautapokmit. Sotilaat o- 
liimat pimeän kirkon komeroissa lii
kuttaessa fotoin petos Sisään ja ääri- 
märsen marcmaisia. haittapoltoeipin! 
iunkeubut taeSsa sai maptimeStan
Camipi kulkea pari kolme askelta ebef- 
ia ia Isän e n jäle Sisään iutimat soti- 
Haat miritetpin kitoäärein ja sormet 
iiipasimeKa. ym m ärtää pelpoSti, et
tei. tällainen matka pelosta mapise- 
m ien j a  ase ib en käpttöon tottumatko- 
msen miesten! maalitauluna pinxeäS- 
sä pautaf) olmissa o to t maptimeSta- 
rilfie suilikaan toaaraton. ¿ to ia  au
kaistaessa täptäsiimät sotilaat kimää- 
reillään pimeään aukeamaan ja kun 
petkinen oli obotettn, uskallettiin 
jatkaa matkaa.

ipautapoltoeisfsa perät tiimit sotitai- 
ben epäluuloa kiinni juotetut ti) im3 
aifnt, joita pe eimät pistim illään 
toaäntämältä tooinieet saaba auki. 
■Mkitisen aukaisemiseen tarmit taimia- 
tpökaluja ei kuitenkaan läpbettn etsi* 
maan, kun ne olitoat paksun tontit n 
Peitossa koskemattoman näköisiä ja 
roaptimestari makuutti, ettei niistä 
iopnäakaan moi ba löiptää muuta kuin 
irmosijsatoien manpoja ruumiiben jät
teitä.

Kuu kaikki möpboHiset paikat oli 
nuuskittu, näpit im ät sotilaat ppmin 
tpptpmättomiltä ja fämi peibän pu
ineistaan seTmiflie, että sosialistit oli
toat metäncet onnistuneesti „tama- 
titspeja" nenästä. S otilaa t niin. luu- 
limat, että kirkko oli jonkun portoari- 
kaartin JiunoititS ja siellä suuri ase- 
maraSto.

Kiifni torkaShtS oli Päättmmt, saa

tettiin maptimeStan ascStetun mar* 
tioStou saattamana päämääriin ja 
laskettiin sieltä menemään kotiinsa. 
M itään ei tarkastuksen aikana tuo
miokirkosta päminnpt.

90petfastuS  t o r u i t  lä ä n in !  a i  ta a la *  s m

a s e i s t e t t u  j o ii k k o p i> ö i  k a ä 
s a i t a  a 1 a  a  n. e m o 1 m e r  e i 1 la 

u p f a i 1 1 a a n.
lauan ta ina , neljän tenä laifkopäi- 

mänä, 17 pnä klo 3 iip. toi muuan 
naantalilainen poliisimies kapbert 
lakkolaisten ebuStajan seuraamana 
sairaalaan erään jonkun mer- 
ran näpitätoäSti m tein air aan naisen, 
aikoen jättää potilaan ilman ¡muuta 
sairaalaan. S airaa lan  mielisairas- 
osaston pii poit ajatar iimoitii, ettei- 
sairasta moiba ottaa ma S taan, ellei 
tuofjiUa ole mukana kartoittamia laa- 
kärin ja sairaan kotikunnan kunnal- 
liSten mirkailijain antam ia tohistui
sta. Kun niinikäänlaisia tobiStuksia ei 
o to t, kieltäptpi asianomainen pioita- 
iatar ottam asta sairasta maStaan.

KeHo o aikaan iltapäitoällä tulimat 
samat miepet uuhelleen sairaalaan 
potilaansa kanssa ja peibän jäleSsään 
juoksi! mäkeä plöS sairaalan raken
nuksia kppti kuusiimiepinen joukkue 
O nni Snellini ijopboHa, kaikilta re- 
molmerit kopolla. i^ieSjoäkkä ppöir- 
käsi sairaalan siipen rakennukseen, 
joSsa sijaitsee sairaalan konttori ja 
taloubenpoitajan kapteeni € a r l  öeS- 
sin asunto. KäptämäSsä tapasi joukko 
erään sairaanpoiiajattaren. heti o- 
jenlfi Onni iSneH reimotmerin sai- 
raainlp ottajatta ten rin taa maSten ä r
jäisten „kitka täällä määrää!" h o i
tajatar osoitti Sneiïiïïe sairaalan 
konttorin otoea. DJtieSj aukko ppökkäisi 
silloin konttorin omeïïe, alkaen takoa 
omea remottocriensa perillä. Kontto
rissa olitoat sillä petkeliä sisällä ta- 
lonbenpoitajia, kapteeni födsS ja top» 
tori 9ko!pbe. Kapteeni Kessin atoat-



tua otöen, ojcnmmt imenet re’moime- 
riufa häntä ia tohtori EM)bea fo'ö11 
ja afotiimat keskustelun jamaan ia» 
paan fut n 'boitaiattareri faneja, 
to h to r i 9M)be -tinroitti tättöin, ettei 
hänelle sellaisen dliintpmisen johboS- 
ta ole mitään ¡muuta t ei) tämän ä fui n 
jättää sairaala miesten haltuun. 
'0nett hätääutpi ia alkoi pppbellä, et- 
tei heibän esiin tpmisenjä joi)taisi feT- 
iaisen päätöksen tekemiseen, (Sbeffeenf 
pppsi1 SncII, että sairaS saisi jääbä Sai* 
raalaan, „foSfa heittä ei aie m itään 
mu ulaltaan paikkaa, ionne t>e poti- 
taan meisimät". ^otiiaS alettiin fitte 
s a i r aas aan hoibct tamrifsi.

yji te llajärkpiiitchu a  taiafaO atetpo j a 
k o tira u h a n  rikkom inen

taipabtui -marraskuun 15 pn maStai 
s en a porta konsuli ¡Botter Ütorbf orjin 
as ui n h uoncuS t oSsa.

¡9täip, joka tulijaa lohtasi, kun tä
män huoneuSton oitaen omasi, tobiSti 
selmemmin luin niittään janat, min* 
¿alaisia bätoitpisen raalalaismotmia 
suomalainen tpömäeStö oli päästä- 
npt irralleen omien kansalaisten 
limppuun turmautueSsaan mcnäläi- 
seen piStinmäleen. 1 

^etraSmäkt ttorbfotjin lähbettpä 
ebeilisenä päimänä matkalle, -ci huo- 
neuStoSsa sisään murron tapahtuessa 
matraSk. 15 pn maalaisena tilana Ilo 
V2I I  ajoissa ollut imutta henkilöttä 
¡kuin] pakmplijiatar. £ äm ä iorli omen 
jpSkptplseStä huomattuaan, m itä ali 
telkättä, peloissaan piiloutunut erää
seen inaatefomeroon, joSta tpomääjät 
eitmäifc häntä keksineet. tftilkottuaan 
pääomen oikeanpuoleisen omipeiiin 
oli pfji roSmoiSta pää-Sspt sisään ja 
amannut oimen toisille. >2ftifäti tiebe* 
tään Pii roSmoija ¿aifkiaan pu oli mä- 
lii n ioiStakpntmentä, niistä ainakin 
neljä menäläistä sotilasta ia  loput 
suomalaisia. ^isäänpääStpä alkoi l)ir- 
mittämä hämitns.

b iis iä  miibeSjä rikkaasti fatuSte- 
tuSsa huoneessa, sotia sijaitsemat e- 
teisen pmlpäritlä, oli la ilf i heitettp 
plöSalasin. la ttia tta  oli suuret .läjät 
laatikoita ja kaapeista miskeiipjä pa- 
per ei ta, li r jo ja  ja  kaikenlaisia tarine^ 
esineitä. ¿QitondMnia, lamppuja, 
kristallikamaroita säpäleinä juurissa 
roullkioiSsa. luo lasaliin  oli f.erätto 
talon mehupullot ja m urskattu ne 
pöptää maSten, niin että murron jäi- 
tkeijenä päimänä lattia mainitussa 
huoneessa lainehti, m iääpä olt niar- 
jämiini-mehua tunkeutunut läpi lat
tian allaoiemaan hnonenStoon. '^u i
ta- ja hopeaesineet, rannerenkaat p. 
m. lattenöet olimat lahonneet. '&at- 
lia lta  oli Ipmmenkunta suurta pöptä- 
hPpealotäoa — tphjennettpnä.

ÖätjiStä päättäen oli erinäisiä ruo* 
kamaroja luutunut marfaiben luox- 
maani KpöliSsä lam atut rppnipuSsit 
oli heitettp neljännestä kerroksesta 
porraSkäptämän pohjaan/ m istä ne 
aamulla lamattiin. Lam aten oli hä- 
ml nupi moi, mehnäjanihot p. m. ruo
kakamarat.

©äminnpt oli mpöS seinättä ottut 
loriStesapeti. Ohuita aseita *ei talossa 
tiettäimäSti ottut. ’

£htn mettäStuS, jonka menoa naaj 
putitkin jaattoimat seurata, klo 1/-i5 
ajoissa aamutta päättpi, nähtiin hno- 
ncuStoSta miimeisinä poistuman koi- 
me menäläistä sotilasta, jokaisetta se- 
IäSsään lakanasta tehtp maistama fans 
tam us. ©otilaat rnenimät, silminnä- 
kijäin ilmoituksen mukaan, taafloi- 
ueen sisään hotelli Phoenix in pää* 
oimeSta.

gJIikouS kapc li 5(atton rUäkköpS.

ffl i e S s a a  m e r i S s ä ä n m a a t a  
f  a u a n  k o p  i S s a a n.

t̂ ksitoä» pIilon|taapelt Sohan ^ök- 
tor 2Mto -ofli marraSik. 15 pn aamuna 
mlirantoimitnkseSsa pbtliisitaitofSfeSsö,
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mutta lähti ien valtaamisen jälkeen 
kotiinsa, Saapuen, sinne klo &—9 v ä 
lillä. S en  jälkeen isän pistäytyi ap
teekissa noutamassa itselleen lääkkei
tä sairautensa Vuoksi. M o 9—10 vä- 
liJffä toimitettiin hänen asunnollaan 
faBfi iotitarlkaStuSta, joita suoritti
v a t  sekä punakaartilaiset että soti- 
iaat. ta rk as ta ja t esiintyivät 'erittäin 
röyhkeästi. ©miimäilseEä ketraEa 'be 
löysivät SlaEon revolverin  ja ban en 
po ikan ja salonkifiväärin.

Klp 9 jäifeen ilm estyivät puna- 
ifaartilaitfet, ‘joita nyt oli kolmeenky m
meneen, uubelleen hänen aiuntoonia, 
SMto oli jo silloin malkuuEa. Slyt 
raubanbäirifsiiät V aativat Aaltoa 
lähtemään mukaanja. SI. selitti ote- 
toansa sairaS, mutta siitä huolimatta 
äänet pakotettiin mutaan. ^oTitsiase- 
maEa mentiin aluksi keSikuSkomtsa- 
rion birkabnoneeseen, m istä muuan 
v ieras henkilö Vei bänet m aistraatin 
istuntosaliin, SicEä eräS mieS luki 
niineEe raportin, joSsa selitettiin, et
tä Siatta oli kauipimgiSsa tekemässä 
., VaEa nkulm onlkseEtstS ta m u i S t i i nipa - 
noja" fdfä että bänet piöätetään Val- 
lanlfumoukseEe VaaraEijena henkilö
nä. SaapnViEa oli myöskin piirisih
teeri SI. 'Slaltonen.

•©ra Sialta mieti in sen jälkeen tult
iin  tobankikoppie n olsaStoEe, missä 
kEi n:o 6 kiireesti tyhjennettiin hän
tä  barten . % n  Slalto tuotiin ulko- 
obeSta käytävään, alkoi koko fäptä
män täyttävä punakaartilaiS-, laitpe- 
ubenstsar- ja sotiiaStauma yhtenä ki
tana huutaa. 'Sotilaat e iv ä t ottaneet 
metakkaan osaa. § o  sitoi ennen oli 
isuureEa Isalitlfa SIaitoa obotettu ja ki
roiltu, „etteivät ne jo tuo sitä h—n 
-verikoiraa, joitta saisi näyttää."

Slalko työnnettiin Vanktikoppitn. Su 
HHoin alkoi näytelmä, joka on kur- 
iimipia ja bäpeäEisimpiä Punakaarti
laisten ansioluetteloissa. Kaksi mies
tä hyökkäsi kuin kesyttömät leijonat 
aseettoman miehen kimppuun. Siina

kin toisen fäbeSsä oli revolveri. SJto- 
ieiumat iskivät Slairoa etupäässä 
päähän. S t senja suojeleminen Pii tu r
boa. Slalto buuist apua. Siuo tuskan» 
buubot tekivät kamalan maiskutuksen. 
Slbunbuuöot tuulit isoat hiukan inka» 
bntetuiita, mutta lienee se johtunut 
‘siitä, että Slaito oli kopin perässä. 
S a  ovelta kuului ehtimiseen kiihkei
tä bn uit oja: '„Byökäö!"'

Siisään syöksyi nyt folmaS mies ja
kelemaan iskuja pampuEa; iiEoin 
meni Slalto tainnoksiin. SS teliä oli bän 
hoiperreEut seinää vasten  nojaten 
muutanmn kerran, mutta kaatui sit
ten tajuttomana.

©urjimukset lopettivat siEoin työn
sä, arVeEen SlaEort tuoneeksi, jaseu- 
raa'soat kaksi buomautuSta käytäväl
tä  ¡lienee syytä mainita:

„haiset, te ette saa tuEa tänne!" 
„($osat, muistakaa, ei kukaan näh

nyt! Skyt ;on VaEankumouksen aika, 
ja  nyt -et näkeminen saa tuEa kipy- 
myksecu. Sd ojat, muistakaa!''

Slalto jätettiin siten Verisenä kop
liinsa lattiaEe ja oVi luikittiin. Kun 
bän kolmisen tuntia tunnottomana 
maattuaan heräsi, pyysi bän käytä
vänä oEcelta punakaartilaiselta apua 
baaVoibiuisa, mutta se häneltä kiel
lettiin röyblkeäSti. ©än oli saanut 
päähänsä käiksi baaVaa, toinen pa
hempi takaraivoissa, toinen korva o- 
li rikottu ja nenään oli lyöty niin, 
että. siitä monta päivää jälkeenpäin 
tu li' Verta, Vasen silmämuna oli 
myöskin v iaE a ja silmä punaisena. 
Koko nenänvarsi ja osa poskea oli si
nertynyt. Selässä ja säärissä oli 
mustelmia, pampun iskujen jälkiä. 
S e in ä t o livat Veressä ja perman- 
noEa suuri Verriätäkkö, vaatteet y- 
leeusä Veressä.

Kun apua e i ,saapunut, koetti Staf- 
to nenälitnaEansa ja juomaVeben ä- 
vuEa boibeEa itseään, t a r r a s i .  15 
Pnä bäneEe ebeEeen ilmoitettiin, et
tei apua anneta. Kuu rv a  Slalpä Tkt-



ien m ainittuna paimänä tuli mies
tään ’katseinaan, meni- pan raatilpuo- 
neeEa oietoaan komiteaan selittä
mään asiaa. Komiteansa ei tiebettp 
m itään panen miepensä foptaloSta. 
S a  lälpeS muorokauben tnluttua fut- 
m tiiin  Oi alt o loputtakin sibottamaísi. 
Anuani menäläinen mäiSkäri antoi 
ensi afcmn.

Wxtá OíaHon papoinpi'ieipt)n tulee, 
joptui se M onaan piksitpiSten koS- 
tonpimoSta, siEä 20 muoben ajan on 
pan tunnollisesti palmeEut poliisilai
tosta ia saattanut rikoEisia anisait- 
t uun rangaistukseen.

Kauppias Eluboís ^ammertin nturpa,

K o t i t a r T a S t u S m u r h a t u n  
a s u n n o S f a.

t a r r a n ! .  14 pnä noin fío 11 a.p. 
tunkeutui toiminimi Oi. lam m et- 
iin omiStasan, kauppias Ei u  b o I f
2) a m m e r  t  i n asuntoon aseeEinen 
loukko, iopcn fuuiui 4 menäläiStä ia 
S suomalaista piStimiEä maruSte- 
tu ilia  kimääreiEä aseStettua miestä, 
ta rk a s tu s  feSti klo 1 saakka.

V a n g i t s e m i n e n .

kan tana päimänä fío 3 aikaan ii- 
tapäimäEä tu li meuäläiS-suomalai- 
neu osasto uubeEeen pra >Dammerttn 
asunnon omeEe ia maalimat pe saa- 
ba puputeEa pra Lam m eitta. S), oli 
*LEä toälin riisunut p itään takin. lii- 
min ia  kauluksen sekä mennpt muo- 
feeseen lepäämään. ®ra la m m e t tm 
tultua uioS asettautui panen fumpai- 
seEekin simuEeen menäläinen mat
ruusi, paljastettu remolmeri fabeSjä, 
kolmas matruusi aSteíi man gin pe
rässä kimääri fäbeSsä.

K n \  n f  a  m u r p a t a p a p t u i.

laa tineen  epbilfpä matifaEaan 
^ortpaitin  puistoon, löi joku saatta

jiSta soiko npifiEä iaiffia remoikmerin 
peräEä pr a Hammer ti a oikea ulPuolt* 
sen silmän pääEe. Sskurt saatuaan 6D. 
fäännäpti ia samaSisa ainput eräs 
matruuseista päntä oikean kattoa n 
juureen ia perässä fämelemä mat
ruusi talkki sotku muu iski ¡päntä oi
keaan fäsimarteen. Karman suureen 
osunut kuula läm iSti'pään, tuEen 
uloS päälaen masemmaita puolen. 
*©ra 2)ammert kaatui seläEeen ifäptä- 
mäEe ia noSti molemmat kätensä 
päänsä PääEe. SiEoin surmaiisi muu
an menäläisiStä matruuseista flmää- 
tirt pistimen panen rintansa alapuo- 
leEe niin että se TäimiSti maitimou. 
paaimoikti piukan fpbäntä ia tunkeu
tui uloS selästä. Kumpainenkin paa* 
ma, selkä kuulan että pistimen, oli 
kuolettama.

K u i n k a  r u u m i s t a  k o 1> b e I- 
l a  a n.

JpaikaEa oEeet suomalaiset sa me- 
näiäiisest tprkkimät ja potkimat aluksi 
ruum ista ja lienee peibän aikomuk
senaan oEut antaa sen oEa fäptämäl» 
iä, mutta petkisen kuluttua rtoubei» 
tiin  kuitenkin seEaiset paarit, ioiEa 
kannetaan ruumisarkkuja, ruumis 
nostettiin puoXimattomaSti paareiEe, 
pääEpSiakfi ja liimi omattiin ia me
ren tapraamait malfeau paiban sal
littiin  ruum ista iääninsairaaiaaU 
kannettaessa Toistaa katselemaEe piei- 
söEe. DkaureSkcEen ja ilmeptteu kan
to imat sitten monialaiset ruum iin 
sairaalaan. %ääEä pubottimat kanta
jat ruumiin paareilta lausuen: 
„tuoSsa on pksi p ottoa ri, pankaa min
ne Ipaiuatte".

K i r i S t p S p r i t p S  r o u m a
3) a m m e r t i a m a S t a a n .
outoa SDammert sai tiehen mie- 

pensa murpaSta melkein ¡peti ien ta- 
papbuttua. $ ä n  kiiruhti tapaptikma-
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paikalle ja Saatuaan kuulia, että ruu
mista air iäpbettp mi emään läänin 
sai taalaa n, juotffi Isän jäteSlsä. Xapah» 
tuma luonnoEiseSti muikutti tomua 
läm m ettiin  matfilt järkpttämäSh. 
&ätä ppmäksseen käpitäen pr i tiimat 
pditifikamariSlsa isännöimät suoma» 
'¿aiifet kiristää älifiatmaamatta icS» 
keksi jääneeltä naiselta maipeeEtsen 
tabiStufksen ia tunnustuksien! murpa» 
tapahtumasta.

l a p o j a  s a r a s t e t t u .

Jän n ittäessä  oli pr a ^Dantmertii* 
ia taskussaan rapoja plt 600 mark» 
Saa, mutta takaisin tuotiin Sain 108 
mk., joten ruum iilta ui S oli s a r a s 
tettu  tapaa noin 500 m a A a .

0iitä> milloin muut kamarat ruu» 
miiita riistettiin , ei ote onnistuttu 
-Saamaan ta rh aa  selkoa, mutta kellon 
otti muin ajan taskusta muuan ruu
m ista kantamassa ollut suomalainen 
,Täänin!sairaaIaSsa.

huntit kaupungin rapaioiiuiamart 
pakotettu antamaan 500,000 mk. 

softat teleille p ethän hirmuteko jensa 
palkinnoksi.

t a r r a s i .  20 pnä päimäEäi ££urun 
rahatoimikamarin kokoonnuttua saa
pui kamariin neliä ntieStä, jotka ta» 
Isat oi m ifarnat i Ile esittimät seuraaman 
kirjelmän:

Ja ltdk irja .
9Efet t auta m m e rap a» asia i nSäli o - 

kunnan maltitutamme täten noSta» 
maan 0 m l  '500,000 (miisisataatuhat- 
ta) kanpungin matoja, ja -on malto» 
kunnalla oikeus kapi tää mäkimaltaa, 
joS peiEe et sanottuja rapamaroja 
luomuteta.

gJEämaintttmm maliokuntaan kuu
lumat: OTseli Kanerma, 91 J .  Öfter» 
man, Sltmo SliriSto, ^itSsi 3anb» 
pokm, 21. KaHto.

SmrnSsa, marraskuun 20 pnä 1017.

IB

£ u m n  3a[ialibcrnafraatti>fen ®un» 
naEiSjäpjeStön ai että main maliantin 
moukseHiSten to im ii ppteisen kokoni 
sen puolesta Sturun 0o|stalibemo= 
kraattinen KunnaEiSjärjeStö ja ÖoP- 
tama Komitea.

fe n s t 2äpbe, 21noo 21iriSto, 
puheenjohtaja. 'sipteeri.

¿Rahatoimikamarin kokouksessa oli» 
mat sapumiEa m. m. puheenjohtaja 
pomioilf. asessori g r. 0 t  ensitöin, ma» 
raipupeensioPtaja, kauppias 21. J if»  
Innb, pankinjohtaja ©rotenfelt,
apteekkari S. d  S u tle r, aPkkttepii § . 
@,tranbeE sekä faupunginmaltuuSton 
puheenjohtaja S- ¿öuniblab, kaupun
ginkamreeri 31. Kalm ja kaupungin» 
kasööri K. J .  Sopiman sekä joukko 
muita pfisMpilsiä. JaktäkirjaSsa mai» 
nttuiSta henkilöistä olimat muut 
saapumiEa paitsi Kanerma.

asiasta  fpntpneeSsä keskustelussa 
m ainitut miehet iimottimat, että lak» 
fckomitea on pEäpitänpt näinä päi» 
■minä kaupungissa järjeStpSlä ja että 
elintarmelantäkuntalkin iarmitsee ra» 
poja. ®eiEe huomautettiin, että elin» 
tarmelautakunnaEa on M onaan  o» 
mat marat sekä huomautettiin, ettei 
rahatoimikamari moi täEaiisia mää» 
riä suorittaa, maan kuulun ¡se fan» 
pung i nm a It n u S t o Ee. J  ai i okunn a n
puolelta maStattiin tähän, että pe 
kpEä tietämät, että kamarilla ei ole» 
kaan kaupungiufaSsaSsa tapoja ia 
mpönnettiin, että rahatoimikamarin 
kanta oli aiman oikea, joS asetutaan 
laiEisuuben kannaEe. Ebutta npt on 
maEankurnouksen aika ja hetbän täp» 
tpp saaba tapat. dEei niitä hhtoäEä 
anneta, otetaan ne 'mälkimaEaEa. 
d tsiu  käpbään rpöStämään i£uturt 
pankki, koSka tiebetään, että kanpun» 
gin rapoja jäilptetään sieEä, ja sitten 
muut Pankit. ©Eei siEä laiEa saaba, 
niin tuEaan käpmään pksitpiSten 
kimppuun, ©e aTi Siimat rahatoimi» 
kamarin h ark iti äimäksi, onkd pPteiS».



funnaÄe onneEtisempaa, että raidat an
netaan pyväHä, Vaiko te in e n  anar
kian t ik .  §e  sanoivat, että lahkoa 
ei m ikään  tapauksessa Voiba lopet
taa ennenkuin rahat on ifaatu, koSka 
he eivät moi bittitä joukkojaan. .

$CUSnten ankaraan pakkoon päätti 
kamari noin neitiä tuntia kestäneen 
keskustelun jälkeen luovuttaa pgp- 
betpn määrän epboEa, että VaStaan- 
otfajar toimittamat n iistä  töpbeEi- 
ien tilityksen Sekä että rapojen Vas
taanottajat Voimiensa mukaan koet
tamat eStää Venäläistä sotaväkeä e- 
nään ’likaantumasta meibän frfäilstin 
afioipimime.

£äm än jälkeen antoi rahatoimika
mari  ̂maksumääräyksen janotulle 
määräÄe ja pää m ainitut neliä henki
löä aEekirjoittiVat sitoumuksen, jos
sa m ainittiin VaStakerrotut epbot. 
¿ftähaf nostivat m ainitut herrat' ph- 
beSsä kaupunginkasööri Sohim an in 
kansia jo samana päivänä huom en 
fank in  sikäläisestä konttorista.

föiuucritoört CvEanin Vangitfcminen.

^ccrraSif. 14 p„ vähän VaiEe klo. 
10 a.p., saapui maaherra K. S. 
(SoEanin nksitgiSasmmoEe, joka sijait
see KoSkenkabun 3:Ssa, 284>enkinen 
Vanrriljijajoukko, joSlsa oli 10 aiseS- 
tettua venäläistä sotilasta ja 18 
osaksi ajeStettua „lakkokaartiiaiSta". 
tu lijo is ta  tunkeutui otsa isissään kysy
en kuvernööri (Soilani,a ja aseita. 
Kun rouva (SoEan ilmoitti, että ku
vernööri oli mähöiStä aikaisemmin 
lähtenyt virkapaikkaansa lääninhal
litukseen ja ,että mitään ajseita ei ta- 
loSssa oEut, ei tätä ilmoitusta uskot
tu. maan ryhtyivät kotirauhan rikko
jat toimeenpanemaan tarkastusta. 
Kaapit, VuoöeVaakteet ja  — muötei- 
ben dhtSta tutkittiin, käytiin u Erkol
la, ja  kun kuvernöörin paEuSsa on 
muuan lääninhaEituksen ralkennuk- 
’estfa ii#CTilsdma feEari. Vaabittiin sen

aVatn ja sitä tutkimaan lähti yksi 
joukosta, ta rk as ta ja t esiintyivät 
sangen röyhkeästi, ennen muita jou
kon suomalaiset jäsenet. ,,ÖoS ie 
maan Valepteletite, niin tiebätte 
mitä seuraa!" uhkaisivat nämä eräs
tä aiman 'sijmuEiSta, herrasväki (Sol- 
ianiu m i erääksi maalta tuEntta 
naishenkilöä, joka sanoi, ettei hän 
tieba mistään asekötköiStö.

M iltä  te knmernööristä tahbotte?" 
kpjyi menäjänkielentaitoinen roitVa 
(SoEan eräältä menäläilseiitä pistin- 
mieheltä.

jEftiStä^ fniVernööriStä?" sanoi 
mieS, paljastaen siten täpbeEjsen tie
tämättömyytensä siihen juoneen, jota 
oli pantu avustam aan.

Kun rouva SoEan ebeEeen kpfpi, 
minkävuokst kmmernöösrt tapbotaan 
Vangita, Vastaisi soima ‘sotilas, suo
malaisia rikoStoVereitaan ojsiottaen :

„Kas hän on tehnyt jotakin näitä 
Vastaan".

KSrääEe suomataifeEe kaartiiaiseEe 
teki roulVa (SoEan saman kysymyksien, 
mitä Varten kuvernööriä vaan i
taan.

emiisi tahbottu hänen kanssaan 
pupua järsi eStpSasioiSta'', kuulit i 
VaStauS.

„i&äptppkö teitä sitä Varten oEa 
näin monta?"

^ähän ei tuEut Vastausta.
Kun kaikki paikat oli nuuskittu 

mitään aseita löytämättä, komensi 
muuan joukon suomalaisista jäsenis
tä.

,,$abjom!" (s. o. lähtekäämme!)
Soukka1 suuntäsi kulkunsa läänin- 

haEit ukseen.
;p o E a  ^ämeenikabuEa tu li kuver

nööri (SoEan VangitsijajouiSkoa v a a 
taan, tämän kuitenkaan häntä tunte- 
matta. SääninhaEiituS Pii oEut puna
kaartin piirittämä, joten kuvernööri 
et oEnt päaSjpt Virastoonsa.

Kuvernööri oli ehtinyt hetkisen ol
la kotoisaEa, kun keEaria tutkimaan
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lähetetty m tä  .palafi avain ta tuo
ntaan. • r *

J2bä olitte f äityneet minua hake
massa", sanoi kuvernööri tälle.

JJttin , täällä kävi lähettyStö", im u  
fui vaStauS.

¡©etffeä myöhemmin palan lähettyS- 
tö jonkun Verran huvenneena edti* 
felle asialleen. Säliä kertaa melkein 
tykfindinaan foéiitarta. to ise t lataisivat 
pySifltyjäält ulkopuolella, iftHä aikaa 
kun toistot vangitsijat tunikcut u ivat 
sisään typkätkaa pääkäytävästä ia 
fyölkinoVeSta.

Kuvernööri Collan aVasi itse oven 
ttytjltyen:

„iSftiiä te tabbotte?"
„Oletteko kuvernööri?"
©aait itaan myöntävän Valtauksen 

ilmoitti m  Venäläisistä, tätiä kertaa 
varisin kohteliaasti:

„sDIkaa htyVä ja pankaa palttoo 
näältennie! SfteiEä on määräys pibät- 
tää iteibäit!"

Kun kuvernööri tämän j op ö o St a 
v aa ti nähdäkseen Vangitsija tn Vai- 
tuubeit, herätti ie joukossa jonkun
laista epäröimistä. S u ita n  suoma
laisista näytti punaista kaartiíaiS- 
iiierBkiään, mutila koi Sten mielestä ei 
fe t ä s s ä  tepsinyt. $oka tapauksessa 
joudutettiin lähtöä.

„etköhän tähän saattoon pienem
pikin joukko tiittä.iifi", hnemauitti ku
vernööri Venäjäksi eräälle mattiut- 
sille.

„KyEä riittää".
© angittua seuraamaan lähtikin 

sitten Vain kaksi punakaartilaista, 
Oksi kumma Kakin sivulla ja takana 
faksi Venäläistä pisitinniekkaa.

kulkue, joka paremmin kuin mit
kään sanat osoittaa, mihin saakka 
Suonten ¿työväki on ntyktyääu Valmis 
menemään oman fansaEisuutensa 
hyljeksimisessä!

kulkue suuntasi matikansa raati- 
TmoneeKe, joSlsa kuvernööri tyhbeSsä 
samoihin aikoihin ia salmaKa tapaa
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pibätettyn poüisimeStan 9riiflanöerin 
kanssa sijoitettiin poinsikamarin at- 
fi St oh lumeeseen.

'Kuvernööri ¿oKaitia pipettiin S u 
run s osialtbemokr aatt ie n nimenomai
sen päätöksen johdosta ebeEeen V an
gittuna Vietä jouiuk. päivänä, 
jolloin tätmä on kirjoitettu, öänen 
Vankeusaikanaan on häntä sosialide
mokraattisten punakaartilaisten ta* 
isoilta kiusattu ja härnätty joS joKa- 
kin taVaEa. — Kuten tunnettua, on 
kuvernööri (£oKan sinä aikana, jonlka 
hän on oKut läänimme maaherrana, 
toiminut läänimme hyväksi erikoisen 
tarmokkaasti ja  ovat hänen toimen
piteensä erityisesti tarkoitta neei V ar
sinkin läänimme vähempi osa? Sten 
parasta.

sjfttyöS Snritii hoiuioikeuv
011 v ielä tätä kirjoitettaessa, joulut.
12 p:nä, s oisiakibe motr a at tie n toimes
ta estettynä toiminnasta.

*
kaikista suurlakon aikana la sen 

jälkeen Surussa harjoitetuista, puna- 
kaartilaisten ja sotilaiden Väkival
lanteoista joS alkaisi Vähänkin yksi
tyiskohtaisesti kertoa, siitä tykkinään 
paisuisi jo laaja kirja. 6iksi se on 
tässä yhteydessä jätettävä. Kuiten
kin tulkoon mainituksi, että mar ra St. 
26 pnä klo puoli 7 iKaKa tuli soita- 
miehiä, mukanaan m uuan sivilipu- 
kuinen henkilö, toimeenpanemaan 
koti t  arka S tuSta 31 n i n g atStenl n Eif a-
bitn nro 17 :Ssa, jossa asuu haKikaulp- 
piaS K. Koskinen. Koskisen huone 
tutkittiin tarkoin ja kaikki pantiin 
muEin maEin. § ra  Koskinen oli p ii
lottanut kukkaironsa, jossa oli 2,000 
mk. rahaa, sänkyyn. Sen tarkastajat 
löysivät ja  Veivät mukanaan, s a 
moin Veivät he mtyöS löytämänsä 
naisten knltakeKoii. tarkastuksen ai
kana tu li hra Koskisen luokse juuS- 
tonmyyjä S. ^V iit, joka mtyöS ta r 
kastettiin. ©äneEä oli kukkaro. jOSsa
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oji 10 m l raijaa, m utta fe annettiin 
taikaitiin. Ju n tta  mtsöpcmmin suorit* 
ti Urat fanmt sotilaat f otitarf astuitte n 
igunäokabitn nro 18:Ss’a, kauppias 
K. %  Maijalan luona. a jalatta
rpöSkektiiu lompakko, joSfa oli 11,230 
m l raipaa.

C a r l i a  ia  a sä n ttia ls  
i a i f i t u f f i ®  $ e § f i =  | a  

3 * 8 * 8  t t o m e ö f a .

SOtarraSlk. 16 ipn toaStailsena työnä 
aikoi 26' penkeä fäsittätoä KangaS- 
lammi n ttyötoäcutypbi Sttyps en jäsenten 
mnoboStama roStoojoitkko mellakoi öa 
KnugaSiammilia, joptniinaan ttyp- 
jäntoimittaja £). X n post en ja seppä 
£>. Uumaja, kätyben multa aseita toaa» 
timaSsa ja 'päiriten raubaHilfia asut* 
-kaita typbeksäSlsä eri. ta lo ja . S en  jäi* 
teen terrorilla inkat pe folb pitäjän ia 
ttyöltoäentala oli roistojen päämajana. 
.‘Öe itmoittitoat riistämänsä aseet 
porina reittä aiot taakseen 'sitten jär
jestelmällinen istyöStön ja talojen ta* 
saljaon. SBaStuStajansa lupasitoat tse 
tappaa, mainiten m. m. potoioik. 
asessori CL '28. Sopasen ja maan* 
mii|j. (¿roisen e uisim äijinä aikomi
naan npriua. Kim tilanne näin oli 
kärjiSttyntyt äärimmilleen, pipettiin 
marmSk. 18 p:nä tyteinen kanlsa* 
laiSkoikonS, jaSjsa tultiin stipen tu= 
toiseen, että pulinaanit lupasitoat 
luotoni taa aseensa lainajtjtoäStön ma* 
ikajtiniSfa fäirptettäftnfflft lakon lop
puun. R iitta  pian munttitoat pe 
mieltään ja kun kokouksen läpeityStö 
saapui aseita noutamaan, ilmoitti* 
toat puligaanit, ettei to ät pe niitä 
luotoitta, sftantaisafmen nimiSmiepen 
S$  a r t a s e n  aikoitoat pe samalla 
toaugita, mutta kun nimismies et 
isuoStunut rnpeämaan toangiftatoak- 
Ti, toaan Iäpti pois, niin ampuitoat 
Pe päntä selkään. Nimismies toaipui 
toeriSisään tielle. 50?aiiatafoon, mi§|fo

p

ofitoat potoioiik. asessori Sopa ne rt ja 
11 muuta penkilöä, saapnitoat 'puli- 
gaaniit piirittäen ¡sitä 19 p:n  aa 
muun ‘saakka. 19 p :nä kutsut 
kruununtoonti Manninen Satoonkin- 
nasta j o ukon sika tä isiä juoijeluSikunta- 
kaifta, jotka faapuitoat Kangas tam
mille pibättäen ja kuulustellen usei
ta penkilöitä. Useimmat puligaanit* 
olitoat kuitenkin jo luikkineet tie pen
iä. (HftarraSk. 20 p :nä klo 8 aikaan 
ampuitoat ’puligaanit suojeluskunta
laista, Stä-Satoon toimittajaa K a l 
l e  X  i i p o s t a ,  ¡¡olka saamastaan 
paatoaSta kuoli samana aamuna klo 
11 aikaan.

Kalle Riiponen toimi noin puolen 
touotta, to n osina 1914—1915, „'Sata
kunnan" toimittajana porissa ja o- 
jottantui toarstn tarmokkaaksi ja 
kaikki tepkätoänsä tunnollisesti ja 
taitatoaSti täpttätoäksi janomalepti- 
miepeksn Sen jälkeen pan toimi peri= 
kitoakuutuStyptiö Salam an matkatar- 
kastajana ©tä-SuotoeSifa, kunnes at« 
toan äskettäin uuhelleen palaisi sano- 
maleptialalle.

^arikikalaSisa saatiin tieto lakon 
loppumisesta marraSk. 20 p. klo ö i.p. 
Simpeleen teptaalta Saapuneet puna- 
kaartilaijet olitoat toallanneet ase
man ka puhelinkeskuksen. Sakon lop
pumisesta pe eitoät toäiittäneet. p a 
tikan taloion tnnkentni 20—30-m repi
ne n punakaartilaiSljoitiflfo sätkien 
otoet ja ikkunat ja toieben aseet, uksin 
pauiiikaiktn. Sam oin toimitettiin fo- 
titarkaStuikfia muissakin paikoissa. 
HftarraSlk. '21 pn aamuna kokoontui 
joukko kansalaista keskustelemaan 
afeman joipboSta. läpiettitoät Pn3 
nakaartitaiSten luo läpettyStön, m ul
ta kun se pääji n. 100 m. pääpän a Se
inältä, atoasitoat ampumalketjuun 
■asettuneet punakaartilaiset kiitoaan 
tulen, jolloin paatoottuitoat täisettyS- 
tön jäsenet liikeapulainen 51. IS a T- 
m e l a  poftoe ui umpioon, niin että 
jalka tätysttyt katkaista, liifcapufai-



nen K ü u í o r a n t  a ¡jalifa tercian ja 
rnaanmili. S  a  § f -e I q n? is  t rintaan. 
éPunafaariilat'set pajaantuimat fui» 
menikin, läptien 0i)toänoron aientane, 
josta 21 p :nä fío 1 alfaan spn» 
poi taistelu, iota jatkut useampia tun» 
*eja. sPunafaattiiaisia oli peibän SPa» 
riffataSta lälptieSsään .ollut noin 40 
—i50 rnieSfä, mutta Spmänoron laje- 
malla oli peibän lukumääränsä. mel» 
f  oi Ma suurempi. SRuuan punakaarti
laisista paomoittui taistelussa iie= 
»äSfi. punakaartilaiset ¡pajaan» 
tuimat mipopemmin ja iäpitmät pa» 
Sofatte. Sam an jäiEeen saapui peiEe 
tpuiouffolia, mutta nelin farfoitet» 
tiin. ta lonpo jat ottimat punakaarti» 
laisilta ja roStooilta 'aseet ia  nimet 
meriittiin muistiin. Osa peistä P an 
isit ti in. 22 p äitoä n ima Sinisenä työnä 
pelättiin paiiflfafunaaEa punakaarti, 
laisten ptyöffätyStä ia rtypbpttitn toi» 
iniin fofo pitäiän miespuolisen mä» 
eStön kooEdsaamiseikst 'mapboEiStep 
tapckptumain m aralle. 302 itään eri» 
M Sta ei sen jälkeen fnitenfaan ta» 
napsunut.

QSarfaubeSsa on riepunut noin 60= 
mi ep imen „kuoleman ¡kaarti". 932 ar» 
raSlk. 20 pn aamuna oli iou<Bko kuole» 
manjkaartiilaisia fofoontunut fiämä» 
Iäisen kauppaliikkeen 'ebuStaEe maani» 
maan poliisi m i l  91nt t i l a a  
(toiminut aifoinaan potrin faupun» 
gin poliisilaitoksessa ia ollut tääEä 
tai tämuu tensa talia sefä kaikin Puo» 
iin kunnon kanlsalaiisena kaikkien suo= 
sioSfa), jola fiEoin oli mainitussa 
faupaSisa. Kun Stnttila aStui uloS 
laitpaSta, ammuttiin päntä köpit 5 
laukausta ¿a osui tyffisi luoti pänen 
fäsimar teensä tunkeutuen lapaluitfmn 
ja toinen raapaisi poSlkea.

EftarraSf. 22 pnä klo puoli 4 ai» 
laati iftapäimaliä täpti Käfilsafmen 
maalaiskunnan kunnaEiSlautafun» 
nau esimies, maaumifjefiia S  n ‘P 0 
K o m o n e n SitoSniemeEc iaiPau» 
omistaja K. Okeitnasen ’luokse. 92ämä
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molemmat oi limat GuoSmemen lakko» 
laiset aikaisemmin pibätiäneei m utta 
päässeet npt maipaiiksi. ^uÉeSsaan 
92eunaseEe, 'kertoi Komonen fapben 
ppSstymiepen aijaneen ipämtä taikaa. 
Kun Supo Koimonen ¡sitten palaisi 
Pennasen tuota, asioimat ¡^uoSnie» 
m en ¡kansakoulua piiristämät IpurjiS» 
tune et ¡punäkaart itäiset ammuskella 
päätä, joEoin tiroti tsaftiti ia Ipänjkaa» 
tui. SUtmurien upfaaiman ¡käytöksen 
takia et kukaan uskaltanut pitikään ai» 
f  aan mennä korjaamaan K:n ritiu 
ruista.

P  p ;p ä i ä r  m e 11 ä surniaisiiraa t
punakaartilaiset autonkuiljettaja !K. 
X  a lm m  i s e n , fauppiaanpojan 
X  'O i m o P  u ] a n, m aanmiíj elijan» 
ppjan S  a k m a r  i p  n s a n ia  maan» 
miiliietiiä e i f  f  i p  ä  r S s i s e n. 
Pärssisen mainio on ¡kertonut, että 
pnnalkaartitäiset «ottimat panen mieS» 
mainajansa taSkuSta mtyöS raipat. 
Eöailmon armoin n mukaan olisi ra» 
poja pifäntyt oEa ene mm äitikin, mut» 
ta iarnoititimat punokaa rälaijfet otta» 
neensa main 1,750 markkaa. 92äi.Stä 
autoiimat ¡pe takaisin laiPbeSsa erässä 
kaikkiaan 1,250 'mlk., m utta ilmoitti» 
mat pibäittälmänsä 500 matikkaa setit* 
täen, että peiEä otisi oikeastaan olife» 
nS pitää kaikki, m utta pe ptyimän 
ppimppttään antamat ¡maianoEe niin 
■paljon, että pan Isaa micpensä ipau» 
taan. Helinikään joutui peibän saaliit» 
se en 90 markan jpatfu ja  ipaulikko, 
minkä supiteen selittimät puna-kaarti» 
laiset, että se ippmin sontaa, f  un mai» 
mo ei stEä mitään 'tee.

t 5 t t n d a a r í U a í § t e i i  m *  

r l t l i u i  i a i u a u t f i a r e U c .

Kap ta mieSiä falakatoalaMi 
ammuttu.

9J2arraSk. 22 pnä klo 12 aikaan 
pärmäEä meni Kairoäntsaaren hiÄrä»
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cUialoÖe Kojtoantsaaren as oman m ir» 
famieS %. 91 pQ r e  in ja torppari 
I  u ib o O l k i n u o r a  bakeniaan 
beilkä 'muutama pättoä piten taifa» 
nmriikaiituja ajseita. 'Kun be olitoai 
päässeet 'tpötoäenitalon läbeisirmteen 
atoaittiin ¡bota toaStaan lu í i ilman 
muuta, ebeS ilmoittamatta mitään tai 
rnaroiiftamatta beitä. paitsi mainittu» 
ia Eöpgrcniä ia  Olkinuoraa oli työ* 
imen tatoEe menossa neliä muuta 
Katoani’saaren kplätäiStä sarnaEe asi» 
aEe. .©e Piimät ebtiueeit tuskin tt)ö= 
mäen talon portiEe, f un taion ikku
noista laskettiin beikä maStaan pb» 
t ci Siä ufana. Seurauiísena oli, että 
O l k i  n u  o x a  kaatui beti majaban. 
Ek p g r e n sensijaan pääsi omin moi» 
min apin ali e tapabtumaSta ilmoitta» 
maan. joukossa ollut kanipanbioitaia 
K u n n a S sai ammutuista laukani» 
iiSta muutamia baulinaarmuia faS» 
moibinfa. ■‘ora tkctpgreniin sattui bau» 
íipanoS pciäbän maffemmEe pnoleEe 
miehen masemman silmän kokonaan 
»oiS, joltaipaitiii bän sai toasempaan 
fäsitoarfeensa osan bauIilpaniokieSta. 
Xorippart Olkinuoran pääbän iattu» 
nut laukaus .murskasi bänen aitoon» 
fa aitoan M onaan. — EtfpöS maan» 
roitfisekijä S . S  n  k i f e n  ’̂ atoanlfaa» 
rcEa 'punakaartilaiset surmasitoat.

» e r i t ä t «  W n t a S í » .
Kaksi mIcSkä ammuttu Pusulan 

Kä rköi änkp Í a it tbosuäe n ta lo n 
cbitSkaEa.

äftarraSk. 23 pnä kko 3 aika an ilta* 
päim älä ajoi Pusulan Kärkölä nkpiän 
tpötoäentäion sitouitse toietoää maan» 
tietä taloEisenpoika m i i  EE ä k i» 
n e n, samasta fpiäStä, gbbeSsä takoi» 
iisenpojan \$ n b o K a to i 1 a n kera 
^pbäjärtoen (U i.) ESatkolaSta. Kun 
öiaiict okitoat tuEeet tpötoäentalom 
fdbbaEe, Piböftitoät beibät talon pi» 
hum adla toabbissa oEeet rläkemie»

benpoilfa Seino EtrrnaS ®kiibtera ja 
räätäliupoika KaEe Simani EEäifinen 
paikkakunnatta sekä irtolainen Oeitoo 
SorSsaSta. SemoSta olbijannut ©mif 
läik in  en nousi täEöin reeStä, läbtien 
talon pibamaaiie, joEoin bänettä fo- 
menuettiin käbet plöS. Ebutta ennen» 
kuin bän oli ebtinpt portaiEe aSti, 
am m u t t i i n  b ä n e e n k a k :j i 
b i r t o  i k u it 1 a a. Eftäikinen kuolit 
beti. oenliäikeen joutui mäkitoaEan 
ubriksi Katoita, joka oli noussut pi» 
lämää n ‘ betooSta ki in ni suitsi Sto. 
Räntäkin ammuttiin fabbeSti saman» 
laisiEa kuitliEa. %mi'la, joka niin» 
ikään kuoli beti, jäi riippumaan suit* 
siin kiinni Immosen laukatessa kpm» 
menkunta metriä eteenpäin.

^ u u i t f a a r m a u t e n  m *  

p u n a t  t a u i e r i n f a .

EEarraSk. .19 p:n iltana oli Kpnun 
ipötoäentaloEa loukko punakaartilat» 
siä kooEa. Gtoäät kaartilaiset tarkaS» 
telitoat ia pulbbiStelitoat brotoninke» 
jaan, joEoin tpömieS KaEe Eöuorion 
btotontnlki laukesi ja  panoS lenfi 
K a l l e  .§ p to ö s e n rin taan pub» 
kaiSten oikean keubkon. Komia tu s
kia kärsiittpään kuoli Sptoönen Kar» 
bullan fairaSbuoneeEa. Spmönen oli 
n. 25=tonotiaS ia perbeeEinen mteS, 
jolta jät 3 laSta.

i u t f a u  t a o t t i  § i i t a »  

ia S fa
EEarraSk. 19 p:n iltana saapui 

¿pitkokaan junaEa. noin satakunta kt» 
toääreiEä toaruStettua roSitooa, ¡Eöii» 
purista läbteneitä Kotkan pitnakaar» 
t tiaisia. ^ääStpään asernaEe saitoat 
be lisäjoukkoja paikkakunnan sosialiS» 
teista, ioiben iobtamiebekkin oktitoat 
oisaa alkaneisiin rpöStöibin.



t̂oSftood iuökimat takojia taloon 
ryöstäen ne pudipuhtaiff. EtyöStetpt 
elin-tarpeet kitketettiin osuuskaupalle. 
S a a n t i  e Ha Kulkiis atk i n taida Sdetdiin 
ja riijn ttiin . ^aulijaHiifia asmkikaita in 
liattiin kitoääreillä. l a i s i a  ja  lapsia 
peiMeltiin afeilia.
'£apahtunelitten ‘toäffitolaktais.uuiflftien 

johboSta omat ainakin seuraamat 
h e n lk i il ö t  't n i -i e e t h e i if ik out i e= 
1 i s i f  f i : '^¿atti Marika! in ma ime, 
rma heponen, Sprin Uimarin emän
tä ja  M atti iSampilsiett poika dianne.

V ang ittu ja  Oili kaiEkiaan ainalkin 
30. V angitu t teljettiin toanlkiEoppiin. 
XorStai-Tttana oditoat toi elä piöädef-- 
rninäi agr. Söafter SBrottheruS, nim is
mies Rintala, kaupp. KuEfoila ja ikii- 
kemieS Nestor % uppt.

fltoStoot uliodnftitoat retkeilynsä 
•kauaS @iitolan ajentalkplän itdkopuo- 
leike, Rannilan hotoiin jakirkonkylään 
kikä 15 tiu päässä odelmaan kaupp. 
Iföichärbdin omistamaan Äaufrodan 
hotoiin. Rannilan potoin omistajan 
'ÖrPtlperntksen kottoaujuureSja am 
muttiin (kitoääriUä. Sääliä Oili runöS 
erä# pikku :poiika jäännit udoS filttä ai
kaa kun talossa toimitettiin ryöstöjä, 
jo itta  miilu St ui pabaSti ja  sairastui 
määrällisesti.

M ellasta ja t lälptitoät 20 pnä ran ta 
tietä pitkin b a n tu u n  päin. Of a jä i 
toielä V iito taan ja jä t k ottoa t 22 pnä
ryöstämistä.

hionen munista 
rtjöStöiSta,

joita ^iiä-0'uoimeSsa harjoitettiin , 
mainittakoon toielä yhtenä itym- 
m enistä — seuraama:

MatraSlk. 17 pnä klo 5 i.p. tun
keutui totisi aseistettua miestä t o 
meran ÖEöläSsä majätafonpitäiiä 21. 
.sIuotoisen asuntoon, ilmoittaen oi e- 
totonsa Qo cm s itu n Punako aidi laisia ja

tuEeensa aseita eisiimääit. $  imtoni.it g- 
piStooiliÏÏa uhaten palkodíitoat miel)et 
Muotoisen omaamaan piironginlaa
tikkonsa, ntiStä he rpöstitoät pii 4,000 
mlk. sisäktäjtoän lompakon. 0en  ia i= 
Ikeen ottitoat miehet talon parhaan 
pernojen, malja Stitoad sen ajoneittoo- 
jen eteen ja iähtitoät matkaansa. 
S jäutä lähti toisella hetooselín heitä 
taikaa ajamaan ja löysi ryöstetyn ho
mojen läheltä Vädjiilää, erään tor= 
pan1 p iholta, minne roStoot oli wat 
¡en jättäneet.

$ n n a f aari iin iSten 
¿ttrjiStciu Satuta 

fiSfa*
.Slihiakunnau oikeus Ijätoäisiaäu. 

2lfeet tornia sibotaan koksiin ja 
„etfitään afeita".

ÖoroiJiSja ja  iä&atdauiben ympäris
töllä ¡Juuri alflko" aikoi marraSI. 14 
pnä iioÉoin Soraisten dyötoäentaioEe 
atkot kokoontua ajciEa monistettuja 
miehiä, jätkä kuuluitoat pailkaEiseen 
punakaartiin. Klo 10 ap . toatesi- 
toad „urhot" asemointi n puhekin* 
keskusaseman, ascttitoat sinne 5 hau= 
lidfiO(phS|]TpICä nxuruStettua miestä o- 
toeEe mahtiin, eStitoät keskusaseman 
hoitajan täyttämästä dehtätoiään ja 
panimot [tjatte omat miehensä, k i i 
peli n ta saitoad käyttää sen jälkeen ai- 
i roa Staan s ojiasi St id.

©oroiSten säästöpankin taloEa oli- 
Wat parhaiïïaan kooEa syiySkärajät ja 
marraSk. 14 pnä meni feSkcEä oi- 
kenben istuntoa oikeussaliin miehiä, 
jotka dalfikPkouiidean niinessä toaati- 
toad oideitben istuntoja keSkeyteidä- 
toälkfi. itähän toaSdalsi oikeulben pn= 
heenjlodaja, että hänet on to inka ansa 
asettanut Prokuraattori selkä Sftitpm 
rt n h etoi o iden S ja ainoastaan niiben



käskystä Puu oikeuben istunnot ke*» 
feyfräa. Eftiepet poiStuimat, ¡mutta 
torstaina kutsuttiin ESaufaubeSta a» 
pna, joEoin ylimäärä iseEä junatta 
saapui n. 200 aseStettua miestä, jot
ka olimat maruMautuneet täiybeEistä 
futaa toar-ten, päätltäcn siitä, että 
¿teillä1 oli mukanaan 8 sairaanhoitajaa 
sekä fixvetatpeita.

puolanpäimän aitaan saapui »so* 
tasonako" pankin tatoEc, Joka piiri» 
tettiin, aseet asennettiin sola puolelta 
taloa itotfrti ia sisään ryntäisi puolisen» 
fyntmentä m iestä aseSt ett itinä, toiset 
talkki päässä sa tupaltlka pompa iSlsa 
maatien istunnon lopettamista meri* 
löylyn, npaEa. OEeuS f af s oi ole= 
mansa pakotettu 'pajaantumaan mäti* 
mailan ebeSsä, pannen samaEa jyr
kän am Stala itseensä tätä ennen f imin* 
niatonta oilfeuben pämäisentistä maS» 
taan. jäirm uhoa Itiä at felittimät kaikki 
14 p:Siä läptien tepbtyt päätökset 
laittamiisi, anastaen oikeuöen pöytä» 
kirjoja suuren nipun.

Tämän jälkeen tarkastettiin talo 
paniBffpallmia myöten. HXscita sanoi» 
mat etsimänsä, mutta ¡mitään sieltä 
ei iuonnoEiseSti löytynyt. JOikeuöen 
puPeenfoptaja ja  lautamiepct lasket- 
ti in y®itetten uloS pyssyjen mäliStä, 
jokainen tutkittiin ja etsittiin aieita, 
joita ci liene keneltäkään löytynyt. 
Eltainittdfioosn m setä, että ainoastaan 
käiksi juttua olisi oEmt enää 'käsiteitä» 
mänä, kun okkeuS pajoitettiin.

la in an a  päimänä toimitettiin ko» 
titarkaStniksiä tako kirkonkylässä as ci* 
ta, etsien, ja  kaikki, mikä mäpänkin 
PuSspä m uistutti, ryöstettiin.

15 prt iltana läksi joukko Torsti» 
ilan kartanoon aseita etsimään, ja kun 
peitte ei omattu omia, särottiin ne ia 
tilan omistaja, agr. Sauri Sulkanen 
sibotirin köysiin, talo tarkastettiin ja 
kaikki aseet rtyöStetriin pois. Tämiin 
jälkeen. „ur-pot" poiStuimat ja 
a g r . S afen  en .päästettiin irti. Ta» 
ton naism ätki iaikyticftiin niin pa»

paSti, eitä oli tiinoauöiiitama iääJfä» 
rin apuun.

110 pnä klo 8 a.psaapui Soimity» 
Iän kartanoon 15 aseStettua miestä 
aseita polkemaan, ja kun omia ei miß* 
piEe aJmattit, eimäit pe uskaltaneet 
ryptyä murtamaan, luuitaimaSti pel 
fäsijmät taloSsa otlema tykkejä ja  kuu* 
teu iS ru ja , maan paettiin lisää 21 
miestä; m utta fun omia ei omattu, 
ei mieiäikään uSkaEeittu tdpibä priökfä-- 
pStä. Ehyt pyybettiin E&arkaubeSta 
apua ja tyliimääräüseEä junaEa saa» 
pui 120 miestä. Kumaamana seikkana 
mainittakoon, että junan eb-eEä kulki 
3 jatifamieStä ottamassa setmää, et» 
teimät poPmarit ole särkeneet rataa.

Hbyt pyökättiin. .Omet ja .osa itku* 
noita jätettiin, agr. Et. Kari @ro* 
tenfelt siboftiin köysiin niin lujasti, 
että fäbelt Siimat mi elä lauantaina 
mustina. 5 rcmot/meria ojennettiin 
panen rintaansa ia yfflsi otsaa foipti. 
Eftiepet pupuimat fämaEa raakuuksia, 
keSkitStetten, ammutaaniko mangittu 
ppiteiSiauifauflscEa mai laukaiseeko jo* 
kainen erikseen, c.ttet kuolema olisi 
liian  Plppo. Kdko tollo tarkastettiin 
ja aseita etsittiin, mutta suurta ei lie» 
ne taimattn.

£poiSiäiptieSsään iaSkimat miepet 
mangitun mapaatsi.

iEÖsieita käytiin etsimässä myöskin 
pastori Pajulan luona, Kärtpituiap» 
betta, Laajalassa, EkäisälänrannaEa, 
maaumilj. Liikasen luona, Tapforan» 
nan kansako utu tta, romaStin pappi» 
kassa ja leSkiroitma Säirn efekti n luo» 
na selkä Siunatta isännöitsijä Synni» 
sen luona.

HkiimiSmiestä ja pPliistkonStaape» 
keitä upotti in  sekä estettiin töistään. 
Konstaapeli Eöilpo ©ynnincn man- 
erittiin useita kertoja, kun tiebettiin, 
että läpcS kymmenen Untotta fitte oli 
takamarilkoitu eräs pirmtpySsy ja  
In uitiin sen päncttä oleman. S$k)Ssyä 
ei kuitenkaan löybetty.



iSdfifdfolinitean mielivalta maltti»- 
iajtdkfn kohtaan oli ennenlfuuluima- 
toit. Kulia f albania joutui tpöVäenta- 
ion ohi fu& rnaan, tanffaStettiin ja 
etsittiin oireita. Sam oin vangittiin  
iaiippa-apniainen ätfatilainem Sfp= 
feeHkt V a a tti in  ia asetettiin kolme 
Pp3:fcmi>eStä Vahtiin, samoin Vete- 
lehti rautatieasemalla 3 mieStä.

S u u  rl af fo £orn iosfa . —  punakaarti 
luäfivaltan  töissä. —  Snom iati Väki
va llo in  raastetaan pois iuonm ru

p ö p tän fä  ä ä re s tä .

m a n a ® .  10 pnä Vähän pii klo 11, 
kun, oikeuSoii juuri ebtinpt alottaa is 
tunnon, saaipui 100 nouseva puna- 
kaartiluiSioufkko raatihuoneen ebnS- 
talle piirittäen ien jotka uloSkäptä- 
ioän. S en  jälkeen esitti punakaarti 
oile näette Vaatimuksen istunnon lo
pettamisesta. ©ikeuben pubeenjcbta* 
ja  käski kaikki ihfoS julistaafjeen p ää- 
tölksen tässä afiaSia. Kaikki jälleen 
Suitsuttua filsään puheenjohtaja il- 
'moitti, että hän on -laille kuuliainen 
ja ppfpp valaSfaan, jonka hän 'on 
tuom arina Vannonut, sekä ¡sanoi Var
malla äänellä, että „raastuvanoike
us istuu". Silloin käskettiin filsään 
Viitifenikpimmentä punakaartilaisia, 
jotka Öljötflkäisivät oikeussaliin, t u o 
mari käski M maSti peitä poistu
m aan ja luki rikoslaista sen kobban, 
joSifa huomautetaan, mikä rangais
tus feuraa sitä, että virkamies este
tään tpöStään. % n  punakaartilaiset 
eilVät poistuneet, ilmoitti oikeuben 
Puheenjohtaja istunnon alkaneeksi, 
tä llö in  np n täsi miehiä tuomarin 
fimlppuun ja VäkiVaffaifeSft raas
to ivat hänet istuim etta ja  M ie tti
kööt pois oikeuShuoneeSta. kaikki toi* 
feuSfalisfa oteVat tarlfaStettiin en
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nenkuin ulos laskettiin ja  omec lukit
tiin. porm estari m äärättiin S»omgit= 
tavaksi, m utta Sittemmin erd&siäKä 
takuilla hänet kuitenkin Vapautettiin.

Säpin kihlakunnan fruunuuviouti 
Sanbsfrom murhattu.

^arraSif. 25 pn vaStailsena isänä 
aamuyöstä oli noin 100 foSiaíiStien 
punakaartilaista marSfinnt kruunun
vo u ti SI. @. Sanbftröntin asunnolle 
KitfiläSfsä ja V aativat oVca av aa 
maan. K ruununvouti aVaifiifni oVem 
jolloin hänet heti paikalla Salakava
lasti ammuttiin.

Kruunu n Vouti Sanbstrom' jmtrui 
pullkkilaSsä 1867. 2)licpiStoSia lam e- 
raaliiutkinnon suoritettuaan palveli 
hän nirniSmiehcnä Suomussalmella 
Vuoteeni 1906, jonka jälkeen nimitet
tiin ‘Sopin kihlakunnan fm  un un Voin 
büSsi. — P a in a ja  olt tunnettu htt" 
jaifdSst mieheksi, kunnon kanfalaifcik- 
fi. läh innä fureVat 'häntä pUöfiSo ja 
2 kptärtä.

kftoVhit ie n iellä

punanen kaarti kuljetti Venäläisiä 
sotilaita talosta taloon afeita etsi
mässä. SOtt m. mentiin t autokauppi
as @. 28.  £ i  tikkojen entiiseen liikkee
seen, joSifa toimitettiin kokitatlkaStuS 
niin perinpohjainen, e tte iv ä t ebeS 
liikkeen apulaisten tai oStcBfila ole
v an  hlcisän taskut ja Saappaan V ar
retkaan säilpneet nuuski mi seita. £ ar- 
kaStuS oli tähän tulolkseton. Jäm äin 
jälkeen punakaarti marSlst läpi kolo 
hhbpSfunnan komentaen liilffkeiben 
ornistajain sulkemaan imvmälänsä. 
Kun punakaartilla oli Venäläiset So
tilaat piStimineen matkassa, oli 
'Vaatimukseen pakko alistua.

®>öHä -17 päivää Vasten saapui 
iaulppa-apulatseu 2öainö Ketolan 
aSuntoon kivääreillä ajeStetmja juo
puneita sotamiehiä Vaatien Ketolan 
antamaan ampuma-ateet Po:S. Lora



®etoio fuoVuttikin haulikkonsa i-a 
f$ind}eSieirftVäätinisa selittäen ia*- 
maila, ettei häneltä! ien »enempi aseita 
of e. Sotamiehet V äittivät hra Keto* 
salia o leiman vielä broVningtn. Kuri 
sitä kumminkaan ei o-Eut, eli Vaati* 
rnuKeit täyttäminen sula mahöotto* 
ntuuS. 5£ämän tonkia eräs sotamies 
m mmaStui niin, että täbtäiili ki* 
luäärittään Ketolaa kopben. ÜEhttben 
sotilasten poistuttua, asetti jällelle 
jäänyt juopunut sotamies Ketolan 
(seinää toa Sten seisomaan, latosi ki* 
määrinsä setä tähtäisi Ketolaa kohben. 
.'ora ¡Ketola ryntäisi silloin sotamiestä 
kohti, tarttuen fiini kitoääirin piipus
ta sekä petaStui täten toarmaSta 
kuolemasta. Samassa saapui sisäEe 
toinen sotilas, jotka asettui Ketolaa 
puolustamaan, ottaen pursi St un eeil- 
ta tomeriltaan ampuma-aseet Pois.

* * *

Kävisi liian pitkoksi kertoa sosia* 
listi Sten punakaartien ebeS läpeS* 
fäätt Haitista hirm utöistä eri paikois
sa maatamme, niin lukuisasti näitä 
töitä ¡Viime marraskuun ajalta on.

S en  sijaan tankaStaikaamme Vähän 
lähemmin sosialistien riehuntaa 
omassa maakunnassamme.

A l i t t a a «  i i n m m j ü t .

A n t e e t .

/eliöksi vihaifjst" — eikä syyttä — 
tuulee monen loimaalaisen u imi itä
män niitä kauhun päitoiä, soita pitä
jässä äskeisen suurlakon aikana, tai 
oikeammin sen muualla päätyttyä, on 
eletty. ©PeEäkäyneisiin järjestetyn 
yhteiskunnan rauhan ja t.itrVaEisuu- 
ben aikoihin toerrattuina olivat ne 
nimittäin siksi mieltä järkyttäviä, 
siksi toetiisiä, että ne polvesta polveen 
tulevat kamalana muistona säily
mään paikkakunnan raupaEiSten a- 
sUkkaiben mielessä.

k a rs in a i ncu suurlakko, }oka aütoi 
keskiviikkona m arraS t 14 päivän 
aamuEa, ei SoimäaEa sinä Viikkona 
pukeutunut sen erikoisempiin 'muotoi
hin, kuin että liikenne ja työ, kuten 
muuaEaktn, oli keskeytynyt, tosin 
kävi paikkakunnan sosialistien IciytöS 
p ä teä  päivältä yhä uhkaaVamma®, 
ja  heibän kokouksensa yhä tiheämmik- 
si, m utta mitään nwlñimaktaisuukkia ei 
kuitenkaan toistaiseksi _ tapahtunut. 
Etonet rauhaEiset kansalaiset, v a r 
sinkin VilkastiikkeiisimmiEä patkoiEa 
aimoat, alkoivat kuitenkin aav istaa 
ipahaa ja  siirtyivät mikä min n Ski n 
tuPvaEisemmiEe paikoiEe. ^am om  
tekivät monet Soimaan suojeluskun
nan jäsenistä, sillä näiben, joS kenen
kään, olivat paikkäkunuan ja naapu
ripitäjäinkin sosialistit ja heibän pu- 
nakaarkilaisensa jo ennen íukñoasím 
moneen kertaan antaneet ymmärtää, 
että tikaisuuben tuEen heiEe „näyte t* 
täisiin". m  selvemmiksi ja tiheäm- 
miksi- kätoitoät nämä viittaukset sen 
jälkeen kun osa Soimaan suojelu** 
kunnan jäseniä Humppilan faranUa 
esiintyi käräiiäpaikan vartijo ina 'fin- 
laJkunnanoifeitben käsiteEeSsä polttit 
Heinosen juttua, joka ©etnonert, ku
ten tunnettua, viime keväänä ejpa* 
jän Karon talossa tapahtuneissa lak- 
fkomeEakoiStsa ampui torppari S aa
riston.

Soimaan sosialistit ja h-eiban aseis
tettu Voimansa, punakaarti, tunsi 
nähtävästi itsensä liian heikoksi, eikä 
sen Vuoksi rohjennut akti iviseSii 
esiintyä saamatta ulkoapäin apua. 
¿ a ln a  iäEaiseen esiintymiseen kPEä 
oli, sen saattoi kuka hyvänsä noh®.

¿ u ru n  iakkotapähtumat ja Venä
läisten sotilaiöen niissä näyttelemä 
osa anto ivat sitte Soimaan Pima* 
kaartiEe ja heibän johtajiEeen ainet
ta toivoon että V enäläisten P isti
mien aVuEa sieEäkin Voitaisiin leh- 
bä „puhbaSta jälkeä". Sosialistien 
johtohenkilöt, leipuri, Vesiteitä iti ja



©tto 2Bästni ia eläväin kuvain teat
terin omistaja ieffa ent. tiiali., npfy* 
ään kirvesmies ©r«ft @uSfila kään
ty ivät joko suoraan tai £ u ru n  sosia
listien Välityksettä gu ru ssa  majaile- 
Van1 venäläisen sotaväen puoleen ja 
tämän boISIheVikiainekset tietysti fu= 
pajiVat kaikkea mahb o lii S ta apua. 
Syvimmässä f a I a i f n 11 b e S)fa muitta 
ienntaalailsblta lienevät Soimaan Pn* 
naiset jo perjantaina 16:na tai lait- 
Vantaina 17mä päivänä kääntyneet 
avunpyynnöillä Xntkitim, sittä jo 
sunnuntain 18:unen päivän tilana 
Puoliyön tienoissa olit Soimaa ifd
saapunut g u n tS ta  enfimäinen juna 
¡sotilaita ja punakaartilaisia tuohen. 
S a ta  joukkoa seurasi m aanantai
aamuna klo 9 a  joi Sja toinen, joSsa tie- 
iniee ollut 70—80 miestä, sotilaita ja 
punakaartilaisia.

Kauhun päivät alkamat.
28ietä neljännestä mailla Ilo 9 

a. p. maanantaina 19 pnä Vä*
liittivät putsetinafjicm.at puhelui
ta ympäri pitäjää, m utta klo; 9 
malta jiVat paikkakunnan punakaar
tilaiset S u ru s ta  faapirneiben apu
joukkojen avulla  ne ha ituunsa, pääs
ten täten fuuräfifi ojaksi aseman her- 
rotifyr. puheluja e ivä t hcibän asetta
mansa v a r tija t fitte enää Välittäneet 
m uitte kuin oman ¡leirinsä miehine, 
pääm ajat na ite ttiin  28esiloSken ja 
•hirvikoskien työväentaloille ja kaik
kialle teitte asetettiin ase te ttu ja  
Vartijoita.

Sam atta aikoivat iko ti tanka St ukset. 
Vangitsemiset ja räälffäänti[et. i a -  
ioSta taloon, huoneesta huoneeseen 
jamosi.Vat f aseistetut sotilaat ja pu
nakaartilaiset. ItÖkona omien ja nurk
kien tolana paukkuivat kiväärit, re
v o lv erit ja broVningit yötä päivää. 
Kotitarla ShtfijtSsa tiukattiin aseita 
mitä hirVeimmättä tavatta. ©nrjaS- 
tt uhkaillen ja  kiroillen, pyssynpiipltt 
fotonaolijain Päätä ja rintaa fohben

jolka taholta huonetta ojennettuina 
Vaabittiin aseita, toisten ¡tukkiessa ja 
penkoessa kaikki utah holli set paskat. 
P e r tt i iupä täSjä äärimmäisessä raa- 
luuöeSsa niinkin pitkälle, että tut
kittaman päähän pantiin joko jälki 
tahi joku nutit maate; jotka puolelta 
naksutettiin fitte tyhjittä pyssyillä, 
kiroiltiin kun ne eivät muka lauen
neet, pyybettiin uutta asetta; tehtiin 
fittä samoin, otettiin kolmas, jojka 
ehkä laukesi1, mutta panaS lensi tut- 
kittäman pään olsi seinääni — tietys
ti  ̂tarkoituksetta. tä l la is ta  menoa 
jatkui nionin paikoin tuntikauben, 
saatiinpa aseita tai ei. 3sa se saattoi 
mtbistua milloin taiftanfa ja uubis- 
tuikin monen tutkittavan jnhkeen. 
jo is in  paikoin ei epäilyksen afatjen 
ijilmiä ebeS peitetty v aan  ra a a s ti  
kiroillen, silmät hurjaa Vihaa hehku- 
en ammuskelivat punakaartilaiset 
villien intiaanien tavoin tutkitta- 
Van korvien ja silmien ohi seinään 
toisten hakatessa häntä milloin mil
läkin aiseetta. @hmijet, jotka itSkaBsi- 
v a t itloS asunnoistaan, uhattiin pai
katta ampua. Qatknt hankki VUtJIakko- 
laisten Valla n 11 mou Skomi tea lía lu
pa tob i S tuki en ulkosalla liikkumiseen, 
toisitte kuuluu tämän tohistuksesi 
Saantiin asetetun dhboffsi, etteivät I>e 
mitenkään VaStuSta lakkolaisten toi- 
mia.

&ätä äärimmäiijen hurjaa menoa 
jatkui fitte yöt päivät mar ra Sk. 23 p. 
saakka; taloista Vietiin) mitä irti saa- 
tiin: ruuat, (juomat. Vaatteita, raho- 
ja, arvoesineitä, hevosia, rekiä i. n. e. 
ja taaS kaaS pamahteli laukauksia niin 
että kukaan ei ollut hengestään V ar
ma. ole ihme, joS tällaisen h ir
mun VattiteSfa monet. Varsinkin 
Vanhukset ja naiset, käv ivät miltei 
mielipuoliksi, ihm etellä ei myöskään 
jaata sitä, että monet jä ttiv ä t ko
tinsa s a kontunsa, paeten metsiin tai 
naapuripitäjiin ia viettäen yönsä Ia- 
boisia tai rnuiSfa ulkohuoneissa.



Sefifu^fcn $ofton rbimiü.

$kabbofonta on bfîpiniskobbittain 
fertoa, mitä missäkin talossa rpöS- 
tettrinv mutta dbkä tbppittisimmän 
ifnvan ,,pubbi S tukien" perinpopliai- 
isuub-eëta tarpoo ^Beifiifoêfen ®olío.

ttftaanautai na 19 päivänä tulli 
taloon joukko merisotilaita ja puna- 
kaartilaista. £erVep^!sekst ampui-
mat be pauiipanoksen ikkunasta f r  
fäiän ia b uusimat avaam aan oVea, 
vaikka ie oli anti. (©männöitfiftä UTC= 
ns ovelle. Enikarasti: pyssyttä abaten 
maa bittiin bändiä selvää fiitä, imiS- 
sä ifäntä ia  parten faksi Veljeään 
oVai. ©mäinnöitfiiiän V astausta, »että 
pe eivät ole fotona, ei uskottu, maan 
s isätkö ab Pistettiin f  apta renkipoikaa 
¿amalla tavatta. S itten kulkivat pe 
kautta koko rakennuksen sanoen etsi- 
mäntä afeita, ja ernännöitfijä pako- 
tettihx päin Pienne tn tila pyssyittä 
upaten avaam aan kaikki omet, ttfti- 
tään afeita be eivät lloytäneef, maan 
pbben satulan, sonta p animai talon 
Peiposen selkään, ja eräs peistä läpti 
as a maan fillä aika laukkaa. Valoir 
imutta pemosia Valjastettiin ratasten 
eteen tja läbbettiin ajamaan b ur ja a 
kyytiä. Sam an päivän illalla meni- 
'roät ne ltubclleen ®oEoHc läbeStpcn 
maiomrlfkcjä antaen kolmelta eri ta
polta. S itten  pan ivat pc toimeen pe- 
itnpoibjaifen koti tarkastuksen. kaikki 
laatikot tybfjennettiin lattialle, sängyt 
famaten. Rabben kirjoituSpöpbän 
kaappien omet rikottiin 23;ntti myi» 
lat tiin  peri rumbiin, famaten ulkobuo- 
ueraikennuffct. OkaVetan ja tallin 
vinneittä otteet Peinä- ja pabnafasat 
tutkittiin pistimittä ia ampumatta.  
SöMljaVarat tarkastettiin. M itään 
niidestään Pe eivät kuitenkaan löytä
neet, ja p o is tu iv a t Kabtena seuraa
mana päivänä oli talo Vabbtnnau 
alaisena. pääsyn t a i ma eSiimät mais- 
bit liblfauSpuuboitta ja ampumatta, 
terään naapurin potka fatini pöäfe-

määit taloon, mutta bäuet selitettiin 
uÄijafifi ja joutui ‘vangkflfi. valon 
koira ammuit ti n. KeSktviikko-iftana 
tuli T urusta  iisäitpäfeä, me risot iloita 
ja punakaartilaisia. 9täiStä majoitut 
noin 50 pubeena olemaan taloon stek- 
fi ja  pani siellä toimeen perinpopjat 
sen .ryöstämisen ja raastamisen, &uu 
talon naiSmäfi kaubuSta oli paennut 
paettiin työväentalokin faksi rpttoä 
„emäninäkfi". spunroa keitettiin taion 
aineista. Sepmät lypsettiin sybännöi- 
lä. S^aibot, kermat, vo it, lipat, lei* 
Vät ja  sokerit st)otiin tai varaStet- 
fiin. Söieläpä oli ruoka-aineita v is -  
keltyiin pitkin nurkkia ja pibaa. ipil* 
kop urkit kypsennettiin, 'lääkeaineita 
päVitettiin, talon muistoesineet tur- 
n teit iin tai Varastettiin. Valitkoot ia 
puVut samaten kuin sukat, Viklaröi- 
syt ja muut  VillataVarat, saappaat, 
kengät, kalossit y. m. varastettiin . 
SSalokuVat, kirjeet, arvopaperit ja 
seinäkartat rev ittiin  kappaíeWfi. 8* 
jännän kaiken Veiliien vtofokuVa ofi lä
v istetty  r innan kopöalta, toisen kcSkes- 
fä otsaa, m tv  aatteet okilVat lev i
tetyt lattialle ja sotketut kuraan. 'Dii
vatpa sentään jotakin tuoneetkin ta 
loon, n im. eräät pyVin rikkinäiset 
piousut monine syöpäläiifineen. $nPe- 
lin oli aluSsa tepty käipttöke&pbtto- 
inakfi, mutta 'saatit jätteen kuntoon, 
kun talosta oli tullut beibän ,,kaiar- 
minlsa". hevosen Valjaat joko Vietiin 
ta i rikottiin, h iin p ä  esim. obja S t i l 
leistä ja rinnuStimiSta oli tebty pys
sy nlkantini ia. Avaimet ViSkeBihUZu- 
päri nurkkia, eikä kaikkia ole Vielä
kään iöybetty. Saisit aiVar oi ta oks ri
kottu, osa myöskin varastettu . XorS- 
taiaamuna Vietiin talon kaikki Pcvo- 
set ja läpbettiin ajamaan naapuri- 
pitäjään J9bjo oli burjaa, suorastaan 
eiäinrääkkäpStä. Seuraamaksi bökfi 
tuki samaan taloon kolmattakymmen
tä mettäStasaa jatkamaan ^bäilpitns - 
tpötään. S e u raaVat pä iv ä t olivat 
verrattain  rauibattisia. ^linoaStaan



heiniä vietiin työväeiiiaioEc kenet- 
töitään lupaa kysym ättä. M y ö sk ään  
taion kaikista hevosista ei ole viclii 
tietoa. ^crjanrat*aamuna oli talossa 
¿pttä 11 heVoSta, mutta niistä oli 
Vgin yffi oma, nutut kaikki vieraita, 
oittem m in 'on talon hevosia Jöydei- 
V milloin minkin tallista Saimaatta 
ia ien naapuripitäjissä, mutta kaik
kia ei ote Vieläkään löydetty .

SihöStettyjen j.a raastettujen iaVa- 
m in  arVo nousee useihin tuhansiin.

9Jhtita ^v ie ra i lu ja ' ' .

S elv ää  on, etteivät seEaijet talot 
tu in  Kössi ja piki, joiden omistajien 
lixtu p ien  ja KäEe P ien  tiedettiin 
olevan suojeluskunnan jothtomiehiä, 
jääneet punakaartilaisten Vierailuil
ta syrjään. Kössiltä katosi ainakin 2 
1>I. siemen Vehnää, pari vättyä, röijy, 
9 paria uusia ohjuksia, jotka on kat
kaistu ratsu ohjaksiksi; hevosia v ie
tiin  talosta 8, juntta näistä on nyt 
saatu takaisin muut paitsi yksi, jota 
tätä kirjoitettaessa Vietä säily
tekään punakaartilaisten pant
una joS talkin polkupyörästä, jorn 
ka suojeluskuntalaisten väitetään ot» 
taiteen; sitäpaitsi on talosta kohonnut 
ypVä miehen puku, joukko VtEasuk- 
kia, hopeakeEo y. m. p ien  talossa 
taaS Vieraili toistasataa miestä, jot
ka pyysivät ja saivat ruokaa; turku
laiset maksoivat, mitä söivät ja suo
rittiv a t maksun myöskin vcnäläis- 
ten .puolesta, mutta loimaalaiset n ä 
kivät hyväksi oEa maksamatta; ta 
losta Viedyt hevoset on nyt kaikki 
saatu takaisin, ja muuta omaisuutta 
kitin hevosta, ci sieltä vietykään.

pieEä oliVat lakkolaisten ja joti- 
faiden tuEeSsa kotcsaEa ainoastaan 
sisaret, joita ampumisen uhatta Vaa
dittiin ilmaisemaan Veljiensä olin
paikat. Sen pahemmin ei täällä e- 
nempää kuin muuallakaan sentään 
liene naisia fohbeltit, Vaikkeivät ta r

kaStajat täältä vaatim iaan ase Ira 
löytäneetkään. tu rku laisten  ja Ve
näläisten esiintyminen oli yleensä 
jäyseämpää kuin oman paikkakunta
laisien, joita joukon johtajakin fyEä 
koetti hiEitä.

Perheentuvan veljeksiltä, jotka 
kumpikaan eivät tarkaStajain iuttcS- 
ia otteet kotosalla, löydettiin joku am
puma-ase ja kanmiflset, ja hevosia 
vietiin  myöskin, mutta Viimemaini
tu t on nyt jo saatu takaisin tai ovat 
ne tulleet omin päin. SatkuEa söi 
myöskin useita kymmeniä miehiä, 
¡uutta näiden ruoka lu v attiin  mak
saa, arvatenkin siitä 15,000 nïkSta, 
m itä kunnan sittemmin määrättiin 
,, rotakutuina" s «yritettäväksi.

S uvannon VieraSfkoidtSsa aseman 
vieressä majaili marraSk. 23 päi
vään  aSti kymmenen punaisen ristin  
jäsentä, joista faksi Venäläisiä välS- 
kärertä. 9kämö selittivät työväenyh- 
biStyflscltä' saatavan maksun ru u as
ta y. m. punakaartilaisten hank
kimat sa iraanhm ta iattar et, jotka 
käv ivät koitolta kerran maitoa ha
kemassa, m oittivat ankarasti puna
kaartilaisten malkaa menettelyä k o l
kossa ja säälivät kaunista taloa, sota 
siEä tavutta oli kohdeltu.

iHiceuisen yhteentörmäyksen roaara 
kasvan.

Kun näin oli mellastettu 19:S päi
v ä  ja useilta isäntiä y. m. viety v a n 
kina pääVahtiin, alkoi paikkakunnatta 
liikkua huhuja että suojeluSlkuntaiai- 
sitte, jotka Vähitellen myös olivat 
alkaneet toimia hengen ja dmaisnu- 
ben suojelemiseksi, olisi tulossa 
apuväkeä muualta, Jäiden  hu
hujen johboSta Varmaankin lak
kolaisien johtaja O. SKannt 
¡liite 20 pnä klo 11 aikaan a.p. usei- 
ben muiden avustam ana otti Loi
maan asemaita veturin , jotta m at
k u s ti kurkitun apuväkeä hdfemoan.



^ohljoiiesta Päin tulevassa junassa 
,s it oje') n lal a i f ia nähtävästi arVei-
tila  jo saapuvan, k o sikapa junaan, heti 
sen afcinalle tuttua, syöksyi suurehko 
saukko punakaartilaisia pyssyt käsissä. 
riitaan  ci kuitenkaan näkynyt ja pu
nakaartin hermostunut esiintyminen 
sai senVuoklst jo puoliisi nauretta
v an  leiman.

QelfaHa 2Bänni fitte patasi takaisin 
n m te a a n  suuri joukko merisotilaita 
s a punakaartilaisia.

i n t s t e h t  paperiijchtanUn.

x S iltä  Välin olivat Soimaan ja 
ElaStaron punakaartilaiset saapuneet 
Soimaan ja  SCiaSitaton rajam aitta si
jaitsevan ©aitulan sillan luota, 
missä olivat ammuskelleet alaStaro- 
larfia ja  loimaalaisia ketään Vaaralli
sesti osaamatta, useita kilometrejä 28e= 
siikoSkette päin, a ivan  kosken partaal
la sijaitsevaan Sfttyttykyiän taloon ja 
sitä Vastapäätä toisetta puolen jokea 
sijaitsevaan paper¿tehtaaseen. äftytty- 
fyiäSsä osa heittä kiipesi talon ulla
kolle, jonka ikkunat an tav a t juuri 
hirVikoSkette menevälle tielle päin, 
joka kulkee a ivan  talon sivuitse. Soi- 
nen osa taaS, kuten sanottu, meni pa
peritehtaalle, joSta on noin ISO—200 
metriä joen toisetta puolella olevalle 
tielle, jota myöten suojeluskuntalais
ien tiedettiin olevan tulossa, p u n a 
kaartilaisten asema oli erinomaisen 
hyvin Valittu, sittä tietä myöten 
hirViikoSketta päin tu levat suojelus- 
kuntalaiset jou tu ivat täten tien mut 
kassa kamalan ristitulen alaififflsi.

Suojeluskuntalaiset, jotka matta i- 
iaan olivat Vallanneet punakaarti
laisilta Karsatin ja hirVikoSken tele- 
foPmisientraalit ja nhk olivat aikeissa 
tehbä samoin 2B#ko§(ken sentraalitte, 
saapuivat mitään pahaa aav is ta 
matta ©kmanin makkarakaupan luo, 
joihon enffitnötfet heittä poikkesivat 
r väitä ostamaan. Kuuleman mittaan

Oilisi joku faupaSsa samaan arkaan os
toksilla ollut kyttä Varottanut miehiä 
uhkaavasta vaarasta , mutta nämä 
eivät sitä ottaneet u Sko aliseen. g  a s 
kin olivat he fitte astuneet ulos kau
pasta, joukon jällkipään otteSfa Vie
lä noin 50—60 metrin päässä siitä, 
kun tt^ttyjkylän Vitutin ikkunoista ja 
nurkkain taikaa selkä joen toiselta puo
len paperitehtaalta alkoi kiivas am
munta. heti ensi laukausten parnoh- 
taessa etumaisimmat suojeluskunta
laisista heittäytyivät maantienojaan 
pitkälleen samatta alkaen kääntää he
vosiaan ympäri, toisten poistuessa 
©ikmanin makkarakaupan takaovista 
rakennuksen takana olevalle peikolle 
ja sieltä läheiseen metsään. 9Mjö 
miehistä malkasi pitkän aikaa paikal
laan, mutta Vähitellen, toinen toi
sensa jälkeen muut siitä nousivat, 
paitsi 27 Vuoden ikäinen talottifen 
poika £ ) S k a r i  Tl ä k i t u o V o I a 
28ampulan Salmenojalta, jonka ot
sassa oli am m ottava reikä ja pää a i
v an  murskana; otoksittaan hänen 
saaneen surmansa paperitehtaalta 
lentäneestä luodista.

Kuu ammuntaa oli kestänyt noin 
kymmenisen minuuttia, kahakka jo 
Hoippumassa ja paperitehtaalta jo 
liuoiksi punakaartilaisia sillan yli tien 
mutkaa kohden, syöksyi Ekmanin fuo- 
juSrakenn ukseen piiloutunut tatottis. 
poika 28ä i n ö  O j a l a  esiin, aikeis
sa lähteä toisten s uojetuSkuntaka i s - 
tent jäleSfä, mutta silloin 'syöksyi hä
nen kimppuunsa Sftyttylän pääraken- 
n uksen luona Punakaartilainen %db 
metri S i 1 j a, joka ampui häntä. O jala 
ryhtyi Vastarintaan, jolloin laukaus 
osui Siljaa otsaan, niin että tämä 
kuolleena Vaipui maantielle. Suutta 
miltei samansa silmänräpäiylseSsn 
kun Silja kaatui, sortui myöskin O- 
jaka kaulaan osuneen punakaartilais
ten luodin kaatamana.

Miltei ensi laiikanlfsiSta sortui Vie
lä maantien syrjään jokseenkin Ic&relfe
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ORäkituomolaa cräiiu suojeiuSfunta- 
J allien h-eöHÄiear, joka mi elä Piitä n ai- 
faa määnifclt maassa, kunnes paperi* 
tehtaatta lentäneet luobit lopulta 
sen ruskat lopetttmat. — Komonen 
maikasi tien syrjässä mi elä marraSk. 
26 pnä puolittain lumien peitossa, 
marfflsten ia 1) a taltta in nokfieSsa sen 
ruum iita, mutta 27 pnä se siitä kor- 
tattiin. Reki talosi jo pesti tapa Istu= 
liian jälkeen seuraamana yönä. —

Sikäli kuin kahakan näkijät arme- 
lemut sai joiku suojeluskuntalaisista 
taistelussa baaioan jalkaansa päät* 
tcöen siitä että isän dhtimisecn kaatui 
yrittäessään poistua tien takana ole- 
maa peltoa myöten. Sam atta pello l- 
la pelasti muuan suojeluskuntalai
nen maStapuoken fiimaaSta tulesta 
huolimatta käiksi homosta, joista toi* 
nen oli kaatunut, toiselta maljaa! sä- 
päleinä.

Napakastia päälsimät suolieluSlfunta* 
laisten ©aitulait sillatta saamat man- 
Uit fankuun sa liittyimät toimereipin* 
ia.

i£aiSMun päätyttyä punakaarti
laiset tankoin tutkimat kaatuneiöen 
stiojehtSkitntalaisten maatteet ja ke* 
räsimät maantielle pnbonineet aseet.

ttftäkihtomolan ja 'Djalan ruumiit  
miruimat maantiettä seuraamaan päi* 
mään puolille päimin, jolloin puna* 
‘kaartilaiset ko:rijasimat ne ma imai S ta
lolle. Siljan ruurniS mietiiit fjeti tais
telun päätyttyä pois.

p u n a k a a r t i la is e t  saam at lisää souf* 
koja k u r u s t a .

Safkolaisten johtajat £ .  S ä im i ja 
tr. SuSsila riensiimät, kun punakaar* 
likaisten puupia alettiin) yhä 
iarntdilkaammin maStuStaa, Soi
maan asemalle maatien sieltä pais 
kalla junaa Turkuun. Kuljettaja kyl
iä maStnSteli, minkä osasi; mutta 
kun maatijat olimat pari kertaa am
puneet ilmaan, täytyi hänen snoStua

ja läpteä matkaan klo lii tienoissa 
ma r ra Sk. 21 pnä.

h u rjan  metakan jälkeen £ur un  it
se matta saimat loimaalaiset ja turkit» 
laiiset punakaartilaiset ja beibin liit
tyneet mcuäläiset haltuunsa helisin» 
Uin junaan aijjotun hneturin, johon 
kytkettiin jolkitncn mattnit, ja tuo 
noin 300:aan nousema miesjoukko 
töiksi fuitXaruiSkit tinkanaan Soi* 
maalle, milhin se saapui illatta klo 7 
tienoissa.

SÖiselafiu yksi uhri.
(röettälkcinottiinii eimät ,, Soimaa n 

Ssonfmihan" uhrit mi elä loppu
neet. Varsinaisia joukkojen mälisiä 
ybteentörmäyisiä ci. kyttäkään lenää 
tapa 1st un ut, mutta ihmishenki meni 
sentään micläikin. Kun näet marraSf. 
21 pnä k u ru s ta  saapunut „rankaisu* 
retkikunta", tai ainakin osa siitä, 22 
Pnä oli saapunut noin 12 km. Soi
maan asemalta M a Star olle päin si
jaitsemaan Semälän kylään Ija siellä 
oleman ¿purrin talon isäntä ja tämän 
tmäpäni yli 20 muotiaS poika S a n 
u e  © u r r  i näkimä.t retki
kunnan tuikoin, läbtimät be pake
nemaan, samoinkuin täloSsa ollut 
Reitalan Mattisten isäntäkin. Retki
kunta, jossa oli sotittaita mukana, an
toi ma rokit S la lika niksi a ja  kehotti pa
kenijoita pysähtymään, 'mutta nämä 
jatkcimat matkaansa kobben lähellä 
olemaa metsää. Silloin ammuttiin 
retkikunnasta — . mikäli kerrotaan, 
ikunlarniSfutta :— sillä scuraulksetta 
että Sanne ©urri maipiii kuol
leena .maaban, muut toiset päälsimät 
pakenemaan. Ruumis, jolta kerro
taan rnicbyn saappaat jalasta, makasi 
kaisi muoroikautta pellolla, kunnes se 
lopulta korjattiin.

ta p a u s  maikutti d u rrin  nxtnhnk* 
seen niin järkyttämäSti että hän pii* 
leSkeli metsässä kolme päimää ja mie
lipuolen tamoin pyrki pitkän aikaa 
yhä ebetteen sinne takaisin.
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Kuu näistä pirrnunpäivistä -ei 
näyttänyt loppua kutevan, Vaikka |i= 
tä miepeStä iniepeen to ivo ttiin  ia 
puputtiinkin kummallakin puolen, te* 
>fi a [otteen tässä supteeSisa fitte Mesi
kosken puoletta marraSk. 23 pnä o- 
situSkaitpan joptaja ©. ©etteVaara, 
■.puoluekannaltaan f osia li S ti, joka 
kääntyi leipuri M ännin puoleen esi* 
tyksettä 'että .foetettaiifiiar saaba sovin» 
to aikaan taistelevien puolien kes
ken. ©ra ©elleVaaran kutsusta ko
koontui sitten paikkakunnalle jääneis
tä porVarittilista ypbeksän penkilöä 
myöskin vielä. 23 pnä Äänsi* 
Suomen £sake=®anl!in Soimaan font 
toriin asiasta neuvottelemaan. So- 
-puffijt päästiin je Haisee n tulokseen, et
tä Valittiin neljä penikiiöä kaksi por
v arillista  ja kaksi punakaartilaista, 
joiben dii määrä koettaa kutsua ko
koon suojeluskuntalaisia ia saaba neiu 
vottelut alkuun. porvarillisista v a 
littiin tapan nelimiehiseen komiteaan 
insinööri £purincs ja niaanViljeljjä 
voitp une n s eikä p u n akaa rt i 1 a tisiSk a
©ette XuruSta ja työmies D jän en 
Soim aatta .. .

iSasnoüpin aikoipin oli „vattanru- 
mouSkomitean" toimesta näkyviin 
paikkoipin Soimaatta ja 2liaStarptta 
kiinnitetä) julistuksia, joista kävi 
iclVrtte, että sosialistitkin puolestaan 
to ivo ivat loppua näitte kaupun päi» 
Ville ja o livat Valmiit neuvottelui
hin. '

toivom ukset otettiin Varteen ©ir- 
ViikoSketta, ToSifa puolisen tusinaa 
miestä kokoontui asiaa poptimaan 
Pastori i©. Kaukdvaamn UIo Nîapla- 
mäkeen. tilaisnubeSsa oltiin kysy- 
mpikseStä eri mieltä, mutta tnlcS oli 
että „toattankiunouSkomitean" lu v a l
la saatiin pitbelimetta tiebuStetta, 
mitä asiasta muitta puolin pitäjää 
ajateltiin. M in  saatiin tietää, että 
Mesikosketta faupanpoitaja ©. ©ette*

Vaaran alokteeSla oli Vireittä sammu 
laisia paukkeita. Wipicctfkiin oli siellä 
kokoontunut 3 „porvarillista", joi- 
ben lisäksi tuli ©irviifoSkeifa 3. „Nau- 
Paneli)!oiia" suunniteltaessa oltiin yk* 
simiclisiä siitä, että pääVaattnutksia 
olivat kuuben punakaartilaisten 
panttivankeina olevan kansalaisen 
Vapauttaminen ja  turkulaisten ran- 
kaisutetkcläisten poistuminen paikka
kunnalta. ©Istoja menit esittämään 
punakaartilaisille pra ©etteVaara. Ne 
pykjättiin.

rSamatta kuin pra ©etteVaara toi 
tämän kielteisen vaStanpsen, oli Päl 
neliä mukanaan myöskin Vastapuo
lien Vaatimukset. ,Nie o liv a t: 0  u aje
lu Skimt ai ai Sten on luovutettava a- 
Iseensa, jolloin peibän ja so
sialistien cbnSkajat ypbeSsö päät
täv ä t niiben Vastaisesta käy
töstä. S n  ojei uSkmnt ala i Ste n on 
annettava kannatuksensa punaiselle 
senaatille. ©lintarVefautakuntaan on 
v a litta v a  sosialistinen enemmistö. 
Nykyinen nimismies on erotettava 
ja poliisilaitos m uutettava miliisi®. 
„SaptarilaartilaiSten" on1 mdksetta- 
Va 15,000 matkikaa „sotaveroa".

Maikka „porvarillisten" ebuStajiS- 
ta, joitta ei ollut kenenkään valim it
ta, näytti toiVotkoimaita Iäptcä tä l
laisin epboin keskustelemaan raupaS* 
ta, päättivät pe kuitenkin 9-mtepise- 
nä joukkona mennä MesiköSken t. y:n 
talolle. Varsinkin, kun peibän turVai- 
lisnubeStaan oli (uVattn Vastata.

N eu vottelut piittä 24 p vää  Umdaan.

„4 0 0 r a t s u  m i e S t ä  t u l o s s a ! "

Neuvottelut siellä aloiti _ turkulai
nen punakaartin joptaja 5rifk, epbote 
taen 'keskusteltavaksi siitä, kuka oli 
syyllinen siipen että tilanne oli nm o- 
boStunuk sellaiseksi kuin se nyt oli. 
Vastapuolelta puomautettiin, että 
siitä keSkuSteTtaeSsa ci päästäisi mi-
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ginikään positiivisiin tiuloifniin, ja ni
loin päästiin lopulta asiaan. Ettutta 
tuhkin oli iunnoEiseen allfunn pääStp 
sfurr Piti>eiira 'joi noin klo 1 ai oi Sf a 
pöEä. i®. ÖuSlfila rienlfi Vastaamaan. 
,,3 :t! 3 t!  — Siaiifusjaifo? — Hpbk3 
käävätkö? — (£i kuulu mitään. — 
Llpt ie katkesi!"

Riitta arm ias sitä metakkaa, joka 
mjt sontipi! kaikki punakaartilaiset 
hölkkäsivät ppStppn fiepatcm käsiinsä 
seinien nojassa olemia aifeitaan. f o 
lkit puhui ensin nbbeStä ratsusta, mut
ta pian niibeu kuku oli nouSfut 
400:aau! SiEoiukoS „porvarit" sai
v a t  kuuEa lunniansa! „-Heti f un pk- 
itikin lauikanS pamahtaa, olette te 
idfAlinen ’kuoleman omia!" ^uu te t
tiin vastapuolen neuVottekijoiEe ja 
aseet ojennettiin J&eitä kohti jantaEa 
kun portaissa tai ntibeu uHkopuoleEa 
joku komensi miehiä fmilatniskttn 
ääreen i. n. e. Koetettiin pctEe vaS- 
kata että ioS täSfä olisi fpspmpS jos
ta in „porvarien" VehkeilpiStä, niin 
minä ibmeeEä neuvottelijat lainkaan 
olifimat uskaltaneet pailaEe saapua» 
taan. Ebutta siitä ei ollut apua. Örisi 
selitti että lafflfi „porvareista" Vau- 
aitaan", nim. uiimiSm. äöaEimfoSki 
ja maaitvikj. Spikt, jonka viim em ai
nitun talot Vielä poktettaisim, niin 
että isän lätyt in Loimaalta kepptiker- 
j äkäisenä.

-tässä äärimmäisessä sekasorrossa 
ja kamalain luiskausten korvissa soi- 
beSja nämä phbeksän „porvaria" 
kirjoittivat nimensä 'sosialistien v a a 
timusten aEe, huomauttaen kniten- 
Iin, etteivät ise oEeet kenenkään v a l
tuuttamia.
IfSämaEa Valittiin 2 mieStä kum

maltakin puolen koettamaan päästä 
Phtepteeu suojeluskuntalaisten kans
ia ja iälhbettiin ilo  3 aamuEa EklaSta- 
roEe, sieltä 3S ampui aa n ja lopulta 
Huittisiin, missään tapaam atta suo
jeluskuntalaisia. Sopulta päästiin 
pbkepteen Hnitti iiSsa eläinlääkä

ri isolsn Gngäatsiin kaitSsa, joka 
vuorostaan tapasi joitakuita jnoje- 
luSlkuntalaisia, mutta nämä e ivät fi- 
toutuneet _ luopumaan aseistaan, 
Vaan ilm oittivat siinä fubteeSsa me- 
nettelevänisä kuten muuaEäfm l u o 
messa tnEaan tekemään.

„EHaSiaron Paul)a".
iEftarraSkuun 24 päivän lii

kana1 EilaStaron majatalossa a!lo- 
ketuiSta neuvotteluista ei oikeas
taan tuEut mitään. tOiutta f.unnun» 
kaina 25 pnä samassa patikas
sa neuvotteiuja fitte jatkettiin 
iltaan aSti, joEoin lopulta päästiin 
tukoBfiin ja saatiin aikaan rauha niin 
ispvin Soimanseen kitin lähikuntiin
kin näfsben.

itehtpjen sopimusten
nutikaan Soimaan suojeluskunnan oli 
marraSk. 28 päivään mennessä luo
v u te ttav a  kaikki aseensa tpöväen 
järjestöjen Ivostaan, kunnes fitte 
molempien puolten ebitStajat päät
tävät niibeu kohtalosta; elintarVe- 
laittakitnnaSsa on toöVäen saatava 
m ääräävä asema ja „porvarien" e- 
buStajat sitoutuivat Vaikuttamaan 
siihen suuntaan, että kunta suostuu 
maksamaan Soimaan sos.-bem. kun- 
naEiSjärjeStöEe 15,000 mk. tiiiVcl- 
VoEisuutta Vastaan järjeStpfsen til= 
läpitoon.

Samansisältöinen sopi m n S tehtiin 
'StlaStaron suhteen, jonka „paltfVerot" 
kuitenkin nousivat vain  5,000 mark
kaan.

s K p n m r i H s s t i t a  i t u *  

f a i p f i t

Ä a ff i  n u u k a a ,  p$t)9 inpU eU )iä ,

Sakko-viikon perjantaina crfoi 
Kiukaisissa tpöväfeä luikit* sm#ois-



s a U itellen iyömäen tuloa koi)ti. 
VäuHv.xtaina rupesi liike io Saamaan 
hcrmoduneen luonteen. stM)eIinkeS- 
kuSafemat mallattiin ja puhelinten 
dmiSkajat eitettiin koneitaan käyttä
mältä. ^unakaartiflsi nimitetty buli» 
gaatti joukko marssi lippuineen rääiky- 
en ia hoilaten ympäriinsä piltin tei
tä, kylästä kylään ja talo lta  taloon. 
Suukossa oli myös menäläisiä sota
miehiä, jotta kuitenkin näpttitoät ole
man y(fsity isinä ja aseettomina.

ijDforraSik. IS puä tähti*oät Kiit- 
faiSien punakaartilaiset, joiben enem
mistö on mafinaiseSti ilkitöitä bar- 
ioiiiamaa bulinaanijoulk.oa, etsimään 
aseita. llkknnn lähdettiin ^anelian  
Saarenmaan kulmalta. Earnupäimäd 
la 10 seuiumiSlsa meni noin 20-mie
hinen joutiko m.m. torppari g  r  a n S 
U  o r M  u  n b*& a p a n t s i l l a n  a- 
iuntoon A neliassa ja maali aseita. 
Ztorblunb antoi erään suulta labat- 
taman Unssyn. ^äbän  ei tyydytty 
loaan maaöittiin bromningia, jonka 
.sftordTund ilmoitti aikaisemmin omis
taneensa mutta jo myyneensä. £>änet 
julistettiin mangituiksi ja m äärättiin 
.Seuraamaan joukon muassa taik o- 
kanSliaan. 'Sinne mennessä lähti 
tääsoufkko llotiraäen torppakulmaEe 
ia jscordiundia jäimät saattamaan 
torpparinpojat P issitä ja  sPihala, toi- 
telia haulikiko ia  toisella bromning- 
niStooii aseenaan. Skoin 4 kilometriä 
kuljettua ampuimat m artijat Skord- 
iundin, mennen haulipanos takaa
päin niskasta sisään. Safkclomitea 
on tehnyt nimismiehelle ilmoituksen, 
ettei murha on tapahtunut. HEurha- 
tulta Anastettiin taskusta kello ja 
rahaku^taro, jotka kuitenkin saman 
oäimän iltana lähetettiin murhatun 
kotiin. sEuumiS on miety leikkauS- 
hu aneeseen.

M urhattu  g ran s fSkorälund oli n. 
40-hjnoiiaS, naimisissa ja 4 lapsen 
isä. ® n  oli erinomaisen kunnon 

ihititera ja  tai taloa töihin. sRyö-

märuoaEan uhrina kaatui näin par
haassa iässään perheensä tuli, uuras 
la taidokas maanmiLjefijä sekä kaik
keen kästemä työmies ja kelpo kansa 
lainen.

SEoSmotjoufko kuliki ympäri ^ane- 
lian kylää, mangiten eri henkilöitä, 
nk. m. maantoiljeliiät SkeStori Suu- 
selän ja Skiilo Sso- S a Ukkola n.

DkyöStöretfeä jatkettiin kolo m ar
rasko 1 8  p. .isäntien ja heibän täy
si-ikäisten poikiensa ohi in oi He asetet
tiin  brottmingeja, jolpa puolisen tuisi- 
naalin miestä kohöen, ja lisäksi hau
likkoja y. m. ampuma-aseita ma Sten 
rintaa ja  selkää sekä maaöittiin lait
tamaan aseita huolimatta siitä oliko 
aseita koskaan oEutkaan. StoSmouSta 
eri paikoissa jatkui myöhään iltaan. 
tfHo 8 aikaan iEaEa saapui joukko 
to im iston  torppaan, joSsa torpan 
omistaja, kunnan esimies S* @. ¿oi- 
toisto sattui tulemaan pihalle. ®änet 
lyötiin heti maahan. S iin ä  makaa
mana häntä rääkättiin Potkimalla ja 
hakkaamalla pyssyjen piipuilla ja tu 
keilla. karsinkin masemrnan silmän 
seutu ja  nenä omat saaneet iskuja ja 
ruum is pahoja ruhjemammoja. 
Myöskin hampaita on irtaantunut. 
Sam aEa uhattiin lisäksi mielä am 
pua, ja kymmeniä pyssyjä oli täh
dättynä häntä kohden, mutta kun uh
ri oli .huomauttanut olemansa yksin 
aseettomana, iäkkäänä miehenä Xjei- 
dän täisissään, niin otimat rääkkääjät 
itsdkin omaa tekoaan hämet-en pois
tuneet, saaben manhuS toistaiseksi 
jääbä herätin.

to im iston  toPpaSta meni ryhmän- 
lait ma Sai hiaU ja Köylypotocn kyti in, 
jatkaen samaltaiSta menoa ainakin 
Ilo V?2 aSti yöEä tunkeutuen lauma 
asuntoihin meEaStamaan ihmisten 
nukkuessa.

jä rje s ty s  joukossa oli mitä keli- 
noin. jo h ta jia  ei toteltu. ®ctfo hu li
gaani joukosta, noin 60-päiseStä, oli 
suurin osa aseStettuna pääasiaEiseSti

-Is

i



panlikoittn io metftäSipSkimääreillä, 
soria olivat gpbeltä ja toiselta 'saa* 
neet rgöSteipffi. Kim  täm ä lauma 
meni puoneisiin, tunkeutui lisään ai» 
m  Ä  joukko ja kaikki mitä 'eteen 
isattur mgflättiin plöSataisin. 
siä pi Pakettiin ja  paalittiin kanSli» 
aan. Maisiakin apbiStetttin ainakin 
osaksi, mrömefllst mielii 20 pnä, jolloin 
Päipptettiin S ariin  talon emäntää.

punakaartin! toiminta jatkui eri 
paikoissa koko 19 pn maSkaisen pän. 
(rtkkifän ta lo ja  Saipton kpfäSsä 
maabiitiin m. m. avaam aan piironki, 
ja 'kuu tämä teistiin, anasti joukko 
siektä noin 000 mk. rapaa.

19 pnä kierteli joukko ebettecn pm» 
pärt pitäjää, kopbeflen ipmisiä mi
tä Taaimmin ja ltpkaillen että kaikki 
porvarit tapetaan.

19 pn iltana ^anelian  tpomäen» 
r/pbiStpikseu talolla m urpattiin mc&» 
ti mestari n Vaimo S e mi p i  Star» 
n i o, maikka turm a iapaptm totin 
mapitta onlaukaukseSta. ai ni tt u n a
iltana oli sanotulla talolla ipailtit, e» 
tästä anastettua broVning^piStoolia. 
ukseen anastajan tarkoitus oli näipt» 
tää saalistaan tpömäenppbiStpffen 
talon VaptimeStarille, m utta pistooli 
laukesi ja kuuta tunkeutui VapämeS» 
tarin  Vaimon rintaan tullen selästä 
ntoS ja mennen talon seinään, kuo
lema seurasi peti.

»G tifiun n iittm it  

S D r t t i i S s i .
Ŝ 8«ttaiaattilaifet ja f o tilaat 

„fttaboba^oliielmaa 
totcuttamaofa*

(glämä SprmääSsä ja SöammalaStia 
oli lakon aikana sangen raupatonta. 
kansalaisten v ap au tta  ja pksitpiS» 
omaisuuben koskemattomuutta loit» 
kattiin mitä tärkeimmällä taVafla. 
£>eti lakon atettna saapui Kiikasta

juuri sotaväen o(s a St o Sam iuaiaau, 
mukanaan paitsi tiimäärejä kuuta» 
ruiskukin. K ivääreitä täpttt-nxit sit
ten ppVäkseen vuoroon sotilaat. 
Vuorooni ’äöammatan putigaanit. Ko
dit arfaStuksi a toimitettiin oireitten et» 
stttnän toar joit a miltein joka talosi a- 
ia  fmonia penkilöitä pibätettiin ja 
skuletettiin tpbmäentafolle, soSsa pei
tä  pibettiin ifetä1 pitemmän, ketä lp- 
pentu tän ajan vangittuna. Säärtä 
tarkastuksia toimitettiin m. m. ten» 
raStaja Komeron luona, jopon epäi* 
Ipfset 'erikoisesti o livat kopbiStuneet 
sen touoiksi, eitä pän on toiminut tuo» 
seinSkitnta-asiaSsa, pastori 0otoian» 
ttaan luona, posteljooni Ojasen tuona,, 
joka samalla toimii poliisina, ja otct» 
tiin  pän että pois pänen reVcflbettnsa, 
•eläinlääkäri OcpVinbtilla^ ja  nimis
mies kalskeella, jotka kaikki Piimät 
ainakin jonkun! aikaa pibätettpnä. $f- 
seita ei tuonnoHiscStiikaan löpbettp. 
lOeu sijaan kpllä erinäisistä paikoista 
töiptpi brVoesin eitä, mitkä kpltä ke!» 
pasivat tarkastajille, joina toimimat 
sotilaat ja  punakaartilaiset ppbeSsä. 
tä lla ise t tapaukset peräktimät suun
natonta kaulpua etenkin mainioissa 
ja  fapsiSlja, sillä tarka S tulisia toimi
tettiin  öiseenkin aikaan, näptämästi 
tarkotuksella. Hionet naiSpenkilät o» 
matkin petäStpkseStä sairastuneet, 
hapsia oli kauppalasta läpetettg 
kaupint päivien ajaksi iprjäseubnitte 
pitäjään. !

IKun sotamidpet, jotka ilmeisesti 
oli saatu paukutettua liikkeelle tdfaiS* 
tuilla jutuilla suurista asevarastois
ta, pubmalsiimat, että tarkastukset ei» 
b ä t  japtaneet mipinkään tulokseen, 
perätti se peiSfä tpntpmättömppttä, 
ja kun pe rupesimat palaamaan ta 
kaisin, kuului tpptpmätkömlppS^ mat
kan tuloksettomuubeSta olleen ilmei
nen suurimman osan feSknubeS'a, 
pnpum atta niistä, ‘ jotka oXttoat on
nistuneet pupaitamaan taSkmpinsa 
kultakelloja p. m. i. kalleuksia joita



V ö p in  ‘p ä v is t  u se im m is t a  p a ik o is ta ,  
toim ia olit ta rfa S tU u s ia  to im ite ttu . 
tö rä S  n r itp S ,  jo S  s itä  o lis i o llu t  
to im it t a m a s sa  p ie m a n  p a re m p i m ie S  
litr.n m u u a n  „ n p ln a ii ia in e n " v e 
n ä lä in e n  so ta m ie s, o lis i t o i *  
n u t  m aksaa  ip m iSp e u g e u . © tä ä n  
su o n ta ia n e n  fepiotuiflseSta a m 
p u i  n ä e t  m u u a n  so ta m ie s  S p t v ä ä n  
a sentaua  laukauksen  a sem apa au liitpa  
topiti, k u itenka an  osaam atta. lW i- 
'tä it  o n  ie  t r  o f tn, esi i n tn i  S p t V ä ä S s ä  
(ja 2S a n rm a la e m  e r ila ise n a  n ip o t t a ja 
n a  j-oukosen feSkuubeSsa  m u u a n  etu 
ti n  en k a n sa k o u lu n  ope tta ja ta r ’ H e l
s in g is tä .  ^ u r ik a la itu im e n  ja  H u i t t i s 
ten p u n a ise t  V a l i t t i v a t  m a m m a la liaU  
dible tu o n  tu o s ta k in  V ä p ä lu fu is it u t -  
ta a n  ja  a fe itten p u u te tta :  S n t v ä ä S s a  
t e p a it t iV a t  pe itä  V a i n  f  äitymään, t o i
m een, ku ivaten r u n s a a n i  apitim iepiä 

ja  asetta.
12-dMo a io t ett i i n  ¡^ n m m a ta S sa  

m a r r a s k u u n  i 5 p ä iv ä n ä  su lkem a lla  
kauppaliikkeet, la  f c u o  4 a l la a n  
i lt a p ä iv ä t t ä  la Ä a la ise t  R o t iia ib c n  a- 
V u u a  V a lt a is iV a t  p u p e lin ke S fu Sa se - 
m an. Kettio 8 ittatta sa a p u i p a if f a *  
s iin n ä tte  sa ta k u n ta  a s e t e t t u a  soti
l a i t a  m u ta n a a n  k u u Ia ru iS k u ,  am b it- 
la n S s iV a u n u t  ty. m. sobaS sa  ta  t  V i i t a *  
1ma t a v a r a a .  ^ a p jM Ia S sa ,  soSsa  on  
m a jo ite t tu n a  S t y r v ä ä S s i i  o lem a sota- 
m äifi, a se Ste tt iin  p a ik k a k u n n a n  p u lt -  
g a a n it ,  sotka jä se n if ir io iS ta an  
p ä Ä ä e n t  lu k e u tu iv a t  J ä rje S ttyn e e * 

¡seen tp ä  V ä e s tö ö n . h ie l t ä  täp * 
t i n ä in  fO fo o n  saatu  200 penkea 
•käsittävä s o u K u e  fo p t i  S a m m a t e in  
f a  n p p a la  a . S e r  V e t u l i  a i S  laulauifisia
a m m u t t i in  35B a m m a Ia n  sillatta. 'liio in 
40—50 iau fan iffeen  v o i t i i n  erottaa. 
® a iW ,  j o l la  e iv ä t  k u u lu n e e t  p u l i -  
a aa n u a in e flf iin ,  v a n g i t t i i n .  sPa ijon  
Catit arkaStitiflsin f o lm it  et t i i rt, _ sa m o in  
n ibä ipksiö . U se im m a t  pibätettytStdi 
p ä ä s te t t i in  ku ite n k in  so  seat raa toa  n a 
n ö n ä  V a p a ik s i  K o k o  t a lo n  a ja n  P id e t
t i in  v a n g i t t u in a  e lä in lä ä k ä r i

ocpsminöt, ruununVouti <3ttybman, 
maa n Viis. Huutlflka, talott. poika 
SranS Seppä ja tilallinen CsSko 
Iin. 1

'itu n ruununvouti Hr n o ¿fttyömau 
nim. luuli tapahtuneista Vangitse 
niisistä, täpti Isäin £tyrVääseen kai- 
iiouttaäiseen toimennuSkunnan pääl
likön luovuttamaan vangitut suo 
valaisten viranomaisten puoStaan. 
Saabalfseen SprVään asemaita venä- 
■jänlielen taitoisen peulilän tutifik- 
(enlfa, poikkesi l)än ensin sinne. 'Äun 
tän ppfsäptti peVoisensa asentatte, pii 
I itti panet ja multana otteen pottiisi- 
konstaapelin jouJflfo punakaartilaisia. 
Vaatien peiitä aseita. 'Herra 3ftyb- 
mantua ei ottnt mitään asetta, sota- 
Vastoin konstaapelini oli luovutetta
v a  revolverinsa, silta sotilaSfiVää- 
reittä (Vanhoja 33erbaanimauifia) 
aiseiStetnt huligaanit ojensivat pisti
met ja revolverit upreianfa 'fcjpt; 
utin että peitä pmpäröi kaikkialta oi- 
le a murpa-afeiben muuri.

'KäSlettpään puligaanelia kolmasti 
tain nimessä 'paijaa utuinaan ja puo 
mautettitaan peitä Virkamiehelle keh
don VälkiValtaisnuben seurauksista, 
sai per ra joUkon pieman säpsäptä- 
ntään ja Vetäptpmään talaisin, joi- 
toin Isän Vetäptpi ase matakoon. S ä i
löin k)än kuitenffin piiritettiin samat- 
ta taVaua luin äSlenfin. vvllkuen. 
-eittei tali npt enää merkitse mitään; 
inliStilVat papantefisät perra 3ip;b= 
ma n i n v  a n gituki t j a iilmoi tt i Vat Vie - 
toäntsä isän et Helsinkiin tuomitta
vaksi. 9 c iin tep ti intin, mutta maila 
päättpi kuittenlin Sampereeue sopon- 
lin  punaisen terrorin sikäläisistä 
pääkortteereiSta, m-iSlsä perra H. oli 
Vangittuna tanVauitaiSta sunnun
tain ittapäiVään, jouoiu pänet Va- 
'paattettiin seuraaViSsa olosuhteissa.

Sunnuntaina marraSk. 18 o. aa- 
inuua piti Vangitun asia ,,otettaman 
esiue", ja hänet vietiin  jonkinlaisen 
vauanfiitnoltkseuisen tiromi oiStnimen



eteen. S iedä hän näki osatomerei- 
naan m. m. talodisen Mäkelän ia  yli
oppilas Kimikarin Suoni emeittä, mut
ia asian käsittelystä ei kuitenkaan 
[idä h e tM ä  mielä tudu t mitään. Sen 
sijaan se otettiin taasen myöhemmin 
päiimädä esille, jodoin herra SE: de 
ilmoitettiin että häntä maStaan oli 
ilmennyt komin „raskauttamia 'seik
koja''. Kuulustelun kestäessä sai sit
ten „syytetty" hyrniu hamainnodisen 
käsityksen punaisen terrorin oikeuS- 
menetelmiStä, jotka — puhulmaäa3 
ka an siitä että niiltä ei tietysti moi 
oda mitään yhteistä minkään entisien 
oikeuSmenetelmicn kanssa — näptä- 
mäStilkin tahtoimat riistää alBkeedi- 
sommankin oikeuSturma n syytetyltä. 
Kämi nim ittäin ilmi, että „tuomio- 
istuin" aikaisemmin Pii „syytetyn" o- 
leimatta saapumilla kuuIuStedut nel
jää todistajaa, jotka oliimat kertoneet 
SE: n ihmisiä uhanneen ampum a- 
asecda monessa eri tilaisuudessa, 
miimekit mamgittaeSsa, jodoin, kuten 
jo sanottu, hänedä ei asetta edeS ol
lutkaan. 2EonI)ijärmedä kumminkin 
uhkaisitte, maStattiin tähän. ¿tämän
kin mäilleen herra SEybiman kielsi ja 
huomautti, ettei hän anna mitään 
armoa sedatsidc todistuksille, jotka 
annetaan hänen olematta niitä kuu
lemassa.

Säähän „tuomari" huomautti, ettei - 
«Jät entiset la it nyt enää merkitse mi
tään, mutta noioStui perusteellisesti 
herra SE:n huomautuksesta, että moi* 
icda menetteiydä -riistetään syytetyl
tä mähässinkin oikeuSturima, meboten 
jam ada niihin oikean lain kohtiin, 
joissa säädetään ankarat rangaistuk
set sellaisista mälkimaiH aismIlk siSta, 
f  oi ben alaiseksi1 hän kansalaisena ja 
mirkämiehenä oli joutunut.

tä llö in  jo „tuomarikin" ruipesi 
myöntdldntään tyrmääfäisten „tome
rien" menetedeen [apsediscSti, minkä 
jälkeen hän rupesi sominnon hieron
taan nähtävästi hymrnkin peläten

kätken tapahtuneen seuranftu«. &eraa 
döydmankin puolestaan antoi armon 
köybä oikeudesta ja lupasi puolestan 
sa jättää koko asian sideen, minkä 
jälkeen „oilkeuS" ju listi — „nahka- 
päätöksen" ja laski mangin mwpaaksi.

Siorntiit ja £apen knintida

saimat aseiden etsinnät fanini- 
Ia täydellisen roSmauksen luon
teen. S iedä piimät menäläi* 
set sotilaat kaartin enemimi»- 
tönä. Heimosten kanssa M ettiiu  ja 
minne poikettiin peitä maraStettiin 
rahaa, maatctamaraa, kulta5 ja hopea- 
esineiltä y. m. föhtnisiä pahoinpidel
tiin törkeädä totoa da , m. m. Ol i 
maaumilj., pankinjohtaja k a a r n e  
,3 n n n i l  a räälkkäyfsen johdosta jion--* 
kun aikaa mitot ecu omana. ®äneltä 
pää ja kädet ruhjottiin. Rääkkäyksen 
to i mittimat m e n ä  il ä  i s e t  s o t i- 
l a a t  y ö l l ä  h r a  3  u  n n  i  1 a  n 
kotona, suomalaisten mi eteliä yllyt
täessä. Useat suomälaiiset kulikimat so- 
tiitaSsinedit pääda) ja  kiimäärit olada.

SIEarraSk. 19 p :n  maStaisena yönä 
klo 12 ajoissa hyökkäsi nim ittäin pan 
ikinljohtaja 3 :nnuilan tilalle noin 70 
huligaania, joiden joukossa oli M - 
misenikymmentä mc nä Kiistä sota
miestä selkä kymmenkunta sotilas 
pukuun pukeutunutta suomalaista 
huligaania, kaiktda aseina kimäärit 
piStimineen sekä remoifmcriit. Soukka 
piti talon ympäridä hirm uista mete 
liä; Uhaten särkeä cftoct ia  akkunat. 
Kun omi. omattiin, hyökkäsi koko soul 
ko isissään, tunkeutuen tuota pikaa joka 
huoneeseen, ^ankinjphkaja Junn ila  
ja  hänen maimonsa pakotettiin non 
Jielmaan muoteistaan, m utta heidän 
ei kuitenkaan sodittu pnkea maattoi 
ta ydeen. Kaikkien muiden talon asu 
kaSten oli pysyktäfroä muoteissaan.

3 a  sitten aikoi m itä perinpohjaisin 
sa tuhottomin „kotitarkastus". 
3nnni'fa pakotettiin omaamaan kaikki



iaaipk ia laatikot, joiben ¡jiiiäGps pen» 
^ oltiin ia pe id elit iin pujanpajan pm» 
oäri juoneista. äft. tn. panikinjolptaja 
buumikin ipöpuoneeSsa levitettiin 
ifofla kirjasto ia arkistoi lattialle, jo» 
im i fiten muoboStui noin puolen 
metrin paksuinen kerros liri oja, 
karttoja, aifiapapereita, i. n. e. 
mäin' M an  Päällä ia keskellä sitten 
JarkaStajat" kävelivät rapaijine 
saappaineen, koettaen niin polioin 
tu in  mapboGiSta liata ja sotkea f a it
ki. keittiöstä löpfiVät roSVot pari 
maisiifanpaistia, totia sö ivät kantaen 
luut eöeGämainittmtn ipöpatoneeiseen 
kiri osien keSikefte. SftainiihtSja puo- 
ueeSfa oli sitten seuraaVaita aamuna 
nälptäitöä-nä mitä snruEifin kuva n ä t  
Oen roSVojen n Vi S tp SVipoGi j uu öe S= 
ta.

„itatka St uksen " feStäe Sisä i non nai * 
lifeäti .Varastettiin kaikki mitä main 
Voitiin mukaan ottaa, ruokatavarat, 
vaatteista, i. n. c. karsinaisia arvo- 
cfineiifcä e ivä t rosvot paljoakaan saa
neet, enempää kuin rapaakaan, mutta 
sen siijaan joukon erittäin arvokkaita 
muistoesineitä. Sir. m. katoisi eräS 
suuri popeinen muistoinpa, jonka 
eräs suVun kantaäjä oli saanut V. 
1760 oEeSfaan Ohioksi Sja Valtiopäi
villä . Pikeensä nousee rosvojen ma* 
vastoman omaisituben arVo 1,800 
markkaan.

Rankinioptaja Ju n n ila  joutui ta» 
paptuiman aikana, niinkuin jo ebellä 
IplppeSti mainitsimme, mitä inpotta- 
vim m an papoinpitelpn efiueekji. ©ä- 
nen kimpussaan oli aina parifpntmen» 
tä mieStä pistimet jojossa ja kaksi 
mieStä piti revolveria panen op in töil
lään. Siioiksi aina kalisi .mieStä fer* 
raGaan koetti „pepmittää" pro Sun* 
nilaa nyrkeittään minkä d p tiv ä t ja  
jaksoivat. SBäliin aina ,/Voibettiin" 
fiVäärin per ättäki n.

kam ana pönä käVtVät nämä ros
v o t pastori Salokankaan luona, jos
ta varastettiin  rouVa Salokankaan

katteubet, tapat feiä pastorin tulta- 
kello. ©ritpisempää papoinpitetpä ei 
täällä partioi teit n.

« I l l n i p i a .

Äfcib e u ajt&3ti*£fia 
h ä v i ö t t ä .

SOplalisissä alkoi suurlakko vaSt« 
marraSk. 17 pn iltana mpöpään. Sat* 
koikoimitea eli paikaEinen pattanku» 
mouSkoimitea asetettiin jiEoin kun 
läpetpStö o*Ii palannut p o ris ta  oV 
jeita saatuaan, ©lintarvelaittalfnn 
nau kanslia muutettiin maEankumo 
uSkanSliaflfi. SBeriilaarti oli aikaisem 
min perustettu ja sen toimintaa jä r
jestettiin Wkä lujitettiin.

18 pn a amuna klo 10 Xäpti jo itki# 
liikkecEe pakemaan porvareilta asei
ta. Skoin 20-päinen joukko kierteli 
kpläEa jolstojinaan S .  Koivumäki, 
S . Puro la ja -S. Lönnqvist, (Susi 
mainen upri oili kunnankirjuri i^Vat 
Skitmmorin, jolta anastettiin revol
veri ja panen luonaan jäi lp teit* 
nuorisoseuran teatteritikan, ZlMiijn 
konst. S .  Scpbotta riistettiin  sapeli, 
rdVoiVeri, paitlikko p. m. KaikiSs« 
(Sllafflplän taitoissa fäpiiin ja saatim 
jaatiiksi muutamia pautikoita ja mui
ta ppSspjä sekä sapdleiita, jotka pa
remmin olisivat sopineet jonnekin, 
mujeoon.

^iikplän taioiipin ei 18 pnä ropiset- 
tu  käpteä maan lykättiin niiSlsä' käpn» 
ti 19 pvään, jolloin joukkoon saatit« 
IijäBsi loisiiaijoen ja  tam pin  reser
v it.

19 pn aamuna läpti noin 200== mie- 
Pinen jou!kkl> järjestetyin rimein, 
joptajina ebeEämainittu S . Koivu
mäki ja  Sk. Svapnberg, marssimaan 
SJIiikplääu, joSsa poikettiin joka ta 
loon. postitoim istosta rpöVättiin



UosinituliiLttajan mattöa-uiject. fiilis*  
ta ta tó é ta  otettiin haulikot, metsä** 
tpslfimäärit ia kasinaiseet. ®auipp.
1 Santatonoren rnutikaupaSta otettiin 
sieltä otteet pieiidhikÖt rcL'i at) bit):è ai ne= 
maraStot. ‘ T  a lól a S S . S illanpään  
liitona oli tarifa St u s  Isaaba itísfaatoan 
luonteen. ää n e ttä  n im. m aabittiin 
iselCaiifiaikin aseita joita ei o to lla a n . 
:Grräs huligaani oiijensi tä  llöin pitkä* 
ipitpipuifen phê'sipn isäntää koísben ja  
upaisi am pua, ellei hän  tunnusta . 
Ctfi mpöslkhx nisät tu  isäntä toangita 
sa itänen 3 poikaansa. Uhkausta ci 
'sentää n p a n tu  tähtäintään.

T a lo n  kaikki m itjam am stot mipÖS 
iarlfaStettiin perusteellisesti, m utta 
mitään ilmoittaimatonta ei f urien - 
ta a n  lähbettp. 22. Snbergin luona 
Piimät ta rfa s ia ja t ínonmen n eu toi* 
m itiöksensä phtepbeSsä mtpöS loaras* 
taneet drintarpeita.

(Sama lía isiä as etdkaloa r iikio iinisia ja 
m uita tarkastuksia toim itettiin muiS» 
solki n  kipit S sä san ta ff a isillä tu M s illa . 
M itään ioastarm taa ci missään täfs 
te jo ukolle telstp.

Sf) Ia isissä asuu täm än paiskatun* 
non pîsi kaiklkein Imomat u impi a sosi* 
al Pbe i noikr aattiisia M) toimi etsiä S  a i o* 
ano  n K o i m n m  ä'k i. ®ä;it oli tä* 
i rtän toaalip i i r  in soisi ai i bem otra a ke i Ha 
tänä  toitonna m. m. kansanebuSiasa* 
epöoHkaana m aitiapa imiIle.

'§ä nen imi im eaita in en toi m int a n sa 
SpilaisiSsa käp InmaamaSti s dioille 
seuraam asta „ Sosialibeimokraati n" 
lähetettyjen kirjoitusten osastossa 
makaisinSta kirjelm ästä :

Arnoin kirje A h la i s te n  jä r j e s ty n e i l l e  
tyijläifiilc.

.^iybeSsäni AhlaisiSfa luiim e suuniin* 
tain tienoissa sain sieltä kuulla oitboS* 
tuttam ia aikeita ja m iclä sen miehen ai* 
keina joka on pitänyt oikeutenaan esiin* 
iyä sikäläisen työimäcSiön e lu t im in mic* 
ïienii. .kuulem ani pakottaa m inut sosiaii
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bentokraattiua puuttum aan asiaan teobcin. 
hymäännc harrastam ana 'henkilönä.

(Erinäiset tuttom ani, joibcn tietoja en 
epäile, kertoimat näet työm ies O . Koi* 
m n mäen suunnittelem an toim enpiteifä
m inä moilsi paköittaa sikäläiset talolliset 
tuom aan kaikille marattomitte mökki laisi!= 
te 2  sysikää luirnia halkoja n iin  ettei asi 
au omat S te n tarmitse m uuta kuin potkia 
näyttää m ihin halot pinotaan. ISi m af- 
sua suorittaa m issään muoboSsa. Täm än  
¡mielettömän haamecn täysiarmoinen seu 
ratainen on samaisen m iehen se suunni* 
telm a, joSta hän n iin  pitkälti puhui mii* 
nte sunnuntaina sikäläisen 28. K:u  
talotta O suuskaupan perhe iltam assa ja 
joka tietää sitä ettei jälkeen ensi sunnun
tain AhlailsiSsa kukaan maanmuokraaja 
suorittaisi m itään loeroa, „ei tuntiakaan  
työtä" niih in  taloihin joibcn maatta asu- 
mat tai joiöen m aita mnofraamat.

S a a tta a  olla, että S .  Koimnmäki ta- 
mottoa tällä  ,go ero lakotta" torppa rima- 
paututsen jonbuttam ista, mutta eri asia 
maltan on palm eleefo se sitä tarkoitusta, 
© itä  on ainakin oikeus epäillä.

K un mieheltä liikkuu päässä moiset a- 
jatukset, joihin olen  ebettä m iitannut ja 
kun hän jo pitem m än aikaa on mieXeS* 
täni olsottautunut enem män y h t e i s *  
k u n n akk  i Is u u b e n m t h a  a  j a  k s i 
kuin sosiatibemoIraattiSta maailmankat* 
samuSta harrastamaksi henkilöksi, niin  
olisi m ielestäni työläisittä kyttäkin syytä 
harkita makamaSti hänen ebeSottamisi* 
a a n  mansinkin silloin kuin hän koettaa 
päähän pistokaan ebiStää järjestyneen  
työmäeSiön lemeän selän  tailan a  ja f oii a 
kibeimlokratisen puolueen nim issä.

s P o r i  1 2 . 1 2 . 1 9 1 7 .
O . 2  e i m o.

Kirjelmiin lirlioitiaja, imtcffvaaja 
O . S e i m o ,on m aatontam m e ajatte- 
lemimpia ja  tpmhlfaimspiä sosiakibe* 
ifraatteja, m ittta hänpä ei täm än 
mitoben ebuStoniamaateiSsa enää IV 
siafiSteiifemmc ebitSiajaehboSaaisi 
leim annutkaan, ebuStett naan maali*
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piirimme sofiaiiSieja io monilla vai* 
iioiixiitofiä. Suutta KoiVumälki ien 
¡Sijaan ppäi edelleen on sosialisti pito*
1ireeSfa fttnmasijoiHa!

U i t o t t a  f a  ^ o r i t t  

^ m p ä r i # t ö .

m a a n t ie n i  ö$ti> iä, to  
t i t a t f a d tu f f i a  i a  l a i t to m ia  

to a a g itfe m tf ta  to im e e n p a n tu  
iiä rjcS tp u ccu  tu b m a c u  

to im e s ta .

lU. s. suurlalkfco kitini U lvilassa en* 
un crituSfa jotenkin raupattiseSti, 
imutta ien- jälkeen kun S$orin lakko» 
kansliassa annettiin m ä ä rä t ,  että 
„ottajaa porvareilta pois ampuma* 
gfeet, sillä laiton loppuminen Saattaa 
olla main Valiminpa, ionia päätpt» 
tpä ja laklon mt beetaa n cplä piankin 
aiftefctua anoitte itse niitä porvareita 
Vastaan tatVita", kuten sanonta pu* 
JM teesia kuului, m uuttui elämä 
käSftju mukaiseksi ia m. m. KaaS= 
mankan kpIäSsä kepittpi marraSf. 
19 ponäi pirippnmtsa.

i32Sa®a pub ecu a la ti elia il) Iällä it* 
seliäänikiu, ai nai in VakalVien tpmfS» 
ien mielestä, on liiaksikin Vallatonta 
väkeä, niin oli tätä kuitenkin v ielä 
iisättp harjunpään kpläStä v a r ta  
VaSten tilatulta soulko Ha, joka teois* 
li aan ojoittiikin olemansa raakalaisiin* 
beSlsa f oikoi pitkälle ikepittpnpt. g)pbeSs 
sä kaltaistensa kansia omalta paiififa- 
iklinnalta rgptpi n .50:n nouseva puli- 
gaanilioniffko, solia aseina oli Xabattu- 
ja 11 takaisi i n tk iväätujä, brovninge* 
ja, paultkoita, puukkoja ja pamppuja, 
jaloon tgöponsä.

¡©nfisnräSenä urotyönään rpöSh 
soulko sattumalta obilulkcvilta 51. 
9fMström € n :n  omistamien Seinepe» 
rin  kartanon ifdnnöi-Ufiftä K. 9Bwo* 
relta ia -Suoliston kartanon isän*

noitsijä 2lug. .ta lv ise lta  raijaa, jota» 
paitsi edelliseltä anastettiin  li-fäÄfi 
'p ien ikok öin en bo otoni n g =P i St co I i .

£ä!män jälkeen ppöfättiin ikuiu Vil* 
Iflaum at „porvarien" asuntoiptn. 
9Wuutatn<iSta paikoista oli baltijaVn 
l i  poissa kotoa ia  toisissa toptättiin 
ppsjpntapaisia mielien nouteeffifi ppäk2 
Ifääjien käteen, m utta siellä mi Siä i l 
m oitettiin, ettei laiHiseSti pankit ti ia 
om aisuutta kenetteikään vapaaeptoi* 
seSti luovuteta , m uuttu i elämä fa* 
noin kuvaamattomaksi. S iin ä  ojeu* 
nettiin ppSM ä VaSten rin taa  ia opi* 
rnoita, läimäipteltiin pam puitta, t o  
Tuttiin ia pengottiin perinlpoPam t o 
ki mitä eteen sattui. K un lii V ita lt 
kunnanVdltuuSion pityeeujoptaöa, ra* 
kennuSm-cStari K. 30. h n p ta la  kieltä* 
ptpi lu o v u ttam asta  om istam aansa 
brovuing  »pistooli a kenellekään, in- 
liite ttiin  panet monen npkauffien p. 
m. jälkeen Vangituikit ia  kuljetettiin 
pääV aptiin  tpäväcutafolle, jonne 
mpöSkin panen lakon takia IfpSeosta 
koirista kotiutunut 14=vuotiaS pot* 
kansa O la v i  nmfa ppteiShmnaUc 
VaaraHiicna v ie tiin . Saimatta ilmoi* 
le ttiin  p ää te tty jen  omaisille, että po* 
jaffc annetaan ruokaa, m utta isä ta* 
v ita a n  r i i t tä v ä n  usein pamputta.

N iinikään fänsakoulunopettaja 3lk= 
seli 3iarnio, joka toisten Vääntäessä 
käsiä taaksepäin ja  toisten fpötpä 
useita kertoja .kummipanipuUa VaS* 
ten kasvoja, rääkkäpfsiStä ia u p to  
uksista puolim atta kuitenkin päättä* 
VäSti kieltäptpi lu o v u ttam asta  pau- 
kippSiipään mettaStaVattc joukolle, 
m äärättiin  kotiarestiin, joSta pänen 
ei ollut lupa poistua, annettiinpa  
panette v ie lä  määräyksiä VaSta tsui ti* 
takin V arten.

®päväcn talolle kuljetettiin imelä 
myöskin piti!)elinlkeslkuSaseman Porto - 
ja  «H. Septinen, joka ei painunut sa* 
no a kenette pän oli myynyt omista
mansa pienikokoisen' broVning* 
pistoolin.



ÖoEou loppuminen maipautti fui* 
ienftm manUitnt, heibän oltuaan koi- 
miten tuntia kahben martijan ftlmäl- 
'Jäipibou alaiiftrta yksinäisestä knoneeS* 
ia.

LKumauS on kaikesta liitä mikä ta* 
pakkui ainoastaan äärimiimaineu 
kertom atta on kaikki ie faithu mitä 
niibcn perheiben, joisfa m ainittu elä- 
möftaa joukko xiebui, naismäki ia lap
set tuimat kokea, •©itä ei moi Sanoin 
filmata, fitä moi ainoastaan ymmät- 
iää.
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Hikoilun ielefounikeSfuSofeniattn 
laktopaiioinä.

p e r i ä n i  a i n a : 
lakkoko mi te a P ottu  Sotilasko.mite* 

«líe: tä n ä ä n  ketto 11 on käräjillä 
täällä Ho lgerin—28an¡kankar tan on
«Siä efiEä. Säikyttäkää aipua!

SofiaSkomitean toaStauS: ©mm e 
puutu j iik  en ojiaan.

Porin laffofomikca: l&arjunipääS- 
t& ia  EtuoSniemeStä takamarikoittu 
«ferta ja  mikiaa Suuret määrät, ©i e* 
nää tarmitie nälästä olla, viHä mtljaa 
m  yHin kullin. Riisukaa laktaäkaar* 
tilaiifilta aif*eet!

Ulmtlan elintarítoeíautakuuuan toi- 
«titfrjamieS: huomenna toimitetaan 
«ie- ia miljatakamarikoimiuen 28 an* 
haSSakpläSiä. Dlifiko {aatamtSfa mie* 
is iä Sieltä, jo ttei täältä $  orista tai* 
toitififi ottaa mukaan?

SSaitijaitkplän lakkokomitea: Miehiä 
m  kullin tarkoitusta mar ten.

$ottttiiftiantteS: Xulee kyttä täältä 
poristakin. Sinä pitää olla moirnaa 
takana.

S a u m a n t a i n a :
KaaStnarfuit järjestyskaartin puheen* 
i ohiajolle 28ef alle Porin laffokotni* 
kea: joko keSfuSafemu on mallattu? 
'Se on heti tel)tämä! Onko labtari- 
kaartitta riilfuttu aSeita? (2Beta: on 
Suotu akti baulikko, mutta intoinen n a

enemmän). SIS eer omat oteli » a b  poiS 
ehbottornaSti, fittä niitä moititti« kar
mita miilon parin päästä, maikka 
lakko n y t  ¡iPpipatifiikin pian. Otetaan 
uufi latkko, jottcimat pormarit p ib ä  
litpaukliaan.

M a a n a n t a i n a :
%asrnarkuu lakkokomitea $oriin : 

P y y b e t ä ä n  n e u m o a . Saako o tto a  laitlp 
p ia S  © n k t a la n  p y s s y n ?

p o rin  lakkokomitea: j o s  jfe o n  
meitä maStaan, on ehboitomaSii oitet 
tama pois! SaktariikaartikäiSe j fmat 
riiSnttamat aieiSta!

Sakon aikaista toimintaa UnsM^v 
Koi m i ototta.

S h  m  e e i l i n e n  m a  r  f  «  u  s .

11 u b c I la = k o im iS t o E a  oli. n i ^ t o m ä i -  

t i  t o im i n u t  io  e n n e n  lakkoa jo n k in *  
la in e n  jä rje S tö fk a m ite a , koska m a r -  
ra S k . 14 p n ä  i lim a a n tu i  ra lk e m m S te n  
S e in iin  tämänfifällipskSifiä i lm o it u s *  
la p p u j a :

„ K a ik k ia  U u b e m K o im iS t o n  « ä e s »  

p u o k iiia  h e n k ilö itä  p y y b e tä ä n  tä n ä ä n  
ketto 5  k o k o o n tu m a a n  S iy ä m a e ii ta 
lo lle  o m a n  k y lä n  jä rje s ty k s e n  ö e r  U s 
ta  m iSeen.

S ä r j e Stö k o m ite a " .

© i t t e n t u i n  Sinne  k o k o o n n u ttiin , 
n i i n  S a a tiin k in  k u u lla ,  e tte im ä j fiiiken 

jä r je s t y  S s a tk iin  k a ik k i m ie h e t kelpoa 
n i m i t t ä in  k y lä n  aiinlökaita Suojele
m a a n  r o is t o i l t a  j a  m a r k a iita ,  m a a n  
a in o a s ta a n  , j ä r j e s t y n e e t " .  M i a n  
n ä in  o K en t ä y t y i  ip a rh a ib c rr k y lä n  
m ie s te n  kokouksesta p o is t u a  fe lm o t*  

to m iu a , j a  uuifta  Se e s ti p y r k im ä s t ä ,  
jo tk a  Sitten o liS im a t m e n n e e t, k u u  to* 
Iä n  jä r je s t y s  offijt Sitä m a a t in u t .  j ä r 
je s t y s k a a r t i in  tu k i S iten kaiken la ttia  
n u o r i a  p o ik ia  j a  m a n h e m p a o f in  a i 
n e s ta , jo tk a  S iihen a s t i  o i ilm at otteet 
a im a n  k y lä n  k a u h u n a  ja  UfeteiSkun* 

n  a n  ra s itu k se n a . j ä r j e s t y s  Id ä tit a i -



Sujui sentään huimin, ai* 
loan lu in  ent. konstaapeli $t*rmib Ki* 
rein tenti stfe olisi ollut fitä matoa* 
rna-Sffa. Suutta 17 päimänä huomat* 
tiin fin ^ e tie to ä t asiat otteettaan niin* 
fuiu dtijfi p itänyt otta, foSfa seiniin 
taaS ilmestyi uusia määräyksiä, 
saatiin lukea seuraamaa: „K alifia 
ItubcnlMmiSton asukkaita tietietään 
tiiöfumaSta tarpeettom asti jälleen 
Ho 9 illatta, pahem pien seurauksien 
mäittämiTeffi. K aifeulaiSten töiben 
patffi m aatalous fa ija n  hoi to topetta* 
miSta. ©ttei nä itä  määräyksiä nouha- 
teta tuttaan ne lopettam aan, Itubeu* 
toim iston SärjeStyS miliisit".

‘9Öyt oitim  fiiS ankaran hutiifaant* 
kurin alaisina, jottaiSta ei 2mbrtfof* 
fin, G epnin etkä täm än fanhistntta* 
man Sobanfaan a itana  mi elä oltu jaa= 
tu  I d e a  Uubettaff oi mi Stotta. S auam  
ta i meni sentään rauhattiiseSti, joS ei 
ota huomioon niitä  tietoja, joita tuli 
LVitbonieren tien m arrelta. Hftmtn 
m uassa tiebettiiu, että ylsi Uuhen* 
toim iston forleirnm ista miliifipääl* 
itiö istä  $ u  Samaraan asiamies 9taita 
FStomstcr) olisi a ttu t johtohenkilönä 
iiettä. Kerrottiin, että hifi p iti mahtia 
(a fun  laitoin et itäinen tu li piimä* 
tai muun Juonnan  fanSsa, niin  meri* 
ft annetiiin  ja  apua tu li, ja n iin  fitä 
m aabittiin antam aan m aitoa y. rn. 
kuormasta marflfa tuo jat jelittim ät 
ien m a hbo itämäksi, fun  oli marntat 
manhaf tilauspa ifat laupunfiin . 
K uorm at tyhjennettiin monetta, 
m utta tam arathan aiottiin  kuljettaa 
ylt UuöenfoimiStan ra jan  ja  taisi oi* 
ia n iin lu tn  foStoa fauyunlitaisitte, 
fun $ o r in  ntilitifit miirne femäänä 
fämimät rnaätaiSten puoletta (22an= 
ha Sslafarta n o:S s a) „toi n a am a S sa " .

>DfarraSl. 18 ja  19 p. ma Sten yöllä 
oliiuat armottomasti, miliisit, fun  fer* 
ta n iin  an la ra  maroitnS annettiin  
tarpeettom asti iiikFujitte, hymin [e* 
mottomi«, foSla ulin  monen piha* 
inaoflta fiifknimof nu rffia  nunSfien.

Kuitenfin iompanaifurnpana »o usta 
öistä tehtiin suurin marfauS, mitä 
ItiibcttafoimiStotta on tehty, uitu. 
tfFosentemin yömahbin Sohan Etojen 
Omistin amnnoSm. tttfainittu rnteS 
alfnu Yyterissä, m utta omistaa §icf* 
lafa tu  'Jr:o 23 palstatilan, jossa on 
faljthnoneincn rafennuS Fettareineen. 
0 inne pii murtanbuttu rappusien 
atuStan iomen fautta Inffo r  iikkoina lia 
;ia_ ottamatta lattiasta parsia irti. 
s i t te n  oii fala=aimainietta fäiyty ma* 
lemmissa huoneissa ja miclä mrnnii* 
täfin. SKiety pii f of o irtaim isto pail* 
st .huonekaluja. Slmoiiufseu mailtaan 
oii lahonnutta tamaraa hymä homo5* 
fuotrna, ainakin 6 aiman uutta £aP 
tiamatioa, joibcn pitnuS -oii 7 fpy- 
närää 2l/a korttelia, 2 topattna peit= 
toa, joista toinen oli aimau n  uisi, 4 
töystäiflfrä, tamnyiiinosa, ¡akanoita, 
pyyheliinoja, 'pöytäliinoja, nenäin* 
noja, ilfuuamerhoja, puolen tusinaa 
nikkelisiä luulo itä, tyynyjä ja poiste- 
reita y. nr. piiflutamaroita setä 3 joif- 
seenfin uutta hametta, fatsi pulua, 
uitlfi päättiyStaSfi ja fcinutuolimatto, 
niin että tämän fautta foitui tuntu* 
ma mai) info föyhätte työntiehette. 
SPf unten on fe mitä ihme ett isin mar- 
lauS. 2 toin 50 metrin päässä, at imit* 
täin  eräässä miuttifamariSsa, oli 
näet sosialistien ja  huligaanien milii* 
stasema, joSsa foto yön oli miUaSla 
tiilettä, fun joifa 3:S tunti oli rnat)* 
timuorojcn maihto. 9täin otten et fu* 
funut ainoatakaan hetkeä, jottoin ei 
miliisi miehiä olisi liillFimuf. 9fyst fy* 
•Kataiset obottamat, että rniliisirniehet, 
joiben päättilföinä omat sahantyn- 
rnieS Soihan Halminen, loneasioitsija 
Ofaita ja puuseppä § . 22aIme, seimit- 
täifimät tämän hämäräperäisen arav
ia  itben, fitä suuremmatta syyttä, fun 
nhlaitlsitta pibättimät ttseffeeu fd o  
hattiuto*oifeuben FyläSsä. l u n te n  
jää heistä sangen huono käsitys ftitti- 
iäisten oniaiutnben ja hengen m rdU 
aina.



Sosialisti^« ryöstöretki Moukaritta.

ttföarraSk. 17 pm iltapäivättä ja 
seuraamana yönä harjoitettiin -$or:n 
maaseurakunnan Moukan n kyläSsji 
jokseenkin raakaa anarkiaa, hilloin 
nint. saapui m ainittuun kylään ja* 
uottuna päivänä klo; 2 tienoissa noin 
25—30 pultkaania, joista suurin osa 
oli 9hiioéut¡emen kylästä ja oja jou
kossa myöskin harjunpään kylän jo 
ennestään ‘tunnettuja ilkimyksiä. 12n* 
fin täm ä joukko poikkesi Moukarin 
KeStin taloon ja alkoi peti pipamaal* 
la kiristää talon vtoubifta Supo 
i^imPergiM  ampumamjeita, miten* 
ka an saamatta mitään, f un ei raloS* 
ia sellaisia ollut tään .

Määttä jatfoi sitten joukko relíe* 
ään Stenforsin taitoon, jossa jo uit o 
Peti. ryntäsi sisään, täyttäen ja matta* 
Ien talon asuinfpuoucet. Määttä:!in 
alettiin talon isännältä SrartS .8itn= 
sorsilta kiristää aseita, ja kun isäntä 
kielsi sellaisia talossa olevan, olivat 
toiset ryhtyneet pahoinpitelemään ta* 
loit isäntää, toisten suorittaessa jok* 
'reenkin- häikäilemätöntä kotietsintää, 
hulikaanit olivat palkanneet Sten* 
f orsia nyrkeittä ja olipa eräs peistä 
käyttänyt tätiä n talikot ukseen kirves
varttakin. <3ittä aikaa löysi eräs ascP 
ben etsijä isännän maknuPnonecit 
pöydältä a m crikala ilse n reVoliroe r i n, 
joSsa oli 5 patruunaa. Sfsc anaStct* 
tiin ja isännän papoinpitelyä jatkot= 
tiirt yiiiäi ebetteenfin. Myöskin talon 
emäntä 33ertta GtenforS raastettiin 
pois kotoaan ja  työnnettiin itloS o* 
vesiä. @tenforS sat tässä raa’aSja 
käsittelyssä kasvonsa niin muStei- 
mitte, ettei silmiä juuri näkynyt, ja 
muihinkin ruumiinosiinsa useita 
vammoja, niin että panen täytyi, jää- 
bä joksikin ajaksi p o riin  tri 9cy* 
yVistin sairaalaan poibettaVaiksi. 
Ä e p e t olivat uhkailleet, että peiliä 
on Valta ja tupa ottaa ampuma*aseet 
ia niitä etsiessään särkeä oVet, jottei
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niitä avata. Vieläpä läppääkin vas* 
tuSteliijat. Myöskin v iljan  ja m ui* 
ben elintarpeibcn anastusta upai* 
tiin.

Stenforsilta jatkui matka S a i r  
paarttaloon santaSsa kylässä, missä 
raasto ivat isännän u fo a  sisään ja 
panivat toimeen samanlaisen koti
etsinnän. 'Saaliikseen lienevät saa* 
noet haulikon ja .parisen patruunaa.

Klo 3—4 tienoissa saapui sitten 
tämä puiigaanisaukko Muorin taloon, 
joSsa emäntä säikähti niin, että pakeni 

pois kotoaan; isäntää et talossa ole* 
taan. Matoon jäi Vain palvelusväki, 
josta välittäm ättä  huligaanit olivat 
clämöincet talossa kuin kotonaan, 
syöben talon maidot ja  kaikki ruoka* 
Varat, mitä käsiinsä saivat. Shm 
miehet V aativa t aseita, annettiin 
peitte kaikki mitä1 tafoSsa semmoisia 
oli, niin. yksi Vankia haulikko', h e  pyy* 
sivät kuitenkin 2 pauiilkkoa ja 1 re
vo lveria  lisää, ja kuu niitä ei ollut 
peitte antaa, joutui koko talo per inpoh* 
jäisen tarlkaStelun ja pöyhimisen aiai* 
Wfi. SkoSVPjen julkentta kliVaa se, 
että he vielä keptäsiVat v aa tia  mo* 
taa  peti laitettavaksi 60 pengette. 
Mätä' ci Väki kuitenkaan luvannut. 
3 i 11 ii kertaa läpti sakki pois, muita 
pian se tuli noin 60 huligaanin voi 
matta takaisin. Vaatien yhä asei* 
ta ja ruokaa. Valkosta täytyi »peitte 
antaa noin 40 litraa maitoa ja yli 
20 leipää. 2 isäksi pe V aativat Vielä 
raakaa lipoa, kun keitettyä ei ollut, 
mutta sitä et annettu. Orn a Valta tseS* 
ti ¿onfka sitten otti palvelustytöltä' 
navetassa suuren määrän maitoa. 
Kun huligaanit oiisoat aikansa syö
neet ja mellastaneet, Valiamvot ,hc 
puhelinten ia komensivat talonväen 
Poistumaan ottaakseen itse talon pal* 
tuunsa. Sänkyjä alettiin siirtää pois 
makuuhuoneesta. ttftutta lopuksi täs* 
tä ponknktcteVaSta aikeesta kuitenkin 
luovuttiin  ja klo 11 aikaan ,iliatta jä 
lettiin asu i niini o n e et ja siirryttiin Vä*



4M

e Ui lupaa n. sJi n osu ie meläif et ,, i oro e r it" 
.alifinräi illalla poiS, m utta toatffaru 
•terfet jä iv ä t aaimrrjöhott aSti taloon, 
'¿im u un tai» ia maanantaipäivän f>e 
isännöivät taion VäfkthnoneiSsa; pm
heirmen ääressä oli Vahti aina ffo 10 
asti maanantai* iltana. Kimniatan3 
kalifista ampniffcn poistu ivat hnii= 
gaanif fiíttcn Basicit taloon jatka* 
maan M au sta , jo sisa lakko klo 12 
pöttä päätettiin lopettaa. Monikon nm» 
ituna okt Xoitíkarin X. n:n puheeni oh* 
taija «Jran s stuori ja palstatila Ikinen 
íy. '̂ aSfiki.

17 pn iltana IkäVi lj irmu.jp ukko 
rrajöSktn Kreuian kaloria, isän tä  .¡8u» 
lio KPeula^itasaío on jo muutaman 
Vuoden oiltnt sairaana ja lääkärien 
hoidossa. '©intä luoti in roa st e n kaSs 
vo'ja ja 'Vaadittiin sapelia, mutta ei 
ampuma*aseitä, 'kun näh tävästi tiesi* 
v ä t ettei i)äncHä sellaisia ole.

ÖZipgäirb»Slnttlian talossa tau tiin  19 
on iltana niinikään Vaatimassa asei= 
ta. isän tä  oli ukkona pellotta mittaa» 
maSsa ojia. © n e t huudettiin totiin, 
Vaadittiin aseita ja  alettiin luöbä 
vjssusen tukeilla tiedottomaasi. ©•= 
nen maatessa maassa oTiVat roistot 
ampuneet ilmaan. 9dpg a t d*!$mt tilaa 
eivät huligaanit tahtoneet paljoinlpi* 
teluufä ¡jäfifcen ebeS päästää lääikä» 
rin apua etsimään maan Vartioimat 
taloa aina ¡sunnuntaúaamitun a'm* 
muSkeHen pihassa. sunnun ta ina  
rräiVäEi saita an Vasta pääsi isäntä 
lähtemään kaupunkiin.

UubeSsataloSs a paljo i npibcltiin
isäntä 'Karl © itigre n ia ja emäntä 
sikaria © ulgrenia sota anastettiin 
parisen ijautipussuä.

'.Sdämäräu tullessa 'kävi jo ukko lar» 
ikä St uSrettkenä käfitaloSsa, josta a» 
naitettiin  ainakin 4 IjaulilkkopuSspä. 
sam o in  anastettiin k a t t i la s ta  ja» 
maSlsa kpläSisä Ijaulikko ia pidettiin 
talon isäntää S tefan  ns k a t t i la a  ja 
hänen poikaansa k a r i t  t k a t t i la a  pg= 
doin, ja olivat huligaanit m. m. ta*

tossa ampuneet lisällä ijuonecu latt 
toon.

0am an a uönä, jonoin suurlakko 
Moukaritta Tulistettiin päättyneeksi, 
Varastettiin siellä UudentaTon kettä 
riSta 7—8 tunnuriä perunoita. O vet 
olivat ValjVaSti tulkitut.

SRetfi luunienten kartnuoon.

®ailflkaikutinatta ltiffituciben mau 
heetti Sten huhujen kiihottamana 
lähti marraskuun '18 pätlnxm 
i ltapäivättä! klo 1/s5 ait aan s u n  n i e* 
m m  kartanoon suuria hitligaanij-ont* 
ikoja sekä p o ris ta  että ©pjunpääs* 
ta. Suukko, jossa arvellaan otteen 
noin 300 miestä, olisi osaksi ase St et 
tn  Xjauliikoitta ja revolvereitta, k u n »  
tamien komentosanojen perästä piirit» 
ti joukko kartanon odottaen kai anifa» 
raakin Vastarintaa, talossa kun hn** 
ljujen m uikaa n piti olla suuri joukko 
s uolj el u Skaar t il a if i a . Oboketitn v a s  
tarinaan siijaau tultiin talonväen 
puolelta kuitenkin Vain pr/r/täinään, 
että joukosta jotkut Valittaisiin ta r 
(kastaman taloa, kun kuultiin heidän 
tulonsa karkotuksena otteen aseitten 
etsiminen. 9toin 30 miestä Valittiin 
tähän toimeen, ja nämä rpljtpivät 
ïjeti tarkastamaan päärakennusta, 
•mpHätcu takka St i kaikki loukot. k i  = 
tään ei kititenlkau iöudettu liikunnot» 
tantatta Vanhaa haulikkoa ja rikki
näistä revolveria, jotka molemmat 
olivat 'läptiökelvottoinat. Markastiis 
kesii myöhään iltaan. 0 e n  loputtua 
määräsi joukko talosta poistumaan 
kaikki ne henkilöt, jotka eivät kuulu* 
neet talonväkeen, itäm än johdosta 
po istu ivat Pihamaalle talossa tpoS 
kenteleVät eut. konstaapelit S ivari 
©nkkäla ja hänen 17»vuoiiaS poi- 
kansa sekä 91. peltomaa poikansa 
kanssa. 0 a  maa n aikaan oli talossa 
© rjttnpään  poliisi 3B. .‘piukkala sekä 
teurastaja SkintaSkoSki, jotka niin 
ikään poistuivat pihamaalle. k a i*



m ttuja benkiiöitä petjatiiin mitä raa» 
uurnin ia käskettiin peniienia menet* 
mutisen iti) aita ilmoittamaan afcittcn 
rätköpaikat. >XtprkiniS|kut, H oikut k), m. 
kuu!uimat niinikään asiaan. joitko 
tuntui oleman burnin kiibtpnpt; pääl
likötkin ilm oittivat otePxmsa Voimat
tomat kurin aikaansaamilseen [en feS- 
kuubieSsa.

Kuu jonkun arkaa oli kinasteltu 
siitä, mitä micbiEe teptäisiin, päätet
tiin oleman turvallisinta kuljettaa 
Peibät hnrjuupään X . n :n talolle, 
‘©erilaiset puliklaanit läp tivät karju
en ja rneffuten koiriin päin ia  bar- 
tunpääläiset läp tivät Viemään Joan- 
teja omaan kpläänsä. Kartanoon jä
tettiin Vartia, ettei muika falaa v o i
taisi kätkeä aseita tai puolustusta 
aarien pakea niitä kätköistä esille. 

‘̂ Sannit saivat kulkea kurjassa kun- 
noSsa okcVoa maantietä mpöten jaa* 
bert aina Väbän 'Väkiä saattajinkaan 
potkuja ja näriäni Sku ja. peritte pääs
s ä  älettiin mieSkopiahten tutkinto 
suljetussa buoneeSia, joSja iitifkijain 
obeiïa oli Venäläiseen f saari Va Hän 
Kilpaa n erikoinen „pamppnmieS", 
jonka tarpeellisuus oli v a rtin  suuri, 
useitten saamisen tu n tu iv a t puligaa- 
uit ottaneen spbämenasiafflseen. tikutta 
kun ei tietoa olemattomista aseista 
pampunkaan aVuEa saatu, ebbotti- 
wat jotkut joukosta neuloi Ha pistä
m istä p. m. intkVifitfionitemppuja. 
flönlsä saiVat Vangit Viettää X. p:n 
talolla, kunnes aamulfa klo 8 aikaan 
l#Tbät Vapautettiin kibutukseSta ja 
tutkimuksista ja läpbcttiin kuljetta
ma™ takaisin Sun  niemen kartanoon, 
-täällä Vasta peibät Vapautettiin.

Kartanossa alkoi tällöin uusi tar= 
kaShtS, joka käsitti makasiinit V m. 
nlkopn onerakennukset. ©1 intä rVe Va
rastot tppsenncttiin, leipää Vietiin 
tuuri joukko, jotapaitsi oma nälkä 
täpb^tettrin kartanon Varoista. 91?. 
KU kartanon VanPaa maitokuSkia pa» 
f}ofcupii>elkiin.
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h a r ju n p ä ä n  f  plii m on tn p ä iv ä ä  
faitbtui Vallassa.

9)?arraSk. lö  pu iltana p iiriin  
suuri joukko Ulvilan sosialisteja h a r 
junpään ki)Iässä S  s oM  n 11 1 1 a n 
taion ja Vaati taloon Usäänpääjgä. 
Kun oVia ei beti aiVattu, aikoi joukko 
pipaEa ammuskella ia lopuksi aVasi- 
Vat asuinrakennuksen ovet VäikiVal* 
Xatta sekä ryntäsivät sisään. Sisälle 
pääStpä ohennettiin ppSspnlpiipnt pe
ti talon paitiaVäkeä Vastaan ja alet
tiin  Vaatia pois aseita. $Pian sen jäl
keen alkoivat sosialistit, joista suuri 
osa pii puin alaisia, pitää tailoSsa pe* 
rinpoplimSta kotitarkaStuSta. 'ta lon 
väkeä jatkuvasti ppsspiItään ubaten 
pe käänsivät plöSalaisin ja perinpob* 
(iin nuuSlkiVait takon kaikki laatikot, 
kaapit, sängpt, ullakot ja alustat, 
heibän käytöiksensä oli perin raakaa 
ia ubkaaVaa. hikansa talossa sisällä 
meEaStettuaan pe iEälla klo ai* 
kan po istu ivat puoneista piba maat
ie. SiEoin oli räppäävä joukko faS- 
Vannt jo noin 100 miepeen. 9&>t il
moitettiin alettavan talon säännölli
nen piiritys. Koko perjantain, 16 
ip:n. Vastaisen pön pc sitten pipa* 
maaEa peilaisivat ja p itiv ä t papaa 
melua. „Kurssia" suuresti lisäsi se, 
kun teurastaja peltoniemen pipaSta 
sosiailistifet lafkoVapöit taPapVat 
kuEaalaisen Viinanisalakaitppiaan ja 
PäneHtä saivat 23 litraa Viinaa, joka 
sitten loklManSIiaSsa tpöVäentaMUa 
„toverien'' kesken tasattiin, niin et
tä Vain noin 3 litran Verran joutui 
lopuilta nimiSmicben paltuun. S am a
na pöna soisia li S tilakkoVapöit mpöS 
m enivät Öison-^inttikan renkitupaan, 
a jo ivat rengit plöS Vuoteistaan, 
V eivät f)eibät JakkotnornioiStuimen" 
eteen talon pipaEe ja npkaisiVat Pei- 
bät ampua, joEeiVat poistu talo S- 
ta.

SeuraaVana päivänä, portante i=



«a, ia&itiVat kotttaikaStufset SsoSisa- 
Anttilassa ebettecn ia  uuhelleen kään
nettiin taion kaikki paikat tyXö̂ atai= 
fin. S illoin mpöS töpbettiin talosta 
kaksi Vaupaa ppSspä ia  lakkcVaäbtt 
törkeästi paäoinpt tekivät talon vati- 
paa emäntää.

SauVantaina, 17 pnä, iltapäivällä 
nxiSta räppääjät talosta poistu ivat 
ia m enivät toimittamaan kokit ar- 
ka St uksia ©olmiin ia Sunniemeen. 
Kun kotitarkaStitkset näissä PaikoiS- 
fa oli toimitettu, palasivat sosialis
tit m aanantaina marraskuun 
19 pnä jälleen 3ioon4inttilaan koti* 
tarikaStuStaan jatkamaan. Sam oin 
pidettiin fo.titarkaStuS melkeinpä jo* 
ka-atnoaSsa ©arjnnpään talonsa. 
3öäli>än»®nttiilan isännän sosialistit 
iörlkeättä tavatta pakottivat i) ei li e 
luovuttam aan '50 markkaa rapaa. 
sDMfeinpä koto marrcSk. 18—25 
p :n  Välisen Viikon punakaar
ti v ie lä  jatkoi ©arjunpäägsä inel- 
lastustaan. 9toin 5—7 mi etnisissä 
toukoina tutkittiin pitkien rautapiik* 
kien fan 51 a talojen olki suojat, äeinä- 
iabot, Vinnit, alustat i. n. e. 2SaSta 
laitVantaina 24 pnä nämä kotimaiset 
santarmit lopullisesti tarkastelusta, 
luopuivat. Meitä ja Viilaa ensi si
jassa oltiin äafeVinaan, mutta etei
nen Varastelu kuitenkin tässä san
tarm it oi minnaSsa näpttää mitcboS- 
tancen puomattaVari tekijän.

'JHinlpä n. s. ia®faVal)bit V e iv ä t  
^soStaa5tnttilaSta mukanaan mel
kein kaikki talon v ilja  V arat ja  lei
m at. 9ke Vietiin ©arjnnpään osuuS- 
kauppaan ja siettä leipä ja jaupot il
man kortteja ja ilman maksua peti 
saettiin melkeinpä kenelle ta  Isa ns a, 
keli paikalle sattui tulemaan. tttfpöS 
^son^rnttiXan lehmät ja perunat 
„mkäVarikoitiin". sOKstään farVanf* 
ieSta ^om A nttikan isännälle hänel
tä  anastetusta omaiisnube^ta ci luon« 
noilk^Stifaan ole puputin.

„SaiitloibuUa Ifetooselta 'ci fan 
ajelta".

Kun m aanvilj. Kalle Xuomoki 
Kultaan jalukselta m attasi. 18 Pn« 
oli satuloibutta PcVojcHa matkalla 
UkVilan Väliköt ojiin ä&aupaankV 
tään, tutkivat kotimaiset santarmit 
äänet tarkoin ©arjunpään kpiäSfä. 
Sen järkeen Isän sai ja tifa a ’matkaan
sa. Suutta kuu mVitj. Tuomola pa= 
laisi käräisiitä, tarkastettiin päti ©ar- 
jnnpäässä uuhelleen. riisuttiin
peVoseita satulakin ja Vietiin te 
©arjnnpään tpöVäenppbiStptfscn ta- 
lolic. S a tu laa  ei Xuomotatie 'enää 
annettukaan takaisin. £akkokomitea 
nim ittäin selitti, „ettei npkpisin saa 
satnloibiitta äeVosella ajella".

Crnglamtin alam aista loukattu.

Kun englannin  alamainen, tekttik- 
iko S. £  n o k k oi l  a  oli lakkoVu- 
kon tiistaina palaamassa keStikieVa- 
rikppbillä * KnEaalta jo r i in ,  jo u tu i  
Ijäu maantiellä n. 7 km. päässä j o  
riSta ©arjunpääään kolinistmkpmmc= 
nen huligaanin tarkastettavaksi ja 
p a 1} o i np i b e l tälVäksi. ©uoiimatta siitä, 
että ään peti aluSsa ilmaisi olcvansa 
englannin  ai am a incn, uhkasivat pe 
ampua pe Vojen, joS ei sitä Peti ppsäp« 
tetä. S itten  'rpptpivät pe mäkisin tu t
kimaan pr a Xu Okkolan taskuja, jaSsa 
rptäkäSsä repivät äänen takkinsa 
Vuorin ia uäikaitiVat äänet Vangita. 
.XiebuStellcSsaan miesten niintä jci 
Valtuuksia, Vastasivat tarktaStajat 
Vain, että pe oVat '©arjunpään jät- 
jeStpSkaartia ja OVat kuin pkst mies. 
eikä siis mikään nimiä ta rv ita . sJ$pö 
••Pernut tn oli ©arjnnpään tpbVaenpV 
biStpiksen puolesta tultu ääneltä PPP- 
iämään anteeksi, V iitta  pra vudfifola 
on aisiaSsa kuitenkin kääntpnpt e n g 
lannin konsulin puoleen.

to rs ta in a  klo ’12 ajoissa taas d i  
©änieenkprön KptöSkoSken VÖVäen-

45



npbiätpksen nimessä kulkeva 5= mielii* 
uei* joukko käpnpt bra Xuotötalau ‘Bo- 
iona '^imeenkliröSsä Xrt of kolan ta* 
loäsa pitämänsä ajo* i|. in. tarkasi uf= 
sta. ^iciEekin ilmoitettiin, että @ng* 
f an n tn alamaisen pitää saaba oEa 
rankassa f c n n a m a tf u uksilta, mutta 
siitä' ei ollut apua. Stfeita kun et Iät)- 
öettm uhattiin tulla Vielä toiste. 
tlfteEaS taiat tunsivat kpvin l>ra 
Xucifkclait kanh’ailifmtbcn, mutta ei* 
V ät fritä välittäneet.

^tUiiaaitkii meUafs 
t u e t i t  W s n i i i | i  r m e E ä .

¿peti kun pääm ajasta tuli tieto että 
sosialistit olivat julistaneet tuuria* 
ton, fotoon tn i muutamia Eftouliijär* 
men tpöVäen toötomielbiä f e Ura in ta* 
ioEe keskiviikkona marraSk. 14 pnä 
ia M o itita  jatkui aina nX>fä mittaa 
Uät ja päivät. Sauvani aina 17 pnä 
sitten m ärän oikein järjcSietlpijä Pm 
nakaartij eukkoja senraintalolie, ja oli 
peiliä selästään, eri Ia isiä ampuma* 
afseita, etupäässä tiaUliiffOja ja nuti* 
ta metjäStpSppSMäi ^olfou»ta pibct» 
tiimi foto lauVantaipäiVän ja iltapa* 
irrätäSsä sitten marSisi foto punafaar* 
tt Uo'tsolan fpiän lätpi, tietpSti voi* 
iitiaan näpttäen, ja samalla leVitsi Im* 
im että samana iltana otetaan puille* 
li naisen m t punakaartin palhtun ja et- 
tä sunnuntaina anotetaan atseitteu et* 
isintä ja rpöStö. Kuitenkin otettiin 
puibdlsnasema VaSta sunnuntai*aa» 
muna, jolloin suuri miesjoukko Pii
ritti puhelin asema n ja otti sen nai* 
muulia, jolloin kuitenkin aseman Isoi* 
tasa, IcSki ¿penikka ju n tan  ppspi Öe.i* 
bän avustajanaan.

Xäpäu aSti oli kaikki ppspmlt raiu 
paUijena, lukuunottamatta sitä, että 
säplätinja, joSta saavat Valon k olko 
•vPaPknn, EftaulniätsVen ja Suoniemen 
kunnat, katkaistiin poikki perjantai* 
rliaUa kaatamatta suuri puit joiitojen
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pääEe. ¿peti, lauVantaina joipbot for* 
jättiin eikä säpifojoäroja sen jäfökeen 
Isäiritip. Xetefoonijopbot Xampercelle 
ja  Karkku un katkaistiin mpöäfiu 
persjautat*iEaEa ia fa rkun  linjasta 
Varastettiin lankaa useita satoja 
metretjä.

Sunnuntaina aamutta aikaisin ai* 
to iv a t suuret miesjoukot liikkua !£eS- 
ikeEä: pitäjää seurain talon läpiätölfä. 
Xämä talo, joSta XpöVäenpIibiäfpS 
omistaa Vain neljännen ojan, 
oli kokonaan eriStettp rniril* 
ta kuin niiltä, jotka kuului* 
Vat punakaartiin, ja kumma Marin 
portilla seisoivat valiöit PpSspscu 
kanSja. Kirkkoon menijät estettiin 
kirkkoon tulemasta ja selitettiin, että 
pappi ei npt saarnaa.

Varsinainen rpöStö aiotettiin Peti 
aamuscEa usea S sa joitikoSsa. Kel
lo  9:n tienokStsa Vangit* 
tiin  apteekkiin saapunut maanVilje* 
iijä  Saukko, jonlka noin 100 rrcieStä 
käsittävä ampitma*asciEa VaruSret- 
ht joukko saattoi seuraintatoEe tutkit* 
taVaiksi. Kello 12 ti en oi Sisä saa- 
pui samainen joukko isännöitsijä 'K. 
SaloV aaran asitnnoEe, joSsa amlpit* 
maRect SaloiVaaraa koiiti aiennet
tu ina tiebuSteltiin ketä lisättä oli ja 
Vaakuttiin proviisori Vanamoa, joka 
sattui olemaan si e ttä , peti saapumaan 
kotiin. Kun Salo Vaara esitti että 
pän ja kauppias Nuotio saisivat 
lälötcä muka all, jotta rv a  Vanamo, 
joka oli Väljän sairaS, ei peläStpisi 
sellaista miesjoukkoa, et tiilien suos* 
tuttu . Vaan Vebettiin S a lo v aara  ja 
-Vanamo ufo S ja komennettiin Jkäfaet 
ploS" ja koeteltiin taskut. Sen jäi* 
keen joukon johtajat bpökkäfivät si* 
säEc ja anastiva t sUkonkijärven teli* 
taan omistaman me tfäSfpäti)aukrkon, 
pienen revolverin  ja ipiriän metsä»* 
tpöivpöm SaloV aaran tiebuSteltua, 
olivatko selvittä mitä tekemät. tI* 
m oittivat kpliä tietävänlsä ja kun 
pppbettiin knittio. V aativat tule*
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maan muikean eitä „taialla mi ttjila 
teitäkin marteit naarattuna jäkäliä* 
toppa". TOmä aseet rpöStettpään 
poistui joutiko, ensin kuitenkin tfelo- 
tettuaan remoimetilla talonsa olemia 
naisia. C ía jonflipSka mei kauppias 
tuokion kotiinsa, foto matkan 'pitä
en remdOrneria ojennettuna pr a 9luo= 
liota koipti, ia toinen joit’fífio läijti 
anastamaan pr omi is en  28 an a nm n 
aseita, ^rcmiison 28anainio sai kiti- 
tentin remottieri usa takaisin keShtS- 
komitealta,' ilmoitettuaan, että pa- 
liettä on suurempi määrä chutarme* 
lautakunnan Usar oja bailussaan, ja 
jollei panette anneta aniipuma-afetta, 
on pan pakoikcttu luomnttamaan pm 
nakaarriiie. pattuSsaan olemat kunnan 
marat.

©om anlaista menoa pipettiin sola 
oailaSlfa pitkin pitäjää. Staifiki isän
nät ia muut, joita mäpänkin epäil
tiin  ,,popmareiiftr", raaStoimat suuret 
mieSjcmfot seuraintalolle tutkitta
vaksi ja toilsta pipettiin siellä monta 
muoroéautta. X  oi set pääsimät pienen 
kuuku Sielun jälkeen, mutta jotkut 
taaS kaimat aljaa kymmenien kilo
metrien päästä useita kertoja tutkit- 
tasmalffi; erästäkin nuorta pltOppilaS* 
ta pipettiin mangittuna useita _ päi- 
miä, ja  n>a St a kun Pan sai maikean 
permoikPptautsen panet mapauiettiin. 
UimiS<mieS, luutnantti 28a!pIrooS, pi- 
isätettiin maanantai-aamuna ja  tuo
tiin m anailtuna tuffittamäkfi ia la S* 
lettiin  iltaselta kotiin 6 martijan mu
kana, jotka koko non pitimät maiptia 
isänen asunnossaan. XaaS tiiStaipäi- 
mäffifi pän tuotiin tutlkittam'ajksi.

Qafflo julistettiin loppuneeksi tiis 
taina 20 p:näi ketto 12 pöttä, mutta 
tutkintoa ja mangitsemina jatket
tiin  mi elä keSfiimiikko-iktaan._

l£iiStat*aaniutta kun tuli tieto, että 
lakko oli lopetettu muuatta, jätjeSkr 
mät -Oknupijärmen sosialistit saman
laiset rpöStöt ©uobenniemellä rima- 
kuntakaisten aimitStamina ia upfaii-

tiiu, että kaikki RuoOenniemen män
nät htobaan Uioupiijärmette tu im ia- 
maksi.

©osialiStien 'käistäS oli koiko ajan 
kolmin röppkeää ja upkaamaa.
Slmpuma-aseet selässä f&mtoät 
kaikki pienet pojan nulikatkin, ja ta
losta taloon k n f  imat maatien ruokaa 
pöptään ia joS mälpän estettiin, niin 
peti aseitta upattiin. Diuokaa oli an* 
n ett asma, ,osa malfkoi ja osa jätti majf= 
samatta, jotkut taaS antoimat kuikin 
ja  i {moittimat, että lakkoko mi tea mak
saa kun pieibän antamansa f  uitti iitte 
esitetään.

jokaisessa kpläSsä oli asetettu jop» 
komiepikst etupäässä toisen tpiäläisvä, 
ticfisSti sen talia, että ei tunnottani, 
ja kuuluit otteen apumiepiä R iu ta s
ta  ja  Ziokialta. R unnuntat=jltatella 
saapui 19 sotilasta, mutta, mikäli on 
saatit tietää, olimätkin nämät soti" 
laittcn pukuun pukeutuneita siurolai- 
•sia, eimätikä pe miippneet^ kuin m uu
tamia tuntia perittä, jottotn taaS .käy
tiin maalimassa Pomos et näitä „soti* 
iaita" kpptiin.

Ukitään suurempaa häiriötä nämät 
raakalaiset eimät saaneet aikaan. lu 
kuunottamatta muutamia ketto- p. m. 
imarkauksia, jotka sattuijmat asettfeu 
rpäStäjen pptcpbeSsä. Uhitta miten 
raakamaisesti itämät rpöStäjät 'kapi- 
täpkpimät mainitsemme maan, että 
m aanantaita maSten pöttä meni suu
ri soulko Ukurvon koukutte, jossa asuu 
pksin opettajatar, netti ©einiö, ja 
maali häntä omaamaan omet; nti 
i&:n pppbettpä aikaa, että saisi pu
keutua, riiStilmät pe omet auki ja jouk
ko tnnkentiti fisätte, osan jääbeSsä P-t* 
täntään mäptia ulkona. 9kti p .  sai 
seisoa pöpnmuSsaan pillinään ijoukou 
tarkastaessa Pu on eu Ston ia aina ta>ä= 
pan mälliä ltpiaitteSsa aseittaan am
pua, jopo n nti Seiniä oli maan ra
hoittanut, seisoen rohkeana roistojen 
keSFuitbeSsa.



M a n ia a n  tn trttaS fó ffta  
S a t ö e n n i e x r c l l i t

A feita  etfitti).

tttforraSk. 20 pnä faaput äftoupijär- 
v e ltä  Supbenn iemctte noin 100 
mkStö käsittävä ioniBfo „järjeStpupt* 
tä työväkeä", muutamat varuste ttu i
na paulikottta, alkaen peti oman p r  
täjän tl) ö väen järjestö tipin kuuXitVi- 
en pieniMöiben kanssa pitää kotitar- 
kaSlnfsia. £alo  taioitta tutkimat puli- 
gaanit Vaatien paljastetuin revolve
rein ja  paniikeitta Upkaitten takoissa 
mapbottiseSti lögtpViä aseita.

CRensivatpa mokomat mellastajat 
paljastettuja aseitaan naisiakin ko^ti, 
soitta saattoi olla lapsikin sylissään.

kaikista taloista vangitsivat pc 
mieSpeukilöt, fulettaen peibät lpöVä
eni ololle, missä saivat olla toista 
Vuorokautta kplmäSsä eteisessä. Xas 
loissa, joista mieshenkilöt oli Van
giksi mietp, käpttäptpivät puilikaanit 
mitä taaimmatta tavalta. Vaatien 
ruokaa, jota otettuaan pe maksamat
ta läptivät, kiroitteu kiitoksien ase
masta.

Katit arka St uksie n apetta täpliin 
ntpöS Varkauksia, m. m. ITitbcStata- 
toSta katosi palVelijattarelta rapaa 
130 matkikaa. ttftetsäStpSppSspt, kuten 
Pauliko!, v e iv ä t pui ikääni t tunika
naan, missä sellaisia Vain oli. 28aSta 
22 p :n  illatta palasi raupattisuuS ta
kaisin, Vierasten joukkojen poistut
tua paikkakunnailta.

S 8 # » I I i  i e  í m i r l d l t e .

Sbumten muiben sosialistien äsi- 
metkSia, koettivat Keiikpän järjeStp- 
nöei saaba paikkakunnattaan aikaan 
itiin suuria dpäjärjeStpifisiä f  uin suin* 
fin  m apb& ttiSta. tä s sä  ta;rkoitulFseS-

sa olivat pe ¡o aikaisemmin ujeam- 
ipaau kertaan koettaneet saai* öVuke 
seen Venäläisiä sotilaita, siinä kuun 
mirtikaan onnistumatta. 9kpi fekivär 
pe jata väestölle Valp eettisen tfrnian- 
non Stetsän ielptaitta muka löptpvie
tä asevarastoista ja saivat siten ko
koon KaulVatsatta ia Kokemäettä ma= 
jaileViSta sotaväki - osastoista 38 so
tilasta , jotka saapuivat Aetsän tep- 
laille marraskuun 17 p:n aamuna, 
seuranaan „järjeStpnetben" kirjava 
joukko. Sotamiepet p iirittivät koko 
sen niemen, jotta telptaat sijaitsevat, 
asettuen kivääreineen ampuma-as&n* 
toton.

S itten  Vaabittiin esiin järjeStpS3 
mteS Mäkinen, jotte sotaväen konien- 
r.uSlkimta esitti jonkunlaisen Venäjäln- 
kieliisen Valtakirjan asevarastojen 
tarkastamista Varten, mainiten sa
matta tepbpStä salaisesta ilmi-annoS- 
ta. Xeiptaan jopto suostui empimät
tä tarkastuksen toimeenpanemiseen, 
ja  niin tutkivat sotilaat mitä perin- 
popjaisimmin koko teptaan läpim- 
mäSsä pmpäriStöSisä alcVat raken
nukset, alkaen toimeenpanevat^ jap- 
tajan kauppaneuvos Alfreb SBiljas-en 
asunnosta ja tarkaSiaen järjeStpiieS- 
■sä 'kaikki ullakot, kellarit, teptaat ja 
varastohuoneet, Vaatien av a ttav ik 
si kaikki malpbottiiset fäilptpSpaikat,
kirstut, korit p. m. - Xätö tppntä ja
asiallista tarkastusta koettivat sosia
listit auttaa ia tepbä Vielä peruS- 
teettisemmaikisT penkoen palkopinoja ja 
niin ebeSpäin. Ainoa tulos tarkas
tuksessa oli, että löpbettiin vapaasti 
seinättä riippumassa 1 metsäStpSfi- 
Vääri, 1 luotsin  Valta n aikuinen 
Vanpa ruostunut ia tplspnpt muisto- 
miekka selkä pitVensarVien koristeena 
oleVa Vanhanmallinen pistin ia sm 
main toisesta huoneistosta metfäs- 
tpSpaulikko, jotta esineitä sotaväki ei 
kumminkaan katsonut taifaVarifotmi- 
sen arvoisiksi, v aan  jättivät ne kai3 
keSsa raupaSsa paikoilleen.



Sotamiesten fötytös oli tapsin mal- 
TO n ta ia armofaSta ia 

tapahtui tarkastus niin tarkan mal- 
taonnan alaisena, että pienintäkään 
esineitä ei huomattu tarkastuksen ai3 
kana kadonneeksi. Sotamiehet o-limat 
luomin uprpeiSsään iärjeStpneitte sii
tä, että heitä otti aiheettomasti rnoko- 
milXa ilmiannoitta maimattu. jgasia- 
liStit mmmoimat kpttä sotilaille aset
tamaan pistimet herrojen nenän al
le, niin kpttä aseet silloin mula lotj= 
tpisimäi. m utta eimät sotilaat seuran
neet tätä „kaunista" nernooa. £aa> 
kaSt uksen päätpttpä kutsui järjeStp- 
ttpfc tpömäeStö heitä ipömäentalotte, 
muita fiektäptpimät sotilaat noudat
tam asta tätä kutsua ia p o istui ma t 
omia teitään, lauiuftanifa laulellen.

KatsetteSisaau sitä fiihoituSta, jota 
;ärjeSipneitteu tahotta tarkastusta 
•oitäeSSä harjoitettiin sotilaita koh
taan ja silmäitteSsään järjeStpnett5 
ien kii'hikoisaa ja röphkeää käptöStä, 
niin  huomasi ippni sPriäStä katsoja- 
Iin, että sosialistit, sotia 'hpiithn tiesi* 
mät asemaraSto-juttunsa pdlsaäksi Io
niksi, oi ilmatkin halunneet main saa
da abkaan epäjärjeStpiksiä, rpöStöjä ia 
murhiakin; niin kertomat haisut hei3 
hän toisissaan ahkaitteen. Sosialistien 
ankariin maatimatksiin, että toimeen
paneman johtajan luona mieraisitta 
otteet muutamat naapuri-isännät oli- 
nmat heti manUittamat, maStasimat 
sotilaat jprkäSii kieltälmäSti, sanoen 
heille kuuluman main asemo-raStojen 
etsinnän, eikä mitään muuta, keh
taan isänniStötte esittimät sm tilaat 
kohteliaan anteeksipppnnön ‘häiritse»
miiseStään, mainiten, että tarkastus
ci suinkaan tapahtunut heidän aiot- 
teeStaau, maan olimat he pahoitetut 
ien miran puolesta toimittamaan 
UäättpStönsä määräpkseStä, kun ker
ran Ilrni-anto oli tapahtunut.

tässäkin on taaS todettamana f e su- 
ruttinrn ia alhaisimpia maistoja omit- 
tattia tosi5 asia, että Suomen iärjeS-

tpnpt tpömäesiö kapi tää mitä mal- 
heetttisia keinoja tahansa saaduksensa 
pistimet liikkeelle häiritsemään jär- 
jeStfpStä, mapautta ia kansalaiS-ram 
haa. S a  näitä likaista epäjärjeStpksiä 
aikaansaadaifseen tuPmautuu se moi- 
maan, joka on rneitte aiman mieraS* 
ta  ja joka ei pmmäxrä meidän asioi
tamme — se turmautnu meu älä isiin 
pistimiin.

6 0 t t l a a t  e t f i t ë a t  a f e i t a  

^ l e r i l a r t u i a t t a .

ttftaanantaina marraskuun 19 pnä 
ketto 12 päimättä tuli 9 sotilasta ra t
sastaen kantam aan taloon äfterikar- 
miau Sauttijarmettâ. tapahtum ien 
kutusta tietämät paikalle saapuneet 
imieraat henkilöt kertoa seuraamaa: 
S o tilaa t marssittuansa ' täpsiSsä ma- 
TuStuksiSsa rakennukseen ja huomat
tuansa ettei heitä maStaSsa ole muu
ta kutu p elä Sipn eitä naisia rii-suimat 
kimäärinsä porstuaan ia fen jälkeen 
alettiin tiedustella, missä omat ne 
100 saksalaista ampuma-asetta, jois
ta  naapuri on heille ilmoittanut, 
h a is ten  selitettyä ettei talossa löpdp 
mitään saksalaisia ampuma-aseita, il
moitti suomea puhnma, että ilmianto 
on tehtp ja sen mukaan pitää löptpä 
50 kimääriä ja 50 bromntngia, joita 
sitte rupösimat etsimään kaikista makn 
dottisiSta ja mahdottomista paikois
ta. Sk>kta ei D'iota olisi rikottu, haiki 
talon mäki heille amaimia ja amaiii 
kaikki omet, että sotilaat soimat mie
lensä mukaan hakea talon paikkoja. 
Kun kaikki huoneet, kaapit, laatikot, 
sangpt taulujen takapuolet, mestsäi- 
liöt, uunit, samutormet, lattian a lus
tat, ullakot^ kellarit, mkasiinit, riihet, 
uiko- ja karjahnoneet oli perinpohjai
sesti mullattu eikä lopbettp muuta 
kuin pksi manha amerikaXaincn te- 
molmeri ja  pksi minseSteri, joka saa
tiin met s ä S tpStanh ui Ss a olemalta po-
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laita, sotilaat ottilmat mainitut kaksi 
asetta ia laboibtt, ®oSka ei niiden fan- 
ta Utilta mätien tariroittamia tupakit- 
joja löytynyt, ne fnn oiirnat isännän 
mukana maan!mt:lieii,iäin kokouksessa. 
XäuaiSten huonojen tulosten taita 
oilimat sotilaat hymin tyytymättömiä 
määrään ilmiantajaan, jolta tigHä 
innnetaan. paitsi näitä aseita, oli ta
lossa kaitsi haulikkoa, sotia sotilaat 
kyllä näkiimät ja oStiimatlkin yhden, 
toisen jäädessä taloon, joten heidän 
p alkiot o imenpite ens ä ei näin muodoin 
koskenut Ijanlifoita.

'Dioin neljä tuntia etsittyänsä eli I 
ajoissa i.p. läibtilnäit sotilaat, iimct- 
lettuansa että aseet ia patruunat saa 
isäntä takaisin, kun esittää niitä mar- 
ien tarmittamat lupatodistukset. On 
tuhoa aina tant a selittää, miten naiS- 
mäki, etenkin emäntä, pelästyi tää- 
la ilta  odottamatonta fotilaSyllätyStä, 
ia sanonnattakin on selitoää millaiseen 
tuntoon sotilaat siHioilsen kuran aika» 
na etsimisensä jälkeen jättim ät talon. 
M uuten Hooidaan mainita, että soti* 
laiden käytön oli puomattahoaöti sä= 
myisärnpää kuin muualla tämän ta* 
parsissa toimissa. Katalan ilmiannon 
tekijät omat yleensä Iloko paikkakun
nalla ifeämielisyyPestään tunnettuja 
riitapukareita, joita tietenkään ei 
säälitä uhriensa, rauhallisten ihmis* 
ien sotilailla peloiktaminem Söohri* 
foffin aikuiset santarmilkätyrit on 
suurimmaksi olsäklsi teljetty manitko i= 
öen lorne roihin, minkä mnoksi ei olisi 
luullut, että nätittä n. s. rnapanden 
päimhtä löytyisi ainoatakaan myyrän* 
eli konnantyön tekijää. Dalitta näkyy= 
Pä oleman!

( « a r a f 3 c ? i  t o i f o .

<£akko Gmrajoella, kuten muualla* 
kin, alkoi ilman suurempia rnalmtS* 
t uksia pailklfakunnaHiSten henkilöiden 
Puolelta, ikäänkuin hyökyaalto juu* 
remlmaSia maailmasta. (5nsi n iäisiä
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sen ilmiöitä oli koulujen, meijerin ja  
ikauppapuoti'en sulkeminen ja myös 
tefefoniasemien maltaaiminen, ei töki 
(sentään kaikkien, esenjä Ikeen rnpelst 
lakiko saamaan oman cnrajokilaiten 
luonteensa. §o perjantai-iltana, 16 
ipnä, tiesimät mieStit kertoa, että „S y
dänmaan manttaaliiporijoja" 9 taippa= 
letta oli rnannittu ja tuotu ,/^ipi= 
lään rnankikoppiin", kun oi isoat ns* 
kattaneet mennä mäittelyyn telefon'n 
keskusaseman o mi Stu SoikenbeSt a ja 
kun mielä innutama oli omistanut 
jonkun paukku-pahasen. „lirotyöS- 
tään" okiimat ©urajoen sosialistit ih 
maittaneet ikäänkuin suuremmasta- 
kin saaliista Dia unta lie sotilaSkami-- 
tealle ia pyytäneet pataljoonan sota* 
mäkeä amnkiseen, silla ei tietenkään 
mähempi riitä  fnn kerta yljbeStä ky- 
Iästä! saadaan 9 roankia. un itta  tätä 
ei ollist pitänyt teljbä. Dllpnrnäki ei ol- 
lutkaan saanut ©nrajoetta siaoisiyS^ 
tään ja niin tahnoin pe arrnoStelimaf 
tapahtumia ja  tapahtumain tehtaita 
omalla iamaflaan. SakkoIaiSten tan 
huksi imaipauttimat he miehet „manki- 
kopista". Sanomattakin oli luonnol
lista, että mainitunlainen ajojahti 
päättyi siihen. DJhtjtten kuulut otta
man epäiselmiä Eurajoen „johtamissa 
piireissä" siitä, Siperiaanko okiisi 
toannit lähetetty, maiko heti ammut
tu, ‘kumpi tapa hymänisä oli heidän 
mailassaan. DianmalaiSten aimutta 
tu li asia ratkaistuksi tietenkin ilman 
äänestystä niinkuin ebellä on kerrot- 
tn, joten eurajokelaiset „tomerit" 
pääsimät mankeihinsa nähben enem- 
miStä mietiskelyistä.

täi toki lakkolaisten ruokahalu tä
hän loppunut, maan kokoonnuttiin 
imietä sittenkin aseet seljäSsä f  uin so
tilaat ainakin etsimään ‘niiltä paul- 
knpahasia, jotka niitä pitimät laiska
na kotonaan, ja useita .kuulun sellaisia 
„Sotureita" Olleenkin, joSsa oli tnli= 
luikku joutilaana ja sen omistaja ai
nakin itife mielestään hyödpffisem-



ntääSä toimena f otelin au fui n kylän 
ianfpuiEa taEusteltjat. SoS mies ei 
taipunut tekemään seuraa pipSspipnr'5 
í tEe, niin 'ainakin hänen faanha ehkä 
takan „mtaTiiuTni" Pasiin sen kniten* 
iin  sai iekjtbä. Viimeiset „takarau* 
Dat" tahdottiin mukaan ‘SBuojoen kar
tanosta maanantaiältana.

í£iiStai*aamuna, 20 puri, rupesivat 
puhelimet kilisemään entiseen ta* 
paanfa.

i K o o r  m e r t e n  S ö ö r m a r -  

f a n  l a f f a r e t t e t ö t ,

Noorm arkun jostaliS teihin kuulu* 
roia henkilöitä tuli noin 80*miebinen 
joukkue Söörm aikun kylään m arras!. 
15 pnä. SU ebetfiisenä päiimänä bc 
malitastoat telefoomaseman, jolta on 
siljoitettu Mikko § a ta :npään taloon. 
'JjEänminittima p ä iv ä n ä  joukkue, ma* 
ru ite ttu n a  amipitma=aseiEa ia  isurijal» 
ia mieleltä, fämi katit arka St ukstEa ta= 
loinsa, maatien PpSspljä pnnä m uita 
aseita, joita saitmatlkin useasta tatos* 
ta, ntiSsä n iitä  nimenomaan tnetsäS* 
fpStä mar ten oí i m uutam ia manhoja 
aseita, N äm ät ry om attiin ja  annet
tiinpa ailjpöi ulista ititsia ti n, että te n ti 
otetaan poté f  aistilta, jo tlä  to-btimat 
peitä maStuStaa. Niinipä1 mentiin 
l&aEin taloon, jioSsa emäntä oli foto» 
salia ja  isäntä meljensä fan Osa pelto* 
töissä». ©mäntää m aabittiin amaa* 
m aan omet ja  Infot auki, m utta sii* 
i>en ei isän montut suostua kuu yksin 
oli ¡fotona. S illo in  joukko ryntää 
•patffifoia tarkastam aan, huolim atta 
olimatfo omet luikitut mai ei. Kama
rin  olmi potka St iin auifi n iin  kolmatta 
maulbbifla, että se meni pirstaleiksi 
ja sen maikutukseSta tetefoonikaapipt 
putosi lattialle. 51 oSmot cttim at hait* 
lifot ja  ampurnamaraMot, m itä löpisi* 
mäf. N äin  jatkui fa tita rfaS iusia  ta* 
loSta taloon, kun n cO joutiko ̂  palasi 
saati ineeusa „koristamaan" ipömäen*

taloansa, jonne aiseet tuuleman mu 
iäan  mtetiin.

Mainittakoon teissä mielä, että 
sBatttn talonsa on mitä kunnollisin 
hattitusmäki, niin että senkin pito* 
teSta tuollainen menettelpi tuntuu si 
muttiseenkin perin _ ra alamaiselta. 
Mieti tekee kysyä, m ihin tilaan ,,'So 
fialibemokraatti" joukkonsa johtaa. 
kinakin köyhälistöttä tâêtâ on loppu- 
tufolksena main kurjuus obotetta 
miSja.

föieneekö sittemmin tullut katumus 
tehdyistä rpömäpiksistä, kuu anaste
tut pyssyt on jätteen mieto takaisin 
omistaisi Ile. On kai jokunen 'sosialisti 
0öörmarlkuSsakin mietä tunnollinen* 
Ikin, joka moista tekoa inhoo ja jonka 
tuntoa tuollainen konnamaisituS ta uk» 
kaa. Soku sosialistikin mielä m ar
inaan ajattelee, että joS itse joutuisi 
tuollaisen kohtelun alaiseksi, niin mi
tenkä komin, kun lakikaan ei Isäntä 
moi suojella anarkiaa maStaan.

* * *

M utta jopa on aika tämä selostus o 
maan ma afunt a am mekin näibben to* 
pettää! ©i aineiston puutteen takia, 
sillä samantapaista kuin eb että selos
tettu oli elämä useimmissa muissa
kin maakuntamme pitäjissä, mutta 
selontekomme on jo menynyt muuten* 
sf in pifkänlarsckn, ja  u Sf omine, että e» 
bettäotemaStakin jo on käynyt kp Ei rt 
selmäkfi se, mill)in tämän kirjasen lv 
iuSlsa Ini it täisiimme, n  im ittäin mittais - 
ta  sosialististen joptomieStemlnc tälle 
inaaEe ja täEe kansalle lupaama „so* 
sialiStinen mapauS" täytäntöön pan* 
tuna on ottut.

K oikonaan m a in itse m a tta  on m ielä  
jä ä n y t rn. m.

suorin kaupunki,

jossa soisi ai i be m okra at t i Ote 11 puna
kaartilaisten harjoittam ista moniin-



fuiifiSta kotitarkuStukUSta, nxinnitse- 
inisisi a ia M itanhan päirit|emi)iSrii 
la uipnn g i n s an omaleh bet „Rutatun* 
ia" ia „Ratakunnan R  anomat" omat 
pälStamäär itiä in tehneet selloa. ©m- 
me enää 'tässä r  upeakaan lähemmin 
näitä tapahtumia selostamaan; pito- 
mailtamme main, eitä sen jälleen kuin 
punakaartilaiset anaStimat kaupun
gin poliisilaitoksen ia erottunut sieltä 
roimistaan poliisimestarin, sihteerin, 
komisariot; ja  laitoksen taitatoimmat 
sa tottuneimmat poliisikonstaapelit, 
«Ufot kaupungissa ennenkuulumaton 
«arasteleminen ja pnriikaanien 'par- 
soittama iilkimaltaisuuS, jota kaiken
kaltaiset: „kansanmiiiisitctoerit", jotka 
Poliisilaikotsen johtoon ia palmchtk5 
seen oi imut astuneet, eimät luonnolli
sestikaan mäpimrnäSlfäkään määrässä 
toenneet estämään. hopuksi meni tä
mä markaiben ia pulilaanien „Uksin* 
Soalta" niin pitkälle ia alkoi koSkea 
sifift paljon et ainoastaan „porma- 
tien" maan mpöS „tomerien" omai- 
> uutta, että täkäläisille „tomerien" 
mptoniiepilleikin tuli piitä käsiin ja 
Pe alkoimat „pormaricn" kanStsa neu= 
«otella, miten kaupunkiimme pokiisi* 
laitos jätteen saataisiin ebeS jonkun 
merran toimintakpkoisette kannatte.

2Biimeisimpiä „npkpisen suunnan" 
toimenpiteitä tätä kirjoitettaessa on 
•kaupungissamme ollut se, ettei kait* 
-♦nnninmaltuuSto joulttk. 13 ja 14 
»äiminä pipettiin raatihuoneetta mbn= 
vittuna 16 tuntia, siitä suurimman 
osan aikaa sullottuna ahtaaseen huo
neeseen, jonne ei ebeS juomamttä an* 
nettu. Sttang itsiijoi n a o limat etupäässä 
toejoen ja UuhenkoimiSton 17-419 
muotiaat pulikaan it; manpempaa 
nxilFeä ei joukossa näiöpnipt. aseita ta* 
manmufaiseSti saatiin täällä olemal
ta  menäläiseltä sotamäeltä. SöaltuuS- 
mieS, insinööri SBäinö Sorru a, joka 
«ilm e aikoina on ollut sairas, sairas
tu i maltit it St oSsa 13 pn iltana ppä 
»äpenimin ia sai muikeita kouriSiitS-

kohtaukiia. Uintia lääkäriä eimät 
palSkomapbit antaneet koko Oönä pu
kea ja seurauksena oli, että tätä kir 
soitettaessa nätyttää kpjpmpksenaiai- 
seita, jääkö insinööri §orm a elämään. 
Rpipnä maltuuSton mangitsemifeen 
oli lähinnä se, että kaikenkaltaiset pn- 
likaan it maalimat kaupungin pätä- 
apiitöiSsä palkkaa 2 mk. 50 p. kunnil
ta, jonka suuruisia palkkoja ei kait- 
punnissamme makseta ebeS täpfiu 
ammattitaitoiselle tpömäette maali- 
mammiSsakaan töissä ja jota maali- 
muSta eiimät järjeSttyneet fofialibemo- 
kraatit ebeS itse kannattaneet. 

Jämäinkin surullisen näptelmän aihe
utumisesta — niinkuin niin monen 
muunkin Ratakunnan maakunnaSja 
kesän ia spkspn kuluessa tapahtuneen 
— lankeaa ebeSmaStuu raskaana sosia- 
tibemokraattien täkäläiselle äänen kan
nattajalle „Rdsiailiöemolkraatitte". 
6iun $o rin  kaupuuginmaltuuSto 
mäihän- aikaisemmin järjesti palkat 
kaupungin hätäaputöissä jokseenkin 
niinkuin kpömäeStö tahtoi, kirjoitti 
„Rosialiöemokraatti" päätöksen joi) 
boSta ppmin imattiseSti, huomaut
taen, että peippohan „herrojen" oli Xu- 
mata, kun tpöläiset tpptpimät niin 
mäihään eimätkä pmmärtäneet enem
pää maatta. @i ihme, että ainakin 
tpömäeStön huonoin aineS tämän 
jälkeen osasi lisätä maatrmirfsktan!

M n m m  itM p au fetaan

UtarraSkuun suurlakon aikana ma 
panttimnt fofialibemolraattifet puita 
kaartilaiset mtyöS maamme^ luiankt- 
loista erittäifiä murhamiehiä, mar- 
kaita ja m uista rikottisista teoista 
maun itkuja, joitten rikokset Piimät 
tapahtuneet io ennen „fansanjöxuxiit 
ben" aikaa, f. o. ennen marraskuun



tuurlûifion kauheuksia ja VaEa-ito* 
muu®fki.

2fêaniSta iaEaisiSta tapauksista 
aiainitfemnte tässä  dtmeriffinü pibben.

Xämäu i on ht fit Un 11 pnä oli ©oh 
Un gin pitäjän fihkak un n an oikeit be n 
fäfitehäitoänä konttoristi © u n n a r  
Jk p b e r  g i n  murhaajaa, tpömieS 
Xeobor ta im ia  maataan nostettu 
juttu. Sitten UmonlalehbiSsa airfoi= 
naan kerrottiin, murhafi V ahtii i l 
m a n  m i n k ä ä n l a i s t a  f p g t a 
raafaimaifeEa taVaEa mi ime sppS» 
kuun lapuEa konttoristi ©unnat Sföp- 
bergin. Efturhaaja, joka sittemmin 
Vangittiin, tunnusti tehneensä Veri» 
ipön. „i@uurla!kan" aikana Vapautti3 
mat äänet äänen [okia listi set aateto
verinsa IIitäenmaankäänin läänin3 
manfiiíaSta ja kuljettivat riemuisaa» 
toSlsa Rekii n gin tpöVaentaMlc.

ï&aStaaja ci o Eut saapunut oikeu» 
ben istuntoon. 'Sen fiüaan esitti, joku 
„^ekfingin pitäjän pohjoisen piirin 
inihiiiiärieStnStointifililnan jäsen" 
K. KloiSjkinen „feíoStuksen", joSfa ään 
v ä itti murhaa aatteeEiW i ja maati, 
että loska- „lanta" on murhaajan ma- 
uauttanuf, on nostetun spptteen an» 
nettaVa raueta. SiEä „'kansan 
raätoa ei Saa maStuStaa, maittapa fc 
oitft „sattunut cretstp m äänkin" !

* * *

Grnncnkitin tämän selostuksemme 
lopetamme, anTaitjee kuitenkin Vielä 
mainita muutamia piirteitä foisialiS» 
tiemme ia Venälähen sotaväen pis» 
kehistä puubiSta maastamme suur3 
talon jälkeen. &ekhi mielemme kpl» 
iä selostaa niitä raakoja VältVal- 
taituutlfialin, joiben alaisiksi- Efeiben 
kaupunkien valtuusto t — p o ris ta  jo 
ebeEä IptypeSti mainittiin — cVat io» 
fialistiemme toimesta joutuneet mie* 
iä tämän joulukuun aíkupuoIeEaifin, 
mutta ehkä jo ebeEäoleVakm rikos* 
luet teko fitä lajia iäikfi Ferrotffi riittää.

« u n i l l e s i  f o f i ö i i S t i e n  

s s u f i  a f e i S t ö t t t K m i t t e K .

£ra Fabian afetoaunut Saapuneet 
määräpaikkoihinsa ja afeet annettu 

fofialistciöe.

EttarraSk. 20 p :n  il ta n a  tu o tiin  ft-t 
^ P i e t a r i s t a  lähtem än ju n a n  mukan* 
S uom een  kalifi ta v a r a v a u n u a ,  laS» 
terttu ina fotilaSkim ääreiEä ja  patruu* 
n iE a. Sifeet o l iv a t  feÖVäSti tarkoite» 
t u t  uusien sosialististen  V erikaartieu  
aijeiStam helii, TiEä ne on m ääräp ä il- 
foiijinsa saapuneina jä tettp  paikka 
lu  n t ien soisia li St ien is a h  u n n .

2lseVaitnut lä h tiv ä t, kuten sanottu , 
P ie ta r is ta  m arraS f. 29 pn ilta n a  Ilo  
8  j a  faa tto i n iitä  P ie ta r is ta  aS ti 7— 
8 ‘suom ala is ta  m iestä  ja  kenraalikin 
iV ernöörin lanS lian  „loim issarin" a- 
pitfainen, „ to v e r i"  sJkahja. K im  tul 
iiv irk am  teiset XerijoeEa ta h to iv a t  
jinetöibä ase-maunut, eSti toto eri 9kab» 
ia  m iehineen sen VäkiVaEaEa te 
m a n n u t o li uhkausten  Vuiolfi lasket
t a v a  ilm an  m u u ta  m enem ään.

T erijo en  tuEito im iS toS ta lähete t
tiin  tapah tum an  johboSta m arraS f. 
29 p :n  ih a n a  ®eliinkiin ieuraaum. 
säh täfanom a:

„Sm EihaEituS. K iireeEinen. i l 
m oittakaa heti pää tirehtöörille , ett«. 
junaS fa  n :o  7 seuraa m aunnja, joiSsV 
on k iv ä ä re itä  ja  p a in u m ia  S tabjan  
nim eEä".

EBaunitjen saapuessa K o u v o lan  
afeimaEe, ilm o itti tia isia  ju n a n  Iäiset= 
täjäEe, e ttä  toinen V aunu  oli phbiS- 
tettäimä m enem ään K uopioon, toisen 
jatkaessa m atkaansa länteenpäin . S u  
naniläisettäjä kieltäptpi phbiStäm äSte 
(maunua K uopion ju n a an , fitä kun ei 
¡seurannut m inkääniaifia kuljetuspa» 
per eitä, m u tta  uhkauksin palko i le tti in 
hänet siihen ja  V aunu , joSsa oli 9-C 
k iv ä ä r iä  ja  50,000 p a tru u n a a , läh ti 
matkaEe Kuopioon Päin m atkusta ja



junaan íiitettpiui, tomeri sJial)jau ja 
useampien saattoniic^bert [itä seura
tessa.

Kuopioon saapui juna, mi Sisä aifei
tä  sisältämä taimaraimaunu saattaji
neen Oili miimeifenä, m arras!. 30 pnä 
klo 3 :u ajoissa i.p., junan mpöhälS- 
tpttpä p a ri tuntia . S unan  saapuessa 
asemalle oli sinne kerääntpnpt joukko 
kaupungin mäeStää seuraamaan ta 
pahtum ain M lfua. 21) em ie Sten ipkä= 
teSfä taimarafmaunun omet auki, jof- 
ioirt 'sieltä1 uäkpi alsefaatikoita, kpspi 
paila lie mi rkapumui Si a a n s aapamut 
Kuopion tuttikaimarin hoitaja 3ïpb- 
man, kenen passituksetta tam ara t M * 
fetatot. Sfifemidhet maStasiimot komis
ta rio, l a h ja n  ien tietämän. Räm ättä 
tälmäi saapuikin asemat) no neeSta ja 
iausit i tnttirniriam  irísen nubtStetun 
kpspmpksen johboSta :

-— heittä  ei ole m itään telein isiä 
iäimcin asemaun un FanSsa, sillä uu
mitta on sefimät paperit.

ktuttimirlfarnteS huomautti, että n= 
ieitten fuíjetnkseen, jos je tapahtuu 
pksitpiSten toimesta, maabitaan au- 
4tnomainen lupa.

XPmeri 9tajhja tähän maStasi ilsmet- 
i elemättä, m itä t uttimi ranoma ifetta 
■un tekemistä kun h ä n e l l ä  jonka 
ään oirein painotta lausui — ter
ran on’feüma'i paperit, jotta Isän koh
ta on iiäpttämä. Hän lisäsi totiefc- 
i oa ns a ai noa St aa n P o 1 jhemik i e n lp o * 
mieS- ja sotilaSmalaa, jonka anta
matta maihtubetta aseet on tuotu. 
Rnontalaisille miran omaisille hän 'ei 
ole tiíintekcmeíimottinen. Sans ui ot
tamansa aseet uloS miPfa miesten 
if ie ilosta huolimatta. Ra n oi hpmäSti 
ja läksi kaupungille, joSsa hänellä 
1 i enee o 11 laista- ais unta Sisä.

£osmeri tftahja onkin Kuopiossa 
kpttä1 tunnettu , hän kun on siellä p i
temmät a ja t asunut, toimien laiman- 
iäm m ittäjänä.

lah ja n  oleskellessa kaupungitta, a*

setettiin asemaunu Kuopion miliijin 
katsannon alaiseksi. Udutta hänen 
palattuaan asemalle, jonne mpöSfiu 
ali tullut 6 kuormaihemoSta, rumet
tiin  hänen määräpfseStänsä mauuua 
purkamaan. Kuormat, 5 laatikkoa 
kussakin, mieti in kimää-reittä maruS- 
tettnjjen i|imiiiimieSten saattamina 
K n o p  i o n t p ö im1 ä e n ta 10 ' 11 e, 
jonne ne jäimät.

Huomaute ttakoon, että kaihia, joka 
oli lumannut „selmät paperit" esittää, 
ei papereitaan koskaan näpttänpt. 
Ren sijaan saapui ’marraSk. 30 pnä 
klo 6 i.p. Kuopion tullikamariin tuf- 
lihattitukien sähkösanoma, ¡jossa il
moitettiin että kamaroita ei oltu tu l
lattu, maan että ne olimat Terijoen 
asemaita päässeet menemään eteen 
päin, tim tullimiranomaisitta ei ollut 
moi m aa siitä eSfää.

£uttihattit ukselta oli saapunut 
Kuopioon määräpS tafamarifoiba a- 
seet, mistä ei kuitenkaan mitään tu l
lut. 2fljeita olimat P ie tarista käpneet 
hakemassa kuopiolaiset 'tunnetut jo- 
fia lib ernokr a attiset joisi o m iehet £ee - 
luu iVörmä ja  K. Sinbgmist, joka äS- 
kettäi n oii. josiasiStien se n aattorieh * 
bokfaana.

iloisen asemaumm ’matka oli suo
rempi ja  pBnnkertaisempi. £äm ä main 
nu saapui marrasko 30 pn maStaifena 
pönä KonmolaSta Sähkeen, jossa se 
ppsähkpi asemalle. UmrraSk. 30 pn 
aamutta kuljetettiin aseet, 150 kimää- 
riä ja patruunat, martioSton saatta
mina 2  a h tt e n X  p ö m ä e n t a  l o b  
1 e, joSsa niitä säifpketään maStaan- 
ottajiensa martioimina.

Sftpös on lappeenrannan sosiaiis- 
Hert järjestämä punakaarti saanut 
marraskuun loputta useampia satoja 
kimää-reitä siellä majailemalta menin 
Iäiseltä sotamäeltä. Helsingistä oli 
saapunut määräpS sotamäettc kimää- 
rien kuomutta miseSta punakaarttiai
sin c.



R feita saapunut S u ru n  punakaartille .

©ontufi. o pn maStaisena yönä $d*  
tin g is tä  saapuneessa jimaSsa tuli 
S u rk u u n  sikäläiselle punakaartille tai 
, m atta nkum o u it e tt ise ¿e" f  otn i te a He
kaksi maunimlöStia am pum atarpeita, 
kimäärejä ja  pa truun ia . SOsematta oli 
a  f e lä te tystä  maStaStsa menäläiStä To* 
talmäifieäi ja  m e I'oi ne n joukko puna* 
kaartilaisia aseStettuina. Slamuipito* 
telia yötä aseita sitten kuljetettiin 
mankkojen aseStettujen jaattueiben 
saattam ina t y ö m ä  e n y h  b i S t y k* 
s -e n  talolle ja  nykyisin. (tätä kirjoi* 
tettaeSsa) sosialistien hallussa ole* 
¡loatte Raatihuoneelle. ?)htä asekuor* 
maa oli saattam assa aina 14—15 pu* 
uakaarriiaiSta ja  m uutam a menäläi* 
nen iotilaS. A ju rit oi im at sitornaiai* 
siä fuorm a*ajureita. Sfsiautuntijain 
ia  asekuonmien näkijäin ilm oitusten 
mukaan olimat aselaatikot menäläisiä 
sotiIaSkimääreljä ja  niitten patruun ia  
sisältämiä laatikoita.

KaifeSta päättäen on tässä kysy* 
inys S urun  osuudesta Rahjan ase* 
(ranki nnaSsa.

M uidenkin kaupunkien

ia suurempien maaseutulkeSll uksien so* 
¡sialtPcmoffraattisille punakaarteille on 
marraskuun ja joulukuun aikana 
saapunut P ietarista suuret määrät 
timäärejä ja muita aseita menäiäiS* 
ien lu7S)cm:kien ja 'maamme ¡ostat t- 
demokraattien johtomiesten yhteistoi* 
m innan tuloksena.

Itäm aan aikaan kun kaikki muu 
tamaraliikenne R enäjä ltä  Suomeen 
oli mälinäisin keinoin keskeytetty ei* 
kä edeS r u o k am  a r o j a V enäjättä 
¡suostuttu meille antamaan, toi 
sosialisti emme apumies h ra Raf)|a, 
apunaan suomea puhumia miehiä. 
Rajajoen poikki toisen maununmStii* 
Itsen toisen jälkeen milloin kimäärejä, 
milloin oikein fuularuiSlkuja y. ni. 
ainipntnamaroja.

Nousee itsestään kysymys, mitä 
tällä aseiben kuljetuksetta maamme 
eri osiin tarkoitetaan. Siedetään 
marmaan, että aseita punakaartiini* 
set omat otteet maStaanattarnaSsa ja 
monissa paikoin on niitä kuljetettu 
martioSton saattamana työmäenta* 
loitte. S iellä niitä työmiehet omat e* 
detteen martioineet, kunnes ne on 
saatu talteen pannuiksi; useista iaihe* 
tykisistä on niinten om aan juikiseSt; 
mainittu, että aseet on työmäeStötte 
jaettu, ftra Rahjan tuoutiapulaisten 
ilmoitetaan useissa tapauksissa otteen 
punakaarti laisia, ©i toisia enempää 
kuin toistakaan itäistä tiedoista ole 
sosiaki StisiSs a sanoma‘M)öi Ssä mäi *
tetty määriksi PäinlmaStoin Syö» 
mieS=Iefhti 2 pnä joulukuuta ensimai* 
f en aseläl&etylfiien s aamuttua selitti, 
ettei ole mikään synti, „ioS spsialiS* 
tilkin faisimat mähän 'kättä pitempää 
muutakin kuin halot ja  aibanseh 
päät!"

i©i moi näin ollen olla epäilystä» 
käätt siitä, että puheena olema mettä* 
Iäisten aseiden ja arnpuirnamarain 
tuonti tänne tapahtuu sosialiderno* 
kratiSten järjestöjen ja menäiäiifen 
sotamäen yhteistoimin edellisten 
aseistamiseksi Keitä maStaan? M  ei* 
kalaiset sosialistit tunnustam at suo
raan, niinkuin Syöntiehen eräästä 
kirjoituksesta sdmä^ti käy ilmi, että 
se tapahtuu pormareita maStaan, sa
matta koettaen omaa kansaansa maS* 
taan menätäisittä kimääreittä ja kuu* 
laruiSkuitta aseiStautumiStaan puo* 
luStaa manhaitta malleittaan muka 
poPmatien maruStauturniseSta aseelli
seen taisteluun työmäeu kanssa ynnä 
muitta samanarmoisitta syytöksittä. 
gJhtä amcrnieliseSti puhumat heidän 
menäiäiset suosijansa. P ietarin boi* 
shemikijolhtaiiat ilmoittamat peittele- 
rnättä, että ö<e tahtomat kannattaa 
Suomen „köyhälistön taistelua" por* 
maristoa maStaan. Riittaamme esim.



L? e n in  i n ä sk että in  I eliöissä ke rr o i tiu  tn 
au/heeseen täistä a n a s ta .

£)n maikea oikein tajuta sitä mieli* 
alaa, jonka täptpp matti ta nti Sisä ©no* 
inen tpöVäen järjestöjen johtajissa, 
jatka omat tällaisessa PhteiStoimin- 
t taSsa mieraan mailan sotaväen kan S- 
n a. ®eibäu täptpp tietää, ettei Suo* 
uteSfa kellään rijm ijettä ole etkä Voi 
bEa m itään  ia is ie iita iijc tia  S u o m en  
infttoäe&töä V astaan . S u o n ten  „por= 
luartS to" ci halua  m itään  m uuta , 
kitin ettei m aassa kukaan nouftft v íú  
tim aEan tö ih in , että kaikki m m battañ  
lim at laiEISta järjeStpSfä ia  antaisi* 
mlat f en V aE ita. SotifeSfi ei iääE ä 
kukaan ta rv itse  afeita „ p o rv a ris to a "  
v a s ta a n .  ¡^iitä moimat ta rv ita  main 
ne, jotka punakaartien, £ u ru n  tpö* 
väenöärjjeStöjen p. m. samanlaisten 
lamoin tahtomat nostaa oman mieli= 
mattansa ja mäkimaitansa lain tilalle 
ia pitää koko muuta kansaa hirmu* 
maitansa alaisena.

S u  sitten tuo phteiStoiminta -mettä* 
iäisten ka n Sf a ! Koko muu Suomen 
'tanfa toivoo ja o5ottaa kiihkeästi fi* 
iä päivää, joEoin maamme on olema 
vapaa Venäläisestä sotaväestä, joka 
iääEä on miksauksenamme, uhkana 
latEiseEe järjeStpikseEe, mäkien ruoka- 
varojemme kuluttajana, itfemäärää* 
miSoikeutenun e hä tkäilemä tt ömä nä
polkijana. Eftutta sosialistiset järje§= 
töt „kaarteinensa" ja „;£pömieS" fil* 
tafaarelaifine päärniesineen ottamat 
Tjpmällä mauEa tä ltä  sotaväeltä VaS- 
taan kiväärejä, patruunia ja  kuula* 
tuiskuja, moiöakfeen järjestää uufia 
Verilöplpijä omia kanialaisiaan VaS* 
taon!

Suonten f o i m i s d v m o F r a a t  
tien iol)to Fat»ol»aiu<,0|d: 
Suonten itfenöjfn^bets ia 
fanfan u»®p«ud<*it hm»= 
ndldiflfte pi$t»in«Ec.

Surkea lopputilitpä {ofialtStteiiumc 
huutamaEe „Vapaubele'1.

©öeEäf elosteltujen a)fela<ietpStei :
jopboSta tulkoon täsifä viet« sano- 
tnikfi muutama sana.

3Baikka sosial ibemokraatt iset ie IL 
temme omatkin koettaneet sitä kieltää, 
niin jotaiseEe, joka mälliä tikin on ta
pahtumain kukkua tässä maassa jeu* 
rannut, on kuitenkin täptpnpt oEa 
päimän selvää, että maamme scsv 
beniokraattisen puolueen ja  iääEä 
majai leiman Venäläisien sotamäen mä- 
liEä on Viime maaliskuun maEanku- 
mouifsen jälkeen VaEinnut m ää Iä; 
heisin phteiSpmmärrpS ja piiteiStoi* 
.niintä. 5kiin tääEä porissa kuin 
munaEakin maassamme. S en  veljes* 
tpmisen kautta, mikä maamme softiasi* 
bemokraatisen puolueen siipterrsnoiiaS- 
ia tääEä on tapahtunut ja  felnttpnPt 
suomalaisten tpöläisten ja Varsinkin 
Venäläisen sotamäen puonaimnian 
aineksen Välittä, on ilmeisesti hnipöS 
avau tunu t maassamme toämneeEe 
tsaari Vallan aikuiselle ja 'en kukis
tuttuakin tääEä täpbeSsäl 'toiminnat" 
sa plbä otteelle menäläiseEe promo- 
kanttori- ja kierolle uPkintanlrseStef- 
imäEe aiman aavistamattom an laaja 
toiminta*aIa. Rakeisen pirmttiakon 
tapahtumain phtepbeSsä on kohetta
v an a  paljon seikkoja, jotka osottaVai 
että .menäliäistEäi 'pltmieiEa Voimitta 
oli fäSsä lakossa mitä huomattavin 
osansa ja että meikäläinen fosiaiibe- 
mokraattinen johto Varsin Emmatta- 
VaSsa määrässä on tämän sa ita  ai
kana toiminut osittain suoranaisena 
Venäläisen proVöikatsionin kt&prinä.

Soisiasi St isissä' sanomafie!t$Mä for-



rottiin erikoisen lj n om attamatta ta* 
matta äskeisen n. s. suurlakon juhlat*
:iiseSta alkamisesta Turussa. Niille 
sur n Etisille mäikimallan teoille, mur* 
isille, mangitsemisille, kotien bämityk* 
sette ja kansalaisten rääkkäykselle, 
mitä Surussa ia sen ympäristöllä 
mii-me päimiuä on tapahtunut, annet
tiin alku k o l m e l l a  t y k i r t  1 au-  
k a u k s e l l a .  S a se oli sosialisti* 
i'ieh tiemme mielestä erittäin komeata! 
— K o l m e  l a u k a u s t a  m u u k a 
l a i s t e n  p i S t i n m i e S t e n  ty= 
f e i S t ä .

gieisellä ja yhtäläisettä äänioikeu
detta malittua -Suomen kansan edus
kuntaa — ei hcrraSiuökan ebuStajiS- 
toa, maan ennen kaikkea työtäteke* 
män luokan edustajistoa — maS
taan httyttimät Suomen sosialidemo
kraattisen puolueen johtajat mieraan 
maan sotilaat. Renäläisen sotamäen 
ktmääreittä1 maruStettuina pitimät 
sosialidemokraattiemme johdon aset
tamat n. s. takkemahdit useita päimtä 
tanhun mailassa maamme pääkau
punkia, eStimät siellä sanaumapauden 
niinkuin muu aitakin, harjcittimat 
painostusta eduskunnan päätöksiin 
ja lopuksi eStimät eduskunnan matio- 
kuntainkin työskentelyn, sen saman 
eduskunnan, jonka sostaiidemokraat- 
timnte itse omat mälttärnättä tahto
neet korkeimman mailan ^haltiaksi 
tässä maaSsa. Renäläisen sotamäen 
amutta sosialiStijohtajamme pakotti- 
mat pääkaupungissa kaikki kansalai
set, niin parhaat omat puoluelaisen* 
sa M n  toisin-ajattelcmat, olemaan 
toimettomina ja  sallimaan mitä tä r
keimpiä lain ja oikeuden lankkauksia, 
nämä kun miimeiseen aSti olisimat 
tahtoneet eStää merenmuodatnSta ja 
aseellisten yhteentörmäysten tuhoi
na seurauksia. RenäläiSten sotamies
ten pistimittä fosialiStiidhtajamme 
eStimät maamme pääkaupungissa 
niinikään mapaan nlaan roapaiden 
kansaTfciSten ensirnäisen oikeuden

käyttämisen, kokoon t ltnii SmapaiiPeu
sillä kaikki kokoukset, joita siellä äSkc:
sen n.s. suurlakon päimiuä yritettiin, 
pitää, raa’aSti Rajoitettiin ja ne hen* 
■kilot, joita armeitiin kokousten iät* 
leStä jikfi tai johtui ikfi, man gi tti i n . 
R ieraa t pistimet myös olimat tehok
kaana apuna niissä petomaisissa rau 
hallisten kansalaisten, mauhuSten >a 
lasten, m u r h i s s a ,  joita fotsialide- 
molkraattisen punakaartin toimesta 
niin lukuisasti miime kuussa Hel
singin ympäristössä järjestettiin.

Maaseuduitta ja  maamme muissa 
kaupita g ciSsa s osia! ide mokr aattiemm e 
johtomiehet iärjeStimät joko fnorae- 
taan me Hätäisen kotamäen amutta tai 
näiden kilmääreittä ja tomelmereitta 
mar uStetuilla punakaartilaiSjoitkoi: - 
laan murha* ja roSmoretkiä, näen
näisenä aiheena luuloteltujen asema- 
rastojen etsimin en. Uutokset oma: 
tunnetut. S a  main harmoiSsa taya- 
uksissa omat olojamme tuntematto
mat muukalaiset sotamiehet näyttä
neet ymmärtäneen niiden tekosen tör
keän r i kolli s uuden, j oiden s uorifta- 
miSta heitä on pyydetty amuSta«- 
maan, sillä main poikkeustapauksissa, 
kuten esim. täällä Nokissa ja Tampe
reetta, on pyytäjille annettu epäälmä 
maStanS, Tampereettakin kuitenkin 
main siinä muodossa, että s o tama l  i 
lähtee ' liikkeelle ainoastaan siinä- ta* 
pauikseSsa, ,,ioS työmäen kimppuun 
hyökätään".

Kaikkina aikoina on kaikissa kan» 
soissa erästä rikosta pidetty m uita 
tärkeämpänä, tekoa, jota et ainoal
taan aie määrätty laissa ankaram
min tangatStamölksi kuin kaikkia mut 
ta, maan iota myöskin kansan tietoi
suudessa on pidetty erittäin raskaa
na, melkeinpä riiMsenä, joSta an
teeksianto et ole mahdollinen. ‘«¿pe ti* 
koS on maan kamattuS. M iltei itse» 
tiedottomasti on jokaisessa kansalai* 
seSsa herännyt kammo tuon tikafisen 
tekijää kohtaan, koSfa hän riMel-



taan Un järfotiänpt ta i ainakin tyrit* 
tönityt jäPfltyttää oman maansa ja fan- 
Sanka, oinain lantf alaistensa oi e m a S - 
•taalan ensimäistä ehtoa, heidän elä- 
miS- ja oHeSleiUiOileuttaan ‘iillä maan 
kamaratta, jossa dmat fiUnttyneet ja 
faSnmniect. .täm än  teon on tuo rikot* 
Unen tatoatti/ieSti ieipntyt V ieraan 
mailan, oman m aan Ulkopuoletta ole
man sotajoukon, siis v ie raan  fansal* 
lismttten ppmäisi ta i oman fan ja it 
mahingo i tta  miiseftji, f ehio ittam  a (Ia [i- 
tä isotaan tai sotatoimiin omaa kan
saansa ma Sf aa n.

Uhitta pation harvinaisempi, inei* 
teinpä piStoriaSsa tuntematon on se 
rilBoS, jonka todistajiisi me mi ime 
marraskuussa täSjsä maaSsa joubnim* 
lue, rikos, joka on Varsin lähellä ka= 
VattnSka ja joifa tapahtuu siten, että 
rikottinen Mroittaa ja  tytttyttää oman 
maansa ja oman fan/ja Osa vieraan* 
maraif uutta n an Ik tl Van, vieraan 
mailan sotajonlfon sota to im iin omia 
fansalaisiaani vastaan, niitä « a s 
ia a n , joitten Vieraanvaraisuutta nuo 
fofajouifoi saamat nauttia sen Vatok- 
fi, että ne eimät muuten moi st olla 
marimoja oman maanisa puotuStanu- 
jeSta ulkonaista VilpottiSta maStaan. 
Tällaiseen rikokseen, f  a n s a n I a- 
v  a f I mk s e e n, maankairoattuSta 
paljon törkeämipään rrfoflfeen omat 
uietttä n sosia f i St i j ohiaj am mc t e p n cet 
itfenlsä mispäikji (miime inarrasfnnn 
päivinä.

RaittuVa arvostelu sosialistijopta- 
jiemnie suhteesta äSkeilfiin fanipun 
päiVitn ja Venäläisten pistimiin an* 
nettiinkin Ritomen kansan ettuskitn- 
nan istunnossa marra.Sk. 24 pnä-, 
kun eduskunnan puintj ai omalta m. 
m. lausuttiin:

„Uh idän tulee ona se lv in ä  siitä, että 
lakon aikana ja- lakon kautta on ta istelu  
Su onten  ifcsenäifphdcStä saatettu uuteen  
'«niele Stan i top talokf aas ec n k ään n ckch*
taan. Aina m aaliskuun vanankumouk-

feSta alkaen on Venäläinen Vaikutus 
Suom essa lakkaamatta ja ripeästi a len 
tunut. TBähitcnen oli käpnpt selväksi, et
tä venälä iset (Valtioelimet e iv ä t enää  
ptySkpncet pnäpitäm ään m inkäänlaista  
järjeStpStä m aassa, että (heidän auktori
teettinsa oli lopussa ja  eitä  he siten o li
v a t  jä ttilliseSii laim inlpöncet alkeenisim- 
matkin V elvollisuudet, jotka täpipp 
maan korkeiimnane hallituksettc asettaa. 
R e hetki näkpt o lev a n  käsissä, jolloin  
Suom en kansa kerrankin, ensrmäisen 
kerran tuhannessa vuodessa, oli suoras
taan pakotettu ottamiaan kohtalonsa o- 
ntiin käsiinsä, järjestäm ään asiansa a i
nakin toistaiseksi oman tarpeensa ja 
tahtonsa mukaan tarvitsem atta  kumar
taa V ieraan 'Vallanpitäjän edeSsä. 2Be= 
näjän V irkavanan, Vanhan pphän 23p- 
roiratinksen p ä iv ä t o liv a t  päättpnect 
eikä ta iv a a n  rannana näfpnpt ketään, 
joka olisi pprkinpt hänen pcrillisckseen, 
käpttäimään hänen käyttämäänsä santar- 
m ilaiioSia, ohranaa, pakkoluovutuksia ja 
m uita m ie liv a lla n  tekoja.

¡Tällaiselta asema näpiti v ie lä  kolme 
viikkoa sitten, m utta se a inoastaan  
n ä y t t i  siitä. Todellisuudessa asia oli 
toisin. SBenäläincn .Vaikutus ja  V cnä- 
Iäinen Valta on lakon kautta suunnat
tom asti lujittunut. Sam alla  hetkenä 
kuu Suom en eduskunta kruunautti it 
sensä keisarivallan ontolla nim enä, sa
mana hetkenä on Suom en järjeSthnpt 
työväki katsonut hetken iuneeksi, jonoin  
oli so lm ittava 'läheinen VeriVeljepS 
P ieta rin  Vananpitäjien kanssa. 28 e näjän 
sosialistitkin o v a t inhona sanoutuneet 
irti hai fhev iki liikkeestä, m utta Suom en  
sosialisteille se kellpaa ihailtavaksi, in
foinaan ‘lähettiläät e iv ä t  tätä hanituSta, 
ny kp i Sf ä BoIshcViki-hanituSta tunnusta, 
m utta Suom en eduskunnassa on stnc ta
putettu käsiä. I a  V ie lä  enem m än: S u o 
men järjestyneeseen työväkeen lukeutu
v a t  joukot oVat phdeSsä näiden inhotta
v ie n  liitto la isten  kanssa Vuodattaneet 
Verta - - om aa v e r ta  ja  V astustajan i 
Verta. Tosin se ci ole tapahtunut suu
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rissa, kunniakkaista ta iste lu issa , m utta 
yhdentekevää: merellä on ja sillä .on a u  
na ollut ihm eellinen v o im a  ^ b iS tä a  
taistelem ia sam assa rintam assa, juoksi* 
pa se sitten m inkälaisissa urotöissä ta* 
öanisa.

S u o m en  ‘sosialistit omat tako Sf a ta i-  
kaiseVaSlt kääntäneet kasvonsa '^3iela= 
riin  .päin, jonne heidän silmänsä jo m in  
kauan omat v iiru itteet. SBenäläiiset V o i-  
v a i  npt olla V arm at siitä, että tuli m itä 
tuli, heittä on ‘Suom essa  ainakin pksi 
lu o tettava  p stä v ä , S ilta sa a ren  puolue- 
h allitu s monihaaratisine 'järjeStöineen. 
I a  törmä p s tä v ä  tietää sekin taaS puo- 
IcStaan, että  n iin  kauan kuin botfhevi- 
f ien malta on ppstpssä, sen luokkappp- 
reillä ei tarv itse  olla rajoja. Io S  ääneS- 
tpSlippu onkin osoittautunut riitiäm ät- 
lämäksi, on sillä nt)t käptettävänään toi- 
siä aseita, jotka tästä  lähtien a ina  omat 
m ireillä ja joiden rin nalla  m aan laki \a 
kansan pcrim pStaVat e iv ä t  heille suuria  
merkitse. ¿Tätä tosiasiaa 'meidän, jotka 
emme tahdo olla pelissä mukana, ei pidä 
unohtaa eikä mpöSkään pien! a isoa. Su o*  
men itsenäisppSliike on törmän kautta 
fsaanur ankaran iskun takaapäin, sillä 
S ilta sa a ren  takana seisoo tätä npkpö 
v a r m a sti suuri osa Su on ten  kansasta. 
Tosin on meidän mahdotonta uskoa, että 
maisematiSton maliijsifja-t, kun V alianfu- 
m o uksen huum aus on haihtunut, todel- 
lakin tahtoisivat bpväkspä täm än luon- 
ilottoman liiton, sen meriset jäljet ja  
inieletiöm än sortovallan. S e  on kuiten- 
i in  siksi jyrkästi r istir iid assa  kansamme 
perityn katsantokannan kanssa, se sotii 
siksi se lv ä s t i  m eidän tapojamme, meidän 
etujam m e ja  meidän kansallistuntoamme 
¡mustaan, että  se ei moi olla pitkäaikai- 
nen, ja tuskinpa todella tehokas. S i in ä  
hädässä, jonka m aailm ansota ja le iv ä n  
puute omat saaneet aikaan isänm aassa, 
saattaa yhtä ja toista näyttää lupaaVal- 
ta  ja  sa a v u tetta v a lta , jota m uuten ei 
v o is i  ajatellakaan. M utta kokemus on 
kuitenkin aina osoittanut, että pajonet- 
teihin moi kpllä nojautua, m utta  niitten

päällä ci moi istua, e ivätkä bolfhcvikien 
pajonctit tee 'poikkeusta tästä  kokemuk- 
seSta. £)ksiti nojauiuimincnkin niih in  ci 
liene ajanpitkään mukaltoaa Suom essa. 
HjallituS, joka ulospäin tahtoo tehdä utci 
dät edelleen riippuimiksi P ietarin  a tv a a -  
«taikom ista m ullistuksista V altiottisessa  
eläm ässä ja kotimaassa nostaa „Me 
Vaadimme"-ohjelmaa, sellaista fyIttituS- 
ta  on m ielestän i isänm aan y stä v ä n  
mahdoton kannattaa.

SDhttta toieläi ci riitä se, että 
Ulaamme sosialidemokraatit omat lfa= 
ma itäneet maamme Uxipanben ja i tse- 
nä,isyyden toenäkäksitte pistimille; pc 
äroat joutuneet suorastaan tsaari* 
■mailan aiikitiSkeii menäläisten pimeu 
den moimien kätyreiksi. h a rs in  a inerr 
itsenätilsyyS*bei)temme „Uusi idäiix>ä"
selmitti heti slt uriako n jälkeen asiaa 
m. m. seuraamilla kitmaatotlla todtS* 
tuSlkalpp oleilla, ma iikka silloin cimiit 
failkki sois ai IS ti emme „mefieiipt" me* 
nä löi St eU kanssa mielä olleet tiedoS- 
saikaan:

,^ u n  saatiin tietää, että m enäläiseltö  
taholta haudottiin tuum ia Suom en tph= 
jentäm iseStä siinä tapauksessa, että  sota- 
toim et u lottu isivat meidän maahamme, 
heräsi kaikkialla .maassamme yksimieli - 
nen a jatus ja päätös, ettei tä lla ista  tyh- 
jä ttä m istä  tarv itta isi. O lihan sanoma 
tdhticn kautta julkisuuteen päässyt m itä  
räikeim piä kuvauksia siitä kokonaisia 
kansakuntia h ä v ittä v ä stä  ta v a sta , jolla 
V enäläinen  tpihj entäm inen oli pantit 
toimeen n iissä  rajam aissa, jo ista  Vcnä- 
Iäinen sotaväki oli ollut pakoitettu perä- 
yiym ään. I a  Varsinkin juuri v iim e  ai- 
koina lä h ettiv ä t Söiron m aapäiväk hätä 
huudon ja Varoituksen muodossa fuVa 
uksen tphjcniämiStoimenpiteiStä SBiroS- 
sa. S itä  ennen o li, niinkuin itsenäisyys- 
kannalta o lev issa  porvarip iireissä  ar- 
v e it  iin , sam asta syystä työväenkin kcS 
kuudessa perustettu omia fuojeluSkaar- 
teja. Tosin nämäk m olem m at suojelus- 
järjestöt o liv a t  V ielä toisistaan a iv a n



erittään. 22iin  puoletta lu in  toiselta kai* 
seitiin  n iitä  epäillen. M utta jo o li fäpn* 
uiSfä m ittaus, jonka tarkoituksena oli 
aikaansaada luottamukselliset mälit mo= 
i empien sam an la ista  tarkoitusperää aja= 
m ien fuojeluSjärjeStöjcn m älillc. O lihan  
isänm aa kaikEe sama ija oma koti laikiEe 
phiä kallis. 32äin saatiin  sekä sanomaleh* 
likinjoituksiSsa lukea että julkisissa pii* 
peiSlsa kuulla n iin  puolelta kuin toiselta* 
kin järkemiä sanoja, jotka kehoittimat 
trhteiSpmmär rpkseen ja phteiStoim intaan  
pisteisen pääm aalin hpimäkst.

M utta näitten pprkimpSten rinnalla  
ta iste li itselleen punaisten kaartien keS* 
kuudessa johtaman sijan toinen maStak* 
täinen aja tus. Sknimi telit in ja lausuttiin  
julki tuo m ieletön ajatus, että Suo*  
m en itsenäifppttä ¡harrastama potmariS* 
to perusti suojeluskuntia hpökätäkseen 
;öpp liS tön  kimppuun. D äm ä ajatus on 
niin  järkeä m ailla, ettei paraimmalta* 
taan tahdolla moi saada päähänsä, m itä  
porm aristo moisi moittaa sillä, jos se 
m enettelisi samaEa tamaHa kuin puna* 
kaarti npt on tehnpt. M iEoinka on ku= 
taan suojeluskuntalainen prittänptkään 
itse kädessä pakottaa köphäliStön jäsentä 
johonkin? MiEoinka on aseStettu porma* 
ri tunkeutunut köphäm majaan persona!* 
lis ta  mapautta rajoittam aan? 32c porttia* 
bittiset suojeluskunnat, joita fosialiStisa* 
nomalehdiStö joukkojen pEpttämiSiarkoi* 
tukseSsa kutsuu lahtarikaarteiksi, eimät 
mielä ole surm anneet ainoatakaan tpö* 
Iäistä. S e n  sijaan punakaartilaiset me* 
rikoirien laiEa omat menäläistn asein  
'uhonneet jo monen perheen onnen ja 
r iistäneet m onelta kunnon kansalaisel* 
ia  hengen. TIuo päätön puhe potmariS* 
ton aiseStautumiseSta köphäliStöä maS* 
taan on fentähden ilm eisesti pksi n iitä  
räikeitä pEptpSlauselmia, joita sosialidc* 
mokratia luulee tarmitsemansa joukkojen 
herättämiseksi. M utta  sen, minkä sosiali* 
demokraattiset johtajat omat a inoastaan  
iskusanaksi tarkoittaneet, oimat m uut moi* 
m at käpttäneet reaalisiin  tekoihin. B&oisi 
ajaietta, että näjmät m uut moititat olisi*
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mat ainoastaan simiStpmälttörnien piiri* 
en m aistoista lähtöisin, eEeimät minne* 
aikaiset tapaukset phä selmemmin näpt* 
täisi, etteimäit a inoastaan  afec: maan
mpöS tarkoitusperät o ¡mat oEeet menäläi* 
siä. M e olem m e kuuEeet sekä palopuheiS* 
sfa jopa ©duSkunnan puhujalamaltakin 
ja npt phä useam m in tpömäenichiien 
palsto ilta  lukeneet phä ilm eisem piä il* 
m iantoja pormariStoa ja sen suojelus* 
kuntia maStaan siitä, että pormariSton 
perustam ien, kotien suojaam ista iarfoit* 
ttaimieu järjestöjen takana piilee saksa* 
laiSpStämäEincn politiikka, S ä ilie n  liä* 
ipeäEiSten ja malheeEiSien ilm iantojen  
selmänä tarkoituksena on lähem m in liit* 
tää  m enäläiset sotilaat h irm unikkeeseen. 
DäpdeEiseSiti onkin täm ä tarkoitusperä 
saam utettu. Siikkeen päätarkoituksena 
näkppkin itpikpään oleman pksiipiSten to* 
tien nuuskim inen ja kotirauhan rikfo* 
m inen ilm eisessä santarmitarkoitukseSsa. 
¿oirmuliike on m uuttunut järjestelmät*  
liseksi fantarmiurkinnaksi, joka la a ju u 
dessaan m oittaa sSolirikosfin tai iSehnin  
lorkeimmatkin toimeen I o  ukkojen epä* 
isänanaaEinen fokeuS on kehitetip niin  
pifkäEe, että tpömäen pleisiSsä koko uksi S* 
sa moidaan maatta suom alaisten  fuoje* 
luSkuntalaiSten luom uttam iSta uudeEe 
ohraan aEe. ©imätkö jo täEaisiSsa maati* 
muksiSsa selm ästi kalju ostettujen san* 
tarmikätprien kehoitukset? SosialiStijoh* 
tajam m e koettamat npt peStä käsiään 
m äittämäEä, etteimät e n ään haEitse 
joukkojaan. SBarmaSti eim ät hallitse* 
f aan, fiEä ohjakset omat luisuneet tai* 
taimampiin käsiin. Dpömäcn Iakkoliikc on 
phä ilm eisem m in paljastunut p"romolat= 
sioonikst ja  on kehittpmäSsä muStasotnia* 
laiseksi pogrommiliikkeeksi. ®uka on tai* 
turi täEaiSten liikkeitten järjestäm isessä, 
sen me tiedämme kaikki.

M ie lä  pari kumaamaa tosiasiaa.
I®un hirmulakon aikana m ielet porma* 

riEisiSsa p iireissä  huligaanien esiinth* 
m isen johdosta o li saatettu hpimin kiih* 
keiksi, lem itettiin kahta huhua. £ o in e n  
kertoi saksalaisesta m aihinnoususta r2lh=
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m enanm aalla. K errottiin kahdesta dimi* 
sioonaSta. T oinen puhui siitä, että sa!* 
sabaitset olirnat m allanneet L3aitiscI)portin 
ja  M äämelin ja Ljfsitt)iSkbhtaiseSti moi* 
.tiin näitä tapauksia knmata. M uutam at 
kansalaiset omat ottaneet maimaksecn ha
kea näitten huhujen lähteitä ja  omat 
tum m assakin tapauksessa päässeet niin  
.pitkälle, että aim an marmaSti tiedetään  
molempien huhujen oleman lähtöisin me* 
näläiiisi-Stä upseereista. M itä  tällaiset hu* 
hui siltä  taholta lesm tiettyinä] sellaisena 
hetkenä tarlkoittimat? lSihän minkään 
m aan upseeriston perintönä moi olla 
kertoa malheellisia juttuja om ien ascii- 
tensä häpeästä. M olem m issa tapauksissa 
omat jutun lem itiäneet upseerit, jotka 
omat ilm oittaneet itse olleensa siXminnä* 
fijö inä, s iis  eim ät ole toim ineet erehdy!* 
seStä tai a inoastaan  knlkupuheita lemit* 
tääkfeen. Tarkoituksena ei ole m oinut oi* 
la m uu kuin seuraama: Kun ohraanatta 
oli se käsitys tai ainakin ju listi oleman* 
sa siinä käsityksessä, että pormariSton 
järjestöt oltmat saksalaiSjärjeStöjä ja  
kun potm ariston m ielet olim at suuriin* 
maSsa jännityksessä, moiti in ohraanan  
taholla ioimoa, että  noiben huhujen a* 
mutta m altaisiin aseelliseen esiintymiseen 
houkutella koko suojeluSkuntajärjeStö, jo* 
ta  sitten punakaartilaisten ja menäläis* 
ten sotilaitten yhteisesiintym isettä, muka 
köyhälistön ja m enäläisten yhteisenä mi* 
hottiSjärjeStönä, yhdellä kertaa teuraStet* 
tä isiin . T ä tä  käsitystämme tukemat ne 
suurlakon aikana pidätettyinä otteiden 
kertomukset, joiden mukaan heidän kuu* 
IuSteluSsa.au punakaartin asettaman  
„tuom ioistuim en" edessä on ollut muka* 
na ohraanan edustajia.

M e Immomme, että -alulle pannut tut* 
kiimukfet lakon yhteydessä olem ista sei* 
koista kerran tulemat täysin pa ljasta
m aan fen m iheliäisen tarkoitusperän, jo* 
hon m aam m e sosialidemokraattinen liike 
ruplilla ostettujen santarm ikätyrien ja 
ohrajanan aurallisten edustajien kautta 
saatettiin. M utta jo nyt on n iin  paljon  
inikrfuuteen tullut, että joS sosialide*

mokraattinen puolue ja seit johto tahto* 
m at tulem asta häpeästä pelastua, täytyi) 
heidän jo senkin perusteetta, m itä tiede* 
tään, tarkoin ottaa itse tutkiakseen, mi* 
ten pitkälle omat urkkijajärjeStelmäit pai* 
meluisessa joutuneet . /

tu o n ten  sosialidemokraattien nh- 
piiset johtajat omat kamaktameet toit3 
metsillä teoillaan — tulkoon se täSsa 
mielä terran  lyhyesti mainituksi — 
täimän maan ia kansan, sen mapau-. 
den ja itsenäisyyden, mienäkäif että sota - 

'mäelle, sen maktakunnan pistimille, 
jotka mitoiysatoja on ollut ka itken man- 
hoillisuuden, miclilmallan ja 'GSmropan 
imperialistien tuki ja turma selkä mi* 
ilitariSmin tyypillinen suolia, tuon sa
maisen militarismin, jota, maStaan 
maamme sosialidemokraattien joihiqjat 
mnosikaitsia omat niin kiihkeästi ob 
teet taiSteieminaan. — äftutta yhden 
seikan toimemme maamme työmäen 
kuitenkin maStaisuuden marasta ny- 
kyisiin s osial i Stij oht ajtin f a nähden
muistaman ja se on se,_ että miehet 
jotka omat oman ka niiausa eduskuntaa 
maStaan ja omaa kansaansa maStaan 
turmautuneet mieraan maltan^ sota* 
joukkoihin, i o h t a j  a  t , j o  t f  a 
o m a t  k o k o  k a n s a n  e d u t  k i 
m a l t a n e e t ,  m oi  m a t  m i  t kä  
h e t k e l l ä  t a h a n s a  o k i a  ma k 
in i i t  k a m a t t a m a a n  myt>S= 
I i n  n e  t y ö k ä i  Sk n o k a n  e r i *  
t y i s e t  e d u t ,  j o i t a  he  n y t  f a* 
n o m a t  a i a m a n  s a.

f i i t ä  m m m t  f o s i a U S  

tit itfe näistä
la n lje u ff iS ta -

Suomen sosiaiidemokrat luen Pnc* 
lue oli siis noussut kituiumattioimaan 
mäkimaitaan, jolla se heitti kumoon 
kciko laillisen maiti ojärjeStyksen, pa
kottaakseen sillä tamalta m. m. — ja



ennen kaikkea — kaniamme ebnsfun- 
nan tekemään latnmaSiaisia kekoja.

Täm ä menettely on maitta mer- 
taansa häpeämättä rnäSsä röyhkeydeS* 
iä. M utta kun tuntee sosialistisen 
puoluejohtomme, ymmärtää fen kut
ienkin helpoSH.

T uo johto oli mi ime kesänä ajanut 
itsensä täydelliseen umpikujaan. ©o- 
statisteitta oli enemmistö eduskun
nassa. Mahdollisuudet saada aikaan 
kansanmaitaiiiia ja mansinkin mäpä- 
mäkisille tarpeellisia fatnsääbäniöuu- 
biStukfia olimat joka suhteessa ole* 
rnaSlfa. M utta sosialistinen joina ajo i 
asiat m aiti op äim ittä ehdoin tahdoin 
n iin , ehei ainoatakaan  tu o lla is ta  
u u d is tu s ta  saatu tobctta aikaan, niin- 
tuin ei yleensä malttopäimäin työstä 
lähtenyt mitään käytännöllistä tulos
ta.

1!Ulfissa maaleissa kansakunnan e- 
liernrniStö ieimästi näytti, että se oli 
saanut fyiläflsenlsä tästä ja muusta 
MiakiStien politiikasta. M utta sekin 
maata uhkaisi sosialistista puoluejoh
toa, että heidän omat joukkonsa me= 
täisimät johtajansa tilitte siitä, ettei- 
mät nämä otteet kyenneet aikaansaa- 
maan mitään tuloksia laajojen Kansan
kerrosten hymälkfi. '©en maaran tor- 
iitmi,seksi täytyi ©iltaisaaren herrojen 
ryhtyä epätoimoisimpiinkin toimiin. 
Räkima Haita piti nyt edeS joitakin 
niistä laeista, jotka soisia listit mi ime 
kesänä helposti olisimat saaneet lail- 
iiiseSti toteutetuifflft, joS maan olisimat 
tahtoneet, saada kiireimmiten toi* 
meen. ©i moitit odottaa asiain sään
nöllistä, laillista käsittehyä uuden c- 
duSfunnan puolelta, ©itiä silloin oli
si kolko maailmalle käynyt selmätsi, 
että kansan ja nimenomaan työmäen 
tarpeet, jotlfä sosialistien hallitsema 
eduskunta mtime kesänä1 jätti tyydyt
tämättä, tufimat tyydytetyiksi sen e- 
öuSkunnan toiimeSta, jossa ,,porma* 
reittä" oli määräySmaTta.

©aamntukset olimat laihat suurla

kon tulotuiksi, ©en j ui i St iki n. mstaliS- 
tijdhto suoraan, ©uernpi oli muta 

•säätämä. M utta kämi selmäku, ettei 
eduskunta ollutkaan noin main tai- 
mittct taimissa tottelemaan meibän 
holshemikiernme menäläisiä pistimiä. 
SU kuinka olikaan: herrat ©iltasaa- 
Tcrt mattanknmouiksettiset s ostatte- 
ti-johtafiat hamaitsilmat hymin 
lyhyessä ajassa, että heidän 
oli kuin olikin peräydy Itämä. Riisi 
päimää ja yötä he oliimat Helsingissä1 
koettaneet pitää yhteiskuntaa hirnuu 
maitansa alla. Kuudentena jo heidän 
täytyi tunnustaa, että se yhteiskunta , 
jota maStaan he olimat nousseet, ci 
ollut heidän moifniitänsä hutttttamiS» 
ia.

S o la  tapauksessa  o n  se m äkim aita , 
jonka a la isen a  kansam m e e läm ä  o n  
m a rra S -  ja  jo u lu k u u n  a ja n  o llu n  
n iin  p ö y riS ty ttä m ä ä  la a tu a , e t t ä  sen 
täy ty y  n o s ta tta a  kätkit m aam m e la in . 
kuuliaiset ja  kunnialliset kerrokset 
liitty m ään  yhdeksi ainoaksi ehyeksi 
m uuriksi moisen fa ta im tben  u u d is tu 
m is ta  m aStaan.

l©iolsia I t berniokr a a t t  iset sanon raleh -
d e t n ä y ttä m ä t yleensä hhmälksyfmän 
n ä m ä  teo t ta i  koet la m a t n i i s t ä  a in a 
k in  m ahdolliisilm man p a ljo n  m a te in ... 
¡R arsink in  sos ia lidem okraattisen  pito» 
lu een  p ä  ä= ään en k ään  a i to ja  „Työ
m ieS" ja  tä ä llä  PvortSlsa ilm eS tym ä 
„© osialibem iokraatti"  o m at p a rh a a n sa  
m ukaan  koettaneet tu lk ita  n ä i t ä  h ir 
m u teko ja  ik ään k u in  ne e im ät olisi ol
le e t m i tä ä n  erikoisia, ^ ta h u t ta m a a  
kyliä, on se n tä ä n

sosialidemokraattien keSkmtbeSta ko 
homutt koifettaisiakru ääniä,

m ie lä p ä  sangen  hum m atitftakin  ta h o l
ta , m aitkakin  n ä m ä  ä ä n e t m ie lä
'Omatkin jä ä n e e t m a fite ttam an  Par- 
motiksi poikkeuksiksi.

Tamperelaisen Kansan lehden out. 
päätoimittaja, maisteri T : m o



,$ o r h i  m q a ilmoitti juiäieSti jo 
ennen marraskuun uiuriaifikoa, ettei 
hän, niin mankika sosioki dornokra a ti t 
tuin onkin, enää moi kuulina soisia li* 
bemotthaattiheen puolueeseen maaS* 
s olminne, sillä siihen määrään tämä 
puolue meiltä npklpisin on tuijsunut 
rtff oksien, anarkian ja fnittomiubtsien 
tielle.

©öinen saman kansan öehdcn en
tinen päätoimittajia, manat notaari 
di a a p o M u r r o S inttäisi ©airnipe* 
reen potmariHtsiSsa lehdissä tämän 
joulujfuitn 2 pnä seuraaman kirjoi» 
tuksen, joEe hän ensin pphsi tilaa 
kansan ftehdeSsä, mutta sota mainit
tu lehti ei kuitenkaan iuilkaiSsiit:

$  a  n f a n  2  e h b e n t oi m 1 1 u f s e 11 e.

T urhaan odotettuani vastik ään  koot* 
IaoEectta puolueem m e puoluekokoukselta 
jotakin lausum aa v iim ea ik a isten  tapaus* 
ien  johdosta, pppdän npt sillä oikeudelta, 
jonka toistaiseksi purkamaton puolue* 
päätös kullekin puolueen- jäsenelle aja* 
mkscnsa julkilausum iseen nähden mpön* 
tää, j u Hat S taV aksi seur a ama a :

S e  taktiikkahailitus, jonka fofialidemo* 
kraattinen puolue siliasaaretaiSten nteS* 
tarien ajam ana on hpmäkspnpt, ja jonka 
takia to isa rv o isten  taktillisten mettcS* 
tpsten Voittamiseksi on usein cStettp 
iäPkeiiten reform ien saavutuksen on au* 
tanut luokkataiSteluEc meidän m aassa 
persoonaEisen ja pikkumaisen leim an ja 
v iim e is te n  viikkojen aikana johtanut 
puolueen mcrkiEifeen Vchjeilhpn menä* 
laisen m ilitar ism in  kanssa, mikä taas 
on tehnpt mahdoEiseksi v iim e  aikain 
murhat ja m uut törkeät kansalaiSVapau* 
den loukkaukset, joita puolucorgaanit ei* 
mät ole peittäneetkään estää eikä edes 
jäleStäpäin selväsanaisesti tuom ita.

T äm ä liittoutum inen meniäisen piS* 
tinVaEan kanssa, samoinkuin sen edellä* 
käprtpt »P ietarin  tien" käpttämineu on 
•niin Vastakkainen sekä koko kansamme 
että mpöS demokratisen puolueen tra* 
ditsioneiEe, että m inun on sitä ntahbo*

toti panmärtää, Varsinkin tun lisäksi en 
moi päästä siitä käfitpkseStä, että v a a -  
raEiseanpaa liito la ista  tuin hetken vai*  
kutelmiSisa alati heilahteleVa m enäläineu  
sotaväki meidän olisi mahdotonta löptää.

oostaliöemokratiseEa puoluekokouksella 
ei kuitenkaan ole oEut mitäiän muistu*  
kettaVaa enem män tätä meuetteihtaoaa 
kuin sen aiheuttam ia h ir v e itä  tuloksia* 
kaan v a sta a n , joten täptpp cdeEpttää 
kaiken puoluetta tppdpttäfvan, eli että 
puolue tätä cunen ta is te lu a a n  karifaäris* 
vapau den  puolesta ja kaiken sen pito* 
leSta, m itä  siihen kuuluu: voim assaolo*  
V an Vallan sortoa v a sta a n  ja kailtea st* 
tä v a sta a n  -mitä siihen kuuluu, npt 
V aihtaa asemaansa, pukeutuu Viimeksi* 
m ain itun  jo sprjäptctpksi luuttuun so ti
sopaan ja hpväffpp sen m onasti tuonti* 
tut menetteiptaVat oman toim intansa 
ohjeiksi.

Tällaiseksi tninuEe näpttäptpp npkpher* 
ken tilanne, ja kun sosialidemokratineit 
puolue näin oEett on lähtenpt a iv a n  
uusiEe uriEe, ilm oitan t äimä n johdosta 
eroamani puolueesta, ja to ivon , että  np* 
kpincn sekamelska on olema uuden softit* 
•liStisen puolueen spnntptpStuSkaa, pito* 
tucen, joEa on Vähemmän taktiikkaa ja 
enem m än reaalista  toim intaa.

dDäpöS „ C a m o u  © pöm iehien" en n  
p ä ä to im itta ja  ja  en n  s O'slalt dem o
k ra a ttin en  k an san ed u sta ja  C T  t o 
$  i t f i n e n on m a am m e M iaTi dem o
kraattisen  p u o lu e en  npkhisea soihdun 
a n a rk istisen  ja  rikcirsia suosim an  
su n  n na  rt t a ki a äsk että  in  i lm o it ta  n 111 
'sosiatideiniolkraattiseSka p n o fn eeS ta  e* 
ro am ansa.

'Särjen sanoja pritit puokuetome* 
retilleen puhua marraSf. 22 pnä tun» 
n  et tn manha johtama sosialisti M ih - 
t o r i  & oi is o n e n kutisit ituaan heiöäi 
sitä martoa toiko ukseen pii oppi ia S ta- 
mflie Helsingissä.

Hän esitti kokouksessa maat i muí * 
sen, että kaikkien Cuente il kansalais- 
ten on laSkettama aseet a la S ia että



SofiöttStiieit puoluejohdon cm edes- pm 
rtttä toö  ^iW emäö<ni fitoarttettfa tihu» 
teistä eikä m aitto i o llaan  5$mäkfytitä- 
StJU uitto.

@an lausui m. m.
„Somerit!
M iettikää, punnitkaa asioita! Olen  

xuutiut, että puoluejohtomme ei tobella* 
taan tihenisi ehkäisemään punakaartien 
pltsmoimaa, m utta eiljän se ole sitä yrtttä* 
nytkään. M in ä  e n  o l e  n ä h n y t  p a  n* 
t u m a n  m i n 'k ä ä n I a i S t a i d ä s t ä  

a it f e  11 a  p u o l  u e j o h d o n p u o -  
i e SD t a k a i k k e a  t ä t ä  k a t a l u u t t a  
l a o s t a a n  k u n  n y t  t a p a h t u u  j a  
u  i i n k a u a n  k a t s o n  m i n ä  p u o* 
s u  e e n  h y m ä k s y m ä n  n ä m ä  m e l *  
s e s n t u r h a h  jollaisia historiam m e ei 
micla tähän aSti tunne.

(£i ole mikään häpeä jos tekee erehdy k* 
siä, m aan se on häpeällistä, ettei uskalla 
tunnustaa erehtyneensä. M eidän täytyy 
nyt tunnustaa, että punakaartin perusta* 
m inen oli tahdittom uutta. S e  o li menä* 
:äiSten meljientfme jäljittelyä. M e matit* 
simmc kyttä ensin osastoistam m e jäsenet 
faarteihin, m utta sitten lakon aikana m e 
kutsuimme k a i k k i a  h a l u a m i a  puo* 
lueen jäseniä mukaan ja n iitä  tu li —  oi* 
teitä, p u n a k a a r t i l a i s i a  sanan täi}* 
beSsä merkityksessä.

M utta nehän omat m eidän tomereitam* 
•me, kutsuttuja omat. Alkäämme heitä  
salmeksiko, maan puhukaamme heille jät* 
rea. Hjeidän on puolueen jäseninä to tel* 
:ama puolueen johtoa, ©tteimät to t  tel e, 
n iin  astukoot pois puolueesta! ©tteimät 
.aSfc aseitaan, n iin  jättäkööt jäscnkir* 
jansa; clleiimät sitäkään tekisi, n iin  sitten 
on kaartilaiset eroitettama puolueesta.

M in ä  maabin yhtenä puolueen jäsene* 
ncii että puolueneumoSto ja  eduskunta* 
tuhmamme antamat heti julistuksensa  
n äistä  asioista, astum at näkymiin kai* 
mukaisten kamitecittensa hämäräperäi* 
sistä symyyksistä.

I a  ettei asia raukeaisi siksensä, esitän 
;ämän kokouksen malitsemaan toimikun*
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uan, joka la a tii kirjelmän nyt pidettä* 
mälle ylim ääräiselle puoluek^lonkselle, 
melmoittaen kokousta ryhtym ään asian* 
o ma isiin to ime npitc isiin .

£om erit!
M utta entäs ne m enäläiset kimäärit? 

$uka ne ou la inannut tahi hankkinut?
Inttäkääm m e se asia ainaiseksi häpeä* 

tahraksi puolueemme historiaan. 9£e, jot* 
ka noutimat aseet, miekööt ne takaisin o* 
alistajilleen , kiittäkööt la in a sta  ja sano 
koot termeistä S u o m en  sosiälidemokraat* 
itseltä puolueelta, että m e emme, hymät 
meljet, osanneet näitä käyttää, nämä 
laukesimat, meljemme kuolimat! I a  kun 
me pistim m e näillä  meljiämme, niin, 
katsokaa, merisiksi tulim at!

Sllkää tekään tarttuko enään näihin, 
maan sopikaa m uuten sekä m eidän että  
muidenkin kanSsaihmiStenne kanssa. e h 
tykää maatimukseemme: Li s e  e t a l a S!"

Miken otettiin maStaan tämä nykm 
hetfen todellista taimetta palmelema 
yritys?

„iyömieS", joita ei suostunut ju l
kaisemaan tilaisuuteen kutsumaa il
moitusta, niin etkä se oli täytynyt 
julaiSta pormarilehdiSsä, s*en sijaan 
pilkkasi hymää, mukka kurjalle ipuo  ̂
Iiteinhdolle perin m äärällistä asiaa, 
niin etkä kokousta 'häiritsemään ja 
kokoonkutsujan esittämää! kantaa 
maStuStamaan saalpui lukuisia ,,pit- 
naisimpia".

Kun kokouS oli sitten pidetty, piri- 
kasi „työm ies" sitä alakerran täydel
tä.

SortamalaSsa ilmestymässä sosiali* 
demokraattisessa t lehdessä kirjoittaa 
sos.* dem. puoluejohdon nykyisen m ä: 
kimaltap oli tilkan johdosta tunnett 11 
sosialistien luottamusmies, mara- 
tuomari Li. K o t o n e n  m. rn. seu
raamat merkille pantamat sanat:

„Me puolestam m e m alitam m e, että se, 
m itä täällä miimeiSten puolentoista mii* 
kon kuluessa on tapahtunut, okienkaan



«n pääSjtyi tapahtum aan. RykyijiSsä 
otoissa, nälänhäbän uhatessa fakkia kaiu 
iam m e kerroksia ja fu^ieetntnte ulkopuo* 
lisiin  too toi iin  ollessa m itä arkaluontoi* 
äm m ällä anteella, oli suurlakko feHaise* 
¡m aniin ilm einen ereXjbtyS. S e n  toi* 
meenpanesnfiiselta e i sammutettu sitä, m itä  
sinä oli ta fo iu S  sacömuttaa tai m itä  ei 
ilm an sellaista moim ainponniStuStatin  
okiisi sammutettu. I a  suoranaiseksi mahin* 
jsofsi tiyömäenlirkfeen m a etäiselle kehityt* 
felle otoai ne ankarasti pai)eksuitamai 
tihutyöt, jäihin eräät miUiintyneet ja 
har f itse tilattomat yksilöt tai joukkiot o* 
mat suurlakon yhteydessä tehneet itsensä 
mikapäiksi. Re omat koko ffooiStyneen 
m aailm an ebeSsä ehboton häpeätahra 
solsiakibemiokratian puhtaassa punalipuS= 
sa ja karkoktaimai tim ciSiäm m c joukot* 
tain henkilöitä, jotka m uuten olisiimat 
mukanamme. Re repimät säpäleiksi bemo* 
kr at iän  ta istelurintam an , niinkuin on 
käynyt V enäjä llä , siten m alm iSiaeu tietä 
taantumukselle, kcntieSpa koko kansamme 
ruholle. IoS p a  ääsrimmiSiöIäiSjohtajam* 
me oppisivat täm än tajuam aan, ennen* 
kuin työmäen rimalta taholta sanotaan 
saunaa, m itä bolshcmiki Maksim ©orkij 
äskettäin kirjoitti S en iilis tä  ja kumpipa* 
neiSia, n im ittäin : „^rolctaria-atin e i pi* 
täisi sallia, että seikkailijat ja m ielipuolet 
kaatamat sen päälle häpeällisiä, m ielet
töm iä ja meristä rikoksia, jo ista  tiliä  ei 
tule tekemään Seitin , maan proletariaat
ti itse/'

Sanottakoon m aan, niinkuin eb. S a lin  
cbuSkunnan istun nossa , että „kun pisti* 
m et nyt omat luofkaiietoisen työmäen 
käsissä, n iin  miksi ei n iitä  käytettäisi". 
M utta muistettakoon myöskin, että jos* 
iin  p istim iin  moi nojautua, n iin  ci niit* 
ien päällä moi istua , ©i matsinkaan ftl* 
foin, kun nuo p istim et m ielä lisäksi omat 
m ieraiia ja jo entuubeStaan mihaiuika. 
Sella inen  yritys, tukkoonpa se sitten 
markka luokkatietoisen tpömäenkin kaihol* 
kj, nostattaa m astoansa kaikissa kansan* 
íerrofftésa suuttumuksen ja  inhon mprS* 
n)n niin  rajun, että fe ehdottomasti la*

inisee tieltään p istim illä  »istujat tai iti «e 
esikuntineen. 9kiin on käynyt ennen ja 
n iin  on käymä myöskin maStebcS. Doi 
mokaamme, ettei täm än m aan komia k# 
fenut työmäenluokka antaubu sen kokei- 
Iun alaiseksi".

•DtfjifoIIa „ V a s ta k k a is ia  a ja tuksia" 
jnlikaisi so sia listinen  jo h to m ie s  Viityt. 
V i i t a n e n  V i ip u r i s s a  i ImteStp * 
lo an  „T rsön" m a rra S f. 24 p n  ninnne* 
roSsa p ite m m ä n  i i r j o i t n f jm ,  jo ssa  a 
f e t tu u  nykyisen jo i'iaiiS tijohbon iä r 
jeStätrnää v ä k iv a l t a i s t a  eu in ty m iS tä  
V a s tu s ta m a a n .  S e im iie ttp ä ä n  ensin 
sy itä , jo iden  on  san o ttu  tel) ne en suur* 
W o n  V ä lttäm ä ttö m äk si, ja  lau su ttu - 
a a n , e t tä  , / f tm  k ansallam m e on l>Icn 
nen ja  y h tä lä in e n  ä än io ik eu s , e t suur- 
ia fko  ole täysin  reh e llin en  ase puhdiS  
tu S re f  o r  m eissä , m aan  n u ö iS tu fse t o- 
V a t  t a i s t e l t a v a t  p u h ta a s t i  p a r ia  men- 
ta a r ise lla  ta is te lu t ta "  martinikin kun 
te  m ikä p a k lo to iin cn p itc iliä  o te taan  
V o id aan  m yös koska ta h a n sa  m en e t
tä ä , ja tk a a  k ir jo i t ta ja :

„S e, että miirne m aaieiSsa jouduimme 
mähemmiStöön, on kai kärsrtiämä, koska 
se o li kansa, joka n iin  määräsi. V a i  on 
ko karkoitus taSt’ebeS aina käyttää suur* 
lakkoa m aalitappion kormaami sek!si? Mi* 
nun manX)an pääni mukaan se ci ole 
puhbaSta fos.*bemokratiaa, maan siinä on 
paljon kuonaa seassa.

M utta äskeinen myrsky ei ollultaan  
pelkkä suurlakko, maan yhteiskunnallinen 
¡mallankumouSyrityS. O ttaa malta porma* 
ristokta. M enettelytapa oli sen märiStä 
ja  suuri osa joukoista lieneekin sen mab- 
maSti uskonut.

M utta kehittyneimmät cim ät kai to* 
beUifuubeSsa n iin  laskeneet kahbeSta yk= 
ftnkertaiseSta pääsyystä: ©nfinnäkin yh
teiskunnallinen mallankumouS tuntuu  
meidän m aassam m e maihbottomaXta nitn- 
kauan kun ympäriItämme olemissa suur* 
m alloissa ei mielä ole suoritettu m aiti ott 
listakaan mattankumouSta ja toiseksi ei 
nuori sos.* demokratiamme pystyisi fit«

tai



*>ielci pitäm ään käsissään ja hallitse- 
mami. —  S i i t ä  on parhaana todiStukse- 
na äsfetfet tapahtumat. S en  vuoksi oli* 
tin kai maan tarkoitus näyttää tilapäi- 
jeSii porvaristo lle  joukkojen pakkovoi- 
maa ja rohkeutta.

M itä  fitlä saakoutettiin? t ila n te e n
kärjistäm inen ja olosuhteitten yhä suu- 
rempi ep ävarm u u s —  % vli ci ote v ie lä  
lappuun petattu —  sanotaan. S itä  pa- 
ihendpi. M uuta m ainitsem atta seisoo e- 
deSsälmine nyt jo pulm allisena hallitus- 
kysymys, josta kai puoluekokous loputti- 
>eSii päättää. S i in ä  on jouduttu mcl- 
kein ojasta allikkoon.

Io S  muodostuu porvarillinen hallitus, 
niin  ei siltä suinkaan äskeisten tapaus- 
ien jälkeen ole h y v ä ä  odote ti akoissa. IoS  
taas sos.-dem. m enevät 'hallitukseen, niin  
e i siitä „kunnian kukko lauta". S$ a r la -  
m enttaarifeSti m enetellen se Voi kaatua 
heti ensi askeleissaan, sillä porvaristo  
pitää kyttä sekä aftiikoiseSta että paSUi- 
loisesta jarrutuksesta huolen. S e  on sen 
nyt jo alkanut.

M utta olettakaamme, että punainen  
h allitus taikoalla tai toisella v o is i toiStai- 
seksi seista, n iin  sen toim inta kävisi san- 
gen y liv o i maiseksi nykyoloissa: Tyhjät 
rahastot, uhkaava työttöm yys ja nälkä 
—  puhumattakaan m uusta. ©lintarVc- 
järjestely on kaikista tärkein. Io S  halli- 
tuS ctjhthl) sitä tarmokkaasti ja oikeuden- 
m ukaisesti ajaimami, tulee se kärsistpneiS- 
jä oloissa kohtaamaan hhä Voi m af ka am- 
paa V astarintaa om iStaVain yksilöitten 
puolelta, ja ken V oi silloin h illitä  nälkiin- 
Ihneitä ase ett isiä kaarteja. ©Iin tarve ky- 
fymhS on kumminkin ainoa, joka hie- 
m an näyttäisi tukeman sof.-dem. hatti- 
mkseeti menoa, kaikessa tapauksessa ou 
suo siellä, Vetelä täällä.

Iatk aa  tai peräytyä. Holm alta tietä 
mSkiu löytyy. '©itähän jälkim äinen sit- 
ten iin  ole V iisaam pi, n iin  katkeralta 
lu in  se m onesta tuntuneckin.

T äm ä aftan periaatteellisesta puolesta.
käytännöllinen  puoli eli itse me ne tel- 

m ä oli asian huonoin puoli. ipyvm  jär

jeStetty aseeton suurlakko sellaisenaan o- 
tifi ollut köyhälistön siroceUinen Voim an 
näyte ja fanuaUa hyväksyttävää tea li-  
politiikkaa. M utta nyt se o li harkitsemat- 
toniuuden inloS ja tahra sos.->dcm. puh- 
taaSsa kilVeSsä. S am an a  taka-aSkel, fyn- 
nyttäen XsajaannuSta puolueessa.

Sos.-dcm . ryhtyy aseisiin ja  VäkiVal- 
taan a inoastaan  ta loa t tornissa tapauksiS- 
sa. 9kyt ei ottut sitä ja kuitenkin se ta- 
pahtui outia kansalaisia loaStaan. S illä  
se tapa, jotta toim itettiin asc-etsimiöirä 
ja vangitsem isia —  puhumattakaan ih- 
ntistapoista — oli useim m assa tapauf- 
seSsa sangen törkeää, siitä e i nyt m ihin- 
kääu päästä. Io S  näm ä toimenpiteet 
kerran katsottiin välttäm ättöm iksi, niin  
niiden olisi pitänyt tapahtua mahdotti- 
sintman hum aaniseSti Varmoitta V ä li- 
tuitta henkilöittä.

ITuntui jo tavattom an oudolta nähdä 
suuret työläisten aieStctut kaartilaiset 
fairaanhoitajineen! — Räinkohön [itä 
nyt sosialism ia ajetaan aikana, jolloin 
ra a ä S ta  v o im a sta  on tarpeeksi kärsinyt 
koko m aailm an köyhälistö tuli rrjatcl- 
leekfi.

Isiinkin kansanvaltaisessa maaSsa 
kuin S u o m i o v a t  kaikenlaiset aseStetut 
kaartit onnettomuuden tuojia ja  loputti- 
seSti anarkiaan johtavia . Re erehtyvät, 
jotka e iv ä t  köhhäliStön Vapautuksessa ja 
sosialism in Voittokulussa luota  puhtaaS- 
ti kehitykseen ja Valistukseen sekä am- 
m atilliseen ja  parlam enttaarisecn iaiSte- 
luun.

¡Hjellppo on sytyttää tu li, m utta ei 
niinkään helppo sam m uttaa. Aseet oVat 
nyt näyttäneet tum aa osaa eri kansan* 
luokkien Välittä.

'Äoplpupäätelmäkseni tulee, ettei äSkei- 
ueu aseellinen Voim annäyte ottut V ai- 
tioteko —  V aan paremmin terrorisee- 
raaV a harha-a Sf el".

Soimausuuntaisia ajatUijsia, mitä 
e de lläseloStetuiSs a timnettitjeti sosia- 
listien ^rjotinfifiSsa on esitettä*, 'etsitti 
äskettäin ©Qnteenläänin sosiaiiStineu
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fuloernööri, tässäkin maakunnassa 
tunnettu ja iääiltä sosialistien ednS- 
toftana eduskunnassakin o-Hut maa3 
mittari K. 31. © a a r i n  e n ©ilmeen- 
linnan soiiaii dernokr aattiiseSsa äänen
kannattajassa ,,®ämeen SEknmaSsa". 
iQmatipa muutamat sosialidemokraat
tiset sipö^enn-bibi^iyPfdlfin uSfailka- 
neet panna maSfalaufeeniia mi ime 
marraskuun anarkiaa, mittfijia ja tör- 
f e ikä laittomuuksia maataan. Sunitta 
sellainen näyttää njböi edelleen Mela 
tilanne, maagiamme oleman, että 
näitten työ*mä enphdi StpSien on täyty* 
nyt julkaista näinä ma S ta la useensa 
sosiakidemokraattistien lehtien Unto«* 
tuSofaStoSfa inakfuKifina ilnuHhtffu 
no, kun niitä muuten ei ote julkais- 
talloiksi' 'maataan otettu.

* * *

Satakunnan maakunnan matamat 
f of iafibentokr aatl t, ajatelkaa faniani- 
mc onnen nimeltä ebettäciitettpjä 
tosiasioita ja miettikää, taliaifciiako 
mellastuksella, rpöStämiscEä ja mttr= 
paamtfelia maamme ia käniämme an* 
nea rakennetaan ia köpbäli^tön to- 
öeEiSin paralta ja Immiit nro totia 
Mafia alaan ja ehätetään.

wqe,-

Slioimmc tämän kirjaten päättää 
tähän. Ecutta mätkin omat jälleen, en
nenkuin nämä mihneiset fimut el)öii* 
ti in saada loppuun painetuksi, ehtineet

% m m  uinut tapatj= 
t u m a t ,

jotka ohä main loahmiStamat kaikkea 
sitä, m itä edellä on maamme Joftali- 
demokraateista, Iseibän läheisestä yh
teistoiminnastaan menätäisen Sota-

mäen kaneja ja heidän Meikäläisten 
kilinää r e i H ä af ei Stam ife 5  ta a n san of tr,.

‘k u r i i n  h iom eät, c n n en k itu lu m a tto  
m a t ry ö s tö t, muuten jo  tän ä  touon* 
n a k o lm annet, ja tk u m a t m i elä , kun 
täunä ¡miim einen  p a in o ark k i tä m ä n  
jo u lu k u u n  22 p n ä  p a in e ta a n . V ähä*  
a  Siti o n , fyhyeSt i . m a in i t tu  n  a , ta p a 1!  - 
lu m e t s e u ra a m a a :

© unnuntat-iltana joulut. Iti pnä 
•klo ill aikaan alkoi ¿urunsa pirmeä 
poigromi. i3fseiStetut miesjoukot aikoi- 
mat särkeä kimiEä ja ampuma-ase iE« 
liikkeitten n dpi e ikkunoita ja rl) ö 5  täi 
liikkeitä. 3lamuun saakka jatkui näitä 
ennenkuulumattomia ilkitöitä, ©eu3 
rauksena täStä oli, että keSkikaupun* 
gin suurimpien liikkeiden kalliit näy
teikkunat otoat säpäleinä ja niiniä 0 « 
ryöstetty paljon omaisuutta. SJhiuta- 
mia henkilöitä on haamoittunut, mut
ta, mikäli tiedetään, ei kuoEietta ole.

äftaanantai-aamuna joulut. 17 pnä 
klo 5  aikaan aseistetut miehet Malta3 
(siimat postitalon, palkoittaen sen lakko- 
likaan, ©uomen pankki ia yksityis 
pankit seka myöskin tullikamari pan* 
ti in kiinni, l a u ta t  ieajse maila, helmi* 
oikeudessa ja  tään i nhallit ukseSs a oli* 
rnbt olot mi elä aamulla ennaEaan. 
liikkeistä oli jo  miety useampien 
kymmenien tuhansien markkojen a t3 
moSta omaisuutta ja  työstöissä näh
tiin  Osallisina ma i m oja ja lapsia, pu* 
humattokaan 'sotilaspukuisistä henki
löistä, jotka kantoimat Työstettyä fa- 
maraa syiikaupaEa.

©unnuntat-aamuffa, joulut. ltt 
pnäv klo 2 aikaan Oli: P iirun ©ano3 

main rotatsiomhuone sytytetty kah* 
OeSta eri kohdasta palamaan, ZuU 
saatiin kuitenkin ehkäistyiksi. Mo  ö ai
kana sunnuntai-aamuna oli saman 
kirjapainon silmililatornon uHakto sy
tytetty tukeen. ‘(Ennenkuin palokunta 
sammutti Maffiean, ennättimät liekit 
mahingojttaa useiden tuhansien matf- 
kosen armosta omaisuutta.



Ryöstöt alkaneet uudelleen 18 pit 
tilatta.

klo -9 jäleStä jo Ui ui. 18 n n tilalla 
tuntui kaupungissa samanlainen Vil
liytyminen jälleen pääsevän ulaltaan, 
kaupungilta kuului melua ja  lanka- 
uksiakin ja useiden liitkkeiden alfiFunos* 
ta taasen jätettiin.

Sos.-dem. kunnallisen miliisiin pääl
likkö Sundberg ilmoitti 18 pn iltapäi
vättä, että miliisi lähetetään tabuille 
ia että „porvarit saavat olla tämän 
nonjauhaSsa", m ulta siitä ei tullut 
mitään. Kun häneltä tiedusteltiin 
asiaa, ilmoitti hän, että Vattankumo- 
uhietttnen (komitea, iätieStyStoimiikun- 
ia ja sos.-dem. piirijärjestö olivat 
yhteisessä kokouksessa päättäneet lä
hettää kadutte miliisiin, muita että 
myöhemmin pidetyssä suuremmassa 
kokouksessa tämä päätös oli äänestet
ty nurin.

postitaloa v artio iv a t edelleenkin 
kivääreittä V arustetut miehet;

18 pnä Vähän ennen fio lii illalla 
tunkeutuivat roskajoukot Vaatetus
liikkeeseen teatteritalossa torin  Var= 
»että. Re ennättivät ryöstää liikkees
tä n. 10,000 m lan arvosta  tavaroita 
ennenkuin liikkeen omistaja, joka on 
iöenäjäu alamainen, ennätti sotilas- 
komiteasta saada apua ja sieltä lähe
tetyt sotilaat eStää enemmän ryös
tön.

M * *¡212 arkaan kuului kaupungil
ta voimakas tykinlaukaus, Sfftayöstä 
näkyi kaduilla siellä, täällä joiku soti* 
laSpötrulli.

k lo  12 aikaan yöllä ryöstöt jatkui
v a t  edelleen taukoamatta. 2SäikiVal- 
ianteor Väkijuomien Vaikutuksesta, 
joita niinikään oli ryöstetty, saavut
tiv a t entistä suuremman laajuuden.

9toSVot, jotka t. k. 16 ja 17 pnä 
o$Vat toimineet Vain kaupungin 
keskuksessa, a ito ivat levitä 18 pnä 
myös sivukaduille.

Rosvojen ryöstönhalim ejineikfi 
18 pnä joutuivat etupäässä f  enkä' 
ja Vaatetusliikkeet. Strandellin lii k’ 
teestä Vietiin tavaroita 60,000- 
80,00 ntiän arvosta  ja sen Viereises
sä jalkineliiikkeeSsä ovat Vahingot 
Vielä suuremmat. Öfc&o Underrättett 
serin talon Vielä eheät ikkunat hafaä 
tiin ä  tío 12 aikaan yöllä.

Ryöstöt jatkuivat täydessä v auh
dissa, jopa entiStäänkin raiVokkaam- 
pina, Vielä aamupuotetta yötä. Muu- 
taruista iiitlkeistä on ikkunoin edessä 
otöVat laudoitukset revitty, toisissa 
on nostettu hyllyt kaduitte, missä 
tavarain  jako tapahtuu., pitkin ‘ka
tuja on kenkiä, kaulahuiveja y. m. 
tavaraa hujanhaijan. 5)htä mittaa 
kuuluu ammuntaa. Rosvojoukot ftW- 
ikuVat ‘30—60 miehisissä joukoissa ka
duitta.

koko ^nmaiistankaduH ja f&entt- 
jänkirkMadun Varretta olevat (Mm  
nat cVat säpäleinä, kaikki kaupat 
ovat ryöstetyt, ©räästä kaupasta 
ammuttiin ryöstäjiä Vastaan 6 re- 
voíverinlaukauSta, jolloin roistot 
■kaiikikosiVat eri Suunnitte. „prim an" 
talossa, missä „Uuden Auran" toi- 
luisto sijaitsee, cVat kaikki alakerras
sa oleVat liikkeet, ju. m. Mertfän suu
ri polkupyörätiike, hävitetyt. Talon 
sisälle eivät ryöstäjät päässeet, ta- 
ioSsa kun on v a h v a  rautaportti.

karsinkin kauppias Rudolf (&ard= 
der g in liikkeeseen fitnnanfabnfla heh- 
ly roSVonS on omiaan Viittaamaan 
Siihen, että kalkki oli edeltä/päin har
kittu. S in n e  tehdyttä roSVoretfettä 
oli nim ittäin mukana paitsi sotamie
hiä ja suomalaisia „Vattankitmoiisf- 
settisia" m y ö s k i n  v a i m o j a  j a  
Í a p s i a Va ruStettu iua kantoVeb - 
keillä' eli rt. s. kasseitta, ©rtfimäisen 
hyökkäyksen ikkunoita Vastaan töki 
Vät siellä sotamiehet, k u n  oli päästy 
sisään, alkoi roSVonS: myymälässä
ollutta erilaista tavaraa  alettiin koo
ta ulkona odottavaan automobiiliin



f im taas naiset îuiÉoisroott faniinsa 
täyteen ja iäfösimäit tyytyväisinä ko- 
tiima ta n in  ansaitu n „yötyön" jäl
keen.

XiiStaina ia maanantaina, IS ja 
17 pnä, roSmouSten hautta tebbyt

stmbijtfiaf noufium i jo 3 m ilj. 
m arkkaan.

19 pnä jatkuimgt ryöstöt pitikin 
kaupunkia.

20 pnä Ha V2IO aitaan tilalla am* 
juuttiin postitalon ebuStalta, jota 
miliisi pitää niiehileiynä, erästä mar» 
iiosotilaSta, joita paaraoittut ja ime* 
tn jotÎaê'sairaaXaan. Klo 10,10 saapui 
yhtäkkiä m Uit Ula iloitse n 'bailunsa ole
ma poliisiauto KriStiinankabutta ole
man botetti S tanbarbin ebuStalle 
täynnä aseistettuja miel)ia. Plutossa 
oli myös fuutaruiSkn. Sam aan ai- 
faan saapui juosten työnxienybbis* 
tykfeit talolta päin noin 50 mieltä, 
kaikki aseistettuina. Rhikana oli joiku 
sotilaskin. «hotelli S tanbarbin por
tille tu ltua ammuttiin 15—20 lau* 
kauêta portin kautta piharakennuk
seen. Rakennuksensa särkyi kaksi ikku
naa ia ihmiset, jotka piimät jo ma- 
fuuttci, saitoat kiireen kaupatta paeta 
toisiin juoneisiin etsimään turinaa. 
Syntyi 5—6  m inuutin mäliatka, min
kä jälkeen ammuttiin taa S 30—40 
laukausta. Ryt mursimat punaikaar- 
iltaiset portin ja tunkeutu ilmat Pihat* 
le, atottaer* Pt harû'BenuukejsSsla koti- 
iarkaStuiksen, tutkien sen alhaalta ui- 
iaHkokerrolkseert aSti kaikkia soppia 
myöten. tu tk ijo ita  oli 10 punakaar
tila ista ja yksi merisotilas. Sam aan 
aikaan jakaa utu itoat toiset osittain p i
tsalle mahtiin, osittain .sMStiinanka- 
tua maStaSsa olemaa rakennusta ta r
kastamaan. tarkastukset tarkoittivat 
afeiben etsimistä. Sebt. 21ug. Blom
berg, joika asuit kabunpuoleiseSsa ra- 
f  ennuksessa, asetettiin as uunossaan 
vartioiminen aiaisekn. habita miestä

jotka olt janikittu marta Vasten suo* 
setemaan talon omaisuutta rnabPotti 
silta ryöstöittä, lyötiin ampuma- 
aifeitta pää isiin pal>a niais'et meri!) a a 
mat, joista muoti paljon merta. &ri 
®aralb Blomberg, ebettisen meli, jon
ka luona toimitettiin myös tarkka 
IkotitarkaStitS, sitoi miesten jaam at 
mäliaikaiiseSti. Kati ta ¿kastelijat rik- 
koimat sisään tunkeutneSsaan omet.

étalon Œrikin'kabttn puoleiseen ra
kennukseen siirrettiin miimeksi ia a 
lettiin siellä klo Vai rikkoa ja ryös
tää esineitä leipuri Storketun mgy- 
ntäläSsä, fajmilaSlsa ja yksi ti) i Sois un - 
noSsa. RäiSsä paikoissa teistiin täy- 
bellinen hämitys.

poistuessaan klo 1 ajoissa miinie- 
m ainitusta paikasta toeimät puna
kaartilaiset mukanaan 5 mangittua, 
m. m. liikemies Soi). Srebr. Kcrfe- 
lan.

^tarkastuksia jatkui ebetteen ja a- 
muStimat matruusit ni the n toimitta
misessa punakaartilaisia.

3 cirjestynyt työväki ottanut ojaa 
ryöstöiji«.

S u n in  fos.-öem. kunnallisjärjestön 
kdkouiscSsa joulut. 18 pn illatta tun
nusti miliisipäättikkö 3S. £itnbberg, 
että järjestynyttä työimäkeä on mui 
takin paitsi punakaartilaisia ottuis 
mukana ryöstöissä. 5tämä ei kuiten
kaan ole, kuten bra Siinbberg sanoi, 
tapahtunut ryöstön ja lusta , maan 
sentäpben että siten paremmin saa= 
täisiin porvarit pakotetuiksi myönuy- 
tyikstin. SamaSsa kokouksessa lausui 
eräs pupuja, että sosialibemokraatti- 
feen puolueeseen on liittynyt paljon 
sellaisia juligaaniainekfta, joitta fi 
ole aavistustakaan sofiaiibemökra - 
tian periaatteista, lehtereittä otteet 
luikuisat „naakelipojat" h ui tiimat p u 
hujan silloin alaS.

Sotamäikeä on kaikkiatta oEnt mu
kana ryöstäjien kanssa yhdestä,

6*



spt omat paukkuneet kohuitta pötä 
päimää.

sJkotn 150 liikettä

ali jo joutui. 20 pmään mennessä ’pe* 
rinpobjin rpöStettp ia pämitettp. So= 
uakibemokraattinen punakaarti on 
kaikkialla ollut rpöätöijen etunenänä.

k u riin  'tDiimeifiimimät tapat)=
tumat mpöS selmäSti osottamat, 
mitä nxirteu punakaarteja an aseStettu 
ia mitä ¡toarten kenraalit nmernöörin 
apulainen „tomeri" 3tapja on (kuije* 
heilut aseita Venäjältä maahamme.

Säpäleiksi Ipöbpt ikkunat, rpöSteipt 
liikkeet, ^uru§,fa eletpt ka ui) un pöt 
antaimtat määräämättömän maStauik* 
ien niiHekin, jotka ennen eimät ole 
papinta uskone et. punakaartien aseS= 
tautumifeu tarkoituÖsena on ollut ja 
on ppä (kaiken rauhallisen t/ptcisfnn* 
taelämän pämittämincn, samanlaisen' 
sekasorron aikaansaaminen meibän 
maahamme, jammoisen fosiaTiStiem* 
nxe piirtäm ät bokfpemifkit omat 2&enä= 
iällä luoneet. %nriku on enfirmäifenä 
saanut siitä s eimät tobiSteet.

viiksen on jouklkoia järjestelmä [In
sesti kaSmatettu. -Dtpt kantaa Silta* 
saaren sosinliSti*perrain Politiikka he* 
beimiä.

„Kansanimaltamine" jo^kijien ensi-' 
mäinen teptänxi oli kansalaiSraupaa 
tuumaaman jarjeStpSmattan poista* 
minen, toiseksi tepiämäkseen se otti p= 
teisen aseiben riiston roSmpkaartieU* 
sa pipmäksi. )BaSta sitten katsoi se a* 
jän  oleman sopiman päätebtämätteen : 
rpöStötte, pieilsette anankiafle.

’©ikä pibä luutlb, että fe anarkia, 
jota meillä Suomensa sosialismiksi 
sanotaan, Piisi ominaista main tur* 
Oulaiselle snsiali Stijiofpboite. S e  on 
nplkpään plctSsuamaiaiSta. s£otkfeuk= 
siä on, on henkilöitä, jotka omat u§* 
taitaneet fiettäptpä menemästä niin 
a r meluttoman pitkälle; on paikkailun* 
ti a, joiben sosialistit amoäkatfeisina o* 
mat tajunneet, mihin peitä aijotaan 
miebä, ja repellisinä miehinä pptpneet 
pptciSkunnan raukkaa I)aiua!miin fan* 
salaisiin, mutta ne semmoiset ilmiöt 
omat toistaiseksi ainakin olleet main 
Poikkeuksia. JHciSsapto fäp toisissa 
rnerlketSsä. Se saa ohjeita SSenäjättä 
ja niitä se noubattaa. Se näkee, mi* 
(pin tulokseen PoispemiSmi on 2£enä= 
jällä pääSspt sa se pprkii täällä saa* 
-muttamaa n sa ma nkaiSta.

ku russa  se io on miirne päiminä 
alffianut päältä tapbeSsä määrässä 
menäläi‘ien anarkian totale.


