
Onko wenäläisen sotawäen seuduillemme nykyisessä laajuudessaan
majoittaminen tarkoituksenmukaista ja suotawaa?

Siitä, että maaliskuun wnllantm ,

möns Wenäjällä sai sen lnonieen -

kuin se sai ja päättyi niin suurem-!
moisen waltawllsti luin se päättyi, ?

on meidän ennen kaikkea kiittämi-!
nen Venäläslsiä sotilaita. Mutta
tuin ihmisten keskuudessa yieensä, oi! z
Venäläisten sotilaidenkin keskuudes-!sa «sekä HyViä että huonoja aineksia, z
samoin tckewät sotaVäen kesknn-!
dessa niinkuin muuallakin nytyisiiis
työtään myöskin taantmnuksellisel!
ja prowoklltooriset Voima!, joiden 5
tartotulset saattamat olla hywinnn-
moninaiset, mutta joiden kaikkien!
kuitenkin täytyy katsoa olewan
dellisen Vcxpauden ja laillijen yhteis-!
kuntajärjestyisen ViilVlliisia.

Kun Wenäljän Väliaikainen halli-j
tus Viime maaliskuun 20 päiVänäz
antoi kansallemme tunnetun mcialis- z
kuun julistuskirjansa, päättyi tämä
julistuskirja seuraawasti: „Tällä;
>. lti Vimellll Vakuutamme Huo- l
men kansalle sen Valtiosäännön pe-!
rustuksella sille iulewan sisällisen it-'
seiiäisyyden, tansallisen siwistyß- Z

elämän ja kielten oikeuMn, loukkaa-:
mattomuuden. Me lausumme 'sen lu-!

sjlln wakllumuksen, että Wenäjää ja!
Suomea tästedes on yhdistämä lain ',

kunnioitus, mplemlftien wcipaiden !

kansain kestinäiiseG ystäVyydeksi ja''
,-

Missä määrin Ninassamme majai-'
lewat Venäläiset sotilaat Viimeaitai- l
sella tojminnllllaaii täällä olVat osot-;
taneet ku nni o, ittawa ns a s i-i
säistä its enäsi syyttämme z
ja oikeuksiemme lonkkaa- i
mattomm il t t a setä missä, mun-!
rin H.eidun toiniintunsu täällä, on ol-
lut omiaan kohottamllun luin
kun ni o i t us ta, siitä tulkoon- täs-'
sä, lllsiun Vuluisemisetlsi, mainituksi -

muutamia julkisuudessa kerrottuja l
tekoja,

poimittuja Viime päiwien sanoma-
lehdistä ilman mitään erikojsta Va-
tintaa.

Uupe2illle,vipungl3sa hyökkäsi ka»-
Pungin torilla t. t. 2U pnä acmiupäi-
möllä torikaupan aikana kolme ,
täistä kllydeli torilla järjes-
tystä ValVomassll olewan järjestys-

idän Vaatteen-
kalamnnassa

raastuman .

tnnestartn limppuun ja pitkin
', pahoin sen Vuoksi, että luuli-
Näntä, niinkuin itse niyöhem-

, seälr>wät, jänjestysmieheksi.
Kun sotilaat käywät ahdistamaan ja
pahoinpitelemään henkilöä ilman
muilta aihetta Vain sen tähden, että
iuulewllt häntä järjestysinieheksi, <s. o.
lain kunnioitusta ja jächestystäyllä-
prtäwäksi maainme kansalaiseksi, osot-
taa tällainen teko selwääkin setwem-min, missä määrin maassamme ma- ,
jailewien sotilaiden -puolelta Voidaan
odottaa llltiemme kunnioitusta,ja si-säisen jtsenäisyytemnie ja oikeuksieln-

>c loiitkallmattoniuutta. Eikä tämä
Uudenkllupunain tapaus suinkaan ole
täMänlaatuisistll ainoa. Samantcipai-
sia , Monen monia eri

,!i!!Me.
Kun seuraa niitä VakitettaVia ta-

pahtumia, joita aiwan joka ainoa
Päiiwä Viime aikoina maassamme
on sattunut, ei puolueeton arwoste-
lu Voi niiden johdosta tulla muu»
hun johtopäätökseen knin siihen, että '
Venäläisten sotilaiden Harjoittamat
rikkomukset laillista yhteiskuntajä!r-
jestystämme ja kansllllliswapauttllin-
me kohtaan owat kaikkea järjestystä
ja lain kunnioitusta halVeksiVaa tör-
keää' mieliwaltaa, jolla on tuskinpa >
mitään eroa täydellisestä anarkiasta.
Silla mitäpä muuta kuin roskaista
anarkiaa owat esiin, sellaiset teot, että
sotamiehet VaatiVat Vaarallisten '
Veneeristen tautien perinpohjin saas» >
tuttllinill naisia Vapattlsi Helsingin ja
Nornion sllirllllloistll ,sllndakseen hei» !
dän kauttaan yhä laasemmasill nli-
tassa Vaarallisesti saastuttaa «uo»
Mien kansaa ja turmella sen sekä' hen-
kistä että ruumiillista terweyttä. Sa-
maa todistaa Venäläisten sotilaiden
Vaatimus, että Hämeenlinnan Van-
kilasta olisi laskettawa Vapaiksi hei-
dän rakastajattarinaan olleita häpe-
ällisistä rikoksista tuomittuja ja
Vangittuja suomalaisia naisia i että
sotilaat Helsingissä VapauttaVat pM
kaupungin suomalaisen miliilsin tä»
sista tappelun ja ylenmääräisen juo-
pnmulsen totia melkeinpä liitnnto- '
kyVyttömän suomalaisen naisen, Vie-
läpä niwnn kaupungin pääwahdin
lähellä; että niinitäärlHelsingissä so- i
tilaat tunkeutuwllt poliisilaitoksen
plljwystyshuoneeseen VuliValtaa u» '

, haten waatimaan kahden wcneeäsin
s tnnteja sairastawan katnnlliscn heti

ii wapauteen laskemista: j. n. e.z Entä sitten Venäläisten sotilaiden
-uienettely TaiVllsslllossll! Eräästä la-
htosta siellä oltiin Pakotettuja erotta-

! maan palwelnstyttö sen Vuoksi, ettei
hän Venäläisieu sotilllßrakaolaiieusa

> Vuoksi enää ollenkaan ehtinyt tamal-
> lisiä palVelustöitään suorittamaan,

i Mutta silloinpa sotilaat Palsaste-z tnin miekoin lyhtyiVät tatonmiileä
lVastaan sellaisiin toimenpiteisiin, et-
tä talon Poika nykyisin on Paranin-

! mattomana mielisairaana ja talon
isännän täytyi monta päiVää ,ftiilel-s siä metsissä ja naapureissa ennenkniiiz uskalsi omaan taloonsa takaisin pala-

lta.
! RaiVolassa owat Venäläiset soti-

l laat perustaneet
z ...

! oman Menallllsen tuomlolstlNmen,
l ja heidän VakaVllNll aikomuksenaans on, sen mukaan kilin Niipurin sano-
! Mllilehdet oVat kertoneet, saada se wa°
ikinaiseksi tuomioistuimeksi Raimo-

i Illan. Siihen Vedoten owat he soryh-
i tyneet antamaan ,o!Nlia !nääräo!si,ään,
sei Vain wenäiäisille Vaan myöskins paikkakunnan suorualaiselle asujamis-
Otolle. Niinpä on jo annettu erikoiset

laista poitteäVat illlaßtuß-s säännöl mää!rä!y'ksineen, joilla tielle-
tään kalastusoikeus toisilta kylän a-

l suklailta kokonaan ja rajoi-
tetaan se sallituklsi Vain erinäisillä
s'pyydysläje'illll. Mutta löylyy niitälil,,
ajoille kalastus näyttää olewan ln-
Vallista ilnian minkäänlaisia rajoi-
tuksill. Niinikään o>wat kylän Vaki-
naisetkin Venäläiset asukkaat Venä-

-laiseen hallitusValtaan ja tuomio-
istuslmeen Vedoten kieltäytyneet an-
tamasta elintarVelain nnscilla inää-

i rätyitä ilmoisiuksill elintarwewarlls-
- toistaan. ,Qnpa jo menty niinkin pit-

' källe, että, on ryhdyttyä harjoittaniaan
, omllnkädenoikenttll, kuten on ililioi-
tettu, Venäläisen tuornn.oistuimen
pDtWspn nojjalla. Raiwolan aseman
lähellä olewan tebdaslaitotsen cmis-
taslllle, kaiiPjPaneuVos I, Golgiirllle,,
anneltiin määräys, että hänen on
aulaistllVll tehdaslaitoksensa pato,
koska

laisten maanomi

~,,!,e uwos »Äalgm ei li
tä iioudattanlit, ineniwäk maiiräylse'n
antajat apulaisineen ja repiwät pa-
don auki, saattaen tehdaslaitokseu
lärffimään Veden Puutt,eeZta. Siihen
kehuiwat määiräytlsenllntajat olewan
itsellään oikeuden, Vedoten Venäläi-sen päätökseen.

'Tapaus on

maamme laillista oikeudenhoitoa
Vastaan niin ennenkuulumatonlizMäys,

että sellaista ei tässä maassa Vielä
tätä ennen ole tapahtunut, ei edes
Sennin hllllituslljlln taittein pimeim-
pinä Vuosina. Silloin kyllä jo raas-
tettiin Suomen alamaisia Wennlsällc
Venäläisen tuomioistuimen tuomitta-
Vaksi hesdän Suomessa tekemistään
teoista, ijoitll silloisen sortojärijestel-
män mukaan Venäläiseltä kannalta
asioita katsellen saatettiin pitää ri-
koksina. Mutta silloinkin sentään
tankoin Varottiin tuomasta maamme
raljain sisään Venäläistä Vakinaista
tuomioistuinta, jota Suomessa olisi
Vieraan lain nojalla toimintaansa
harjoittanut ja täällä tuomioitaan
jaellut. Nyt, sen jälteen kuin Suo-
melle liMeen on Vakuutettu sen lakien
pyhyyden kunnioittaminen! ja täydel-
linen siOnen, lain suojaama Vapa-
us, julistetaan täällä PäätösValtai-
seksi Venäläinen tuomioistuin ja
suomalainen tuomioistuin Valtansa
ja ojkeusarwonsa menettäncellsi! Eitä
asiaa ollenkaan mnuta se seikka, että
Naiwolllssa asuu myös paljon Venä-
läisiä, sillä joka tapauksessa on mai-
nittu kunta Suomen rajuin sisällä,
kuuluu Suomen autonomiseen Val-
tioon ja on hallittaVll SuoMen la-
kien mntaan, niinkuin maamme
muutkin kunnat.

Lisäämme edelläolewiin anarkian
ilmainlsiiu Vielä
tnnnetnn tapahtuman. Siellä syntyi,
niinkuin uiiii monessa paikassa
munallakin maassamme Viime ai-
koina, riita suomalaisen työmiehen ja
Venäläisen sotamiehen Väliliä
tä naisesta, Sctamms otti esiin ii-
Vaarinsa ja surmasi dum-dnm-knu-
lilla Mmn muuta suomalaisen.
Mutta ei Vielä sillä hywä. S>
jaan että olleet sota»',,
olisiwat,, 0t1n,.,.. kiinni murha,nie-

Sanomlllchdrntmmittnja F. O. Wiitascn alustus.
i yeNl he ,!nenimn,! tnsarmiin ja hä°

tyyttiwät liikkeelle miltei kaiten lam
Pnngissa oleinnn iola liiy-
sissä esiiaupnnkiiii,

, missä alkoi i' i. Useista asun-
, noista lyöiii, in perillä omel

ja akkunat ia ihmiset aset-
liin ylö n' !,. Jos mioiä
nähtiin ilinn ieellä, alkoiwat
aseistetut '> nn heitä takaa,

, saaden ihmin äisesti Palene-
maan. 3l i iiiin, pilkalle,

, että ih!ili,ei '.'',," ! takaa-ajanii-
, na pakeniwa. uninalle, pari

l kilometriä m kaupungin
, laidassa olettoaan Ki iroisenniemeen

saakka, i i, sä laukoiwat
, 'liuää tun-

tui laifrialla geista ja kau-
, punli e!iiklli!puntrineen oli ijonrun

aikaa tr in l>. ner.
t!!ii nttomuudestll

lomaisuu. spen tulkoon
'tässä Vielä että Kilon
kartanossa, ,istaa taloln-?
Herman Nymalm, .Mat Venäläiset

' kaatanset Viin e lewä ltalVella pa-
rasta n rynny ri n -

alaa, mii tä ar:oo on Vähintään"
NO,MII aliksetsi tästä met-
sästä, joka „srrategisista" syistä on
kaadettu paljaaksi, oi: omistaja saa-
nut kuitin. - , haloiksi,

.ulcretaan
' iKilon

Wenäijäi- m.
Esi mer reinpä

Mutta jo nämäkin
' PnhuVat natonta kieltä

siitä>
sangen uhkaamasta Maarasta,

- söka wnkti olkiselle mapaiidellemrne, la-
tilemme Inulmamnitonu!udelle, stsäi-
selle , ja yleeirsä
koko kansalliselle
«n Wenäkii i iäälläolostll.

i Nälmä Venäläisti sotawäen mel»
' lastus maaZlanimc >m sn tullut mar-

sin ikäwässh Vcnä,iö'i°
: sille edukkaassa nmlossa huomion
' esineen ulromarlla"in. Niinpä Nnot-
, sin seisialideinon

naitu jäsen, Pastori Hallen ter-
iö» ruolsinmllllllliVssa „><

icarn
' m,ista matkallaan Helsinkiin,

hän oli Ruotsin edustajana maamme
> sosialidemokraattien puoineloii,

. ha-
wa!NW,7sa omat wenälä ka-
laista, joita Suomessa on lamnel-
tain. „loka päinrii", hän kertoo,
„snomaia!s!<!a lanmnalehdissä on
kuVlluDa solilaiden ilkiValtaisnrit-
sista ja Weneriset tau-
dit owat hirViltäVusti lewinneet, ja
eräänä päimänä oli parisataa Wia°
porin meriiotilllsta wäkiwoimin wa-
pauttanut nmutamia irtolaisnaisia,
sotka oli pidätetty sulupulllitautesa
sairastawiira. Hen Vuoksi on täysin
ymmäl rettäwÄä, eltä snomalaiset
kiihkeästi odottaVak sii' Päiwnä, jel-
lolin nuo, serilaslarlmat suttäwät maan.
Kuri ja särsestys oVat tankana Ve-
näläisistä 'erilaisia, niin että on
mahdotonta ''nlella heidän hyökkäys-
tänsä itä,i — Riihi-
mäen asemilla tapasimme pikajunan,
jossa «li Ranskan Varustusniinisie-
ri, sosialisti hänkin, Albert Thomas
setä muutaniia WeNäWtä palaaVia
ranskalaisia ja englantilaisia npsee-
rejja. He ja muutamat tunnil-merkein
koristetut t.e,iä!äiset iipsecrit näyt- ,

tiVät so»! m, ja'
jos hcidä ' rn syynä
heidän wa. ' min, niin
taidan hyn, inn ~ ni sii- i
hen. Näky < ilnl Thomas-!
iille ilahutt rcm". ,

Näin r>> lii ,nalaincn tunnettn '

sosialisti.
Ei tosin , !i syyttää

kaikkea >,n ~'e'nma Venä-
läistä soin jenikovsaai!
0N luoNNol 1,1i!U.,
kaciimme suu> sellai-
sia, jotka ai ~ i> i,'in!itn,iii
tykselleinme ~ > ii , 'n nr-
Von ja lnm !ss. Mutta
tämä parhni , , inilcutili
jainnie tum tulewaa ja
meneVää Wä, . ! i,ä!si :!!>>-

märrä kiellän '
näidenkin kan nsli mah-
dollisia. Paljon plii.,npi leiliiiiiin
nähden nyky l
muuden aikoi' . >,' .' niiiilnin
!i,elin n,! lln oiiiis-
sa kolasi.' 'nn, kun kerrr,!',
mitäöi'. , hcidätt
täällä oloonsa ä

Emme tl,hd n myitää
y N :Nenäläi>>lä

sotaVii!' > Il sanoa, owal

Tuomen omat kausnlnisrl
siinneitä osalta olleet mukana Vai-
kuttamassa siihen, olosuhteetsuomalaisten ja Venäläisen solmnäen
Välillä wallankiimoulsei! e,,
wat muodostuneet sellaisiksi kyin ne
nyVyään oVat. lKuo,!,en imisista on
suuri osa hämmästyttämässä maano-sa osottllnut .nykyisten sotamnrsienaikana olemansa Vailla siweellistä
selkärankaa ia kansallisia itseisäilytns-
Vaistoja. Jokainen Vähänkin elämää
YnOärjllään katsellut tietää, htzVin,niitin täällä Satakunnankin maa-
kunnassa, Värisinkin Polrissa ja Nan-
inälla, naiset nuorista, palmikkopäi-
sistä kytöistä Vanhoihin leskiin ja
llVioliitossa olewiin pecheenäitcihin
asti

Yöt ja puimat jnokscntelewat rajan-
takaisten muukalaisten perässä,

ljoiden kieltä eiVät edes ymmärrä ja
joista useimmilla kaiken lisäksi on
Vaimo ja lapset Raljajoen tuolla puo-
len. Eikä lllkeellisimpiakaan häVeli-
äisyydlen Vaatimuksia tässä suhteessa

" enää oteta huomioon. Niiinpä kerto-
mat Trttun lehdes että Tururi Van-
han, kunnill-aiVoisen tuomiokirkon
l'einäwilerut ja ympäristöt nykyisin ei
ainoastaan öillä Maan myöskin Päi-
Visin näkewÄt kansansa ja siweyden
uiwlhtaneiden suonialaisten naistensa jostakin äärettömän Valtakunnan
kaukllisimmistll sopukoista saalftunei-
ben joiden perhe siellä
kärsii ikäwää ja puutetta, toimeen-
panemia näytelmiä, joista kynä ei
'kehtaa mitään kirjoittaa.

Mutta myös maamme

sosialidemokraateilla on arweluttawa
osans»

Venäläisten sotamiesten Viimeaikai-seen mellllsteluun maassamme. Heti
Vallankumouksen jälkeen mnodostui-
Vat esim. täällä Porissa, samoinkuinmaassamme muuallakin, Vuomen
sosialidemokraattien ja Venäläisten
sotamiesten suhteet sangen läheisiksi.
Wenällliiset sotamiehet kutsuttiin mu-
kaan suomalaisten sosialidemokraat-
tien toimeenpanemiin juhliin ja mie-

ä kulkueissa kunniapaikat/hei-
tä Pyydettiin juhliin Puhujiksi, j. n.
e. Kaikki :ämä tehtiin, Vaiika täz-
tyy olettaa, eitä sosialioem2kraa:ti-
emme ainakin useiinmissa ta!pai,r°
sissa oli 'nahdotonta tietää, oliwatko '
heidän juhlienia tutsn- ja kunnia-
Vieraat tobellisuriölessa todellisen so-
sialidemokratian ystäwiä Vaiko' Vi-
hollisia, Vlllpaan klln>sanVllllan Vil-
pittömiä puoltajia Vaiko Vanhan
hallitnssärjestelmän salaisia käly- i
«itä, jotka nykyisin, kun se on tur- !
Valkisintll, owat rintaansa kiinnittä- z
neet Vallllnkumoulisen punaisen rnu- >
siin, palijllstaakseen taas, milloin nä°!
ke'Väk ajankphdan siihen sipiVaksi, '
taantumuksen mustan lippunsa.

Tästä tällaisenaan emme tuiten-s
kaan tahdo mitään, pahaa lausua, i
Te Vain osaltaan sekin todistaa, miten
suomalaiselta taholta on tahdottu pi-
tää yllä Venäläisiin hyViä suhteita,
ja että täällä on oltu Valmiita oljen- i
tamaan hstäVän käsi Venäläisille,
lsiellä, missä se Vain on ollnt mahdoil- s
lista. Mutta suomalaiset solsialrdemo-!
krnatit eiwät tyytyneet Vain tähän.!
Pian, otettiin „weljeytymisessä" !
nykyistä sanontatapaa käyttääkseni i

' uuisi ja sangen arweluttaVa askel.'
, Gosialiidemokraatit alkoiwat yhä nse-
! ammassa paikassa kääntyä VenÄäi-
! sen sotaVäen puoleen Pyytäen sen
lapun oMain sisäisten asiaimme jsir- i
j jestämisessäi

l,e PYYsiwät omin kansnlnlsiann was-
t»an »Venäläisen sotnwäcn apua,

saadakseen siten paremmin ia tnr-
wllllisemm.in perillenjetnksi omat it-
sekkäät tarwtuisensa ja lucklppyy-
teensä. Kun kcwäällä alkoiwat
lyöVäen lakot näillä seuduilla, Pyy»

siVät sosilllidemokraattiset la>
johtomiehet Vieraalta sotaw,
apua maanomistajsia waoiaan. -
tilaita oli mukana eri lunnissa i
osnusmeiijereitä pysäyltöniässä ja 5
esim. Tyrmään
teydessä täwi selmille, etiä Tnnmiä!: i
sosialistien taholta oli jo ennen la!ei,

alkna täyty Tampereella pyytämässä:
Tamlpereen sntilllsneuwostolta >
Väen apua lakon toiiueenpaiiosia.
Kun Helsingin sosialideinoklnntiien '
jMomiehet iokn aika sliten ryhtyiwät '
nimhaai»aan snnrlnttoa !'

seen eduskunnan tekemään
ylsinomaan s>siia>ii)> ni!ei>
tustawan mukaan. tääntyiVät he

aVunantcWynnöllä Helsingin Venä-
läisen sotilasnenVoston puoleen, ia
inniika sotilasnellwosto antoikin
pyyntöön kielteisen »vastauksen
niitä seikka erikoisella inielihywullä

.on todettawa min Helsingin so°
, sialidemokraatit meniVät tnhditto-
! mnndesisll yhä Vain ipitemmälle: he
! iääntyimät sotitmmmmoslon puu-
lellii uudella kirjelmällä aVunpyyn-

! töineen, ja nyt soiilasnenwosto Vip-
! doin heidän pyyntöönsä osittain suos'
! iuitin. Rauman suurlakkoa johta-
! massa oli sosialistien apmia sota-an iesten aseellinen Voima. iTäällä
Porissa käwiwät merisotilaat
erään tämänkewäjsen lakon ai»
taessa pysäyttämässä puuVitlateh-
taan koneet j.n.e. Aleensa, ykisityisiä
esimerkkejä pitemmältä jatkamatta,
woidlllln sanoa, että missä eftm. juuri
lakkoja kuluneena kewännä sosialide-
mol antit owat jäljestäneet, siellä
heillä apunaan, on ollut Venäläinen
sotaVäti, ja luonnollisestikin solsiali-
demokraattien luisumana.

Alkaessaan turVautua Vieraiyei!
pistimien apuun tarkoitusperiensä
toteuttamiseksi, sosialidemokraattini-
mc
tuskin loppuun asti oliwat ajatelleet,
mitä kaikkia seurauksia tällä heidän
menettelyllään tulisi oloniaan. He
nähtäwästi ensi sijassa ajattelimat
wain hetken etua, ottamatta laskel-
missaan huoniioon, onko tällä soti-
ini den apuun Vetoamisella ,'jota he
itse aikaisenimin owat olleet kaikkein
jyrkimmin t n o ni i t s e m a s s a,

s,myöskin 'Varjolpuolia, joita he tule-
i Vaisuudessa Vielä itsekin saisiwat ro-
! ken. Nyt he nämä Varjopuolet jo al-
ranewat ainakin osaksi huomata, al-
kawat saada kolea, jo hekin, miten
Venäläiset sotilaat owat käsittäneet
!lin,än heidän apuunsa Vetoamisen.
Wenäkäiset sotilaat tatsowat wiillo
miikoiin itsensä yhä täekeänrmitsi te-
iisöilsi inaamme silaisin asioita sär-

, e aiaioat jo yhä sel-
menunin soäoimiosien ajoilta
nieille niin tuttia kieltä, mcte,

u>ain
Venäläisten niiien he,

~ Nilien,,
saamme eiatn' isenäjältn.
j.n.e., niinkuin san

.i oinasta Vii»
me Viikolla tertoiwai.

' Muutenkin alkamat Venäläise. so-
tilaat kllupungissanune yhä enem-
män' omata omat ortens- y. m.
tapansa kansalaisiamme' koh-
taan, samaiset omat oikeus- y. ni.
tapansa, jollaisissa wiestit owat Vii-

>me Miikkoina kerloncet mnualtalin
; ! eöta, Rautlltwn yli Wiewälli'

ni on jo monina Päl-
si Vinä oleskellut sotilaita, jotka aiwnn
! omawaltaisesti owat siinä pysöyltä,-
' neet kaupunkiin saapumia, larlasta'
,i neet heidän taskunsa ja tuttiueel
! heitä aiwan kuin pahiniipann snn-s tarmiwallan aikana. Puistoja ja i>
' tutuilsia sotannehet tallnaloat aiwa>.!
knin he eiwät olisi ennen talaan sl-
wistyneissä otosrchieissa eläneet.

'Hautausmaalta he warastawat
i, kalsia ja kuorma-autoilla sekö ra!sa>
i hcwoisilla he ajelemat pitkin puistoja,
l teistä wälittämättä, aiwan miten itse
l,haluamat. Ia Viime setä täniän mii-
; ton surullisen knilllliinl tnvpeinl
Etäällä suomalaisten ja solaniieoieus Välillä kaiken lisäksi Varawasti osil'
i lainat, miten wähän suojattuja ine
'suomalaiset täällä Venäläistä snins lasmieliwaltaa Vastaan npöyisin o-
lemme.— Me emiue tahdo tlwsä '

wiiiiie miiien n
! lun suomalaisia pukarosa! he „saimat
,i i illV kaloja, joita onkiVnt." Mutia
sen lisäisi Viattomat suomalaiset sai-

' Vai siinäkin kärsiä aiwan ilinan ai-
hetta, ja tämän Viiikon tappelms''
oli Venäläinen sotilasmieliVallas alusta loppuun aiwan ilmeinen ii,

s wahVllsti anarkistinen,
Otsakkeella „I>?ko pop.!'?m.'sa?"

kirjoitetaankin Porin Viinnnoi
tappelun johdosta Viime >

i Viikon „U n des s a Pä i Väs jä"
s seuraawaa:

«Sumnlllalscu weri l»oh.,hi,i,i tii!,
s kec luwaultsct Pori»
! swabodllsill. Wiaioiiin snu.iin»»' >n:,!.i !!i'.e,

rn roonii
! oinnn kn>,lp»,!!t!»,fn 'i,ii,'/'
! de,!, -"'l,
s Ä>a

iasa,rn,i!„u, po,!ii!s!'!Vi!»ariin,

Tclllailset tapaukset r>ir>,>l fin!,-!,
n »>!K)i> ,!iic!>

n,!i!,^
jiiunilaiisia j>: a«»^!!in!u,s>a,



,i meidän wmwinme. W»pmii>l,m, .
l'lna että saa piestä ketä ei°we»ä- '

tahansa illmmi että wuiinnttllliiu!
rit ti,cltä,wät. Timistys i» öarbr.iia

mitenkä tuo Msiuomi olilaan?
i>u mieleen Oortin kww.nitset o
lnipsuudcöwan, jussnin fin ltiläs-

sä. Muistatteko mitä oli wai>h,n per-
ine n patriarkan säännöllinen Inuanlai-
illnu huwitus? liunen saunaan menoa
hän pieksi järjestyksessä» perheen jutaiseu
nuoremman jäsenen merille. Niin oli-
wat esi-isät techneet, niin hanki i. lsi ti)-
sytt>y sli>ko sii,hen snchtä t.ipa waati.
l'Huo!fittelen kaikille Fredrik Böökin erin-
omaista analyysia menäläiiestä kansan-
luuuteesta tuon Gorkin fiiian per
tu (essee „3lyWt lif" tokoelmassn, »Es-sayer och 1915—1!!lö">.

M„tw meidän suoXnHiaiuen luontom-
me ei ole tottu,!ut alistu-

tuollai,sce,', inastnm on
'

l ei sna sielrii
et!ä häntä piestään eitä hän siedä-
llälln". i

Mutta nämä Miime ja tämän mii-
kon sdtilaskahakat täällä owat herät-
täneet mitä- kiusllllisintll huomiota
muussakin suhteessa. Täkäläinen
..Sosialidemokraatti" teli Miime tors-
taina näiden kllhakkllin johdosta san-
gen ilkeämielisen Miittanksen kaupun-
kimme porwariswa lo,h>taan, otsak-
keella „Worwariston pro>Mokatsionia-
ko?" kirjoittaen seuraamaa: „Olem°!
nre kuulleet erinäisiä huhnja siitä, et-
tä Porissa jo>tkut ftormaristoon ktlu-
luwnt hentilöt hankkimat wNijuomia !

saadakseen aikaan eMärjestyksiä. Se j
seikka, että puheenaolevilla rajawar- !

tiostovN kuulumilla sotilailla oli rom- !
Mia, antaa tukea noille huhuille, kos- !
ta täwallisilla wiinatvokareilla ei
rommia o>le myytäwänä. Mitä tietä
MätHuomill sotaMäelle ja huligaaneil- '

le lewitetäön, sietäisi kaikissa tapauk- '

sissa saada pakastetuiksi".
!Syytös runsaasti puolta kaupun- '

kimme asukasmäärää kohtaan, joka
lukeutuu porMarillisiin puokueihin,
Vn siksi törkeää laatua, että sellaista
ei sle lupa edes .Sosialidemokraa-
tin", waikkapa se ei juuri paljoa näy»
tä keinoista mälittäwan woidakseen
porwaristoa mustata, tehdä wain
„erinäisiin huhuihin" perustaen.
Lehden on ehdottomasti paljastetta- -
wa hnhnjensa alkuperä ja keitä tar-
kotetaan. Munien on täM, „Sosiali'
demokraatin" yritys kaupunkimme -
asukkaiden törkeällä taMalla halMen» j

tllmiselsi leimattaMa karkeaksi sosiali- I.
demokraattiseksi prcMokatsionilsi, jon» .!
ka tarkoituksena on täällä eri kansan- °

luokkain Malien särkeminen ja rau°

hllllisen elämänkulun sekasortoiseP
saattaminen yhä '" mä«
rsissä, täinänkin t«i!a on »

toiwottawaa, että tätä so° '
jialideniorraattiemnie Pro-

'

woseernawaa yllytystä eimät kuu- '

pungissllmnie lisäksi .
sa oloillenrme Mieraat ainekset, joille'
juuria tämän olojemme tuntematto- !
munden Mimkft helposti Moidaan us» Z
totella esim. Suomen porMarillisiin
puolueisiin tukeutumien kansalaisten
mielialasta ja aikeista melkeinpä mi>
tä Mlllheellisuuksia tahansa, niinkuin,
sen pahempi, maassamme jo runsaus- isa mitassa on tapahtunut.

Aiwan pelottamassa määrässä
on jo niin hywin täällä Porissa!
tuin muuallakin näillä seuduilla esi-
merkkejä siitä, että maahamme ftjoi» j
lettujen Menäläisten sotilaiden jon- <

kossa on lliweluttawan palljon ainek- j
sia, joiden mietitydnä nÄttää ole» !
man törkeän mieliMallan ja Määräl-
lisen täällä hai»
'joittllminen. Siihen heitä luonnolli-
sestikin houkuttelee se runsas mapa»
us, joka heille jolkseenkin yht'ä!kkiä ja
helposti koitti äärimmäisen sorron
ja mieliMllltaisen ankaruuden jäl-
keen, setä ainakin yhtä Paljon myös
se aseina, jonka he asestettuina jouk-
koina tietämät omaawansa aiwan
aseettomassa maassa, jossa sitä paitsi,
niinkuin asiat nykyisin owat, syyllisil-
le on Marsin helppoa piiloittautua
sotilaiden monituhatlutuisiin jouk-
koihin ja siten Mälttyä rangaistukses-
ta. EiMätkä tieltämme ymmärtä-
mättömät sotilaat mielimaltllisiin te-
koihin ryhtyessään ensiksi halua tut-
kistella, onko heidän uhrillaan sosiali-
demokraattisen työmäenyhdistytsen
jäsenkortti taskussaan wai onko hän
johonkin muuhun puolueeseen luleu»
tuwa tämän maan kansalainen. Kyllä
waara tässä uhkaa, jos se Main tah»
dotaan huomata ja tunnustaa, yhtä-
läisesti kaikkia tämän maan kansa-
laisia.

Tunnustamme mielellämme, niin-
kuin jo edellä siihen on Miitattntin,
että maassamme oleileman sotnwäen

on marmasti snnri osa
sellaisia, jotta ilmeiseSli kärsimät
siitä, mitä mamu.» saa heidän so»
tilastoMereittensa kokea, ja
jotka mitä walllwimmin
eltä kuri ja HYMä jätljestys
den keskuudessa säilyisimät ja eli.i
Menäläisten täällä olemien sotilaidensa suomalaisten wälit snilyisiwät hy-
minä mo>lemminpnoWn, arwonnnnon
ja lain kunnioituksen pMalla. Tie»

dämme myös, että nämä sotilaiden >

äjatteleMimmat ja aseman Maka»
wuuden tuntemat sotilaat oMat tä»
hän nähden koettaneet Parhaansa
mukaan tehdä mitä suinkin lehtämis-
sa on. Mutta ikämällä näyttää ole-
wan todettawa, että heidän waiku-
tukensa ei sotilaiden kurittomaan
ja anarkistiseen ainekseen ole lähes»
kään riittämän suuri eikä woimakas.
Näin ollen uskoinme heidänkin täy-
sin käsittämän, että ainoa keino tä-
män maassamme yhä sietä-
mättömämmäksi ikäywän oilotilan
jäijjestämiseksi on, että Menä»
laiset sotilaat täältä wiedään takaisin
Wenäljälle, jossa he tutuissa kotoisissa
oloissa woiwat käyttää Moiniansa ja
työkykynsä paljon
kuin täällä aiwan toimettomana ole-
miseen ja sen lisäksi, mikä pahempi,
edelläkerrotunlaisiin mieliwaltaisuuk-
siin.
Mikä sitten nykyisin on tartiiituksenawenäläisen sotnwäcn sijoittamisella

Suomeen?

!Tunnustamme, etteinine riittäwäs-
ti tunne emmekä sen wnolsi tahdo

i avMailemllllnkaan niitä' Po!h-
jiminaisia syitä, joiden takia muuham»

ime sekä kaupunkeihin että maaseu-
jdulle, eikä ainoastaan rannikoille

iuyös sisämaahan, on sijoitettu
yhteensä monia satojja tuhansia mie»

!hiä tä>sittä!wä> määrä Menäläisiä soti-
! laita. Mutta sen ainakin Moimme sa-
noa, että suomalaisten talia ei täs-

j sä nmassa koskaan ole wenäläistä
tarwittu eikä nytkään ta>

l Wita. Se pitälisi olla riittäwästi tun»
! nettu tcsiasia Wenäjän niin hywin
! wanhalle kuin nyky.isellelin hallituk-
selle. Myönnettäköön, että sodan alus-
sa mottiin ajatella Wenäjää Mustaan
sodassa oleMain Mihollisten woiwan
uhata Mllltllkuntaa tältäkin ilman-

> suunnalta, joten wenäläisen sotawäen
> run'jlls ftjoittanrinen tänne, samoin-
kuin muukin warustautumistoimin-

, ta maassamme, oli jotenkunten ym-
' NtärDettuMissä, mutta nämä mahdol-
lisuudet on asiantnnteMissa piireissä
fja aikoja sitten jätetty miltei kolo-
naan laskelmista pois jaMxiHnkin

' nyliyilsin ne tuntuMat aiwan perus-
- teettömittä. Ninakaan sodan nykyises-
s!ä waiheessa ei waltalunnan puolus-

i taminen wuadi sellaista lo,tlo ulaam-
me mitä runsaslukuisinta michittä-
mistll! luin »nikä on aiMan Miime ai»

tapahtunut ei ainoastaan
< ' ilta Mann kaukana

.täällä lähtewien lniwain ?

nen. olisi miime aitoina ollu,t ja Mar-
sinkin juuri nykyisin olisi ainoa,

: mutia sitäkin tärkeämpi ala, johon
jnähden sotilasjoukoilla täällä olisi
stehtämää, muita syistä, joita emme
tässä Moi lähteä lähemmin arwostele-
,maan, tätä tuiwaa Suonren laiwa-
liilenteelle ei kuitenkaan ole annettu
eikä kyetä antamaan, niinkuin höyry-

l laiwa Martinniemen
! ja sen yhteydessä olemat muut seikat
l kaupunkimme lähistöltä Miimeksi hy-
!win selMästi osottaMat. ,Sen Maan

saattaa käsittämättömästä syystä
! syntyä räjähdys rauhallisessa sata»
«massa olemalla MenäläiZien omalla-
ikin sotallliMalla, niinkuin äskettäin
i täällä Porissa sattunut tapahtuma,
;jota ei sallittu edes sanoma-
lehdissä kerrottaman, tuwaawasti o-
sottaa.

Nisäksi on ainakin täällä Porin tie-
noilla oleskelema sotawäki suurim-
maksi osaksi aiwan aseetonta. Miten
se näin ollen lykenisikään maata suo-
jelemaan? Immärtää silloin helposti,
että maan puolustuksen takin Mana-
laista sokawäleä täällä ei pidetä.

Sotawäen täälläolon ohella oMat
kuluneiden sotawuosien aitana

n. s. pakkotyöt
muodostuneet mitä raskaim,»alisi yh-
teiskuutamme kannettawatsi Melmol-
lisuudelsi. Näiden n. s. patiotöiden
wälittömill seurauksia owat ennen»
kuulunraton metsien raiskaus, miljje-
lytsien hämittäminen, tonttimaiden
tarpeeton myllertäminen, huoneisto-
jen aiheettomat siirrvt ja monet innut
waikeudet, jotka owat walsiiilin
maanwikjelijöillemme monen monis-
sa kunnissa tuottaneet niitä raskaim-
pia wahinkosa ja Maurioita. Tämän
lisäksi tulee, että maamine wa sinti,!
!naata!vi!jelewän MäeZtön kannetta-
Maksi on pantu, sotatilaan Medoten,

, mutta ilman riittäwää tutca mami',-

, me laeissa, niitä rasittamin työMel-
, Mollisuus luonnossa, johon tuöwc!»

»uollisunteen liittmoät marsinkin wii»
me ja tältä wuodelta mieliwallan ja

, monennroisen oikkuilemisen ohella
, suoranaiset määriiilämöiv!,

niinkuin sancmlllehdissä on le.-.-oltn.
> ToiMiitetut maanp!,clnö-
> joihin n. s. pakkotyöwe!u'.,ili.
» suutta on owat tailen
! lisÄsi, niinkuin sotilasaultoriteetit o>
- wat huomauttaneet, teetetyt useinkin

ilman riittäm nun»
nitelmaa ja yhdenm lläisuut.a, >»in-
kä oihella liian ui?in on
suoranaisia err mil pa-
kottaneet jo >''YU,'i!'
kokonaan hyll, ,!,,»

sen Dlleen alista > U!id>ll.^n.
Elintarwekhsymys

tay pmwa. piiniäliä maassamme yhä
waiteammaksi. TapaUuntHn elinlar»'
Peiden Maltion ta^nvarilri-!misen kautta on käynyt sedille, eilä!maassamme on iiys,isln e^-tarpeita'
Mieliin niutemmalti tuin nitä oli!
odotektu. Kun senaatti teli suunni-,
tÄmansll nälän nlaaiisamme järjes-l
tämiseffi, suunnitteli ie >imenpi»!
teensä ennen laitlea siinä nieleZsä. i
että maaZ,!'mme löytymät mtljaioa»!
rat olisiMllt käytettäwät oi>i,ilt niuan -,
tansalllister' tarpeiden tyndyltimi» Z
seksi. Mateli'in luonnollrima asiain-,
tilana, että Wenäjän hallitns huo-!
lehtisi täni'>. :nn so-!
taMäen tarpeissa. 2en jälleen sattn- j
neet tapatti mat owa: lmteutin jo,«
ehtineet ciottaa, että Wenäjällä ei
kuitenkaan asemaa ollenkaansamalla taMulla. Eliirtarmelain lo-
pullista Mumistusta kolliasi este jo
siinä, ednßkunnassa poistet-
tiin tästä t..!,'t1l sotaMäe,. muonitus-
ta toskeMa pykälä, Wenäjän mäliai»
lainen hal! z lain
MllhMistamisen. Sitten ~ pulia se tä«
män lain kuitenkin mahl !i, mutta
julkaisi samalla senaatille käskykir-
jeen, jolle sudelleen
Miime maaliskuun -julistuskirjan
maahamme nähden Moimaan jättää
mät erinir' poikkeuslait sotatilan
loppuun ac> , >a jonka samaisen käs-
kykirjeen ii aidaan maassam-
me milloii' oy'nä!n'ä ruMetu i

kunuiltll «lauiimaan jotawäen z
muonaa.

Silloin jc.'iuwat Suomen Maltion'i
haltuun Tuomen kansain sten tar- «
Peilsi tllkaMarikoidut wiljal)arat ai-
Man toisiin, ineille Mieraisiin tarlo-<
tulsiin luin iiiitä senaatti ja edustun- !
ta oliwat ajatelleet ja Suomen kansaa
Moi uhata suoranainen nälkäkuolema
tänne sijoitetun Mieraan Mäen tah-:
den, jolla tulimaassaan kyllä olisi
leipää tai sossa se sitä ainakin Woisi
saada Paljoa helpommin kuin meillä
Suomessa silloin kuin Miljantuonii
WenÄjäliä Hnne lulkuneuwoj^ .,

"

teessä on »nellein kokonani
nyt.

- T^
iitllasscuume aihemtanui toisenkin ar-
meluitaMan Mäikenden, 5lU!l maas-
tamme sekä salaa että julkisesti Mie»
dään NeilMlle suurem , ä't elin-
tarpeita -aa loarsinlin
tuotteita, jotka maksetaan ruplissa,
on maahamme iulwannut Weiiäjän
rahaa siksi suunnattomat määrät,
että rullan arwo on jo laskeinassll
puoile lmattll markasta lähem»
mälsi ~! Taadaiseen estetyksi
ruplan, kurssin täällä yhä jatluMan
alenemien, oz». Wenäjän mäliailai-
lainen hallitus melkeinpä palolta-
malla Maatinut Suomen senaatin
järje'4ämään täällä Wenäjjälle 350
milioonan Suomen inarlan Maluut-

ja iaimittllinaan siten Wenä-
jälle Suomen rahaa, jolla wenäläiset
sitten wo,'wnt nialsaa teollisuus», elin»
tarwe- y. in. ostoksensa Suomessa.
Lisäisi 'erlowat warmat tiedot, että
Wen.M > ioäiiailaiiien hallitus on
ilmoittanut ehoottomustr tarmitse-wansa Sucmren rahaa yhteensä

8W miljoonaa inarkkaa
,'imän wuoden aitana. Tä-

män maatimulsey toteuttamista
ajetaan, niinkuin inuuan -huo-
mattu kansanedustajamme on
sanolnuehdistössä lirjo>itannt, sellai-
sella ultimatillnin, uhalla, että ellei
Suomen senaatti, ja MMiopäiwät
Moi asiaa laillisia muotoja noudat-
taen jävjestää, tuon rahamäärän
Suomesi ottaminen järjestetään
sotilaalliiinpakkokeinoin.
Kun s tä paitsi !,!,,oin tiedämme, mi-
ten Wenäjällä itsessäänkin jo on Mal-
lalla hymin epälmääräiien ja heikko
luottamus Wenäjän , aition lylyyn
enää lunastan sitounulsiaan, Moi
helposti oikeassa muodossa käsittää,
minkä luontoisia nän? Wenäjän ra»
yi ja elinlarwewlllltimukset Suo-
!,>est<! omat ja miten ne soweltuwut

en Suomelle yhä uudelleen ja
uudelleen mannotun autonomian sekä
lain MlHyden kunnioittamisen kans-sa. Eipä sen Mnolsi myöskään ole
iiii,ula luin luonnollista, että Su»
men Puolelta on ruMettu ajattele»
maan Wenäjällä Maad ilta-
min ta tn ita niistä lainoista,
joitr ',' ottaa.
sangen scpiMana
keinrna on esitetty, että
wllltio, saadakseen haluamaa!'
tllrwjtse>,!llania snomalaista waluut-
taa, imisi Suonien Wultiolle !

Suomessa omistamansa oinaiinnde!,,
josta wenäläisen sähköteiinätinlai-
töksen omaisuus kieltämättä mno-
dostaa huomattawlln osan. Kun Ne» '
näsan waltio, kuten mainittu, nyt

lähikuukausina tarMitsee suunnatto- ,
inill summia suomalaista rahaa, niin
sopisihan sille kaikkein parhaiten,
päästä toimeittensa perille siten, että'
'se Suomen Maltrolle myisi kaiten '
! Suoniessll sijaitseman omaisuutensa,
! sikäli kuin täällä ollaan halukkaat si°
' tä ostamaan ja hinnoista sowitacin.
!los täwän kauppasumman inaksami-
> seksi täytyisi suunnitella kotimaista

j lainaa, menestyisi tällaisen lainan
Zmerkintä marinaankin palljoa paiem»
smin kuin sellaisen lainan, jota nyt
!«n ajateltu ja josta saadut rahat
«kenties ilman makuutta lainattaisiin
- Wenäjän Maltiolle.
i . Mutta niinkuin olot Wenäjällä
l nykyisin owat, ei tämäkään järjestely
? mahdollisesti käyne päinsä. Siinäkin
'suhteessa kuitenkin on sotamäen

; maastamme poislsiirtäminen joka ta»!pauksessa omiaan suuresti helpotta-
. maan ruplan kurssin täällä jäyjeste-
lyä ja Wähentämään täällä wiimeai»
koina ylenmääräistä ruplatulMaa.

Ei myöskään Moida sotilasmajoi-
tuskysymystä nimenomaan Poriin
nähdey armosteltaessa jättää huomi-
oonottamatta sitä, että m. m. kaupun-
kimme kaikki kllnsllkoulutalot
,io parisen Muotia oMat olleet yksin»
omaan Menäläisen sotamäen käytettä-
Mänä. Täten on kansllnniiorisomme
opetus suuressa määrin sekä suora»
Nllisesti eitä Mälillisesti kärsinyt.
Mutta myöskin itse koulutalot, Mar-
sinkin uhkea Cygnaeus-koulu, owat
tämän majoituksen seurauksena ny-
kyisin siinä kunnossa, että niistä

iMastll moniin kymmeniin tuhansiin
l markkoihin nousemien ja PitkäuikaiZ-
-5 ten toyjllusten jälkeen uudelleen saa»
»daan käyttökelpoisia koulutalojja,
l Mlliktäpll ne hetikin jälleen joutnisi-

kaupungin huostaan.
z Kun nälkä on maassamme oluella
! herättää muun ohella sangen kiusal-
lista huomiota täällä se tuhlaaMa-

isuus, jolla wenäläinen sotawöki lasit»
telee ruokllwaroja. LuotettaMat stl»

' minnäkijäit omat Turun lehdille ker-
toneet, Ätä missä esim. Menääinen
IlliMasio-osasio liikkuu
telee meressä jouVottaiii

niin
ajat ytsitlllmaan meren tuo-

' maa limppua ja samoin on Menä»
:uttöt^,'

paljo tnhlaawllisempaa kuin oman
Mäestömme. Puutteen ahdistaessa
on näiM seikoilla suuri mer-
litys - suorastaan aineellisessa,
mutta myöskin muissa suh-
teissa. Tämän ohella hachoittaMat
wenäläiset sotilaat esim. täällä Po-
rissa häpeällistä salalaupusielua e-
liniaipeillll. He yrittäwät myydä so-
keria, limppua ja jos jotakin. Sellai-
nen kaupanteko ei suinkaan ole oini-
aan siMeellisiäkään, tasoa kohotta-
maan! Epärehellisyyttä se osottaa
myyjässä ja epärehellisyyden ja lain
rikkomisen Määrällisiä siemeniä siten
kylmetään ostajaan. -- Nälän ollessa
omella tuntuu myös tawallista ras-
kaammalta joutilaiden sotamiesten
tarpeeton ja runsaslukuinen rauta-
tiellä matkustaminen paikasta toi-seen kaiken lisäiisi mielä ilman pi»

, lettiä ja MäkiMalloin anastaen pilet-
, tinsä hinnan maksaneidenkin paikat—-
! kun tämän tällaisen ase-
jmllsta woitaisiin Suomen rautaiei»
l den liikennekykyisyyttä käyttää paljon
tärleämpäänkin, esim. juuri elintar-
MeVysymyksen järsestelyyn. Eikä eri-
koisesti, tarwinne huonrauttaa, että
Mnä tällainen Piletitön maaiume
rautateillä liikennöiminen kaiken li-
säksi tuoltaa wuosittllin SuolMen
Maltiolle monien miljoonien markko-
jen tappion.

! Edellämainitut esimerkit, joita me!»
teinpä rajattomiin woitaisiin edel-
leen jatkaa, puhuivat selmää ja lahjo-
matonta kieltä siitä aineellisesta ja

- siweellisestll tuhosta, joka maatain-
i me ja kansaamme uhkaa, jos Menäläi-

> sen sotaMäen täälläoloa ei ryhdytä
.! jäyjestäMään aiwan ioiseen suun-

taan kuin tähän asti. Ainakin Ou-
, i lun, Kemin ja Kuopion kaupungin-

sekä useat maalaislun-
' l nat jo omatkin kääntyneet kotilmai»
: > sen hallituksemme puoleen anoniuk»

l s sella, että maatamme ja kansaaiiime
j i mitä Maikeinimin nykyisin,z

. z rasittamaa sotilnsmajoitustaakkaa
liewennettäisiin

. l niin paljon kuin suinkin mahdollista
° ja että' joutilas wenäläinen sotaMäll,

, s.ota täällä maanpuolustukseen ei
iii tarmitll ja joka aseiden puutteen ta»
°! tia ei siihen, riittämässä määräosa

i > tyVenisikään, siirrettäisiin täältä pois
hyödylliseen työhön

° j suuren Maltakunnan hywinwointia
i ! edistämään ja siten myös maan vuo» Pori 1917

luslu3ky3yiM)tt<i laittein teho?laa>
min lisääni'.äälll, Tänrä toiwomus on
nyryisin inaaZsllmme kaikkialla har»
ras ja yksilmielinen sekä Wr'näjän
nen että Suonien onnen kannalta.
Kun maamme tansanime läisii
nällkää silloinkuin suuret niää,rät pa-
rasta Milsjllll mätänee Wenäjällä, me
emme näissä oloissa moi elättää iat»
jatuhansia muukalarsia tyhsäntoiuiit»
tajia, jotka lisäG muoddstaMat hy-
Män järjestyksen säilymiselle,ja kan»
samme siMeelliselle kuntoistiudelle mi-
tä uhkllllMimmlln, Maaran. Ia mikäli
Marinoista lähteistä tiedämme, toi»
Moo ainakin hywin suuri osa esim.tänne Poriin sijoitetusta sotawuestäitsekin Päästä takaisin omille to»
tipllikoilleen huolehtimaan omaisis»
taan, wisljelemään Peltojaan, korjaa-
maan satoa, hoitamaan karjaa j n. e.
tai sitten torjjumaau wihollista siellä,
missä se todella Wenäjän laajan Ma!»
takunnlln wäpautta ja onnea uhkaa.

,Ldellisessä on wenäläisen sotamäen
täällä olosta täytynyt käyttää werra»
te'n räikeätä tieltä. Emme olisi sitä
tahtoneet, mutta tosiasiat, malitetta»
wllsti, eiwät ole woineet muuhun
ijolhtaa. Wenäläisen slitaw/isn loimin»
ta maassamme waMttuinonlsen ta»
pahduttull on, siitä ei
päästä, ollut monasti liyM.
tässä ristiriidassa Pecustustailli
oikeuksiemme kanssa, oikeutfteu, jotta
Wenäjän hallitus miime maliskuun
ijulistustirjllllll meille uudelleen Mäh»
Misti ja Makuutti. Eikä tämä itämä
tosiasia salaamisesta parane.
Mastoin se on sanottalva, enirenkuin
kaikki on liian myöhäistä..

Me haluamme elää Wenäjjän kan»
san kanssa soMussa ja ystäwyydessä,
nyt niinkuin ennenkin. Me olemmesen monen monta kertaa mahdolli»
.simman selMästi julkilllusuneet ja
tositeoissa oiottaneet. Mutta meillä
on oikeus kaikissa otoissa
eikä ainoastaan oikeus Maan suora»
nainen ja tinkimätön welwollilsuus
Maatta, että meidäin lakimme ja oi-
keutemme pidetään pyhinä ja louk-
kaamattomina, että meidän sisäistä
wllpauttamine ja yhteiskuntlljärjes-
tystämme ei sopimattomasti häiritä
ja että meidät wupautetaan ylen ras-
kaista rasituksista, joita eiwät edes
Wenäjän edut waadi, wielä wähem-

Tuomen, mutta jotka rasit-
monellakin tawalla
olemassaoloamme. Maa

n°ttawa. Lain noudat»
,,u sen kunnioittaminen lo»

hckaa kansan ja tekee sen lujäVsi ja
iooimllVtäatsi. Mutta mieliMaltaisuus
sa
jän kuin Suomen kansallisen Mapa»
uden ja sen tulema
Maarallisimmllt ja tnhoisiim.,.
holliset.

Kun kysymys Menäläisen sotamäen
tänne majoittamisen tarkoituksenmu-
kaisuudesta ja suotawuudestu, josta
edellä olen esittänyt muutamia mil,',
kohtia, ck esillä tätä kokousta wal»
mistllueessa toimikunnassa, katsot-
tiin erittäin tärkeäksi, että täällä Po-
rissa niinkuin jo muutamissa
muissa paikoissa maatamme Miime
päiMinä on. tapahtunut - ryhdyttäi»
siin kaikkiin mallassamme olemiin
toimenpiteisiin tämän, Marsinkin ny»
kyisissä raskaissa taloudellisissa ko»
ettelemuksissa sangen uhkaaman epä»
kohdan konjaamiseksi. Senpä wuoG
walmistawll toimikunta myös ehdot»
taa tämän kokouksen hyMäMtäMätsi
seuraaman ponnen:

Katsoen Yhä wakawammaksi käy-
mään nälänuhlaan, joka saattaa o-
inan paikallisen wäestönkin elinehdot
siksi suureen waaraan, että tulee suo»
rastaan kysymyksenalaiseksi, niiten
näiden seutujen wäestö Woi täi, , >

kesän ja sitä seuillllwan syksyn ja ta>
men aikana elää, ja ottaen huomioo!'
sotaMäen juuri tällaisissa ylen Mai
keissa taloudellisissa olosuhteissa täl-
le seudulle muutenkin aiheuttamat
tawallista suuremmat rasitukset, joi>
la maan puckustuksen kanssa ei oi,

mitään tekemistä, kääntyy, kokous
kirjelmällä Porin kaupunginwaltuus»
ton plioleen, pyytäen HerMsa Kai,

pungiNwaltuuZmiehiä kääntyinään
koti!inaisen hallituksen puoleen ano

' muksella, että wenäläinen runsn3l,>
kuinen sotawäti näiltä seuduilta srl.
kolonaan poistetaan tai sen lnln
määrä ainakin snpistetaan laittein
!wälttämättö!!iii!ipiin rajaMartiosto-
osastoihin.

l Kirjelmän laatimisen ja kaupun-
ginMaltuustolle jälliiuee

l kokous 3»jäsenisen, tässä kokoulseSsa
' walittawan toimikunnan hiMleksi.

Satakunnan kirjapaino


