
Ett upprop av general Mannerheim.

General Mannerhelm nar under sin vistelse vid KarelsKa fronten of-
fentliggjort en proKlamatlon,Däri tacKar nan Karelerna för deras insats
befrlels everKet oon slutar på följande sätt:

"VI Känna värdet av Lenlns löften.Vl äro tillräcKligt starKa att.
upprätthålla vår frinet oon att förevara även våra oröder 1 rysKa Kare-
len, vllKet land vi ej benöva mottaga som nådegåva,då det genom blodsband
redan tillhör oss, Jag svär 1 der flnsKa bondearmeens namn,varsiäv»xöver-
befälhavare Jag har äran vara,att IcKe stlcKa svärdet 1 sKldan förrän
laglig ordning återställts 1 landet,alla fästningar äro i våra händer och
den sista lenlnsKa Krigaren och hullganen fördrivits från såväl Finland

som rysKa Karelen.Litande till det ädla 1 vår saK,tlll våra tappra män
och uppoffrande Kvinnor,sKapa vl nu ett stort ooh mäKtlgt Finland".

Fed anledning av att sKyddsKårlster blivit lömsKt påsKJutna under
nattens raörKer,har utfärdats ett ultimatum,vari det heter,att för
båsKJutnlng Kommer att arKebuseras en fången rödgardist,Efter beKantgö-
randet av detta ultimatum har fångarna vädjat till sina Kamrater 1 frihet

att upphöra med den meningslösa sKJutnlngen.
En särsKlld finans Kommit te med banKdlreKtör Estlander som ordfö-

rande,har övertagit generalstabens pennlgaffärer.
Stxxxtxxxnaxxtiltsatt KyrKorédet 1 Vasa har beslutat öppna en ge-

mensam grav för alla stupade sKyddsKårlster från Vasa,



N:o 1.

Meddelanden
från en lagtrogen.

Helsingfors 07.02.1918
Torsdag.

Tisdagen den 29 januari 1913 liar landets lagliga regering,som.
då bestod av 5 1 Helsingfors Kvarblivna senatorer,uti ett masKin-
sKrlvet..upprop-till landets befolKnlng' framhållit,att Ingen på
något sätt må erKänna den revolutionära regerlngen,att alla
trogna medborgare böra Invänta den tid,när lagliga förhållanden
återställas;samt' att Ingen måtte underKasta sig "Kommissariernas"
eller andra därmed llKartade fumKtlonärers påbud.

Onsdagen den 30 januari hava de borgerliga landtdagsgrupperna
avlåtit ett i samma rlKtning gående utlåtande.

Senaten och den borgerliga landtdagsgruppens förestående sam-
stämmiga utlåtande utgör således dlreKtlV' för huru medborgarena
hava att förfara.

Söndagen den 3 februari hava de revolterande proKlamerat att
strejKen sKulle avblåsas från K 1.12 på natten mellan söndagen den
3 och måndagen den M- februari.Det låg 1 deras Intresse,att arbetena
redan på måndagen den sKulle Komma 1 full-, gång och att livet 1
huvudstaden sKulle återtaga sin vanliga prägel.Den revolutionära
regeringen sKulle därigenom ådagalägga,att den hade både vilja och
förmåga att återställa ordnade förhållanden.Emellertid uppställdes
härvid de vlllKor,att industrier»banKer ra.fl. sKulle betala full
lön för hela strejKtlden samt underKasta sig att för varje inrätt-
ning få Kommissarier,vllKa SKulle Kontrollera att arbetena bedre-
vos 1 den rlKtning det nya soclalistlsKa saiohällssKlcKet Krävde.

För IndustrlldKarena 1 huvudstaden framställde sig därför mån-
dagen den 4 februari och dagarna närmast därefter frågan,huru de
sKulle ställa sig till de rödas yrKanden att åter få arbetena 1
gång och att härvid underKasta sig ds odlösa vlllKoren därför.
Efter moget övervägande hava IndustrlldKarena 1 Helsingfors beslu-
tit att IcKe upptaga arbetet,lnnan laglig ordning åter Införts
och förutsättningar för ett fritt näringsliv föellgga.l Ingen hän-
delse sKulle den olagliga Kommissarieregeringen 1 någon som helst
form erKännas.Detta beslut hava banKer,lndustrier och handeln fat-
tat för hela det vita samhället.l Työmles m.fl.soclallstorgan har
visserligen sKrutlts över att John Stenbergs MasKlnfabrlK åter upp-
tagit arbetena och därvid IcKe blott lovat betala full lon för
strejKtlden utan även godKänna den utav arbetarena tillsatta fä?-
troendemannen och de fullraaKter,sora 1 framtiden Komma att ges åt
honom.Detta enstaKa fall åndrar IcKe situationen utan understryKer
blott nödvändigheten av sammanhållning.- GraflsKa Industrin var
den första som proKlamerade att den IcKe återupptar arbetet.
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De Kommunala förhållandena.

I tidningen "myörales" N:o 35 för onsdagen den 6 februari
Ingår på första sidan en ledande artlKel angående ordnandet av de
Kommunala förhål land ena. Av densamma framgår,att de ledande röda Komr-
till full inslKt om svårigheten att fullgöra sitt program såvitt det
gäller Kommunerna» säges att inom socialistpartiet gjorts gällan-
de,att det varit ett misstag att indraga detta 1 revolutionen,då de
nya Kommunallagarna i laglig väg sKulle hava medfört det som socialis-
terna önsKa.l artlKeln uppmanas emellertid alla de socialister,vllKa
ställt sig tveKsarama till revolutionens åtgärd 1 denna del,att låta
sina tvlvelsmåi falla och att låta invälja sig till Kommunala för-
troendeuppdrag samt på den vägen realisera revolutionens uppgifter.
Det frarahålles att eleKtrlcltetsverKet,vattenledningen,spårvägarna
ra.ra.behövas såväl för marxister som revlslonlater och att vardera
därför måste bidraga till dessas upprätthållande.TTnder onsdagen den 6
februari tycKtes ocxså någon överensKoramelse hava träffats 1 sådan
riKtnlng.att det gamla befälet för eleKtricltetsverKet sKulle Kvarstå
Närmare detaljer härom äro IcKe boKarta,när detta nedsKrlves.

Revolutionsdcms tolar.

I ovannämnda nummer av Työraies avtrycKes revolutlonsrege-
ringens nya lag angående revolutlonsdcrastolar.l den lagen åberopas
en utav revolutions regeringen tidigare utfärdad annan lag angående
samma slags domstolar.Det förutsattes att hela det gamla rättegångs-
väsendet annulleras och att 1 ställe tlllsKapas nya domstolar,vilKa
sKola inrättas 1 varje Kommun.över dem sKall stå en övorrevolutions-
domstol.På pag.3 av samma tidning ingår en notis angående Magistraten
och Hådstuvurätten 1 säges att Rådstuvurätten 1 Åbo "tols-
talseKsl" IcKe sKall funKtlonera.

Livsmed el.

I Arbetarnas Notlshlad för den 7 februari Ingår nederst på
andra sidan till vänster ett litet meddelande under rubrlKen
"Spannmål från Ryssland", "Stora möjligheter" .Däri säges,att ToKoi.
onsdag Kväll återKommlt från Petrograd och att "goda förhoppningar
finnas att 1 framtiden få spannmål frfin Ryssland" .Därav framgår,att
de IcKe ens stora förhoppningar att nu -enas t erhålla
spannmål,ehuru sådan så oavvlsllgen Just nu sKulle behövas.
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Läget i. InbördesKrlget.

under torsdagen har niand de lagtrogna i Helsingfors cir-
Kulerat 3 sk lida telegram av 1 huvudsak; följande Innehåll:
I:); I meddelandena angående Kriget 1 Norra Finland säges.att
treutländsKa ångare med vapenlast anlänt till Finland samt att den
s.K. Kommissarieregeringen 1 Finland tlllsKrlvlt OentraiKommltten
för Balt IsKa flottan att på Inga vlllKor återlämna ångare och andra
reKvlrerade flnsKa fartyg,utan böra alla dyllKa firtyg överlämnas åt
Kommissarierna och rayonKomraitten,vllKen tänKer nationalisera^han-
delsflottan samt bemäKtlga sig ocKså alla icKe reKvlrerade fartyg»
Meningen synes sålunda vara att efter rysKt mönster upphäva privat
eganderätt till fartyg.De vita sKulle genom en sådan åtgärd icKe
hava möjligheter att för näringslivet utnyttja handelsflottan.
2)• Det uppgives att KrylenKo sKulle hava givit order'att från
Finland bortdraga all rysK militär och civil befolKnlng före utgån-
gen av februari månää*
30) Det unpges att de vita Innehava alla byar omKrlng Tammer-
fors och att ds rysKa garnisonerna i Tammerfors, Tavastehus och
RlihimäKl sKulle rusta sig för avfärd till Ryssland.Det påstås att
Krig sKulle hava förklarats mellan Ryssland och Estland .Kriget'
mellan Ryssland och Polen synes redan hava utbrutlf.Det uppges ,atrt"
TrotsKlJ IcKe mera sKulle Kunnå återvända till Petrograd.

Revolutionens mål.

I Arbetarnas Notisblad för den 7 februari ingår ett av-
trycK från soclallsttldnlngen "Arbetet".Den bär ovansKriften "Vad
vl vill".Däri säges,att revolutionens ändamål är att underordna
alla produKtlonsmedel under staten;alt all privat äganderätt till
jord,fabrlKer m.ra. sKall upphöra;samt att dlreKtörer, lngeniörer,
Kontorister och Kroppsarbetare sKola bliva statens dlreKta funK-
tionärer och därigenom få mcjlighete att I, avlöning uppbära vad
som Inflyter från Industriell och annan verKsamhet.lntet sKulle
mera åtgå såsom dividend eller ränta på anläggnlngsKapltal.



Den 7 februari erhölls i Helsingfors del av nedanstående 3 telegram.07.02.1918 Helsingfors

1) Av bondehopen avväpnades garnisonen M-23 r ö g. 1 vil-
ket betraktades som den tappraste revolutionära l2
batterier tungt artilleri av vilka I och 2 1 Wasa, 16 och 5 1 »Ta-
kobstad,l6 och 17 1 Gamlakarleby,?» 13 1 Mykarleby,3,lo 1 Kaskö,
II och IM- 1 Krlstlnestad dessutom 5 batterier lätta Kanoner 1 Belnä-
Joki.Första gränsbevaknlngsregeraentet 1 nieåborg en bataljon Garala-

1 JTlkolaistad och U vid B Ideby? Från all förbindelse
avskurna trupper är I Petrogr*Kavalleri div.i nieåborg c.M-00 ran
och I bataljon 1 Tasa.lnalles torde finnas 6000 fångar.?ränne uti
ångare med vapenlast anlänt till Finland.Allt väl mbordT^fJTfPhetro-
'gram* 3ef ’3e~rödas avsikt att hltsända 36 fältkanoner till tjjälp.
De reda från Tammerfors avsänt ett blindärat tpg norrut samt lyc-
kades intaga en stat lon,vilken av de vita Innehades.Bedan de vita
erhållit hjälp flngo de röda med knapp nöd sitt tåg inbärgat till
T: fors .Finska officeren Oljemark eftersökes av soldater för att dö-
das.Bör varnas.Torde f.n. vara räddad 1 Kickby.Den s.k.kommissarie-
regeringen 1 Finland tillskrivit oentralkomralten för baltiska flot-
tan på Inga vllkor återlämna ångare och andra rekvirerade finska
fartyg,utan böra alla dylika fartyg överlämnas åt kommissarierna
och rayongkommltten vilken tänker nationalisera handelsflottan samt
öven fråntaga alla Icke rekvirerade fartyg.Detta för att undvika
att de vita skulle ha någon nytta av handelsflottan samt synes
meningen vara att efter ryska mönster privat eganderätt till far-
tyg skall upphävas.

2) Krylenko givit order att Finland skall utrymmas av såväl mi-
litär som civil befolkning före den 23 februari n.st.Stor del offi-
cerare på de yl tas sida.

3) Vita Inneha alla byar kring m aramer* fors. Garnisonerna Ttfors,
T *.hus och Rllhlmäkl fly t ill Ryssland.Kry lenko har förklarat krig
mot Polen och Estland och Polen har förklarat krig mot Ryssland.
Kommunikationerna mellan Brest och Petrograd avbrutna.Omöjligt för

att å till Petrograd.Vld Korkeakoskl dödades 2000
röda ryssar.Tyskarna anföra "vita gardet".

Senaste.Den sohivlll slåss må gå frivilligt 200 man? 5,6 och 7
årsklasser vilja hem mei samtliga vapen.Flottans manskap vacklande.
Anse röda vilda odjur.Dylika mord inger vlrnlr.g för revolutionen.
Ryska matroser samt dito officerare avvakta orde~.Möten pågå angå-
ende orsaken till Inbördeskriget.



VAPAA SANA. FRIA ORD N:o I.09.02.1918

7 v FRIHETSKRIGET.
I.

Finlands frihetsKrig 19IS började,då, rysKa militären 1 VI,-
bog tog parti för de röda mördarhoparna.Den 23-26 Jan. avväpnade KarelsKa
sKyddsKårerna ryssar och rödgardister 1 Joensuu,Sordavala,VuoKsennlsKa
och Savltalpale.l VuoKsennlsKa togs hela rysKa Salmaflottlljen med Kanoner,
gevär, 12 Kulsprutor,3ooo proJeKtiler och 16 ton sprängämnen.- Den 27 Jan.

ställde sig flnländsKa socialistledningen öppet på ryssarnas och de-
fas lands förräd IsKa hjälpares .röda gardets,sida och började sin "revolution»
i Helsingfors»Tammerfors och Abo.Då dessa städer behärsKades av fienden,
möttes upproret ej här med vapenmakt .Den- I febr,förKlarade så rysica rayon-
Koralten 1 Helsingfors officiellt Krig mot den av landtdagen tillsatta re-
geringen och mot dens trupper,sKyddsKårerna,d.v.s.mot Finland.-FlnländsKa
truppernas huvudstyrKa,som var samlad 1 Österbotten under gen.Mannerhelim,
började operationerna den 27 Jan.De bet-sdä-e bestodo främst av frivilliga
bondeKårer,som ville befria sitt fosterland 1 en EngelbreKtresnlng mot:

fienden och förrädarena.Resningen omfattade snart hela norra och mellersta
Finland.lnnan månadens slut hade de flnländsKa trupperna tvingat ryssarna
där till Kapltulatlon.l väster erövrade de efter segern vid Ilmola.KasKö
och Krlstlnestad,l centern slogo de fienden vid Kolho och framträngde över
St;.Mlchel till Mäntyharju,! öster höilo de sina ställningar på KarelsKa .

näset samt norr om Vlborg och Vlllmanstrand trots alla anfall.Här tillfo-
gade deras förtrupper fienden en blodig förlust vid Kämärä,där bl.a.J.RahJa
flcK båda benen avskjutna.Bl* bytet finnes t.v.>4-3 tunga Kanoner,3o fält-
kanoner, t lotal Kulsprutor,tusentals gevär,över 6000 rysKa fångar,stora
mängder ammunition ra.m.- StödJepunKten 1 fiendens försvar utgör Tammerfors.
Befälhavare är överste SvetschnlKov,som samlat stora styrKor soldater och
föaädare och Ivrigt befäst traKten.Den M- och 7 febr.företog han två huvud-
anfall mot våra ställningar vid Filppula,men led efter hårdastrider neder-
lag.- Fronten går nu 1 stort sett fr.Merlkarvla vid BottnlsKa vlKen till

traKten söderom Lav la,därIfrån till Näs 1J ärv 1, längs dennas v.strand till.
Filppula,därlf.över Mänttä till Päljänne,sedan längs Päljännes västra
strand till traKten s.om Sysmä,vidare till MäntyharJu,s.om Savltalpale
till St.Andre och dsrlfr.s.ora SaKKola till Ladoga.Trakterna Kring Nystad
och Borgå hållas av loKala skyddskårer. I hela s.Finland oroa dessutom
smärre frlsKaror fienden.



N:o 1. Trotski venäläisten joukkojen toiminnasta Suomessa.09.02.1918Rauhanneuvottelut ovat jatkuneet keskeymättä Trotskin palattua Pietarista
Brastlln.Rash Vjek julkaisee sähkösanomaaelostukaen neuvotteluista t.k.
5 p, jän sen yhteydessä seuraavan mielenkiintoisen Suomea koskevan keskus-
telun. Puhut taessa Puolan osanotosta neuvotteluihin huomautti Trotski.: "Mi-
nulle el ole tunnettua,että Saksan hallitus olisi ehtinyt tunnustaa Suo-

men uuden hallituksen,mutta minä luulen,että tuon hallituksen kieltämä-
tön olemasa-010 el. estä Saksan hallitusta edelleenkin tunnustamasta Suomen
tasavallan riippumattomuuden".Tähän vastasi. v.Köhlmann,ettel hänellä ollut
kylliksi luotettavia tietoja Suomesta.Sitävastoin olivat hyvin vaikuttavat,
suom.piirit hänelle valittaneet sitä,että Venäjän arnela on sekaantunut
Suomen sisäiseen taisteluun ja että usein uudistettuun pyystöön ven. jouk-
kojen pois viemisestä el ole tyydyttävää vastausta.Tämän Johdosta onSaks.
-itäv.delegatlonin suhde nähden Suomesta toistaiseksi avoin".
Trotski koelttl välttää vähän että Suomen ja Venäjän välillä ole ollut
mitään erimielisyyttä venäläisten joukkojen poislähtöön nähden,koska muka
Suomi suostunut siihen,että nämä joukot saavat olla Suomessa
rauha tuloan saakka.Hän viittasi siihen,että Venäjän kansankommlssarlaatln
käskyn mukaan nämä joukot el e-t-t-ä-^yk&4ty;4s-iä-»e-»kityks-e-t--S-u-e«e-& vät saa
sekaantua Suomessa tapahtuvinatalsteluihln.Hän myönsi kylläettä "yksityisiä
merkitykset Suomea yhteentörmäyksiä on vallankumous Innostuksessa voinut
tauahtua venäläis joukkojen ja porvarien välillä Suomessa,mutta että"sllla
el ollut vakavampaa merkitystä sisäisen taistelun lopputulokselle".Tähän



päätetty lehden selostus asiasta.

"Verilöyly Vehniäisissä".

Sosialistilehdet ovat Kertoneet.että suoJelusKaartit oiis 1
vat toimeenpanneet Vehmaisten rauhallinen työlälsväestön KesKuudessa
"verilöylyn".Totuus on seuraava.T.K.3 P* Illalla saluudenKaupungln
suoJelusKunta tietää,että Vehmaisten punaKaartlt- oli sa,anut 4-0 Ki-
vääriä arnnumavarolneen Turusta Ja alKcl ryhtyä verlteKolhln.PalKKa-
Kunnalle lähetettiin Pienempi JouKKoosasto.KesKlyöllä ympäröitiin
työväentalo.Jossa pidettiin Iltamaa.Eräs suoJelusKaartllalnenaavasi
oven Ja vaati,että aseet annettaisiin pois .Huoneesta ammuttu lauKaus
haavoitti häntä, Jolloin suoJelusKaartHaiset huusivat: "Kädet ylös"
Heitä vastaan alettiin nyt ampua Kllvasti,Jolloin he Itse vasta
alKolvat ampua ryntäsivät ulos IKKunolsta
Ja JatKolvat taistelua.mutta haJoltettlln;2 heistä Kaatui,6 haavoit-
tui lievästi,l valKeasti.Valitettavasti havolttul KahaKassa vielä
2'naista.Sen Johdostaraettä he seuraslvat taistelevia punaKaartnai-
sia. SuoJelusKaartllalsista haavoittui I Ja johtaja sai ruhjevamman.

Pori Joutui toissapäivänä,virallisten ven.tietojen muKaan,
hallltuKsen JouKKoJen valtaan.

Helsingissä nyK.vallitsevan vapauden taKla Ilmestyy
"Vapaa Sana" tolstalseKsi teKnlllisessä suhteessa epätyydyttävässä
asussa.

Toimitus

Painettu "Vapaan Sanan" Kirjapainossa
E.Esplanaatti 6





N:o 2.10.02.1918 Pplh«tsfcri£«t.
jy—*-

I det af fienden besatta södra Finland finnas trakter som hållas af loka
1* skyddskårer.Starka st äro kårarna i Borgå ooh Nystad,samt Kring Kyrkslätt
och Sjundeä.Nystad och KyrKslätt ha ej hittils oroats.Därenot har Borgå Kåren
utkämpat skarpare strider.Wid befrielsekrigets början nådde dess område från
Sibbo till Lovisa.Den 29 Jan.föreföll en träffning vid Hiokby*Härpå företogs e
en frarastöt mot Kervo.Den 31 jan.slog kåren en afdelning förrädare ooh tog
Kervo sta tion, Men då rysk militär kom från Helsingfors med artilleri drog den
sig tillbaka till Niokby.l striden ljöt bl.a.nyländningen Hans Cronstedt hjäl-

Forts»



Wapaa Sana. Fria Ord.10,3.10. Jatko - Forts,
-

■
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i tedöden,For fienden och det förrädiska foikfcorami»sari*tet är käran *å■ OMet.tet.su fortois» därför km« ir iS?i!7J2iii'd2iis «yfte »ngrepo der sist* veckan samtidigt från öster och rastar.Bo-saltatet.telsf,att karen förlorade Kickby ooh sibbo den 6»Lovisa den 7 ooh Uorrå|lrden^ ÄmUbrUtfln *f äfve3Wi**tön intoS den på förhand befästa ställningar i slär
tW firlt x• ~ tets** n4« p ihmii b*sla fUJ ] uSftcar m»wostning Inom Helsingfors garnison måste rayonkoroiten nöja sig ;md *tt uppraa-l* frivilligs att hjälp» d« finländska förrädsma.Wid befrielseKrigets börian
-

,Xr?2L£?a!,li"on ®n 3 Tjmrasrfors att rycka mot Wasa.Äfven i striderna vid Filppulah»r lydnad syagran förekommit. I wiborg ha stridsovilliga trupper afräpnats afsin* X- TTÄt»r.Den I fobr vbesokte marinilnlstem DybenXo Helsingfors,Men «f har.»plan att «and« flottan till Wasa blef ihtet.Den 3 febr,diskuterade Pet-r sbur *-garnison hjilpa&ndning till Finland.Oenigheten var så stor,att blott letter sän-
♦

Ö följdan af smrre afdelnlngar frivilliga från ismilovek* ,ii-Jcil r «e nora mängder vapen ha emellertid säntsI 1CIt.^? l iaid,dÄ forrad<«rna i övrigt tiggt om hjälp, 31, a.anhöll fokoi om vip -noch nj alptrupper vid sin sista Petersburg»resa»
Sedan hjälpen anlänt ha fienden och förrädarna gått till motanfall,häfti-gast vid Filppul«,vid ftäntyharju och norr om Wiborg.Wid Filppula slo s d»oiaellertid var gång tillbaka med blodiga hufyuden.senast den 9 itebr.Wid Mäntje-hsirju sluppo de ej öfver den af finländarna sprängda bron,l llborgstraktr hade ej mtt den finländska hufvudställningen vid Wuoksen.Deras ansträngningar hasålunda hittil» vant fåfänga,

.

-granting ja Bolsohevlklen sota Suoaessa, Nov.Shisn kertoo SOslaldemokrt-ten-iehden la usuneen,että bolschevlkijouxxojen iähet tänlnen Ruomeen "voi v kut-
j** suunna 11oman kiihoittavasti yleiseen mielipiteeseen Ruot sissa, joten Suoj; -yt
Xansala is sota voi s»«d* erittäin monimutkaisen kansalnvälisen luontecn".Ahvenxnu&»iai **a. nKn**- «■> a. o-»-.-». w,,v.,, Ä itu*,,» #

v-i st *an' ahven *ruaaa la iaten låhetystön, jbka esitti adressin Ruotsiin
puolosta.Kuningas »lausui tolvoinuksen,että hallituksen onnistuu yht eisy...-.ärryk-
sessä riippuia*ttoioan Suomon kanssa voittaa kaikki vaikeudet j tyydyttää Ahve-
n«nm \an toxv omuk sen •{K •Yjek.)

Från Ryssland.
X, Storryssarnas andliga Eegeiooni i det forna rysk* riket htr fått att nytt

uttryck i bolsohevismen.Dess pestsmitta sprider sig snabbt till alla de folk,
sora 3» dan sett sin frihets dag randas o&h hotar att dra den rnod i det ailrysk*

fördärfvet,Klart »er man detta i utvecklingen af gränskriget mellan storryssw-
n» ooh ringen af folk runtom dem: pol» eker,ukrainare,kosacker*

Det nyfödda,oaflf ngglga Ukrainas seger öfver bo ischevikregeringen syntes
redan gifv»n,då de iaörkaste lagren af ukrainska folket af saravetslösa boisoho-
vikledwe drefvos in på landsförräderiet» väg.Läget liknade i inycket det 1

Finland,Hufvudstaden Kiev har likväl v<r*it i fo Ikrepresentationjåen» (rod«ms)
och regeringens (generalsekretariatots ) händer, Mot Kiev ryckte de förenade rys-
ka och och ukrainska boischeviktruppernt,främst från nordost öfver Harjkov,där
den röda “rådsrteringen* utropats,Efter hårda strider lyckades fienden den SI
jan.bemäktiga sig hufvudatationen i Kiev ooh blef (tack var» att uppror utbrutit
inom garnisonen) herre öfver centrum *f staden,Rodan ooh regeringen hade då lem-
nå t Kiev ooh arsenalen hade n Petljura råkade i fiendens
händer odi dömdes till döden,

liaellertid var Kiev ännu icke i bolschev.tkernaa våld. Blodiga gatustridfr
ha försiggått en veckas tid.Läget 1 staden är förfär ligt,Elektricitetsv er* ket
ooh vattenledningen äro ur funktion.Massplundringar försiggå.De fosterländska tv
t?upperna hi 6» lyckats fatta fäste 1 förstaden Petsohersk.där också ett vitt
garde af junkare och studenter samlats.Den 5 febr .gjordes ett kraftigt Utfall*
Sautidigt ryckte hjälptrupper in 1 motsatta ändan af staden,l förbittrade gatu-
stcider förlorade bo 1schevikerna öfver ett tusen man i döda o* sårade. Arbetar-
rådets hus rensades, Striderna fortgingo de följande dagarna ooh den rysk* befäl-



hafvaxnn telegraferade efter hjälp.Den 7 ioeddelades frän Harjxov,att Klev åter
rar i ukralnarnas hander. .

Bolsehevlkema ha för ögonblinket större delen af Ukraina.Rådsregeringen
1 jkdv,soin svurit sig sj älfständigheten,har sänt egna .delegerade till Brest
för att rlfv* upp de» lagliga delegationens fred wed oentraliMkterna.De ha
doek ännu ioke erkänts af KtÖilmann och Csernin* .
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n / Förrädarna» penningebohof.

"Kovoiut ionen fortgår» utropade fokoi i NovcMber ooh rännerligen »å har
stett, nattet på våra anarkisters våldsdåd ooh lagbrott är rågadt.Fn sådan folkial-
it ?ito t» revoiuiion »om den finska lofvor dook oj länga.Don bär förgängelsens
frö Inc- i sig, slutet nalkas,det vet. säkert fokoi »jaif.

Sbiollertid aöka våra anarkister på alla sätt begagna sig af stundens möjlig*
heter ooh äfven * lagstiftning m* har flitigt tagit» i revolution ens bruk, snart
sagdt hvarj© dag utfärda våra anarkister nya s.k.lagar »ora afse samhället» om-
störtande. Det är för enhvar »Jälfklnrt,att alla éer.sa kungörelser ooh föror.-min-
gar sakna iifskraft»enhvar inser,att den febrila brådskan ined deras författande
och publicerande motiveras af önskan,att begagna tillfälle»isan hoppas,att egna
anhängare ekcla styrkas i tron på ledningens energiska verksamhet ooh revoluti-
onen» vinningar och att motståndarna ooh Sfven de odeoiderade skola akr&mmi»
till underkastelse.Sit område, »0;* eärskildt utsatt» för nite t,är det ekonomiska
Så hafVa t.ex.i fråga om bankerna inom loppet af en vecka redan tvärme kungö-
relser sett dagen,dan ena kallad “interimistisk lag",den andra kort om godt

*lag»,Här är i oko utrymme och tillfälle att närmare ingå på dessa podukter af ro
volutionär visdom ooh energi,Det kan dock måhända vara skäl att särskildt an-
teckna beatamolaer beträffande skyldigheten att till Finland» Bank hvars lokal
.1u vira anarkister tagit 1 besittning.Inbetala förfallna skulder till pr ivata
bankerna och stadgandet angående hötestraff för försonad »ådan inbetalning * Här

liksom i många andra af anarkisterna» kungörelser gor »ig åstundan efter pen-
gar Ull känna, is an synte på det hållet tro på penningen» makt.För att kunna re*gera,vill man hafra mycket pengar och för att nå detta nål tyckas alla jaedol an-
lofliga ooh nyttiga.Men hungern efter pengar blir nog säkert ej mättad.Det är
ett köndt faktum att pengar äro ytterot ömtåliga.Där förtroende sakna»,det må
vara i ett ordnadt eller ett anarkistiskt samhälle,där gömmor sig pengarna ooh
intet aom hålet jäpud kan framlocka dexeeutoa.Hot hjälper föga,böner lika litet.
Det är.endaet uti förtroendet till eamhäilsiednlngen» hederlighet,inelktafuil-
Ib t och r ttviaa objektivitet,soia medlet står att finna.Den nyss publicerade
bank - kuagöroieen kommer utan tvifvel att äfvsn don bli ovärkaaa ooh ingen
lugnt tänkande medborgare i detta land »kall låta ekräroa sig af böto straff
ooh andra på papprot affattade betaSmneleeop att tillfredsställa våra anarkister*
p» nnlngobegär • Alla,«o i »tå i »kuld till banker* ©ilar andra penning©inrättnln-
å&r,so;n f.iuhällae stängda,böra lugnt invänta normala tider och öfver hufvud
icke betala sina skulder till andra än långifvarna själfva eller deras lagligt
bofuliMäk tigad© ombud.
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Rintamilta ei oi© mini* tavan* iältään erity!at©•X©teinen lumipyry on estä-
nyt k«4 kkl WlllUtlfl.ll|yyiUa luona ei vihollinen Jatkanut hyökkäystään
t.k:n lö p:n .

Uudenkaupungin Joukot ovat saaneet lisäväköä läheiseltä maaseudulta Ja
tiineet hyökkäyksen Lyypertöhön,siellä olevaa venäläistä patteria vastaan.Tais-
telua elellä Jatkuu.Porvoon Joukot varustautuvat uusiin asemiinsa saaristossa,
Xirkkonitramon seuduilla on vihollisen toiminta vilkastunut,eikä näiden eristet-
tyjen paikallisten joukkojen asema tietystikään ole kadehdittava.Moninkertai-
sen ylivoiman ysapärftlmlnä voinee niiden asema käydä hyvinkin vaikeaksi.tapaus-
ta! ale lun yleiselle kehittymiselle oi t naisilla yksityisillä eristetyillä ta-
tauksilla ole nitään m^ityetfe.

Oikd n ymmärtääkseen® vapautussodan luonteen,on nuiatattava *ettoi oi© ky-
symys todellisten harjoitettujen sotajoukkojen taisteluista»Kysymys on etupääs-
sä maalaiskaa »an noususta vihollista Ja kavaltajia vastaan, Joten ratkaisevan
«otakuntoisuuden saavuttaminen luonnollisesti vie alkaa.Tämänkin vuoksi sodan
ratkaisua odotellessa passiivisella vastarinnalla rintaman takan* on aivan eri-
koinen Ja tulee siinä kysymykseen Jokaisen yksityisen kansalai-
sen sitkeys Ja kestävyys.

Jatko seur.
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BMOJTLUBKAAHriLAISITM JOUKKOMURHA SUIHULASfIA.

KeeklviiKkona. ta •in.iik.3o pm illalla ja seupaavana yönä lähti Tampereelta
nuo jduakaartilaisi* noin 100 miestä, saapuen seuraavarm aarouna k1.7-a aikana
Bulimian asaman luona olevaan Markkulan kartanoon«He alkoivat jatkaa »aikaansa
pohjoiseen Päin,kun ennen heidän lähtöään noin *l.lO ajoissa nilkalla saapui
punakaartilaisia sekä turkulaisia huligaaneja ja myös vonäi sotilaita.Känä
ympäröivät kartanon ja Hiottivat kiivaan a raunnan ,3uo j«lusknartilaiset vastasi-
vat,mutta kun ainoastaan muutamat heistä olivat «»ostettuja ja a i|m<i«T«rat kä-
vivät vähiksi »huomasivat he pientä! stalun ylivoima vastaan hyödyttönäksl.Ben-
vuoksi ilmoittivat he valkoisella lixmila haluavansa neuvotella, jolloin sovit-
tiin seuraavista antautumis-ehdoista: Suojeluskaartilaiset sitoutuivat jättä-
mään aseensa ja ampumvaransa punakaartilaisille,jotka taas vakuuttivat heille
vapaan & hdön.sopimus tehtiin kirj Uisosti ja allekirjoitettiin moie min puo-
lin. SuojeluskaartHaiset kokosivat kaikki aseensa yhteen läjä in kartanolle ja
asettuivat itse viereen.Hastapäätä heitä seisoivat punaiset apujoikkoineen.Äkkiä
kuului Turun huligaanien joukosta huuto: «Me «mrmime ne kalkki /saahan silmän-

r"päyksossä«.Samlla pamahti heidän kivääreistään ja ryssien konekivääreistä
yhteisiä* kaus, jolloin kaatui parikyaienta valkoista tiheänä rivinä»Toiset pake-
nivat talon tallin taakse,punaisten ja ryssien jat kaessa asumistaan,niin että
useita valkoisia vielä sekä kaatui että haavottui.Tallin taakse ehtineet val-
koiset heittäytyivät raaahnn aidan viereen,riutta takaa-ajajat ampuivat vielä

maassakin makaavia.Lopuksi alkoivat r-muteuaat tyynenpinä pysyneet punaiset rau-
hoittaa raivostuneita Ja saivatkin heidät lopuksi lopettaman ampusisen,veren-
himoisinton kuitenkin yhäkin tahtoessa että kaikki valkoiset oli tapettava.Pal-
kalle jääneistä valkoisista oli silloin vain 6 haavoittumatonta - kymnenkunnan
oli onnistunut pää tä pakoon.

Tekonsa tc&tyään alkoivat punaiset ryöstää rumilta.Kaatuneilta otettiin
kellot,rahat ja kaikki arvoeaineet»murtamilta Veliäpä vaatteetkin,niin että
ruumiit jäivät alusvaatteissaan virumaan kinokselle.Haavoitetut tuotiin ilta-
päivällä punaisen Ristin sairaalaan,ja loput vankeina,vasten sopimus-
ta Ta.,'.päreen työväentalolle.
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Varman kuvan kavalla j ien tukalasta asemasta saapi lukemalla tarkoin
heidän sanomalehtiensa pääkirjoituksia. Niistä käy empimättä selville että
heidän omassa teinissään ei nähtävästi suurin osa hyväksy r.x venäläis mai-
lista sorto-ja hirmuhallitusta,vaan olisi halunnut pysyä rauhallisen ja
laillisen parlanentlaari sen toiminnan kannalla. Niiden sävy kohdistuu oike-
astaan enemmän omien joukkojen kiihoittamiseen ja uskon vahvistamiseen kuin
uhkailuun |a kerskailuun laillisen yhteiskunnan kannattajia vastaan.

Anarkisteillamme on kestettävänä vaikeuksia.jotka yjsinäänkin tule-
vat heidät ennenpitkään kukistamaan. Niinpä on heidänrahallinen ja taloudel-
linen asemansa mahdoton. Ne miljoonat,jo‘tka he ryöstävät Suomen pankista
ovat pian käytetyt,ja silloin tulee turmiollisena eteen se rahanpula.jonka
poistamiseksi he nyt jo ponnistavat kaikkensa.Kruununyeroja ei heille mak-
sata ,suurten tulojen veroja he eivät tule saamaan penniäkään,kunnallisvero-
ja ei makseta,sillä mitään laillista taksoitusta ta ulosotto-tointa el voita,
da nyt harjoittaa.vaap muuttuu sekin rosvoukseksfe. Heti kun valmiina olevat
setelit ovat käytetyt .rupeavat he luultavasti päinamaan “o laa rahaa'*' ,mutta
kansantaloudellisen lain mukaan häviää silloin heti" viimeinenkin oikea raha
käytännöstä jäljettömiin, eikä sitäsaada liikkeesees laillaan mahdilla. Suo-
men pankin ulkomaisena saatavia eivät he saa mistään muualta perityksi kuin
korkeintaaan venäji ältä, ja heidän maksuraääräyksiään ei hyväksy ainoakaan
pankki muualla ulkolailla. Kun Suomea pankin kultakassa jia kaikki arvopape-
rit ovat lailliseksi hallituksen käsissä.toisin sanoen koko Suomen pankki
sen hallussa,ei anarkistijoukot voi keksiä mitään finanssisuunnitelmaa, jolia
olisi vähintäänkään laenestysmahdollisuuksia. Jo siitä,ettei heillä ole min-
käänlaista valuuttaa uusien seteleidensä arvovastikfceekksi ja takuukksi,
osoittaa,että tuota rahaa ei ainoakaan järkevä kansalainen,ei punaisinkaan
kaartilainen,voi millään luottamuksella vastaan ottaa.

Toinen vaikeus johtuu elintarvepulasta,kun koko se osa maatamme,jos-
stfi elintarpeita vielä oli,on hallituksemme vallassa,ei Uudenmaan lääni sekä
Turun ga Porin sekä osa häiaeen läänistä ymmärrettävästi voi hankkia lähes-
tulkoonkaan sitä elintarveraäärää joka siellä tarvitaan. Julkinen salaisuus
on,että vilja Heisin issa on jokseenkin lopussa ja että ne määrät,mitä pu-
nakaarti saa siemenviljaa maaseudulta ro votuksi ,eivät edes sen omien joukn
hojen ruokkimiseksi riitä. Tuoretta lihaa-ei ole ollut enää pitkään aikaan
saa tavissa ja mait©myymälät joutuvat sulettaviksi ennenpitkää,sillä maalta
ei-maltoa enään tule. Me hallituksen uskolliset kannattajat kestämme tämän
tyyneesti.mutta mielenkiintoista on nähdä,miten siihen suhtautuvat'Helsingin
kymmenet tuhannet työttömät,jotka jo nyt kärsivät kurjuutta johtajiensa
hirvittävän kevytmielisyyden vuoksi.

Kolmas vaikeus on siinä,että koko yhteiskuntia koneistomme seisoo
auttamattomasti. Ne oppimattomat ja sivistymättömät voi iät,jotka he ovat
haalineet kokoon apureikseen.eivät pysty_mihinkään muuhun kuin armottomasti
sotkemaan kaikki.Silläkin alalla o edessä ehdoton katastroofi,jota he ei-
vät voi millään asevoimalla välttää.

*. • • ■Neljäs vaikeus on siinä, .että" he eivät ole herroja omassa leirissään-





febr. sammankallat ett aöte ,där representanter för alla ryska trupper i
i H:fors skola besluta ora de ;ä'miä kom-Kteerna fS sitta kvar ellcr ocksA va
väljä nya. /j?/

Palaajat tiedonanto.

Torniossa saatiin rautatieyhteys Ruotsiin selväksi t.k.B p:nä. Ve-
näläiset ampuivat siellä 2 jääkäriämme»jotka lähetettiin neuvottelemaan
heidän kanssansa antautumisesta. Edelleen kaatui 5 muuta jääkäriä»kaikki-
aan siis 7. Useita meikäläisiä haavoittui. Muuten, .aent kaikki hyvin.

Suoje.k. valloittivat Kuopion 4 tunnin tykki ja kuularuiskutaistelun
jälkeen.Tykkejä oli,heillä 3 ja kuularuiskuja 3. Kaupunki oli pidetty pii-
ri työtilassa il päivää. SCC punakaartilaista otettiin vänrikki. Suoj.k.
kaatui 8 ja haavoittui ±8 19. Siviiliväestöä kuoli 2 miestä ja 2 naista,
useita haavoittui.

Berliinistä ilmoitetaan,että Suomen' edustajiksi rauhanneuvotteluihin
on hyväksytty professoris Hjsel ja Erich. Troitskin vaatimukseen että Hei-

tingin punainen hallitus saisi lähettää edustajansa rauhanneuvotteluihin
hylkäsivät saksalaiset,

Heikkolulos. T.k.9 p oli Tehtaankadun kansakoylulla kl. 12 kutsuttu
koolle Heisin in kansakouluopettajat "järjestämään" koulukysymysta. Koko-
ukseen saapui v.t. opettaja»ylioppilas J.E.Janatuinen j lie on tarjottu
kansakoulujen tarkastajan toimi , sekä opettajattaret Elsa Kaahti ja Elli
Kaarnakoski. K.koulu opettajia on Helsingissä lähes 30C.

, ■ ■ . • •. \T r
'

Ukraina tehnyt rauhan saksan kanssa.

Ukrainan rodan edustajat ovat allekirjoittaneen Ukrainan puolesta rQ u
hän keskusvaltojen kanssa. Trotski ilmoitti vastalauseensa,koska muka
Ukrainalla el ole oikeutta tehdä rauhaa muuten kuin yhdessä Venäjän valtio
kanssa. Saksa ottaa Ukrainan suojalukseensa ja antaa Ukrainan valtiolle
lainan.

Venäläinen"rauha" keskusvaltojen kanssa.

Venäjän edustajat ilmoittavat lopettaneensa rauhankeskustelut keskus-
valtojen kanssa. Mitään rauhansopimusta el ellekirjoiteta»mutta sotaa el
enää“käydä, vaan lasketaan joukot hajalle kaikilla rintamilla. Tuleva! -

saus näyttää, miten keskusvallat lopullisesti suhtautuvat tähän histori-
ansa ennen tuntemattomaan sodan lopettamiskeinoon.

Venäläisien lehtien tiedot.
Ei ainoastaan oman maansa,mutta erittäinkin Suomen tapahtumista ovat

niin valheellisia ja slaavilaisen mielenkuvituksen vilkkautta todistavia,
että yleisön tulee suhtautua niihin äärimmäisen varovasti. Suomea koske-
vat tiedot tehdään tavallisimmin suurentelemalla teikäläisten punaisten
lehtien jo ennestään kunnioitettavan suuria valheita.





5a. FRIA ORD - WAPAA SANA13.02.1918 (monistakaa ja levittäkää)» 8

tukala astma*

Parhaan Kuvan kavaliajlen tukalasta asemasta »aapi lukemalla taidoin huldiÄ
sa noiaa latoilito aa päakir joituKn la# H 1 is*. ä Käy empimättä soivilla,että Paidan leiriä
sään oi nähtävästi suurin osa hyvä*.» ■ venälälsmnlllsta sorto- j« hirnunr Utusta
vaan, olisi halunnut pysyä rauha 11iae n ja rauhallisen parlamaa tiaarison toimin-
nan kannalla. Kiidän sävy kohdistuu oinaastaan eneriaSn omien Joukko Job kl ihoitta-
m isoon ja uskon vahvistamiseen,kuin uhkailuun ja kerskailuun laillisen yhteiskun
nam kannattajia vastaan.

Anarkisteillamme on kestettävänä valkeuksia, jotka yksinäänkin tulevat heidrt
ennen pitkää kukistamaan, Niinpä on heidän rahallinen ja taloudellinen a somansa
mahdoton#He miljoonat,jotka he ryöstävät Suomen Pankista,ovat. pian Käytetyt,ja
silloin tulee turmiollisena eteen, se rahapula,jonka poistamiseksi he nyt jo pon-
nistavat ka 1KK,en sa •Kruunun voro ja el heille ma*, setä »suurten tulojen veroja he ei-
vät v tule saamaan penniäkään,kunnalllavaroja ei maksata liloin ollenkaan,sillä

mitään laillista tai ulosotto-tointa ei voida nyt harjoittaa,vaan muuttuu se-
rosvoukseksi#Het i kun valmiin* olevat setelit on käytetty »rupeavat h." luulta

vaati painattamaan •oma;* rahaa*, mut ta *ansantsloud©ilisen lain imukaan hrvläft »il
loin heti viimeinenkin olkaa rah» ' jäljettömiin eikä eitä saada liik-
keeseen millään *hdlll»,F-uomen Parkin ulkomaalaisin saatavia he eivät saa mis-

t ään muualta parityösi «iin s.or, tn taan Venäjältä, ja heidän oaksuoäärnyksiääa
e- hyväksy ainoakaan pau.-j..i muu*ll ui*o ailla*K.un Suomen Pankin kultakasaa ja
ke laki arvopaperit ovat -n 111 ison a-.11 Itukaan knsl* m, toisin sanoen,koko Suomen
Pankki sen Miiassa,©! anarkistijoukkue voi keksiä mitään finanssisuunnit uimaa,
jolla olisi vähintäkään ....-nestysia.*-idoli isuutta*Jo siltä,ettei heillä ole minkään
laisia valuuttaa uusien seteleidenfä arvovastikkeeksi ja takuuksi,osoittaa«että
tuota raha» oi ainoakaan, järkevä -.m? aa .lainen,ai mm» isinkään Mart ilain -m,voi
millään luottafiiU*.sella vaataan omima*

Toinen vaikeus johtaa* «1Intarvepulaatfu£■• a# osa maatamme, jossa elin-
tarpeita vielä oli,on haliltukeemme vallassa,el Uudenmaanlääni sekä puolet Turun
ja Porin läänistä ja Hämeenläshistä ymmärrettävästi voi hankkia lähestulkoonkaan
sitä ailatarve»&jr&ä,joka siellä tarvitaan#Julkinen »alaisuus on,ette vilja Hel-
singissä on jokseenkin lopussa ja että no määrät,mitä punakaarti! saa siemenvil-
jaa maaseudulta rosvotuksi,e ivat riitä edes sen öisien joukkojen ruokkimiseksi*
Tuoretta lihaa ai ole ollut enään pitkään aikaan saatavisaa ja mait©myymälät jou
tuvat sulattaviksi ennenpitkää,sillä maalta ei rsaitoa enään tule#M hallituksen

uskolliset kannattajat kestimme tämän tyyneesi,i,mutta mielenä!lntoista on näh-
"ä miten siihen suhteutuvat Helsingin kyiäiaenet-tuhannet työttömät »jotka jo nyt

kärsivät kurjuutta johtajiensa hirvittävän Kevytmielisyyden tähden*
Koiras valkeus on siinä,että koko yhtel«kuntakonelstomrae seisoo auttamatto-

masti*Me oppimattomat ja sivistymättömät voimat,jolta ha ovat haalineet kokoon,
apureikseen»eivät pysty miniäkään muuhun kuin armottomasti sotkemaan kaikki*
lilakin* alalla on edessä ehdoton katastroofi, jota he eivät voi millään ase-

voimalla välttää#
Neljäs vaikeus on siinä,että ha eivät ole herroja omassa le 1rissa änkään*Mi-

te punakaarti tahtoo,aa on »komissarien» täytettävä vastaan sanoma.ttamast 1•On
suorastaan sääli nähdä »itä liehittelyä,jolla he kaartiansa kohtelevat#voittama-
tonta surua ja murhetta näytti! johtajille tuottavan myös s»,että kalkista va-
roituksista ja opetuksista huolimatta tämä kaarti yhä jatkaa yksityistä kostoan-
sa laillisen yhteiskuntamme palvelijoita vastaan»käyttäen edelleenkin »rangais-
tuksena» kylmäveristä murhaamista#

Rauhallisesti vol«wae odottaa tämän »vallankumouksen» päättymistä; sen lop-
pu on selvin sanoin määritelty Huomen vo lian s«a olevassa rikoal» tasa*
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Kår vl tidigare uppglfvit ungefärliga frontlinjen frAn äottniaka viken tillla doga »bör läsaren »liaasfatt fråga ej är ow ett re gul lärt kpl gasa., wanhångm dafront er* Frihetskriget »r att frln :aror 1 stor ut sträkning opera-

Polrt««
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' #s?.iB# (Ports# - Jatko). 11
J. n
a p& sidan om hufvudstyrkornas maraohlijer.Det visar därför längs hala den Idea-
a froatsn fi^xlilakri fcet* rörliga bild,aar främst otar ooh åtaxt it g Oiuvaxin utan
1 1 invorka på lägst 1 skrat stort.Det finländska frihetskriget 1916 erbjuder

■§l6rre likhet t,ex#iaeö 1808-09 års kriga* än med världskriget#- De uppgiJP»
|sr,som stå oss till bud», ge 1 dag filjand© bild fa krigsläget# I vänster har fl-
nden besatt Hystad ooh PftUiao.soa höllos af den isolerade Hy»tad»kåren#QeA;ia bor-

J» ha alla möjligheter att al| sig igenom dea mot norr- bl.a.det korta afståndet
V om den ej redan gjort oat. aorr om famaerfers ha fian dans ooh förrädarnas samt-
liga anfall mot Filppuiafronten afslagite.Deras fcrlustur ha synbarligen varit
tännbara f dS d© loKe återupptagit angreppen sedan »iselyokandet den 9 febr.Anfalla
iterationerna vid kentyharju ha kostat förrädarna ooh deras lättiska hjälptrupper
itt sfgjrei nsderlag.Dems rörelser slutade ej bättre än att delar af deras egen
ityrka krlngränds* «f finländarna# I öster fortgår fiendens anfall på linjen Jout-
Beno-Karantsaßrl mot de finl snska förtrupperna,hvlika ltag«ar«t draga sig tillbaka
hot hufvudställn ingen vid wuokson.På en ny del af krigsteatem har ve rk» ämbeten

:S« senast» da gama blifvlt llfllgare,nä.,ligen norr om linjen ttTiittlSi"' liSlltis#
) Finländarna ha synbarligen när initiativet.SÄ ha lyoKllgar* strider

xtkä.ipats 1 LanpiatraKten.Det är emellertid ännu för tidigt att *»fgöra,o. vi
Mott na att göra med lokala skyddskårars operationer eller om Manaerheiia här mm
lar trupper för ett anfall mot järnvägslinjen,antingen den norra banan öfvar Ta.~
f a-tehue ollar dan östra öfver Lantis, - Af de isolerade kårerna är

BorgåKarens Inga sänst .Dess ställning 1 skärgården angripas af fienden
från norr ooh kölden försämrar ytterligare läget #8 jundelkårene ställning är däre-
uot tillsvidare förmånligare,oa ookså do långa afatta den gom ett genombryta in ge-
töraök till ett vanskligt förstag.Den har utkäpet en lyo&llg strid i trakten af
Svid ja,1 hvilken 41 ryssar dödades ooh 9 sårades#- Inom garnisonen 1 Helsingfors
rraMträdes atrldsoviillgheten allt tidigare {1 iiligsre ).Angreppen mot de strids-
lystne kOMiteema bii allt häftigare.Koiaiteeme ha slutligan 1 att upprop bekla-
Btt »ig öfver,att soldaterna aj längre visa dem förteoonde ooh lydnad,semit till
Sen 14 f©br.mißNßlcalist att möte,dår representanter för alla. ryska trupper 1 Hel
älngfors skola besluta oia de gamla komltteme dlsmmarna få sitta kvar e er ieiu»?
i ijft nya#



5b.. o *) , t-n RIHYAMaN takana*/y. «k/' 'ö 9
Olemat» auuttuiauksella lukeneot Työmiehen ja KansaAlohdon valhoolliala kir-

joltu/> e in « Jo Idan tarkoituksena oi 010 muu, kuin Mlslettömän mielialan. «ynnyt tumi-
in nyt»kun #i muuta ilotM päästä t latoja J«I lataavan• Olossa* lähteneet lii»

polstaakse; ime von äläison sotaväen maasta jpnlsuttaakiNjuiao 1«kipon jäisen jär-
J#*tykaen Ja antaakseukae vallan maa»»» takaisin Suoman kansalle Ja sen Sduakunnal
Il.yiifllalUl san niiltä ro latoma is ilta seikkailijoille Ja mielenvikaisilta haa-

mn imm «vallankumouksen• nimessä ovat anastaneet,ja Jotka nyt
rangaistusta pelkäävin rikoksentekijän vitaalia koottavat pitkittää valtaansa
ja lähettämällä aina vaan uusia satoja Ja tuhansia aseilla ostösään meidän

ylivoimaisten joukkojen matkaa.Mutta ao on turhaa.Kalkki miehet Pohjanmaalta ovat
valmiit lähtemään kaatuneitten tllallo,Ja Jos miehet Pohjanmaalta loppuvat, Savon
Ja Karjalan miehet ovat yhtä ykslrnlellalPä Jälellä.

01e,..a» suureksi surukeemme kuulleet,että vastaamme on lähetetty pakolla mie-
hiä. Jotka on houkuteltu punakaartiin ilmoittamatta san tarkoituksena olevan nous-
ta kapinaan Suomen kansaa vastaan venäläistän täällä olon puolustaalee ks i#r ia 18»
kää,attä me tulema» palauttamien oikeutlon maahan, Joten mukana olemisesta tulevat
vastaamaan pakoltusta harjoittaneet.



15.02.1918
Palmstjema har i regeringen tagit bestämdt afstånd f*ån boi=s

schevlsmen i Finland*

80 $ af Sveriges officerare anhöllo om permission för deltagande

i kriget i Flnkand *4O beviljades* Partyg ha redan afgatt,

60 millioner kronor äro hopsamlade för fälttåget i Finland.

Tyska ambassaden på väg till Wasa,

Tyskland förbehåller sig kontroll och ledning i striderna 1

Finland, Polen och Ukraina.
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or 1*

wiii ...■;,=»n n* «tt IfvinifimM bevis p* nuru grundligt vprlderriget eafc»«t«t
lianlena ©oh ihtreeseb*i:«ieen i luropat&u* *giu att ö*onr;Xlo*. botrea&t» t.a,

Finland» Ffler « 4 t sar Hr, btmdai *r bn le,-et i ralletSndift politiskt dSdvatte»
»tovm tiden bQftglAKtt«d» årtionden» utsatt- frr s©lltleK eyftpnti

Bur Finland af rårldekrlget frrts * 1“ 11 - ..

• 1111 irfiAåfliisUrllfltNdaii
villighet tyed bvilken utlåads*» m*t .-.mn »xyndad# ut t *r* innt v'r «ng» »Jålfilii*

det,t»»SÄ na*« Flnl«f»<* lertid T-‘*yile3LM» ntlfit nenMtt blott
t brltfee i ipelet kring döt rirblödaad» »&us9rfnil*r*m *ya»i»nd.CMinea Friheta

är,lg»t hitr det ««.-»: lertid t vetydelee stigit ännu ett tzmweteg bbgre.Ph tvi-
ä«t«o*lfötö strid»#--.!! utkårtpa» en *&&#.*«oä dlr»åt gSXlmv bol» lurope» ©ok*

Sadfcn det •revolnt ionSra folk t« rm. tatar* uppr; t-tat« i kysfsl-niUba boleeäe
vimiuB bfcrgat »Itt erefarSAg»tÄfc; .ot »ed ett I tit tå* .-.»t iriiiaatt.
v xatidigt »iieåtta de vle»#rlip>n ITkrelasulara tnanin» tillhör ej äim» vi^terian-
set i egentlig -iöui4ig*l aft&ané «*4 v-.»ld»*ri»»t r «©*& bast den preeo»ft,«Oi.i
»kall fi r» ttumfna nit*

trader »*#am indlgbe *«r viner Finland» frtietstrig till aUsSR-ftzsp**
i»k b*tydel«d»*B»t revfviutlonir» xoi*. ■%» •■« ifct ntor* *sådim u-?n tyska bolsob#vle&£ii
.

ö-vercllgar den»et e-jJLt or&utdi »awhåll»I Xtn»all «aa«A|ittrl.i. kuUui* ÄbiieFleit—-
de,“.?:r i landet i*m *1 varit i 113.1fU« t? t svlHft» d»»w yttrinflif 1 all deei

grielighet«del» i Uiki »jäiitiOei» i tadr» felesji en uee»
oo*dt«i6lddx oan jylbndriAgnrta&ive*-1' l-l« i-H dl1Kt■if •-. n «Je *

j‘rihvt till Fullstän-
dig- anarki frr de •rtwps* åro de v«r-*ri v-**.» ett aen tipplseer imus

r- -ilet ute» att i r,tt ,®*» i «* Mlat»*! v-.-?t« %*•% den gvmom »in
oduglighet ojh ali». tjr« >llban*å% iMéf&i ao *»¥■'■raeie lidande o-jö '«»Bii«iNUtl vata
«U döf*» »uitJ.ifcn »e,. -jy beikdde nultaur-.'»» nM oob ds ©l#iu#ttié£eie aessÄlip Ätt
tigbeter» uppb^i^ndA.

Med en »K»*n w»al vill
Finland i jr<;i»t» u*»u..-!.’ tiritwsUfjl.Ä twv til finl^Ad

sin roii i vr.rlöshliäterlen,»osu yaetesas» utpost «ot o»t«ra,ftOai frine-
t-a» reva rar» aet åKtokr&tiat fcru. ..-upe ;.ot. dem
vdeterlindeka Kulturm»» re »H »naml eoli >ÄHggei«tfåtert»pw <tea 1 v»jr-
n»«t. atrid«»'»d «toltn#t »Kola vi tylla der uppgift historien glfvit o»e,a«d fém
x»l?arf?iview olutbll^Äet*Segern »r oss itiTops,

Sk har ei>- fcdnt åter .en g«a# varit oa» £dn»tigt*Det. bnr låtit v»-r ejaitetan-
étgJMt tide» i jguroiee intresse»tlet har iltlt vårt firihefes&xig Mi ».ulturone
p»SB n*riå ®rt baÄnriet *det h-.tr glfvit o«« »ögetn rndan i ttvttt kn pen var b6>*

4« a.
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f§n«Mn tSyttyy Kolan» Trti---.Ro »jaan»in«n Murti p»nJ to tantin Mrnll*ii
«öföoniUMm•• teo-.:©e lyhyan Bllbnn*iftitU tn 11* taotin ©n

•nnvut **tu*
IfcalhfUäXin on tunnusta n ry*» ao to©l»»ta*öttä f&tKaiitvisti euurta n«« m*

3MXtn ldiUlwn h*.lll.tTJfc*!»n v«lt«*»n,K*»*n.llf-.ua tlottoihin,*»oltii on
•niitti mbi»»siii u«Aii«xi»9lfUa eiz»#lantti* »«*« niihin taattuihin ftimrolßl In »jolta
hf-fi-il. jh fu<llltökM»U.«iÄi ©n k■. •> yt# itävistä*oa liana «rosi* ponsi
nan X«nrti *o**oan o.niatu fait :iÄM aluetta iän,»ant».iaaaft Vv&art p»rhM.*U‘ua tnpruX
»a «ä pystyy pltlaSii ®mn»nt»ktn tnlluesn**» v-»n ajanee y*:--ia tätä
tn»tosin rutto* l«i vnllankxnpiÄa» yrityksen knfcfsn*«n kmr
tiu» «päsäulllsoan msmi*.m,Jh oli mn erji nuitakin Hallit alita
» päööul 11« 1/■ yin t•'■■; pftu&s in«

Tällöin an on «slryin*. to «ltotnivakynymy®.Kutien oi •: - - nv?.f?nau*:t*nn#t,»ipö-
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*1 intän valtaan j än?t oas yyaty alitit »wu väeatöä«vnaa un&aa
site ayt Jo n^ S l§«Mtfc.lKifttlston toivo sh «nada viljat W9ftij?l%ö,aßittn »a toivo

#i#*lilS aloity »aavat -ho naruni«taan «on voivat jotnnkutim moz
Kla punaisen amatj'*»*»! #lvlllLlv*o«t. 811# e* tul# lliiuv»dwM«ft itiUii« MMlvalli
j3#vaitan pommin en piUsasta bslvlM#

virastojen im.*o tuetta* muusia»*!!» kaurtlii» luovinta n*n&aiuutt»«on
salvaa,# ttn ivat h* liian nää,jollt' t&lfciiift juuttuu t«ht£vl:Äs£ ti"
K ■■■> ai 11vinssitkin »del lytykaot fvoinl »de» p*r nl--. #U.»fcruui johdolla suoritta» hai
I» ny» tulleita t elitAvlft»saati sittoa il; -m »«Hai. t,a Ja oiolruä,joissa aftut»n-
ste vt < lita*» Mlti- buuslb »»laa ?3ft<*#JoK*lnon jnv* »V ihmlnoa ye«mn*ti& «ydsktii »at
ti n«s»Ko:al#avnrti*|ftaHilnst •sunoattori «eivät ykalnßojnU seiti pysty tayttinäis
hali leit«tahtöviÄ pn nuw»ttakaan sIU- a»»tallatie* »ta uudistustyö
tt"*jonka n* »imsvmso Usst 1 ovat «t.t.nnaet suor iti.n»k a >«n *K alkkeon tahfcn puuttuu
r 11 1 - t letopunll to «intä a;t* 11ytyM, ala «tti mfÖB tav :•; Ui-; ta luhj^uaiuttn.

fjfftUttlkß on he Ul« ilt i : inlß isku* B» tJMMi joit-
■*ost.n puutetto R rsten ja tyytyw-tt JSraiiii joutuvat «aura «Javan •!*« 11 iM»mm• ftt-

I» «sm.-;. vat luoh tuv .11 l&eet 1 y% ;.ui i Iliaan♦;« *u il a;.iää ■ ■ 3 n *Iltain lU.hdfcäSi ««alt: <?n ta—-
i. iMuftut jr iilt. ■■■■« «*t«t<?tt*suKy -..-anion iufc»n«l«ii työläisten ran^tto-

ja ruuat tomusi joutuminui t..xi»luen* seilainen n»ia»ett «il-
hah Ror.v-aatÄS s»»»* .f vioitin

PlKoiv*lden h« alt' t.K#tj- luk; muo*tesi * A. a «eiv&t tunnustu |i*nftlötesu«e
jr»lt/r.-#li j3u ■; nl xuln poi; ittliste ■ a#iKf.-ililjain .#l^l.ottydJK» 1»jolls fs#
#iv«% n«n» nlsmvrUt* j« :aa»»J ■ »»rt©*

jwnln Po ov ■ •

•- •■■: at vienyt p-> 11.t*5 la soslnlömaOK-
, jof- -n iv - ulv-r» •/ :u.va nlirvi-- v /. t ntav ut i-a a~

i;ajr«vltaNi»*«tt#l h»IXli ol« i g l Blailista tinan
aittiXf# ulkosMiilta*

Po3p»»FlJll»%#is KißMliiiUvtlyliici , ? ■. i.u^.«iiviß/^n
tinaa on tea&n liat < It . l. i\;i «tä
wn tolotniö taotton feaUla .g|ijtlEgd»aaK yhtä m-urtn tuho# &ulii kkllltskiMKß arai-
jst,jr? S-3 an «snt -»VO. Yhi ,r VKfil -i Un-, ahl*

lin«af uilnk:.- *nrall?.n]Q£»o'*a on sila naava tanut*s«i tilaisuus h-itkolilson nlr-
mvHiian ttomlooon asn#i-aaö otolioo#»## j-. sieltä a#uvin mnmn syckn-minm

onnetto*auutaefi ja «.asa»oytf»cwi,Fienl; lokin yioilfill# pitäisi
ruveta ?• ,3‘* n K.e tn n;U la Kannon jn yhtaloKunn.an. ©nn»tt »uixiKatii
r« le-n nata ♦vaan i ■ Inventoin revitn alas nntlaotßln aaatmtuKfiet .ilonr kaino«joi
1« n« itä» voisivat e»4«« hiukan pataittoa oltÄ «nlt.H tahoe»t «olisi oudoton

«nt-viitinilnsa«so#i#tn luopfcathnn j« .a-tnStarinar» onk*' h"" lltufeeon tahdon
va ttrv nu»tosin■=■ n,

•*ntxo »limlla Mn.r.



O Ruot s 1 .1 sosialidemokraattinen puolue on lähettänyt edustajiaan Suomen
Sosialidemokraattisen puoluehallinnon puheille neuvottelemaan sisäisen so-
dan lopettamisesta Suomessa.Neuvottelijat matkustivat Mäntyluodon kautta
Helsinkiin t.k.13 p:nä. 12

Tiistaina t.k.12 p:nä saapui matkustajia Mäntyluotoon saattavalle jään-
särki jalle,meriministeri Palmatjernalat (sos.dem. ) toimittaja Bömerllte,
toiselle neuvottelijoista,seuraava klplnäsähkösanoma: Ruotsin sosialidemok-
raattinen puolue on julkaisemassaan manifestissa Ilmilausunut surunsa sen
johdosta,että Suomen sosialidemokraattinen johto nyt käy sisäistä sotaa
mitä laajlumilla perusteilla valittua kansan-eduskuntaa vastaan ja siten



6c. TILAM SAVOSSA JA KARJALASSA.

Eräs luotettava henkilö,joka eilen saapui tänne matkoilta Savosta ja
Karjalasta,on meille kertonut,että tekee aivan Hämmästyttävän vaikutuksen
se uhrautuva Innostus ja voltonvarmuus,joka vallitsee rintamalinjan pohjois-
puolella. Tntenä miehenä ovat Savon ja Karjalan joukot nousseet sortajia vas-
taan. Miltei kaikki ovat siellä jättäneet rauhan askareet ykslnpä naisetkin
ja lapset ottavat voimalnsa mukaan osaa kansamme suuressa talstelusssa.Hiil-
lä seutuln mihin suurempia joukko-osastoja on kokoontunut»työskennellään
kuin yhtenä perheenä;jokainen,jolla on vähänkin liikeneviä ruokavaroja,tuo
ne valkokaartilaisten käytettäviksi»naiset auttavat ruuan laitossa ja haa-
voittuneiden hoidossa,lapset toimivat lähetteinä j.n.e. Hakee heti,että
kansa on vakaasti päättänyt taistelle siksi kunnes maamme on puhdistettu
sekä vieraista että kotoisista sortajista.-Kuinka erilaista,jatkoi kerto-
jamme,onkaan rintamalinjan eteläpuolella eli n.s. punakaartilaisten aih-
eella. Täällä el huomaa merkkiäkään kansan noususta sanan varsinaisessa mer-
kityksessä, vaikkakin punakaartilaiset mielellään puhuvat koko kansan ni-
messä.

Viinurista käsin ilmoitetaan t.k.1l p;nä.
Mieliala erinomainen. Punaiset yrittävät hyökätä Antreaan sekä Lappeen-

rantaan ja Joutsenon kautta että myös Viipurista käsin rautatietä pitkin.
Talin silta on tilapäisesti korjattu.Talin ja Kavantsaaren välillä on ollut
useampia, pieniä taisteluja,jotka ovat yhtä lukuunottamatta päättyneet val-
koisten voittoon.Viime torstaina oli Kavantsaaren lähellä pieni taistelu;
punaisten tappiot olivat haavoittuneissa ja kuolleissa n.2oo.Perjantaina
ottivat valkoiset Yllvedellä vangiksi 150 ja lauantaina Kilpeenjoella 100
puna!sta.-Täällä vallitsee punaisten keskuudessa suurta tyytymättömyyttä ja
monet kieltäytyvät lähtemästä rintamalle suoraan kuolemaan.Eyssiä matkus-
taa joukottain pois. Sotilaita on punaisten mukana rintamalla ainoastaan
noin 130. Hyvä tulee.



6d.
»auttaa vasn-ina Suoraa.» v» t* ;v «vutetuu Jts«nuJ«yyct«H a«*.ö *ut?m ven<si?.*J—-
tili» aotaJoUiioJlle sllmmiu »e «a» hutu* Snaraon Di)»» Jallu uaJolnJu J&* « ovet
/•nu; f-!i oolCievlstJa J lie mi UurpiVij lila. ?;liv. vedotaan Suolten työvf-en
puolueesta ,ettu se el ny luu ia! Auottln vaityatfe. JaitUkarit t?- uu.

joht ■•n *o a.«ie.-i.puo luotu*«ei* iiuuluu 200,000 J£s<nttj9,ium
*Jtf* vastoin I,'lo».iuniln J-- liuot»in oclane/J srlassss puolu-
eensa on liinoistaan 26.000 jJja-mtH.
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PÄÄMAJAN TIEDONANTO.

Tornioeasta saatiin rautatieyhteys Ruotsiin selväksi t.k.

8 p:nä. Venäläiset ampuivat siellä kaksi Jääkäriämme, Jotka lähetettiin neu-

vottelemaan heidän antaumlsestaan. Edelleen kaatui 5 muuta Jääkäriä; kaik-

kiaan siis ?. Useita meikäläisiä haavoittui. Muuten meni kalkki hyvin*

SuojeluskaanHaiset valloittivat Kuopion k tunnin tykki-

Ja kuularuiskutalstelun Jälkeen, tykkejä oli heillä 3 Ja kuularuiskuja 3.

Kaupunkia oli pidetty piiritettynä 11 pv. 500 punakaartilaista otettiin van-

giksi. suojeluskaanilalsia -kaatui g Ja haavoitui 19- Siviiliväestöstä

ksls kuoli 2 miestä Ja 2 naista. Useita haavottul.

Berliinistä ilmoitettiin, että Suomen edustajiksi rauhan-

neuvotteluissa on hyväksytty professorit Hjelt Ja Erich. Trotzkin vaati-

muksen, että Helsingin punainen hallitus saisi lähettää edustajansa rauhan-

neuvotteluihin, hylkäsivät saksalaiset.



'J' T yölälstoverlt, f

Taistelu,Jclv. on jakanut maamme UcJ.it--an leiriin ja Jotta Jo tähän aisti on
vaatinut lilaksikin kalliit © uhrej*, ,cn .ryöksemässä meidät sekä Henkiseen että
aineelliseen perikatoon.Aatteet,jcihii L ..mx taistelu toiselta puolen pohjaa ja
jotka ovat sen alkusyynä,ovat kansallemme vieraat-Ruton t vein ovat ne turmel-
leet edesvastuuttomat joukot,jotka arvostelukyvyttömlnä ovat olleet helpoimmin
n&riiaan Johdettavissa. Rämä aatteet eivät pohjaa sosialismin jalomin Ja kauvas-
icantavlin aatteisiin,vaan ne cv.t omiaan tuhoamaan kaiken terveen ynteiskunnalli-
sen kehityksen. Anarkia on sosialismin vihollinen.Jos anarkia voittaa,on samalla
meidän kansamme onni ja, menestys mennyttä ja me joudumme suurempaan henkiseen
ja aineelliseen orjuuteen kuin milloinkaan olimme kirotun tsaaJlvallan kurista-
essa meitä.

kutta tämä el saa tapahtua eikä pe tapahdukaan niin kauan kun tässä Iliaas-
sa vielä en terveitä aineksia, jetkä käsittävät,että ryöstöpolitiikalla el mi-
tään muuta saavuteta kuin vihaa ja katkeruutta.Ja se politiikka,jota”huomen
Kansanvaltuuskunta" harjoittaa muka koko kansamme työväestön j~ soslallaemokra-
tirn nimessä el ole mitään muuta kuin raainta rosvopolltliikaa,joka vähät välit-
f a kansamme, pohj a kerrosten tulevaisuudesta.meitä eivät tähän asti herrat ele
sxtten suuritkon päivien,jollein he salvat huomata järjestyneen työväestön
luokkataistelun voiman,sortaneet sillä tavoin kuin meitä toisinajattelevia nyt
sorreta an. Väkivallalla, meitä pa.koitetaan liittymään punaiseen kaartiin Ja tah-
rimaan kätemme veljesverellä,'Tämä el. de luokse’taistelua; se on kansallinen rikoa

Ja se en rikos sitäkin enemmin sen vuoksi,ette meidät on pirullisesti har-
ha an johdettu,/.eldän vihoin sermae eivät ole omat kansalaisemme, jotka Joukottain
ovat lähteneet vapauttaaiseen ma.amme venäl -isistä anarkisteista Ja sotarosveista
Eivätkä meidän viiiollisemme ole porvaritkaan, Jotka jo olemme pakoittaneet suos-
tumaan kauv s akanto isiin Ja perinpohjaisiin yhtel skumianisiin uudistuksiin.

.-idän vihein semme ovat kaikki ne, hillittömät ainekset Ja raaistuneet huil-
ii anijeukot, jotka tänne en koettu Ja jotka yhdessä kaupunkiimme saapuneiden
anarkistien kanssa ovat valmiit minin hirmutöiisLi tahansa.

Jo nyt liehuu anarkistien musta pääkallolippu erää&: kaupunkimme julkisen
räkenauk se;; lipputangoasa.ee el ole vapauden,veljeyden U tas a- arvo i suuden lip-
pu, se -ei ele si s iändemo kr at iän yht e 1 s kunnain sia uudistuksia ja työväen elin-
ehtoja parantavien kehity saatteiden lippu,va. nse on mustan hirmuvallan lippu,
JonkÄ seurauksia ovat nälänhätä,*rutto Ja kuolema,sanalla samoan:tämän kansan tay
delilnen peri koto.

Tämä en .käärme, Jota me elätämme povellamme. Ja tämä käärme en milloin ta-honsa Voimis ojentamaan pistimensä meitä iteämme, suomalaisia työmihlä vastaanj; turmelemaan meidän ictlmme.
Kuka nämä sotarosvet on tänne koonnut? Punainen hallituksemme,Jcka sortuaajatukseni j., omantunnon Vapautta Ja joka en syössyt kansamme veljesse-an turmiokornitr-1- ' tehtc.ita,tyhjentää Valtion kasaat ky-k nematta niitä Jälleen täyttämään muulla, kuin ryöstösaallllla,Joka murnaut-

j.c. toisinajattelevia kansalaisia,miehiä, joiden suurin rikos on se,että he'v fr U£ taitaneet jolkiiau-.ua sen mitä totena pitävät. Hallituksemme. iokaf^ oataa . örc öjiukoilleen maamiehen siemenviljaa,välittämättä siitä,omot iii.ij.ia mitään,mistä tulevine vuosina el. :;ane.
t - Vc,J

:
J -e . on petetty ja petetään Joka pälvä.melllel

:
vlt. taan Lehdessä ja yyomiene&uä väriä tietoja taisteluilta, U- kul--olvulkcS:«netuh^itinevfl?Jlll?lJan l£aa^eltten Ja haaveittuneitten lukum ärä Jo

lalt „ i %r ‘i n
Vdl Jol

+''
n af luel Jy saartaa kaupunkiamme pian Joka puc-iw j. silminnäkijäin kertomusten raukean,sillä en täyd Uinen vllvoimo niintain abestuVsppnicln nämen.J; nR en imelin SivlLl

huurtuu eo tn rn Sitäkin enenmmän, kun punaiselta kai rt iltap .i.ctuu & oiloalli.-sti ki.Uxdlettu ja ankar.-an set» kuri in tottunut lehto.uutte; yna meille vaau syöt?t m vulheit. jt . rohkeutta kcicet.an keinotekoisesti
r :* +

icvdrH* on "Punainen hallitus- Julkeasti pettänyt ja se on
' tyU ' axlUu ovettomaksi olemaan meidän hallituksenamme,me panemme jyrkän

TU*T- eu“ “e 01 ‘

Tampereentyömihiä



Läget i Finland.i Finland.

Komendanten och komisßarlen för 3-dra artilleri-gruppen opererande vid Botnis-
ka viken,meddelar,att enligt Mllitärsektionens i Björneborg bestämmelser,densam-
ma kvarblir i Björneborg»

Läget i olika trakter utan förändring,- I Tavastehus och Wiborg lugnt.l närhe-

ten af stationen Tali vid Karelska banan en bro blifvit sprängd.Från stationen

Tali till stationen Karisalni har raärkts hvitagardets kavalleri.- Från Wiborg

111 stationen Tali allt i vitagardets händer.- Wid en landsgård belägen på unge-

fär 4*verfcts afstånd från stationen Karisalmi finnen en truppstyrka af hvltagar-

det på 500 man.Manliga passaserare kunna icke fortpätta sin resa vidare från den-

na station,Enligt meddelanden har stationen Kavantsaari,Hannela och Antrea omhän-

dertagits af hvitagardetEnligt ingångna underrättelser bildas i Svepge frivil-

liga trupper och öfversändas till Finland för kämpande mot rödagardet .Det fraingåi

ike på befallning a‘f hvem som dessa trupper bildas,likaså icke heller deras antal

I Abo allt normalt.lnga orolighetcs* ha skett.

Wid trakterna omkring staden Tammerfors har mångenstädes uppstått strider

mellan hvita- och rödagardet.- I lördag omringade hvitagardet staden från 5 håll.

I synnerhet vid stationen Jaetsa vid Tammerfors-Björneborg banan uppstod en häf-
\

ig strid.Antalet stupade och sårade på hvardera sidan är mycket stort.Till Tam-

merfors anlände till rödagardet stora förstärkningar.

Tidningen Arbetet meddelar,att hvitagardet som framkommit från Österbotten,

har bildat tr£ kolonner,af hvilka den ana har tågat mot Björneborg,den andra mot

staden Tammerfors och den tredje österut.

Från Kuopio meddelas,att där allt lugnt.

Saboterandet slutades i Tammerfors i onsdag.Alla affärer äro öppna.Alla sko

lor däremot äro stängda.Några privata banker har öppnats.



Ur senaste svenska posten erfors bl,annat:
Svenska Marinrainistem aaron E.Paimstjema fördömer 1 att telegram

till Sirola de finländska socialdemokraternas politik.
Svenska tid,"Socialdemokratenfl» uttalande gå i samma riktning.
Senaste söndag har Brant ing föranstaltat ett stort aoo, dem.inöte i

Stockholm,hvarvid en resolution fat ta. dos .Denna innehöll skarpt klander
af våra socialister,för deras bolsohevisra och indragande af de ryska, ele-
menten i vår kamp.

I Sverge är en mäktig rörelse till förmån för vårt befrielsekrig,Bo
fo af offloerskorps har anmält sig att gå öfver till Finland.4o har erhhål-
iit tillåtelse.

Frivilliga anmäla sig 1 den mängd att vid finska beskickningen ac
bassaden i Stockholm an särskild person blifvit anställd för utfärdande
af pass.

S ångare afgått till Finland med 1800 man, I Sverge har beviljats en
kredit af 20 millioner mark åt Mannerhelmska truppen.lika mycket kommer tro-
ligen från Norge och Danmark*

Med dessa pengar har Införts vapen i mängd
Från Danmark har 3 ångare afgått till Österbotten lastade med lifsme-

del.
Jägarbatala jonen har tagits ombord af 3 tyska fartyg och torde vid det

här läget vara landsatta i österbotten.Till Tysklands representant i Finlan
hat utnämnts förre generalkonsuln i Göteborg friherre von Sa Bruok.
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Valheen valta,
ei liene Koskaan ollut Julkisessa sanassa niin suunnaton Kuin se nyt on Työ-
miehessä ja "Tledonantolehdessä". Turhaan saa haKea ainoatakaan tapausta,
loka olisi kerrottu todella totuutta harrastaen, intohimottomaati ja asial-
lisesti. kun tähän tulee lisaksi kalkki se raakuus, jonka sivistymätön kir-
joittaja voi kyhayksilnsä mahduttaa, voi ymmärtää, että nama lehdet ovat sii-
nä suhteessa ainoita laatuaan. Ja todellakin,el totilaslehdlssä "Isvestlja"
eikä Venäjän ‘bolshevlki-lehdissä ole lähimainkaan sellaista raakaa, suoranai-
siin kieiälllsilnkin karkeuksiin ja mauttomuuksiin perustuvaa kirjoitustapaa
kuin meidän soslaliatilehdiseämrae. Suomalaiset yksin saavat kantaa tästäkin
erikoisuudesta kaiken kunnian.

Esimerkkinä tuosta valhett elemästä kyynlll isyydestä voi mainita
ensinnäkin sen yleisen suunnan, että kaikki oraat rikokset ja viat pannaan
Vastustajan syyksi. Kun punakaartin aikaansaama kansalaissota näyttää käy-
vänkin onnettomasti on sen johdosta uudella voimalla ruvettu lietsomaan tuota
vanhaa ja monesti perinpohjin kumottua väitettä siitä, että suomen porvarit
ovat asestautuneet työväkeä vastaan, joten työväen täytyy ase kädessä puolus-
tautua. Aivan käsittämättömällä julkeudella sivuutetaan kaikki sellaiset
tunnetut tosiasiat, kuten työväen ja venäläisen sotaväen ja heti vallankumo-
uksen aikana alkanut vehkeily, sen kehittyminen yhä kumoukselllserapaan suun-
taan aseiden saanti sotaväeltä viime syksynä ja marraskuun lopulla "suurlakon 1
aikana, Rahjan veljesten aseiden kuljettelu sen jälkeen, ja lopuksi vihdoin
aivan jlklnen salaliitto venäläisen sotaväen kanssa. Tama el suinkaan tapah-
tunut missään itsepuolustustarkoltuksessa, vaan aikomuksella sopivan hetken
tullen venäläisen sotaväen avulla riistaa valta kansaneduskunnalta ja sen
asettamalta hallitukselta venäläiseen malliin muodostettujen työvaenneuvosto-
jen käsiin. Sosialiieen vallankumouksen haave oli saanut valtaa työväkemme
keskuudessa ja toteuttaakseen se hankki se venäjältä aseita, toimeenpannen
nyt osassa maata "köylälistön diktatuurin" ja aiheuttaen kansalaissodan.

Suomen työväestä on viime keväästä saakka ollut ankarasti
hyökkäävänä puolena, se ei ole rajoittanut hyökkäystänsä ainoastaan niihin
epäkohtiin, joita yhteiskunnassamme on, vaan laajentanut sen nyt taisteluksi
koko yhteiskuntaamme vastaan. Ja tässä ei se ole tyytynyt omiin voimiinsa,vaan on tehnyt salaliiton vieraan valtakunnan huonoimpien ainesten kanssa yh-
teisvoimin sortaakseen maahan sen taloudellisen ja sivistyksellisen perustan,
jolle vuosisatojen työllä olemme onnistuneet pääsemään. Että se ei siinä tule
onnistumaan, siltä on todistuksena se voimakas vastarinta, johon kansamme si-
vistynyt aines tämän johdosta ryhtyi.

Suomen sivistynyt aines el ollut koskaan varustautunut tais-telemaan aseilla multa kuin venäläisiä vastaan, joiden isäntävalta ja menet-
tely täällä oli antanut aihetta pelätä mitä pahinta. Vain äärimmäinen sokeusja pimein luokkaviha voi kuvitella itselleen sellaista, että sivistyneet,
"omistavat 1' kansanluokkamme nostaisivat aseen omaa kansalaistaan vastaan muu-tan kuin itsepuolustuksessa. Mutta itsenäisyytemme toteuttamisen vuoksi olivalmistauduttava ajamaan vieraat vallanpitäjät maastamme pois aseilla, jos elmuuten, ja siihen taisteluun uskottiin kauan suomen työväen ilolla rientävänosaaottamaan. se el tehnytkään sitä. vaan solmi liiton vihollisen kanssa,kavalsi isänmaan pyhän asian, ja liitti vapautussotaamme kansalaissodan. Edes-vastuu kaikesta siltä aiheutuvasta ja aiheutuneesta onnettomuudesta lankeeyksin sen kannettavaksi, ja se taakka musertaa kantajansa.

, ....

2&mä on totuus. Jota ei sosialistinen sanomalehdistö kykeneajanpltkaan lukijoiltaan salaamaan, ottipa se avukseen mitä pimeyden keinojahyvänsä. Meillä on asiallisia syltä uskoa, että totuuden tunto voittaa alaahiljalleen heidän omassakin keskuudessaan, kunnes vihdoin on jäljellä vain
f lkolHoten seikKailUain joukko, joka johti työväentähän sille karvaaksi ja kalliiksi käyvään yritykseen.

gyöatöt Helsingissä ja maaseudulla.
.

..

ö _

Viime aikoina on käynyt selville että paitsi niitä ryöstöjä,jolta itse punakaarti toimittaa hankkiessaan Itselleen elintarpeita Ja jolta
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se pitää täysin "laillisina"» on ruvennut ilmenemään toisia Joukkueita, Jo-
tka Harjoittavat tätä tuottavavaa ammattia enemmän yksityiseen lukuunsa. Työ-
mies on leimannut tällaiset toimihenkilöt anarkisteiksi, mikä saattaakin ol-
la palkallaan. Kuinka läheisessä yhteydessä nämä Joukkueet ovat itse punak-
kaartttln , on meille tuntematonta.

Tällaiset Joukkueet ovat ruvenneet toimimaan Helsingissa,

Joss ra.m.seurahuone, Fennian hotelli Ja Hospitsi ovat tyhjennetyt asukkaista
Ja asukkaiden rahoista. Menettely on sangen Vilaaasti keksittyä. Mikäli on
voi huomata, tunkeutuu ryöstettäväksi aiottuun paikkaan, Joku "sakin" Jäsen,
joka ampuu sieltä laukauksen, seurauksena on, että taloa " koska sieltä on

kaartia ammuttu" ruvetaan piirittämään Ja pommittama aan. Jonka Jälkeen se
vallataan ja asukkaat puhdistetaan, sen Jälkeen siirtyy talo "hallitukselle",
Joka järjestää sinne omia laitoksiaan.

Huvittavana yksityistapauksena mainittakoon, että seura-
huoneen matkustajien Joukossa oli m.m. ruotsalainen sosialisti Höglund, Joka
on saapunut tänne "palkan päälle" tutkimaan aatteittansa käytännöllistä tote-
uttamista. Hän saikin siinä omakohtaisesti kokemuksen sikäli, että ryöstöt 1-
lalsuudessa vietiin häneltä kultakello. Toivottavaa on, että tämä omaisuuden
tasajako oli hra Höglundin mielestä täysin paikallaan. Ryöstäjistä lienee
osa venäläisiä aineksia.

Kun muistamme mitä seurauksia suurkaupungeissa nälänhädästä
tavallisesti on, aukenee pääkaupunkimme rauhallisille asukkaille tästä san-
gen vakavia näkökohtia. Pahinta kaikesta on vielä se ettei kukaan uskalla
puolustautua rosvoja vastaan, peläten punakaartin sekaantumista asiaan.

Tietoja rintaman takaa.
Elintarvehan itua on tehnyt parhaansa viljan hankk lm i seksi

ulkomailta. Ruotsista saadaan varmasti viljaa seka paljon lihaa. Tanskasta
samoin, Jos sinne viedään täältä tervaa, tärpättiä Ja halkoja. Englanti Ja
U.S.A. lupaavat myös, mutta sillä ehdolla ettei suomesta vietäisi puutavaraa
Saksaan.

Ylimarkussa on kuntakokous päättänyt kutsua kaikki IS - 50
v.ikäiset miehet aseisiin, Raippaluodossa 17 - 50 vuotiaat. Mannerheim on
mainituille paikkakunnille lähettänyt erikoisen kiitoksen tästä uhrautuvasta
i sänraaali l suudesta.

Aikaisempien tietojen lisäksi Kamaran taistelusta ilmoi-
tetaan valkokaartilaisten vallanneen Pietarista tulossa olevat 6 pikatykklä
Ja 6 vaunulastiinata shrapnelieja. Joensuun punakaartin päälliköt ovat
kehoittaneet kalkkia alaisiaan tuomaan aseensa suojeluskunnalle, "sillä muu-
ten ei tule rauhaa".

Vaasaan on perustettu suomen Virallinen Tietotoimisto tie-
tojen hankkimiseksi ulkomailta. Kouluylihallitus on alkanut toimia Vaasassa.

Tampere 15.2*16. Tilanne kaupungissa rauhallista. TehtaatJa pankit täydessä toiminnassa. Kotitarkaetuksia Ja vangitsemisia. Mutta elmulta väkivaltaisuuksia. Venäläisiä el ole Juuri ollenkaan, mutta sen sijaan
punaisia läheltä Ja kaukaa, niiden Joukossa eräs hurja A-Joukko. Erimieli-syyksiä heidän Joukossaan on syntynyt Johdon takia, kykyään kieltäytyy osa
heistä lähtemästä taisteluun Mannerheimia vastaan, sillä he sanovat etteivätpalaa elävänä taistelusta. Erityisesti käyttävät venäläiset sotilaat sivll-llpukua siten suojellakseen Itseään Mannerheimin polkien tarkoilta luodeilta.Jotka erityisesti tähtäävät aotilaspukuisla. Sairashuoneissa on n.60 val-koista, useimmat Suinulasta. Punaiset kulettavat sairaansa etelään, koettaensalata heidän lukuaan.

Kurussa oli taistelu ellen Ja toissapäivänä. Ellen tuo-tiin sieltä 30 haavoitettua Ja 6 kuollutta punaista. Eräs 100-mlehlnen ve-näläinen Joukkue tuhoutui kokonaan. Tänään selittävät punaiset että elleivätsaa apua, pitää heidän Jättää Kuru. - kasi Järvellä tapahtui taistelu eilen.Punakaartilaiset Joutuivat saarroksiin Ja tulivat täydellisesti lyödyiksi.
Sieltä tuotiin 3 kuorma-autollista haavottunelta. Pääjoukot ovat Korkeakos-kella. sen suuruudesta kulkee erilaisia huhuja. Eräs punahan vakooja ilmoittiseuraavaa" Mannerheimin Joukot suunnattomat, makasin erään sillan alla, Jonkayli Joukot kulkivat 5 miehen levelsaä riveissä Ja kesti menoa sillan yli
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n.2 tuntia, Korkeakoskella tapahtui pienempi taistelu. Ruovedellä on
suuria joukkoja.

Passiivinen vastarinta .ia liikemaailma. Tarkoituksessa vas-
tustaa "Kansanvaltuustohallltusta" Ja een valtiopetoksen leta Ja yhteis-
kuntaa hajolttavaa toimintaa, ovatmaamrae liikemaailman edustajat päättä-
neet: pitää kaikki kansanvaltuuskunnan lait epäpätevinä; olla hyväksymättä
"kansankomissaarlolden" puolelta minkäänlaisia tarkastuksia: olla tekemäni
minkäänlaisia tilauksia niissä liikkeissä tai laitoksissa, Jotka ovat Julli
taneet työsulun tai rikkoneet k työnsulkupäatöstä vastaan tai ovat "ko-
in leaarlen" tarkastuksen alaisia: olla antamatta tavaroita velaksi punai-
sille, vaan ainoastaan käteistä maksua vastaan, Josta kuitenkin voi tehdä
poikkeuksen. Jos kieltäytymisellä aiheuttaisi kohtuuttomia haitallisuuksia
että tavaravarastot. Jolta punaiset tarvitsevat sodankäyntiinsä, niin
paljon kuin mahdollista vähennettäisiin tai Jalttalslin; olla maksamatta
minkäänlaisia veroja tai maksuja. Joita punaiset ovat määränneet, eikä
myöskään millään tavalla edistää heidän rahavarastojensa kartuttamista;
olla suorittamatta eräytyneitä velkoja pankeille, ©ikä tehdä ilmoituksia
suurista tuloista. Joiden Ilmoittamisesta "kansanvaltuutetut" ovat anta-
neet määräyksen*

Anarklsten sotaretket Hämeeseen. Useat Helsinkiläiset
muistavat erään kaamean venäläisen sotllaskulkueen, Joka taannoin marssi
asemalle etunenässä musta lippu pääkailolneen Ja rlstllulneen. Ne olivat
venäläisiä sotilas-anarkisteja. Jotka lähtivät Hameeseen taistelemaan
vapauden puolesta. Hetkestä kiertää venäläisten keskuudessa seuraava ker-
tomus. Oltiin Tampereen pohjoispuolella, kyytlmiehlnä siihen pakoitettu-
Ja maalaisia. Tultiin sitten Valkosten alueelle. Äkkiä eräällä metsätal-
paleella alkoi tulla kuulla tiheästi Ja tarkasti. Anarkistit ryhtyivät
vastaamaan tuleen, mutta samassa hevoset säikähtynelnä hirvittävästä
paukkeesta ryntäsivät ajajlneen tiehensä. Tästä oli se tuhoisa seuraus,
että hetken paukklnan perästä oli Jauhot suussa”, siihen päättyi anarkis-
tien sotaretki Hämeeseen. Heistä el montakaan palannut takaisin.

Kuvaus Viipurista. Eräs sieltä palannut henkilö on
kertonut aeuraaVaa: Ensimmäinen kapinaviikko hirmuvallan Jälkeen on paikka-
kunnalla ollut rauhallista, ainoastaan särkyneet akkunaruudut todistavat
kestetyistä kärsimyksistä. Pankit ovat suljetut, mutta Jotkut liikkeet
ovat auki klo 5 i.p. klo £ Illalla liikkuminen kaduilla kielletty. Yk-
sltylspuhellmet, paitsi konsulien ovat suljetut. Kova elintarvepula
vallitsee Ja tulee päivä päivältä klreämmaksl.

Valkoisilla - enimmäkseen Karjalan talonpoikia - on luja
asema Antreassa, Josta käsin ovat tehneet useita onnistuneita hyökkäyksiä,
päättäen siltä, että runsaasti punaisten haavoittuneita on tuotu Viipuriin
Punasten keskuudessa vallitsee tyytymättömyyttä vastoinkäymisten takia.

Taistelujen alussa oli eräs valkoisten osasto Joutunutarveluttavaan asemaan Viipurin eteläpuolella, mutta taisteluissaharmaantunut upseeri vei Joukkonsa punasten rintaman läpi Kamaralle,
Joukkojen mieliala hyvä.
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H af 1 A l D RAUTIO niminen ilmiantaja on ruvennut avustajahan puns-
k'ä ar£Hm lila ,saa ti aen kansalaisia niiaan uhreiksi#Keholiat aan yleisöä kavah-
tamaan tuota Jtjt kurjaa oliota#

KansankOiiilasar laatia lainopinisäna neuvonantajana toimii entinen asian
ajaja John Svanljung#Jo aikaisemmin julkaisi hän Kirjoituksia Työmieheasä,
ja lienee nyt sen toimittaja#

Raitiotievaunuissa älkää ajako# s lila tglot tulevat punaisten hyv; ksl#_

Länsirintamalta# Ta jalkuun Kuluessa on vihollinen menettänyt 90 K Untonsista
'JlsMpäTloa''" seka 151'ientoKonett■0

* saksalaisten tappiot ovat 4 ja 68.

Wieni. Itävaltalaiset joukot ovat maraslnoat Brobyhyn.fenälälaten ylipäällikkö
antoi "ha imlK.ll p:nä joukkojen hajailelasKemiskäskya; samaan tDutaft tapahtui
punaisen armeijan muodostus.

Roomasta. Italian hallitus on ruvennut h?trKiteenään kysymystä pakicotoimenpi
iOiiTinrTlTa Kapitalisteja vastaan*jotka eivät ole tähän saakka merkinneet so-
ta la inoja»

SUQhBM LiHSiTYSIO Bulgariassa* Sofiasta# Kuningas on Ka sk.lvUkko- iltana hel-
mikuun 1? p:na ottanut vasiaao Suonion lähetystön.



18.01.1918

Vid. Vllppula levererats en större drabbning. Rödagarden för-
lorade J döda o:a 800 man ocn 1 sårade c:a 1000 uao. Till fronten an-
länt groft artilleri jämte 200 tyska maskingevär, Anslutningen av
frivilliga till fronten är mycket stor. Huvudastycken uppgår till
c:a Pt?,000 M:„ Stämningen inom ariaen mycket god. IT än Sverige anlänt
ä fardyg medförande proviant ocn sjukförnödenneter. Sverrige avgivit
Ryssland ultimatum. Svenska flottan ar idsfärd i g.‘fyska flottan anlänt
till finskaviken.Ryktena från Antrea dementierna.Ställningen i Vioorg
oförändrad.förbindelse med f:fors avbruten.Karelska ocn Savolaaka
jägare förbereda en anrycning söderut.

Den 18/2-13.
Generalstaben



N:o 8. Fria Ord. Vapaa Sana.

hegsringens aena et 3 proklamation. ,
Det er i vårdlga.uv djup indignation ournu »noga lumda ord, com Finlands

regering penom déss chef Svinhufvua •■nyo vänt sig till Finlands folk.
Begeringens upprop till Kamp icot aan laglösLa t ocii anarki, som nu räuer

1 vida dalar ev landet,skall för-vlspo vlr.na genklang öfvsrållt 1 vårt land,
där Lärleken till lagbunden samhällsordning,frihet och kultur bevarats lavando.
För att nedslå de rödas väpnande uppror har det ilrißKu folkets övervägande fler
tal med Järnhård beslutsamhet trätt 1 en avgörande strid,den må sedan föras med
vapen aller med sådana, gom erbjuess av det paaaifcra motståndet, mot olag och för-
tryck.

De finsk-ryska anarkisternås försök att med fysisk makt och övervåld
kull störta vår samMU sbyggnad 1 förhoppning att pä spillrorna kunna upprätt-
hålla ett få tal svåldets tyranni år dömt att i grund misslyckas. Ty 1 vårt sjrill
år frihetskänslan vaken och varje b a sinnlngsfuil finsk medborgare,rom älskar
sitt land och dsar. kul tur, han cfi Kallas toor gare,bonde eller aroeter», vet att
den sanna demokratin aldrig kan förlika sig med att värt land skall regeras av
en anarkistisk fölkgrupp,vars politiska visdom utmynnar uti det tyranniska
skräckväldet.Den sa ishallsbevaranda delen av folket hyser intet tvivel om att
den pågående striden Kun och får sluta föret sedan lagbunden oronlng och r.eaeor
borgerlig frihet återställts och landats styrelse 1 dess helhet ånyo överläm-
nats i vår lagliga lantdags och regerings händar, vårt land skall nu o cl. 1
framtiden endast med lag hyggtje.

v:ä envar på den plats han ställts 1 livet,den må vara ån så unaan-
ekymd,tagö verksam del i räddningsarbetet för lund. och folk,icke nedstämmas
av tillfälliga svårigheter och icke vilseledas öv de rödas lö/f^kampanj.



Tilanne Tampereella
N:o 8a.iK o au Tampere on muuttunut kuin Kasarmlpalkaksl.Funakaartlluls joukkoja frlK-

käellä Kelkat päivät, Junilla saapuu joka - päivä uusia etelästä Ja toisia lähe-
tetä ,;n rintamalle. Ampumaharjoituksia pidetään Pyhä Järven jäällä Pyynikin rin-
teellä aemusta Iltaan.Aseiden pauketta kuulaa taukoamat ta.Liikenne on kaupun-
.crlssa peilauksissa. Ajuria on vaan saatavissa punakaarti laistan luvalla. Koti»
tarjous tukela,takavarikoimisia ja vangitsemisia tapahtuu joku päivä.Eräänä il-
tana vangittiin suuri Joukko kuunalllaklublssa koolla olleita henkilöltä.Pu-
naisen kaartin Ja punaisen ristin haltuun on otettu kalkki Kaupungissa olevat
Julkiset rakennukset ja koulut. Haavoittuneita ryssiä ja punakaartilaisia on
par lm viime päivänä alettu tuoda Tampereelle, lensin niitä vietiin muihin kuu-
punk e Ihln,mu tta lienevät Jo kalkki muut palkat täynnä,koska tuodaan tänne,
mavottunelta, etupäässä ryssiä,on jo pari suurta rakennusta täynnä.
Kilvalta taistelulta käydään Ruovedellä Ja Kurussa, onpa nahakolta tapahtunut
Kuorevedelläkin.Eräs suuri punakaartllalsJoukko houkuteltiin heikolle Jäälle
ja hukkui, taistelupaikkoina ovat olleet Ruovedellä Pekkalan Kartanon ympäris-
tö ja Ruoveden Ja Kurun rajalla olevan Kivirannan talon seudut.kurussa ovat
ovat punakaartilaiset hävittäneet Idmanein omistaman Kygärdln kartanon ja tu-
linen taistelu tapahtui Kurussa Pitkäsen rinteessä, Jossa punakaartilaiset ei-
vät nähneet vlholllataan,mutta kuulia satoi Kummaltakin puolen ja ml eshukka
oli tavaton.



Också en kungörelse.

N:o 8a.■ j/s 2 as I en 1 Työmies och »2*ö9tarna« Sotlablad Införd Kungörelse undertecknad 11

av Hj.siren och Väinö Vuorlo å Helsingfors stads finunsKoit.lt©6 vägnar har
publicerats en lista pä 31 tjänstemän och| betjänta 1 rielslngfors stads
tjänst,vllKa uppgivas hava halt och hållat allar delvis uppburit avlöning 1
förskott för februari rånad och uppfordras att åtarbära dessa föraxott till
stadens drfttealKontor. Påståendet att sådana försKott för februari uppburita
är emellertid full Kor ligt gripet ur luften, emedan dessa personår endast lyft
dem tillKommande dyrt Ida tillägg för januari,vllKa Kvlterats på februari månads
avlöningslista,

(

I herr Slrens och vuorios tilltag Kan man därför blott se oblygt för-
söK att genom en medveten osanning uppreta de rödas opinion mot ett antal
namngivna Kommunala tjänsteman och betjänta,som intet förbrutit.



N:o 8.

Den ryska katastrofen.

n*

23.02.1918
Den 13 februari började tyskarna sin expedition på ostfronten. Redan

följande natt telegraferade ryska "arbetar- och bonderegeringen" till
Berlin, att den sKulle sluta särfred på de villkor Tyskland framställt
i Brest-titovsk* som TrotaKlj 10 dagar tidigare tlllsrakavlsat.rietta be-
tyder en grundlig Kapitulation i bolschvlkernas politlk,och Lenln och
TrotaKlj komma nog Inte att med sin Kapitulation nå det de åsyftat ratt räd-

da bolschevlkregerlngens ställning.De Kunna IcKe rädda Ryssland undan den
stora Katastrofen.BetecKnande är den villervalla och oenighet som uppstått
1 de maktägandes eget läger.

Oppositionen mot Lenln och TrotsKlj visade sig redan natten till den
19.PoIKkomrnIssarternas råd dryftade vad man skulle ta sig till, då det vi-
sat sig att det verKligen var allvar med tyskarnas "nya krig".Mtllt&rauKto-

rlteterna påvisade,att äett försvar numera var omöjligt,men man ansåg-sig
dock slutligen Kunna ge efter för de nya " försvars vännerna” Inom regerin-

gen och skulle Just besluta at, t åtminstone försöka hålla Petersburg.Under-
rättelsen om tyskarnSs IhmarofHi 1 Uönahurg gjorde emellertid :lag 1 safcen
och förs varsvännerna rt'r.>ades omkull.Obksé vid ett sammanträde av bolscho-

vlKerna och v«rts,tersoclalrev.lnom "parlamentet"»råders centralKoramlte,
lyckades Lenln r rtyga de närvarande om att den "obevekliga logiken vi-

sade" att net lek4; s ters.tod någonting annat än att gå In på Tysklands freds-
villkor.Och har förklarade att man måste underkasta alg även om mysxiand
skulle upostäl-£. villkor med utvidgade annexloner. "Pndast 1 det fallet
skulle man forts r rlden*at t den omätt liga motståndaren ‘ordrade att
riksregeringen skulle t. ex ♦«•>■**« nm de?A bo*ga rllga raden l ■ ■■■n, Ina-, er bor-
gerlig rege-r irg 1 Finland eller att don skulle avbryta strid©::, mot de
polska legion .Motiveringen till att man skulle sluta separatfred var
Icke helt enkelt att ett försvar var omöjligt.rrtan Lenln uttalade,ott ott
Ryssland nu skulle företaga sig att bekämpa det Imperialistiska Tyskland,
så bleve -'etta signalen till en allmän europeisk borgerlig koalition,som
med gemensamma krafter skulle kväva den från Ryssland utgående sociala
revolutionen. Därför skulle man nu 1 tid sluta fred med Tyskland och låta
de Imperialistiska makterna ömsesidigt "äta upp varandra",och därmed be-
reda vägen för den sociala revolutionen.

Följande dag höjde emellertid oppositionen sitt huvud på allvar och
sedan dess har det 1 Omolna och Taurlska palatset rått en stämning som

Icke kan beskrivas .i an angriper häftigt Lenln och TrotsKlj för kapitula-
tionen.Man förklarar att regeringen överskridit sin myndighet då den erbju-
dit fred utan att hera parlav© tets centralkora.nite,och man yrkar på att
denna skall riva upp regeringens beslut och förordna om ett försvar,trots

allt.Starkast är oppositionen biand vänstersoclalrev.och det har t.o.m.
talats om att dessa skulle återkalla sina representanter från regeringen.
Men även bland bolschevlkerna är missnöjet starkt.l spetsen för de miss-nöjda stå bl.a. Steklow och Radek.

Och allt detta rabalder betyder innerst blott att allt gér sönder och
katastrofen automatiskt prässar fram syndabockarna.

22.11.13.

Dén ärofulla flottan 1 Helsingfors.

Vad.Ved,vet berätta om en konflikt mellan östersJÖflottans central-komralte och rayonkoramlten.Den förra koramlten hade oväntat låtit häkta två
representanter för Lenlns regerlng,sora anlänt till Helsingfors "för attTeglera förhållandet mellan Finland och Rys?land".Rayonkommlten yrkade påde häktades frigivande.Efter långa underhandlingar skedde detta också, menkonflikten mellan de två kommlteteerna är ännu Icke b Ilagd.Omkring Östersjö-Hottans centralkommitté grupoera sig vt t e*iiga*!fcselementen lr o m



vilka med alla tlllbudsstSende medel hindra förverkligandet av alla rådsre- 2C
gerlngers åtgärder.Denna gav åter fåfänga försök att upplösa kommittén.

Kommittén bryr f.ö. intet om att underrätta regeringen om läget inom
flottan och dennas "stridsberedskap" 1 detta fall.

'■ g,t/
B tra ffexpeditionen.

Kloka Trotskljs fredsunderhandlingar ledde ej till fred,och nu är
det åter för en stund tappra fänrik Krylenko,som träder fram på arenan.l detta
egendomliga krig är det ingalunda fråga ora några Invecklade strategiska rökel-
ser .översikterna 1 den ryska pressen göra sig fåfäng möda med att läsa ut något
sådant ur trupprörelserna pä ost fronten. Det t- hela består 1 att det tysk-öster-

rlklska förtruppskavallerlet rider över hela fronten.Framför och mellan de
fientliga kavällerlavdelningarna taga sig ryaaarna hemåt häst de kunna»sedan de
kastat ifrån sig vapnen.Och bakom denna massa rycker centralmaktsinfanteriet

eftek i eod och samlar ■nrvo byt^t.

under de första dagarna (13-21 febr.) hunno tyskarna hopräkna 1353
kanoner,l2o kulsprutor,lsoo fordon mer innehåll,looo järnvägsvagnar fulla
med livsmedel.Det ringa antalet kulsprutor beror oå att ryssarna släpat detta
vapen till inbördeskrlgsskådeplatserna.Dessutom ha tyskarna tagit ett stort

byte av alla slag bl,dem flygmaskiner.Pångantalet under ovannämnda dagar
belöpte sig till I general, U25 andra officerarn och 3700soldatei, .De ryska

trupperna fly så snabbt,att de inte *rs re sig tid att förstöra järnvägslinjer»
na»

under dylika kaotiska förhållanden är det knappt möjligt att fastslå
ens en ideeli frontlinje.l norr går den tyska marschen mot Marva och Pskow,
varvid Reval kringgåtts,! centern mot Vitebsk och Hohilew.Här ha polackerna
tagit Mins k. B öder om Rokltno Kärren rycka de förbundna mot Klew. Ukrainska ra-
dan har 1 ett manifest förklarat Btorryssland krlg.Bl.a. ha redan järnvägsknut-

■ punkten B axny samt fästningarna LutZK och Duono tagits.Längst 1 söder avancera
rumänerna mot Tiraspol.Och på andra sidan Svarta havet tåga turkarna mot Trape-
dunt.Den ryska förlusten i kanoner och annat material är redan så betydande,
itt kriget är avgjort,även om de ryska soldaterna genom ett underverk finge
stridslust.Huru tyskarna betrakta affären framgår oäst av Ludendorffs yttran-
ie,att här är fråga om en straffexpediyion.

23, 11. 13.

Frihetskriget.

Da röda förrädarenas läge har ytterligare försämrats,sedan vi sist
ikreyo.Det har för dera gällt att begagna sig av den tid Hannerhelm behöver

föratt fullborda rustningarna till en offensiv på huvudfront erna, som skulle
tt lem er god utgångsställnlng för de strider,som stunda med flrländarnas kom-
lande anfh.ll,Trots de mest förtvivlade ansträngningar ha emellertid alla deras"örsök misslyckats.

I väster gällde det för fienden att befria Tammerfors från flnländar
ias prässnlng.Men resultatet har Istället blivit att denna vuxit. Fiendenstäiinlng hotas närmast från väs t* 7*. Ha t* hq->» lnsatt hårdaste an-•reppen mot Ruovesl föratt bryta igenom där,men regelbundet slagits tillbaka,

tillfället söker fienden skaffa Tammerfors trupperna luft genom ett angrepprrn Björneborg mot nordost.Bedan detta hunnit fram till P*mark,Lavla och Buo-
dennlernl,har emellertid finländarnas motstånd vuxit-Var de finländska huvud-tallnlrgarna befinna sig,veta vi ej,Men det synes antagligt,att Kankaanpää
Kall hållas.- I centern ha likaledes fiendens anfall mot Mäntyharju tillbaka-laglts.Huru långt han drivits tillbaka är emellertid omöjligt att fastslå med

Ifejnlng av soglallstbladens knappa uppgifter .Det gäller för röda gardet på
stta håll att till varje pris hålla Kouvoia.Även här söker fienden reparera
figet genom en rörelse mot finländarnas högra flank över Heirola.-Svårast sy-es fiendens förluster ha varit i Viborgstrakten.Det tidigare omnämnda anfalle
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på bred front mot VuoKsenställningen med huvudstöten raotßt.Andree resulterade
i ett "blodigt nederlag,trots alla petersburgska hjälptrupper. Och finlän-
darna ha vunnit terräng.Deras strövKårer ha återupptagit raiderna mot Järn-
vägslinjen ochbl.an. sprängt en bro mellan Käraärä och Galits Ina.- Betydelsen
av de segrar finländarna vunnit 1 dessa försvarsstrlder längs hela linjen Kan
Knappt översKattas.Pör det landsförrädlsKa folKKoramlssarlatet berodde allt av
en snabb seger.Ty tiden arbetar emot det.För varje öag växer livsmedelsbris-
ten och sJunKer förtroendet Inom de egna leden.Den åtrådda segern har emeller-
tid uteblivit.Och följderna sxola snart visa sig.För varje dag växer Manner-
helms armee i styrKa och stridsduglighet.För varje dag fullständigas dess
utrustning och samtidigt utvecKlas den allmänna situationen allt tydligare
till förrädarnas nacKdel.Vi erinra blott om återupptagandet av Kriget mellan
Ryssland och centralmakterna samt om den svensKa noten med framställning om
de rysKa truppernas sKyfldsamma bortdragande från Finland, Tillsvidare arbeta
arbetar mot Finlands fiender.Det är vansKligt att profetera,då man sitter 1

'’äcKen,som vl,men det finnes- förutsattes nu troligt att Mannerhelm sKall
sKr Ida till offensiv Inom närmaste IM- dagar.

23 .11.18.
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IÄIHaiffICRIOIST.
I vår 3ena3te översikt hade vi natt Wendon,Mlnsk oon Lutsk.Den tys-

ks framryokni ngen fortgår med utomofdentlig snabbhet .Redan den 24 febr.
togo Oeneralfältmarskalk lärhorna trupper Pakow, ;?om belagt nar Smolna
fallit till föga,lovat underteckna Centralmakternas fredsvillkor och
skyndsamt s? ntl en ny delegation tili Brest .duellen id är det aannoligt,att
tyakarnajej akola avbryta frammarschen innm freden verkligenor slutet»,på
sasnina sett son Katl X öuataf efter ta .et över Bälton fortsatte operatio-
nerna tills <ie danska ombuden underskrivit hans villkor.De na desto skäl
härtill aom oolscnevikternaa godkännande av deras vilJkor inträffade förat
efter det 43 ti imars fristen hade utlupit. Dessutom är kaos nu sa stort i
P:ourg,att det är högst tvivelaktigt,om alla den röda armens fördelningar
lyda de mob J 1 isat Jonaoraeixa,då de .na utfärdas, 3å t .ex,uppmanar Petera-
burgska försvar»kommit en efter Pakowa fall bevekligt soldaterna till väpnat
motstånd mot de anryckanda tyska "vit.y rdiatbanden".Den första stora fruktax
av den tyska fraaryckningen har varit Liflands och datlanda fullständiga
befrielse frän det röda mördarväldet.lolaohevJkrldet i Reval har flytt till
H:fors.T)e estniska trupnerna ha ställt sig 1 led med sina tyska befriare
oen därmed er Mrval Jnjen uppnådd. Dä, enligt ryska blad, tyskarna emedelbart
ryckt vidare fran Pskow,är Prburg snlunda omedelbart notat. Ocn detta hot
blir ännu större genom att de finländsk, trupperna sta vid Tali/ utanför
Viborg samt na frödruuper längre söderut pa karelskanäaet.Det finländska
frihetskriget har sålunda olivit en direkt led i världskriget.! linland
np de r yam trupperna ocn deraa landsförrädioka hjälpare under de senaste
dagarna lidit blodiga nederlag, i vester ha deras angrepp häjdats aÖderom
eritorvia ocn ej aiunpit fram över Pmaark ocn Lavi a. Vid Vilppula nar deras

nya anfall slagits tillbaka ocn deras pansartåg utsatts för förödande kot-
8' Id fr» a artilleri, öst er om T:forau-h& finländarna trängt fram till fCuhma-
lanti för att avvärja flankiotet fördes rödagardet fram fr nn T:nus och
Riinl-aäki.Men redan Jrman detta hunnit tili Kuhxnalahti blev det slaget på
flykten, Ora ställningen 1 centern,mellan Ä&n tynar ju ocn Kouvola,tig de rö-
das rapporter alltjämt som graven.Däremot hade fatt lov att erkänna att de
senaste striderna 1 trakten av Viborg ocn vrstrsnd ha framskjutna finländ-
ska avdelningar visat sig vid Klemis,dßr t.o.ia. artilleristrld otett.Och
mellan finländarna österom staden hålla Jöutseno trots alla angrepp,de na p
på viborg? nål. let, avancera t under strid ända till Tall. Fiendens förluster
här na synbarligen varit mycket kännbara,dä han efter de sista striderna
ivrigt anrop-r sitt högkvarter om förstärkningar, '.Frihetskriget nar nu på-
gått den l:ats månaden och resultatet har överträffat alla nyktra för-
väntningar. ier än 3/4 av landet nar rensats ifran fienden dela under hårda
strider. Ocn då förradarene understödda av närvarande ryska trupper och
hjälptrupper från Piburg gingo till .uOtanfall,nöilo de unga finländska
trurnerna stånd ocn tillfogade fienden på alla fronter blodiga nederlag,
VJ erinra åter m gång oa,vad vi förut betonat,desa motanfall utgjorde J
själva verket fiendens ocn förrädarenas generaloffensiv.Det gällde för dea
att segra till varje pris, om "revolutionen"ej skulle bli slagen till marken.
Denna offensiv har nu fullständigt miaslyCxcats på alla nuvudfiuontear oon
därmed är för det första det landaförrädiska fol kkomialsaar iatets "revolat Jor,
vigd till undergången,ocn för det andra innebår segern 1 dessa försv&raatrJ-
der f Jnländarnas seger J krdget mellan kinland ocn Ryssland.Jom vi tidigare
framhåll i t,anse vi för t roligt,att dea iannerheimska generaloffenai ven skallbörja under första veckan av mars.

Krigsoperationernas utveckling berättiga ett sådant antagande.-
samtidigt med den senaste veckans strider po huvudfronterna.har stridaverk-
samheten blossat krlxig 2 isolerade avdelningar. Den ena, ien röda J Verkaua,
har tvungita att kapitulera,.aen andra,den finländska i Kyrkalätt har t.v,
hållit sig trots harel päfrestning.Desa läge är emellertid föga avunavärt,då
den ej tidigare sökt aln aig igenom mot norr föe att na förening med huvud-styrkan
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on satujen tietojen multaan sangen arveluttavast 1 laskeutumassa.Varsin la-
mauttavasti on heihin vaikuttanut, että Saksa pani rauhanehtoniJnsa pykälän
Suomen puhdistamisessa venäläisestä sotaväestä ja punaisesta kaartista.Hyt
kun Ilman kansallisuusrajaa on muodostettu kansainvälisiä köyhälistön punai-
sia rykmenttejä,saattaa saksalaisille käydä loppuselvityksessä valkeaksi
erottaa,mitkä punaiset ovat suomalaisia ja mitkä venäläisiä,josta tietysti
voi olla seurauksena meidän punals Hiemme arveluttavia väärinkäsityksiä.Se,
että Polschevinlt kiiruhtivat suostumaan Saksan ehtoihin,oli myöskin meidän
punalslllemme valkea tappio,joten el ole ihmettelemistä,että hekin rupeavat
tuntemaan,kuinka piiri heidän ympärillään yhä enemmän ja pahaa ennustavammln
tiukentuu.

Asiat ovat jo kehittyneet sille kannalle,että yksinkertaiset"rintama-
soturitkin" pitävät jo taistelua menetettynä ja asemaansa ajan pitkään kes-
tämättömänä. Huolimatta Työmiehen ja Tiedonantojen valheelllslsta tiedois-
ta, jotka nekin ovat viime aikoina olleet tyystin vapaat kaikista voitonsa-
nomlsta,on jokainen punakaartilainen päässyt ymmärtämään,ettei heillä ole
mit än mahdollisuuksia saada Mannerheimin 'rintamaa, ollenkaan järkkymään.
Selvällä pelolla ja haluttomuudella heistä suuri osa hiljaisuudessa ajatte-
lee sitä hetkeä,jolloin hallituksemme saa järjestelytyönsä päätetyksi ja aiot
taa hyökkäyksensä; silloin syntyvät taistelut ovat tietenkin toista kuin

ne etuvartlokahakat,joiden uhreina punakaartilaiset ovat kaatuneet. Maanpet-
turien sanomalehdissä muuten selvästi näkyy,että «komissaanlt" ovat joutu-
massa yhä vakavampaan pulaan omassa lelrlssään.Porvarien haukkuminen on jou-
tunut Ikäänkuin syrjään ja niiden kirjoitusten sijan anastavat agltatsloni-
artikkellt oman joukon kllhoittamlse|:si ja vallankumouksellisen vauhdin yl-
läpitämiseksi .Hyt kun valta oa "kansalla"»vaatii tuo kansa kultaisen ajan
alkamista .Palkat täytyy korottaa.,kalkkl elinehdot täytyy saada samalle ta-
solle kuin ennen "porvareilla" ja kun siihen el voida p ästä,on seurauksena
suuri tyytymättömyys. Surullisen koomillista on nähdä sitä sanomalehti!:lrjal-
lua, jolla tuota kaikkea koetetv n sekä rrnhoktkä vHmentu:, .Kun vetää
Kun vertaa työväen mielialaa nyt kapinan alkupäiviin ja silloiseen touhuun
saattaa selvästi huomata,että kuplat rupeavat halkeamaan ja haaveet särky-
mään rautaisen todellisuuden kynsissä. Jos kysyisi mikä mahtaa nyt olla
helsinkiläisen työväen salaisin ajatus ja odotus,voisi suurestikaan erehty-
mättä sanoa:tolvo,että todella lailliset olot pian palaisivat,että Manner-
heim saapuisi.

25/2-13
¥ääriä rahoja

kuuluu nyt Ilmestyneen liikkeeseen.He ovat muuten samanlaisia kuin Suomen
Pankin setelit»mutta on niissä Kullervo Mannerin ja Jalo Kohosen allekir-joitukset.Yleisön ei pidä erehtyä ottamaan vastaan näitä tällaisia paino-
tuotteita, s lilanilila e 1 ole mitään arvoa eikä niistä v staa Suomen psnkx
Xi valtio.
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KAUHUTÖITÄ HYVINKÄÄLLÄ.

HelmlK.ia p. itiö 8,20 liialla saapui Ahjonhalllon Karta-
noon HyvlnKäällä (noin B laa. asemalta) neljä tuntematonta Kivää-
rillä assstettua miestaidoilla oli punaisen nauhat lahlssa Ja Jot-
Ka ilmoittivat tulleensa hahemaan Kartanon isännöitsijää,herra
Martin Ollnla KuulusteltavaKsi Kansliaan HyvlnKäälle. Kun mlKään
vastarinta el luonnollisesti tullut KysymyKseen seurasi agronoomi
Olin miehiä,Koetattuaan rauhoittaa vaimoansa,JoKa oli vielä sangen
helKKona Kahdehsan päivää alhaisemmin tapahtuneen synnytyKssn vuoKsl
Kun herra Olin ai koko yöhön Kuulunut tulevaKsi taKalsln,manivät
Kartan^KusKi Ja vouti seuraavana aamuna HyvlnKäälle ottamaan sel-
Koa asiasta Ja tuomaan Hra Olin Kotiin, Jos hänet laahattaisiin va-
paahslo Noin Kllomeetrln päässä Kartanosta tapasivat he KultenKln
hra Ollnin ruumiina lumessa,noin metrin verran syrjässä ajotiestä.
Lähemmin ruumista tarhaststtaessa huomattiin,että Olin oli surmattu
Kahdella lauhauKsella,Joista toinen oli sattunut vasempaan ohimoon
tunheutuen aivoihin Ja toinen öiKeaan Käsivarteen sehä rintahehään.
Koho taharalvo oli murshattu niin että aivot näKylvät. OllKo tämä
ishemällä Kiväärin perällä vai ollvatho Kuulat olleet räjähtäviä,
sitä eivät mainitut henhilöt pystyneet ratKalsemaan. Ilmoitettuaan
punalsenhaartln Kansliaan tapahtumasta,salvat he luvan Viedä ruumiin
Kotiin. KotlmatKalla Kohtaslvat he pari punahaartllalsta,JotKa oli-
vat tuomassa ruumista HyvlnKäälle,»mutta JotKa sitten nähtyään Kans-
lian Kirjallisen luvan,KultenKln lopuhsi luovuttivat ruumiin heillä
Kotiin vlstäväKsi. Kun murhattui vaatteet tämän JälKeen tarhastettlln
huomattiin vainajan Kellon,sormuKsen Ja ISPUQS lompahon Kadonneen»

Samahä yönä murhattiin palKKahuntalalsten tietämän
nuhaan HyvlnKäällä KalKKlaan ? henKllöä,Joista toistaissKsi voidaan
mainita Kauppias Teräsvuori,asemamiehet Tamminen Ja Hslno,huvllan-
omlstaja Helniö Ja rouva Juhola . Mlnhäänlalsta tutKlmusta näiden
KauhunteKojen Johdosta el ole vielä yrltettyhään toimeenpanna.



Berlin 25.02.1918 kl. 9.30 e.m.

Wolmar togs efter en kort kamp. 300 fångar»ansenliga mängder rul-
lande materiel .Endast fienden led förlus ter. I Wolmar och v/enden be-
folknirgens fröjd ofver befrielsen stor och uppriktig.Dess lage

hade varit olidligt.Ännu i sista ögonblicket blefvo 100 ansedda bor-
gare i Wolmar arresterade.En ael fördes till skogen och nedsköts,
bl. a.en 62- år ig fm. Nejderna kring Wolmar fullständigt utplundrade
ocn ännu i gär anlades mordbrand.De tyska trupperna framtränga 1

ilmarscher och under 18 gr,köld pä snöfyllda vägar samt kunde endast
ofullständigt provienteras ,men de besjälas af en vilja att komma sina
beträngda medmänniskor till undsättning .Hela bataljoner uppollia

sin nattro för att öppna de snöfyllda vägarna,
Stockholm. A _ . .

Dö ryska krigssköpp@ii i SvoalDorgs lisunii éL© söiiast© dagarna infrusit»
Då de röda befara Tammerfors och Ylborgs fall »da de röda kringgärdat
dessa städer med tagg trådsstängsel och löpgrafvar .Genom svensk medling

nar på Åland dels mellan vita gardet och ryssarna »dels mellan ryssarna
och ortsbefokningen träffats öfverenskommelse angående Alands utrym-
mande.

Vasa. o

Finska Generalkvartermästaren telegraferar om ytterligare framgångs-

rika s trider mot de röda,
Stocknol tn.

Enligt Stockholms Dagblad traffa de nvita i Finland åtgärder for att
cemera Tammerfors pcd närma sig de rödas liuf vudkvarter i R1 ihimäki.
Första kammaren antog utan diskussion regeringspropositionerna angående
Ålandsöarna samt angående öfversändandet af bevakningsmanskap och
beviljandet af medel för ändamålet. Andra kammaren antog efter oppo-
sition från vänstersoeiååistemas sida den förstnämnda propostionen med

131 röster mot 15, den senare utan omröstning.
Bem

Enligt meddelanden i pariser tidningar koncentrera ryssarna sina styrkor
i Wi te b sk. General Brukevitsch nar utnämnts till öfverbefäinafvare ,

I petrograd emotses politisk kris.De sovialrevolutionära nafva skärpt
sin opposition mot rådsregeringen.Uppgifterna från flottan blifva
allt mera oroväckande»enär den anarkistiska rörelsen vinner allt
större terräng, Matroserna yrka på Dybenkos afgång,Fruktan lor anarkister~
na är stor 1 Petrograd,På gatorna nör man folk uttala förhoppningen
att tyskarna mätte bringa räddning.Befolkningen är trött vid revolo-
tlonen samt lider under oordningarna och de usla ekonomiska lörhailan-
dena.Reu ter meddelar från Petrograd att medlemmaitna af den eggelska
kolonin i anledning af tyskarnas frammarsch mot petrograd befinna
sig i stor ängslan samt önska fortast möjligt lämna staden, Alla brit-
tiska unaersåtar i värnepliktsåldem »hvilka hittills varit befriade
från militärtjänt hafva fått order att göra sig re sfärdiga inom 6
timmar.öfriga brittiska undersåtar ha uppmanats att ofortöfvadt lämna
Petrograd,

Berlin 2>!-/2.18.
I Estland ha tyskarna öfverallt mottagits af befolkningen mäd glädje-
betygelser och på enstaka platser underträggande fienden anländt till
Reval,Walk antogs den 22/2. af en husarskvadron,som räddade staden
från att blifva nedbränd.looo fångar togs och 600 ryska och österri-
kiska krigsfångar.Mindre truppafdelningar framträngde i går till
Os trow. Sachsiska trupper gjorde i Barblnovo 1000 fångar. Utgåade från
Minsk besattes Bersow.Äfven de till Ukrainas undsättning dirigerade
truppdelarna ha ppererat med åsyftadt resulta t. Tyska trupper ha
madzzlarryzkaztrappar inträngt i isnorost,På bangåtden i Schep-
ietosvka anhölls ett tåg med storryska trupper »hvilka afväpnades.

Helsingfors 2tt-/2.18 på af z tonen.Enl ig t meddelade från autoratlvt
håll skall ryska regeringen 1 dag hafm med 115 röster mot 82 godkänt
det tyska frdesfär slaget.
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27.0 2.1918: )g y g I H T SKR I q ET.
1 föregående aatikei antogo vi'" att kulmin af fienden» offensiv var öfverskri

lat ooh att sltuationen mognat för ett genera lanfbll från don aannorhelmskn sidan
jrrädamas rapporter från da tre senaste dagarna visa äfrm »trots krampaktig»

ÖTBÖ* ett Håll» tonen uppe,att de finländske truppernas präsaning tilltagit längs
öist fronten* Som yl tidigare framhållit »satte fienden under aln offensiv l hufvuc-
nfailet l väster mellan Fllppula oah Kusten.Af allt att döma var afoikten att
a 4!.tidigt bryta Igenom vid Puovesi mot nordväst ooh på linjen KerlXarvla»fluodo»
leml mot nordost t sålunda drtfva upp finlindarnas högra flygel ooh därpå föra
ram anfallet 1 ryggen på Fllppula »t äilnUt *-;en,måhända t.o*m*på Haapamäkl positi-
nen.Betydande »tyrkor hade därför koncentrerat» till dessa front tafsaitt. P&mark
el» Lavia togoe af fl»nä©n,men radan vsr d&t oakaå slut md hems framgående» So»
1 fenao onde höllo finländarna vägkmitpunkten Knnkanjrfii.Oefc redan den sö febr.var
1 tua t lonen oaKastsd.r» finländska trupperna glngo till anfHll vid KsrlKarvla.Pån
ark oah Lavla.Oah följande dng hade striderna uteträokts till klsttinsn ooh Kal-
lokobkl på östra stranden af Kyrösjärvl,mittemot Ikalls köping.Tonen 1 förxädsr-
*» rapporter slår plötsligt oat.Da berätta att röda gardet här är synnerligen svagt
i yt» da senaste hjälpsändningarna) ooh erkänna 1 förbigående reträtt vid PåmarK*
om vl upprepade gånger betonat hor fienden försökt göra Tirors till nufvudstcdje
iinkt för sin front. Hela trakten har befäst» med stor omsorg.Rufvudstyrka.n har Kon
entrerata där ooh Fllppula fronten har såväl i fienden» krigsföring som i hans
PTportar Intagit första platsen,kud all tydlighet har framgått »att han väntar
Rl lerheiias afgörande »töt här.- vi våga emellertid anmäla en »frikänd» uppfatt*
ing. fiendens ooh förrädarnas strategetinKa ställning är uppbyggd pä jamvägatlln-
sii WlborgHßiihlmäKl, liksom finlänäimsrik på linjen Ha»paanKl-Plek»Ätaäki-Elisenvaa
s»I den fientliga ställningen bildar ?; for» positionen en uti c par» mott norr, som
I omgiven af de finländska trupperna i on visserligen vid,ha ifoirkelbågs•Att gö~
l an s*dan uti c par© till en huvud»tällning,dlt oproportionerligt stora kräftor
»ndas,är,så viöt vi kunnat s»,»tt groft f ?•- vi tro att följderna af »n sådan
ilbedöm-iagr af lägot ej kunna låta vänts. >■■■ alg alltför lönge. Födan »ens.»to vooKa
1»» de »ig den fientliga styrkan kring wlborg alltför svag för att drlfva flnlän-
»rna tillbaka t.iil ruoksenEtäliningen.Da karelska kårarna ryokte tvärtom fram
111 Kavantoaarl »med förtrupperna and» till Tall efter att ha krossat flendena an
ill.-Mod Innevorsnde ingång har Mr finländarna» verksamhet betydligt ö~
»ts pä linjen »t 1 fli-F 11 n*- diffjftnffiKiwMrförrädarna rapportera om fla
indaks trupp-konoontratloner bl.a.vid Syäms ooh Savltalp»le»-Strider har stått vid
Leais.vaatar oa wlllraanstrand.utan att fienden Kunnat berätta o» framgftngar.LlKa
S vid Lusl,norr om laanuftKl»söder XIeni» på »jälfva järnvägslinjen

ha finländsks ströfkåren dykt upp.Oah genom »ogom. vid Kuhmalahti den p,a f»br,
fter röda garderna från t: hus ooh Piihlaäkl har finländarna tryggat »in högra
ont på detta frontafsnltt.- Sévldt vi kur na finna »skall Nannerhalias huvudstöt oj
Is riktas mot T; fora »utan mot, järnvägslinjen Iborg oon da senaste da

r*mna röda rapporter synas ga skäl för antagandet af att samtidigt dubbelt
flankangrepp,vid ooh åot Bjömoborg.tTt för»» offensiven på»bilr bl »a.

andens t: fora-position fullständigt värdelös ooh det är ej uteslutet,att han u-
m vidare utrymmer den.Det fö w'mete resultatet af ett sådant insatt anfall voro
imllert ld,att den jämvägollnj»,»oiaai utgör ryggraden i fiendens strategiska ställ
ng»blefv« afckuren och hnns »tyrkor sprängda åtskiljs,Ouh därmed vore hela fält
iget afgjort,- Medan på hufvudfrontarna konturerna dragas upp kring Kring da af-
>rande operat lon»ma,har den isolerade Kyrkslött» Kåren utfört en glänsande pr»«
at lon,ht t par dagar efter dan tidigare s ull diade segerrika striden vid Svidja,

»lg Sjundaåkåren (omkring 160 i,«n) med Kyrkalättskåren «(om*r,6oo mnn) 1
TOslätt.Don förenade kårea tog ställning vid Sigurdsgård på Humaljärvls västrarand,En framskjuten ftfdalnlng «tod vid inreddas till lasarett*andens afslgt var att krossa kåren på stållat.Röda gardena från Karl»»Lojo,slb-
a.fl.sa,..aandrogos ooh från Hifors anlände ayaket betydande styrkor samt vapen
•a.art lllerl.Dort fil febr.börjad» strlden.o» följande da ga ma växte den oavlåt*i styrka.På »endngen haöe fienden ftt sitt artilleri framfört ooh ett regaJU

forts.
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rätt bojäbardemang vidtog från tro håll.Genom att antänd* eldar på olika stallon
lyckades emellertid finländarna i början vilseleda det fientliga artilleriet#
Måndagen den s 5 febr#sköto emellertid da fientliga artilleristerna slutligen
in sig.Ooh finländarna» ställning vid Sigurd» blef ohållbar,då de utoa gevär
blott förfogade öfver en Kulspruta.Förrädarna trodde,att Kyrkslätt kåren »Kulle
förinta» på stället.Kåren» befall beslöt emellertid en utbrytning# Se dan förrå-
a*n antänt»,satte »ig kåren i rörelse österut öfver Hutaaljärvl#Så sklokllgt före-
tog» afiaar»ohen,att fienden ingenting märkte,utan oförtrutet fortsatte beskjut-
»ingen af det utrymda Sigurds.Wid pas» 8 tiden på natten passerade kåren järnväg»
Linjen söder om Masaby varvid 7 rödgardistposter nedskötos.Härvld sårades två
finländare,! trakten af Hongsby svängde kåren söderut och ankom deng6k1,7f#m#
till Friggesby uttröttad af den forceras*® marschen#TJnder tiden fortsatte de röda
troget boskjutningen af det tam* Sigurds ooh först den s 8 febr#på dagen vågade de
»ig fram för att firma att fågeln utflugit.Belägringen af Sigurd.» hade sålunda
aisslyokat ».Under hela belägringen förlorade finländarna 30-40 man döda ooh så-
rade# Förrådamsö förluster voro mångdubbelt större dels genom finländarnas verk-

ligt träffsäkra eld,dels geuori oredan inom deras egna led.Så t.ex.sköto vid
särskilda tillfällen rödgardister varandra.- Trots den glänsande utbrytningen

rar emellertid Kyrkslättskåren» läge förtvivlat#Den fortsatte marschen norr mot
>orKka la. Se dan fienden ko-mait under fund med läget,kastade han en afdelning fram
1 iimarsoh från väster för att afskära finländarnas r eträttväg.öenom svenska be-
i töiium skiokningen erbjöds medling för att förhindra ett upprepande af morden 1
tiorgåtrakten.Den 87 fsbr.pa e.m» Ingår un d®rrät toise,att medlingen antagits af var
Jora parten#
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Puts. k ila by J Asixxala blev söndag xv; 11 24/2 Intagen av de vita.
De röda drogo sig undan mot Lahti.

No 1n 3000 virolaista hullgaania on saapunut Helsinxiin,Joasa hei-
dät on majoitettu kaiiaaxoululJ.it; y.m.Helalngin aaduilla onkin saattanut
nähdä runsaasaa määrässä kotimaJsisuJ n punaisia hurjeapia naaaaoja.iljlox-
ka 11 la on erlttfein räiketit punaiset, j* aell inen ilmlö,että ciiehella on
venölsinen aineli,aJvililaiCkJ»punainen merkxl Ja auomalainen tal virolai-
nen kiell Ja xJroua,ei oie tåällfi nykylaJn harvlnaJnen,

Ingen "Kurra tfö naa“ denna gång.
På ryska över oefa inavaren Kry 1«nxos 10 1 e graflaxa anhållan om inställande
av atraffexnelit ionen svarade den tyska krigaledniugen den 24/2. knllict
10: de punkten Ide tyska fredsvillkoren av den 21 febr. bör fredsfördraget
undertecknas inom tre dagar efter det .Rysslands delegerade anlänt till
Brest Litovax.Tlll d s» undertecknandet axett fortsattes den tysk*, frein-
marschen 1 varje fall inom ramen av de tyska fre iavi likören,vilka avse
i i niands,Sst3ande,Llflands och Ukrainas oeskydd.

Hoffman.



N:o 10c. HALLITUKSEN VAKINAISET JOUKOT. .:ia .1 yleinen fr-nai iar. julistaa
Pohjanmaan vapautta rajäätävät miehet ovat Ilomielin täyttäneet velvolli-
suutensa isänmaataan koht s-m Ja urheasti uhranneet elämiänää sankari 1 i ppuj«n
alla. Pohjanmaa on vapautettu.Karjalan ja lavon urheat vapaustaistelijat
ovat horjumattomalla miehuudella erittäin vaikeissa oloauhteiaaa säilyttä-
ne t Suomen kunnian vihollisen joustoja väet aan. Muu osa maasta on menehty-
mälalllääii punaisten veriseen mielivaltaan ja odottaa joka hetki apua.myös-kin niiltä alueilta pyrkii suuria joukkoja urhoollisia Miehiä IJittvm. ■>-n
auojelusjou ...o luimme. 24

Kootakseen kalkki nämä palavan laänmaanraKkauden elähyttumät miehet
yhteen antaakseen joukoille lujan sotilaallisen yhteyden,tullaan kantajou-
koiksi,jolde ympärille auoj eln»£iffincBt kunnat ryhiaittyvät,muodostaim an muu-
tamia palkka joukkoja.Täten saavat suojeluskunnat myöskin aikaa hoitaa omis.
asioi taan,sotatoimien alita kärsimättä.Sukin palkkajoUkto sijoitetaan mää-
rätylle paikkakunnalle ollakseen käytettävänä siellä missä eitä kulloinkin
tarvitaan.

Savolaiset.
luuri asia on kysymyksessä•suomen vapaus,Jsäiuaaan tulevaisuus,las-

temme onni on nyt teidän käsissänne.Keho itämme kalkkia kuntia paneman
kyläkapulan liikkeelle Merkitsemään miehet luetteloihin ja ilmoittamaan
esikunnan yleiseen kanall aan,kuinka monta miestä kustakin kunnasta tahtoo
Käydä isänsä j; Ikla,uhraamaan kaikkensa kalliin isä»maansa puolesta. Aika ei
oleta,-'itä tehdä voitaan,se on tehtävä jo tänään.

Kuopiossa helmikuun 14 p. 1913.Kuopio 14 .02.1918
Esikunnan yleinen kanslia
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Huvudstadens socialistiska tidningar nav?., le »enaste dagarna återgivit at C
fr- n Vlborg ingånget meddelande att »'aerrarne"i Kymmene A.B.aKUlle hava
god.<«nt de av »ruetarne fnoftlUAl graven samt lovat erkänna 4*l • *k.
folKKom Jsariatet säaoa rinlanda lagliga styrelse och underka»ta sig dess
förfoganden. Jnllgt vad vi erfarit,insxrsnxer sJg emellertid den föregivna
und rkastelsen dört 111, att ett antal av bolagets tiånstei*«än under i ritrycg av
det på bolagets fabriksområden etablerade skråcväldet låtit föriaé sig att
avgiva förbindelse att " trlvJUigt" upptaga arbetet under "kontroll" av
s.K.folJckOffflåi .i sar 1 atet samt att,om emellertid någon av deras åt gärdet
befunnea misstank!ig,för dunsarna ansvara inför revolut Jonacio >utcl.

lorts.
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Skräckväldet nar yttSit alg bl» a sdlunda,att disponenten i voixxa bruk
Horman, verKmä at htena Poutlalnen oon liren saiat pollsxonstapeln iSlor nta
vilka Jämte andre, personer blivit häktade»under upprörande omatändi dieter
..rr , t ,

r*-;.’ter derti a 3Ju avg!* de. ocn pi, • ;; • dri ffadea
J närheten av Harju station. Sedermera förbjödos bolagets samtliga ph orten
bosatta led&nde personer ocn tjänstemän av finländskt unders åtastcap av
beväpnade rödgardist patruller att lämna sina oostlider ocn att mottaga
besök, Telefonerna hade redan upphört att fungera.Sedan de röda aaraanxftllat
tjänsteni! men ocn överrumplat len aed yrkandet att avgiva ovannämnda för-
bind 3se,vägrades dem brutalt tillfälle att alnaras sJnsemella* Överläggs,,
och på deras fr r g vad följderna bl«ve,om förbintelaen icke avgäves. Ilarna-
des dem icice något svar.

Lydig Rerifei.
N.»ex.vet berätta,att till P:ourg anlänt en hopravaad bataljon av mat-

roser(och några officerare) Fr nn° Se va stopol • »Heapubllxa" "AndreJ Petro-
svannyl ** foltnvs* »dangut" m.fl.fartyg 1 HelsJngfora.Bataljonen drog ut
Krig mot w de tysxa rövares •den 1' Enligt bladet fans det 1 hone också
några finländska rödgardister.

CEBTR ALHAKXSRNA avveckla Jronfc.
Till S,vik,meddelas frän 3tockhola,att fredaunderhandl iugarna mellan

Centralmakterna ocn Rumänien på det slatn- aulaa enträgna yrxsn börjat.
I underhandlingarna deltaga YOQptffitxx v,Kuhlmen,C/.ernin ocn Ay resou.dan
v ntar ett snart avslutande av freden. Enligt samma källa meddelas 1 tys-
ka pråiasen is centralmakt erna, sedan de slutit fred med Rumänien, Ko, ma att
ge Gr axland 11 ett ultimatum oon avveckla hela Balkanfronten".



10d. LA ILLI | | Virkailijat
Jna.'aen. at la ScfinalJaTiö’ Ja keLTkitsa toimltusKunninsa on 40

asessori Otto A. Stppä n«n. Re iatraat tor nJa ekapeditöörin vir&aa noitaa
senaatin yl Jm. kopisti Saima Jakein. -tenaat »n kieleiiKä.vntäjän*- # pa irmtuo-
töidenholtujana ja ar* isronhcitäjana toimii lehtori O.Linnaaalmi.
Kansi Japääll i .könä on v» mtuomari H j .Honkanen.

v.at i QK.onttori.
Senaatti on ”,itä rännit Vaasan laän i n <cont torin toistaiseksi hoitam an

Suomen valtiokonttorin tehtäviä.

K jx .! eenva J helon a enauroiine n. Luo <e n ta savu li a,* joukkojen ylip allikko
on kieltänyt lähettusuate Kirjeitä ja sähkösanomia. niille pn UKa^unniilo
jotka ovat eteläpuolella taieteiurintamaa.Linjojen eteläpuolelta tnleväatakirjeenvaihtoa ta sensuroituan ainoastaan sähkösanomat.

HOlIL.V;PIIRU. Polij 010-Savon jn Kaj aanin sotilaani Jrl n pää 11J ukönä toi-
mii ratsumestari Malmi jfe hänen apula ,1 ennän luutnantti A. #.Kihl»röia.
HaJ■unta aJ j Itsee Kuoplon teolllauuskouiuila.



10e.
Taistelutietoja.

Kuovadftll* tekivät suuret v«juii&ls» joukot Ueljaik.l» p.hyökkä-
yksen, joka lyötiin takaisln.kyesät ir»n»Uivät paljon Kaatuneita ja haavot-
tunelta. Valkokaartilaiset ovat siellä,eversti W«tSE»rln johdolla valinneet
ta Ka isin sen alueen, joka hei mlk. 18 p. nuoran fasenluksen urhoudeetu nuo-
lisäät ta oli joutunut vinoili:!Hle. -Hän» Vasenius,joka oli ehtinyt hankkia
ttuellaan pelottoman ja urhokkaan aoturln minään Kaatui Vilppulan luona,

HUOLEN - Vilppulan rintamalla johti »riistä vaino is taa hyök-
käystä Pekkalan Kartanoa vastaan luutnantti Knanpi.joka haavo!ttunsanakln
piti johdon mnussaan. viholliselta vallattiin m.m. yksi tykki, V

XAVANTöAAHEN taistelua ta Kertoo iSavotur helmik.l6 p. että sitä
kesti K&Ksi päivää, Tykkituli oli ankara mol»sätin puolin. valkokaarljli saa -

vuttl loistavan voiton, Taistelussa Kaatui au m. 300 venäläistä. kapteeni
alhvon taitavalle johaoilta pitävät urheat karjalaiset hallussaan asemat vuolt-
een et »1 8 puololle rintamalla on Huumistaan haavoista Kuollut ylioi>-
pliae Holger pglmln,

MA?!TTHAH JUS Ta Umol tattiin Kuopioon helmiK. 18 p, että vaiKoi- o
»et ovat miehittäneet aseman je kirkonkylän. Hillosensalmc-ii taistelun jälkeen
oli Kouvolaan tuotu a Kuollutta ja 7© haavoittunutta punaista. Mikkelin
suojeluskunta valtasi Risti laessa venäläisten dynamllUivaruston yhteensä
■li?.000 Kg. Punakaarti oli myös nyrhinyt samalle Raunille, mutta oli Ben tuy-n
tynyt leuK.aueten vaihdon jaiheen peräytyä.

KUOPIONSA sai suojeluskunta ssalllksaen punaisilta aso Kivää-
riä ja 80,000 patruunaa. Ennen taistelua oli punaisilla ollut patruuna ja
30,000 Kpl. Valloituksen jälastä pääsi Kaupungista pahanemään huligaaneja
RytKylään,jossa he rupesivat mellastamaan. Lähetetty valkokaarti vangitsi g
riistoa*jotfea tuotiin Kuopioon.

hhoTSlK satamlOTA je ASi.MIi.TA lastataan tavaroita Juomaan ulno-
asiaan niille henkilöine, jollia on Luomen laillisen hallituksen armeijan
s s Hurman Hemsai.

Kaj annin val taatto.
on tehnyt päätöksen uhrata Kaikin voitavansa suomea vapaustaistelun nyviikiit.

Kuopion Maaherran Kehoitu» Nimiä ml ah 11i
Kuopion Maaherra on noudatettavaksi ju1K&lasul~ieuro avun määräyksen:

"Koska rttut*tl«T«rfcon.»-iliffijen j« < uinatAn johtojen vartioimista on jatkot-
tava, xsholtan tät e* asianomaisten sotainsinöörin «onko tai tse siihen teke-mästä pyynnössä teitä järjestämään puheena olevan vartioimisen.

KUOPIOSSA on kaanilla liikkuminen 9 i.p, ja e a.p, välillä sal-littu ainoastaan euoj nuskuntalalslll© ja lupallpun omistajille,
Viipurin Maaherran Virasto gn osittain siirretty Mikkeliin.

niPAALI.IK.OT
Kenraali Mannerheim on Savon rintaman toisen armeijan yllpääl-

Hkökslj-iimlttänyt kenraali Toll in ja hänen esikuntapäälllk ökaeen e -

versti ornrilchtln.
SUOMEN TJLKOA3IAINVALTIOBIHTKKKIN virkaa hoitua johtaja Samuli Sarlo,

LENNATINLAITOK3IE on Suomen valtio ottanut haltuunsa.
ILINTARPLITA, m.m, jauhoja ja sokeria on lähetetty rintaman taakseTanskasta,
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Båt t nUjöånt har wn vai frågat *igfvarför
lok» framryckt not Södra yinlandtaortafl, <l® snabbt o»h grundligt. ränsnt Uiditf

r. Uersta och norm d»i«r från båda ryssar och röda gardeiuDet a* ouoiiortid
nödvändigt att ta£a att par omständigheter 1 betraktande»då mti »Ökor hoåfcwMi
hånd»l«H»*mu

föret och fr»a.«t är ,*ct da ott Jiärkii«att gonontl kannerhai» vid krigarc-
ral«®rna» be gynnande ied briet på vapen*®» tillgängliga förråden - några tuvan
gavår oon ett ental kulsprutor - uadc blott aoäglvlt un någortlimda lUilstsii-
dig b.?v«pilÄg nt visaa »ydösterboitnlak* och karelsks »kyddtkårer*»oai likväl
»irkvSrdlgt nog lyok«de* ooh avväpna do rys'1:a i
et öre v dalan ni 1'to da t♦ j 'Crigcaom förvärvade» ytterlig-tre v- ,i ■ tusen gevär*

m tlot°i s.ui.vn1ut■:;.!• '>■'•>' ■■'*• -»vs i k .non»r»:>>*n vepciiförr&deA voro allt jbi.it
myokct ot i l lrLaklign*

wlrHro »»kand--*. -v< Ud-.rr mcc»kåp>2n trupp »som reder sig tillfraöar&llaii
de nog i m råal Igen oordnad strid isi fiende utan enhetlig ooh duglig l«d-
-nlagfhahöver laka a» ?,.ct*a6bhr i att verkligt fälttrg o.ed lucrohaa;

amnövrsr ooh *trider 6v*r ri v i dstrieiet front. S* gra voo&or» övning»tid sr
det s!lnlM~w,oo..* erfordra» iak -tt *4 väpna* ekara skall hinna förvandla»

till vad &éh 0 1 DU; EUHiTI i *». X* £r. . %f i '■» tv f ■■) n na trupp.
Dessutom g;-loe det *att iaprovis#** all» de inri ttniftgar,oöw en area i

fält har behov af; troa»* int sn^ntur#» jakvårå ».m.Stt oerhört orgsnieetlontar-
bet» aåste i en h*3»t utinan flnlands 1 talrika lokal» stri-
dar eegerriK» vita gnrosn au. ide V ring»» 1 aa t «Aiok*att <k* sunde verkställa

en »t orre framryoknlng utan att aUt Ing gen»»t brunte »önrter.her aftn»d*»aam
förgått '-edan uppror*tu börjn.- t *r t n*rli fö*b.nredelsetld.Man tmr t- Änee »idov
dal» organiserat ooh rustat »ig, do la »öfct överväldiga de bakom en» agna fron-
ter stående lokala fientlige »tyr*orn*.thid nen nennr» uppgiften beträffer,!!»
de vita lyckat» båttre i ne t de syna» na fullständigt infång t oon tillintet-
gjort de röda »tyr&or.ooi,. ■• rip It t ..il v .*an b» ko» fronten*Av aky&toätauM. i
sydligast» datan av Hg en c»2 lyeita • a förena «lg &ed HJhot»»
tiiipper*iiv)åia euurn trot* inrallgnot ooh bristfällig beväpning allt ännu hål*»
1» »ig kvar ottMp»#*Vt4 dan fl sän Up] (titt - orfwnisationen - be-träffar*
»å kan itan taga för givet»att de vita ooks g 1 avseende f den h* föret» g-1«

>v tttomordemtllg betyo-»lve år*ett v'*»eob vl»t«n är Hihjalpt»aamr
kulsprutor, kancmsr oeh armin it ioa b : < rikligt k > tillhnnda.Ooh då
vl nu »tå vid mitte» «f inbördeskrl?;sts t?ate veoka t toru» oen våga «nta«ttt 1
dos»a dagar betydande massor fli»mv:c.p,»om undergått 3ö-4 veckor» ibroerad. uthUif-
~in,förträffligt beväpnade redo att rycka I fslt..

ino.ii <ä:«näriöftttte fnamtidon - oiu ocsas knnvpast inom de närmast© Äågam*
torde man kunna vants stcrr» hän del»er*Allt *»om hitt. il» alett»har varit inled-
ning* Att «p* röda t soia endast genom aångöuubol öv»rankt ooh tnok var» mot«iåndnr-
na» a.arjunlt lon oterlst, lycka des besegra de mycket bristfälligt bov; m»d» ooh 1 ö»t

organiserade nyl»miska skyddskår» ma t sTuJ 1» ha den rlnfästo utsikt till fnua-
g>mg aot en talrik ooh väl ruatad mot»-* ftuiare*oia loko isaa
trupper böra nu?»» i avseende å nurterår och beväpning åtminstone kunna mäta
»lf K-äed sina wotstånd»*»; 1 avseende ?■ rtorallftk styrka öro d» den ofantligt

. överlägen»•
Ooh tlilfaliot är gyrmsamt»söder oi» Finekavlken framryoKt tyaknme,odrJr»

panlKon g*r framför att hrlngv. afröJonclot*d.v*»*
aegem.

Fort®.
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.
. .v,v-T.- taistormt ovat Kääntynoot F^Jladl-

Koslapa vcEälälffteii päämaja’ Corel.
.10- ja 1“ HlflUÄUä valmista*,

Ä»*f« taisto-

SuÄ otosta on pohjalaisissa^ttonytfotoin so-
sialistien c ovittelvytätytj sovinto, d taa tulla. Kysymytooorilänin isan-m
«nasE. x; ctturioii jä Kapinc itsoviöa Kanssa, varoi on noille? vaimiet utt a:vva. an-
kara rangaistun Ja Kansan tuomio* Manßorturi m iin, vilocrlscsiQtl pä-iYBKÄö&y®-
sä sanotaan, errä nyt aitoa. varailnadnjon talst-elu Suomesta, aito lopn tule
Kyn ymyKro en , crmantuln KqKq Suomin: Ja Vienan Eanrj ala ovat Talloitotot.

SfcniaEo cm. säilö itänyt Sotiolmainnllls Ja. pyytänyt näätä ptilalla
saapumaan HclsinKiln asioita. järjestämään, sillä "suomalaiset iacbsovat
KaiKKi omaiseen ja loilta cl suoda ilmaa, mitä tongittää. H

Venäläisten 42 armei jatonta on aitonut siirtyä pois Ylipurista pe-
läten Joutuvansa saarrinoKsiln.

Ruotsin Salli/tuÄaode on jätetty 62,000. ruoallalsen altlvi st in al-
le!ir jo1tuuma potit ioni, missä pyydetään Ruotsia virallisosti ryntymään
varastamaan Suomen tollltuKson jcuKKoja.

Suuri sato alainen laivasto on Eäärelissä ja venäläiset penäävät
t®rmcr < J a mahdollisesti onsi päivinä, jolloin pelätään syrrfty-

"laädffinäto iduoja puuttuu, trus-i
lähetys saapunut Taas s an, Käsittäen m. m. 45, tQQ Kivääriä. j



fria ord
j) Uppträdena å Kasaratorgat. Lma** J$ 32

a/dtn,l/3 föranlsdcios av an Jwnf ‘ tia meu röaagardet och Kds&ruen ln-
turnerade ryasar, som 9j ville ivstå trfyn sin- *;«vär och andra tillhörigheter
i Ka säraan.

hödagarastz i Tammerfors ttap,
liyistet h:>r Varit 1 gånges» itt eoaagardats Triors stad pä grund

ht förlpSxl andenas utvecKiing sett älg föranlåten flytta från T:fors,Detta
bsKräftae numera ctarah att bef ihave . *.• på denna front rys Ka övarsten uchwet-
sehlniKoff fredagen l/h flyttat cili Hi fors Jämto kbx* stort bagage,soa an-
tagligen utgör gt&toene tlllhorfavat^r.

Andam»loL hälgar meulen.
För eU fä ut llfcsn sller »Bördads anförvant ar frän härvarande

bårhus har man i några full fått ttll fe röda betala aoo mK. 1 lösen*
9å långt har man gått i öla p»ÄHiaic*M permIngehunger*



Yleinen asema.lIJ
Helsinki 27.11.1918

Viiniä ituun J3S p;nii saatiin Porista aeuraava tieto: suuret taiste-
lut ovat Käynnissä 10 Km. Kaupungista pohjoiseen,ankaraa tykkien paukkinaa Kuu-
luu kaupunkiin, punaisia pakenee sekä rintamalta että Kaupungista; punaiset ovat
pyytäneet apua Tampereelta, unitta sieltä vastattiin ettei miehistöä riitä Poriin
lähetettäväksi.

Tampereen pohjoispuolella tapahtuneet taistelut ovat Kääntyneet
punaisille ja venäläisille lopulliseksi häviöksi,koskapa venäläisten päämaja
(Sehiretschlkoff) nyt siirretään Helsinkiin ja Hllhimäell© valmistetaan ufctta rin-
tamaa. nähtävästi tulevat venäläiset Ja punaiset Jättämään Tampereen enuaaaättä
taistelutta»

Mannerheimin joukkojen järjestely 9 ja opetuehommat ovat nyt nuo-
ri! etu t ja varsinainen eteneminen on alkanut; joukot palavat innostuksesta Ja
taisteluun halusta- suorastaan riidellään hurmiasta pääihä taistelurintamalle.
Suurta suuttumusta on pohjalaisisea herättänyt vuotain sosialistien sovitte-
luyritys,sovinto el saa tulla kysymykseenkään isänmaanpatturien ja kapinoit-
sovlen Kanssa, vaan on hallia valmistettava ankara rankaistua j& u nct-n tuo-
mio.14annerheimin viimeisessä päiväkäskyssä sanotaan,että nyt sikaa varelnattnen
taistelu Suomesta )x eikä lepo tule kysymykseen ennenkuin koko Ouoai Ja Vie-
nan Karjala ovat valloitetut.

Sohi sko jfR on sähköttänyt Soheisännille dioinaan ja pyytänyt
häntä palkalla saapumaan Helsinkiin asioita järjestämään,silla “suomalaiset***
katsovat kalkki omakseen Ja kohta meille ai suoda ilmaa mitä hengittää*

Venal.4B armeijakunta on alkanut siirtyä pol« Viipurista peläten
J outuvunsa saarrokslin.

Buotsin hallitukselle on jätetty 62000 ruotsalaisen aktivistin
allekirjoittama petltloni,missä pyydetään luotsin virallisesti ryhtymään va-
rustamaan nuoreen hallituksen joukkoja.

Suuri saksalainen laivasto on Käävellseä J* vettä li*et pelxä-
vät sen. saapuvan tänne .-tr. huolilaasti or/r-J päivinä, jolloin pelätään syntyvän
laukausten vaihtoa.

Saksalaiset ovat knglarmln ■ .naalissa saavuttaneet suuren voiton
Englannin lalvas toöta|slähoaplä tietoja puuttuu*

Uusi »selähetys saapunut Vaasaan,käsittättß m.suttöOOO Kivääriä.
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Det geno-u två års krig ocn 3/4 års revolutionsperiod nedbrutna Ryssland
hr under boJschevljcre. ;iwentati r-icat 1 fullständigaste fot fa 1 1. Den upplösta
arweena spillror draga fram genom rlitet,lydande ingen makt.

SILLSJPÄMDjSX PÅ JÄRRVÄGAitajfi är förfärligt. doldaterna betala ej for bil-
jetter, alå ut vagnarnas fönster ocn dörrar,fylla alla afdelnlngar ocn korri-
dorer, så att ingen al inner ut eller in på dygntal, Un järnvägsresa år före-
nad med 11fafara.De få civil» passagerarn© ocn »tationepers on»len terrori-
aeraa, godavagnarna plundra 8,rsparat ionsverkatåderna stön ;as af brist po kol
ocn arbetare,sok jagat oort sina arbetsledare ocn ajålfva på grund af Itn
3 Jfs iftdelabriat 1- mna verkstäderna,! nda riket rasar alle» Krig mot alla,
tog ined K.oJ ocn pch ii f »medel undgå plundring blott om de åtfölj au af starka
mliitärkommandon. I norra Ryssland råder Hunger snöd, då spanad! en loke no.,mer
från södern.Postförbindelsen är utusel,telegrammen befordrac vanligtvis med
posten.

I HDUSTSI J 3 är totalt ruinerad sedan affäraledning ocn ingeniorer undant—-
trängts samt fabrikerna skotas af arbetarnas komltaer, penningeclrkulat Jonen
mphort genom bankernas stängning ocn fabri&ationen af krigs material upphört
Da rörelsekapital,ledning ocn råmaterial saknas.»tångs» faorluerrm ocn
miljoner arbetare bli pröalöas med enda utslit att uppehålla Ilfvet .enom
tjänat J dt t högt aflönade/ röda graet. Dä ingenting producera a,bUr v&ru-
brläten förfärande ocn priserna st i ,;,:i svindlande.

JORDHSITTHJHöayRÄCtAH äi S kaotiskt läge. bönderna, hr- "vs. pl undrat alle.
större eceridoriur*' på »Tcanmål och Inventarier,förjagat eller Adat rodsegar-
ns och delvis bränt herregård? rritt.Rådareger i ngen n?-r utguvut er. lag om
jor n ---rt s f •-1 i c ru? 3ioer j ng; blott den soi.. »jälf ned bin familj bebrukar jorden,
hPT till des» utnyttjande, men lagens detaljer are oj utarbetade och
bondarm strida nu siålfrådigt om delningen. Armens och den norra rayonens
provi«ntering är 1 honplcet tillstånd. Alla instanser förfara efter godttycl
Pond rrm af sto. ej frivilligt aiu spåniatl mot pengar,för hvilka de ej kunna
köpa ?ndrr- varor,och endast röds. gardfet* akonlagslö»» atraffexpedltJoner
kunna tvinga fram säden.-

Ports,



11 y Håclsregeringens FINANSPOLITIK Hör nedbrutit allt ekonomlakt system
utan att sätta annat i a t allat .Alla aktiekapital och alla statslån äro an-
nullerad»,hvar Igenom k rad i t inrättnlngarna,3o® balansera på dessa värdepapper
fullkomligt ruineras.l anledning af tjänstamannasfcrejken stå alla privatban-
ker,hviixa sammanslagits mekaniskt med riksbankeu.och denna mäktar blott mod
en ringa del af sina uppgifter.- All fast egendom i städerna Har förklarats
vara statens och stadsgårdarnas hyror indragas till statsverk©t.oårdsägarne
äro således också ruinerade,man statsverket har ännu el ordnat frågan 00 hy-
rorna & utdebiter»nde,så att ingen betalar, I anledning af att alla förmögna
personer och företag ruineras,inflyter ingenting af kapitalskatten,skatten på
större inkomster och ao otaliga andra skatter,aom dekreterats. Kådsragoringen
trycker dagligen sedlar för 80 miljoner rubel för sta teutgifterna,blund hvilka
arbetslönerna vid af staten Igångsätta ,för det mesta improduktivt arhatandd
fabriker utgöra en stor del, man detta hinner sj tlll.hvarför an del af ae.fiir-
dlgtryckta obligationerna för frlhetslånet utsläpps© aom aodslmynthan bli#
dade. publiken,män och kvinnor»förgagas från ämbeten,skolor,fkndnatri,handel och

CLrml m.m. öfvargår till kroppsarbete som tldningsförsäljare,onoakottare,
barars och transportarbetare m.m.-

TJST aAKITABA TILLöTÄEDKT är fruktans värd t; hungertyfus härjar och pes-
ten drar radan fram utmed Volga och kan ej tnjdae*

Om IKRS OKDHIHö kan ej taia&,uå eaväpnau© banditoanä. röfva och mörda
1 hala landet, personlig oantastlighet,försami inga-,förenings-, och ordets
frihet äro nedtrampade, och medborgarna tniviuf- i två k losser, uot närakande
proletariatet,hvars "sosial Istlska fädernesland" nu förklara c vuru i fara,
samt alla andra invånare, soa nu hotas med tvångsarbeten.

Endast en oas i det stora rik©t finnes, där lugn och. Jämförelse-
vis välstånd råder. De x» kubanska kosackernas områao 1 norm Kaukasien nål-
ler ännu bol schsvikerna stången. Ukraina var unaer radans regering ett för - sc
h&liandevls lyckligt 3 ana, men numera råde* oär samma ©läna a, sedan Inbördes»
krlget och bolschevlkerm s *c.*?vr gått fram öl var s tacl och luno.-

Det är mot dylika : 2»; .ir. 1 idspera.. -ig tivvl gå 1 Finland,om fanat&t&H
och inkompentanta teoretiker under ista t trydt nerifrån långe fl dekretera.
Mycket, af den fasans falla "rysk., frihetoa* hfvn vi redan fått pröfvu på, aen»

ens i Kyss land öar det fria ord© t förtroaput a, som nu i Finland,! Putors-
öurg utkomna borgerligs tian ingår,aom .r fv.. cn vics frihet till Kr* i tik, In-
drag&3,men utkomma på nytt Xg..n,

HÖRD hASCKg BKQhÅ TI c.et frihet stryck, soa nu råder hos o»»f
Det faller på sin egen oaöJi.i£h..t,m«h uat fuilor förr,oll ull» väiuior af leg
och frihet känna elg som en Dun och foren sin rått.
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02.03.1918 Fri; rlgat.

Ds nya fredsunderhandlingarna mollan Ryssland och centralmaktorna
synas leks haft ett fullt gynsamt förlopp. I att telegram den 1 mars förmo-
da Lenin förber«dels3Vls,att unaarhandlingarna avbrutits.huruvida hans upp-
gifter för en gångs skull tyålla streck är ännu för tidigt att avgöra.hedan
då Prburga försvarskommitté »trots .)molnas telegrafiska godkännande av d«
tyska fredsvillkoren,uppmankaas till strid,främhöllo vi att möjligheter för
att faktiskt fr4dstillstånd amallartid voro myckat små,ävan i det faiajatt
telegationen 1 Brest bekvämade sig att rita namn under aktstycket.

iin av ömmaste punKterna för umolna 1 Tysklands ultimatum var fordran
på avståndet av Krigen mot Finland och UKraina. Detta framglcK bl.a.ur ett
tal av Len in omftaelb«rt efter offentliggörandet. Ifall Snoina fogade sig
1 detta vllkor,lcKs blott 1 ord,utan åven i handllng,vore dst likgiltigt

m«d den bolschevitiska revolutionens absoluta bankrutt, öom förut betonat
utgör den "sociala revolutionens" våldsamma genomdrivande i alla Under en
av Kännpunkterna i bolsohevlnotans sådant som t 3ik unuorlas
vid första stagat i de nya grannstalarna, skull© uen knappast kunna bära.
Yl erinra 1 sammanhanget om det tyska högkvarterets svar på kryleakoo an-
hållan om vapenstlllastond: krigsoperationerna måste fortsättas oi.a.för
att rödda Finland.- Det är med odelad tUlfradstuilalse man konstaterar

att historiens hemesis åatligen dracuar det ryska öart»rVälde t mod aix tyngd.
Ost låg 1 Rysslands natur att dst svarta barbariet ersättas med ett nytt,
dst boiachsvltisKii, och att usn stora ryska trusaain ej sns nu, 1 dödsvand*?
aluppltt;/dragst av lurs. Bland det mest farsartads är onekligen ömolnaa lr-
riga krigsförberedelser,avbrutna olott av Jämmarropen ovsr att paniken i
den ärorika armen är så sällsynt au vän.

Dst flnlä ndsa. xalat gör .under tiden £i 1 1 oäs ta
för af, t öeltåfSTT färsen. 'Uf "usF viutliga ned sr tag o t ryc kar ~das tT~
■mara braskahtfé ” bli prokiärn tionerna, Ju härdars striderna,dass mindre de
stupade rödgardisternas antal.Blott när den Tokolaka hungersnöden bsröraa
förefaller tonen an smula catt.fst är xnt* ändå fullt så lätt att reformera
när all t kommer omkring. Framförailt Ihce ute andra sådana dar gamla lag
som t.ax, att maten utgör r,n ivu födan.Mitt 3 al 'i t berätta, emellertid föga
rädarbl aöen,at t en vänster eociu) is t 1 svenska :■ iksdagen bar ört ciot opropor-
tionerligt större antal lätt ptxny. c.a ruc.r-arclßtar »oproportioarllgt i för-
hållande till de ttxat* flnl nidbi-u trupf rrih.u förlust ernoter socialistan
gjorde ann»;r# allt för att förevar» förrädarko . aarlaiei.Öl att partisk»
till herrar rvlnhuvudtlsters ferrt-u. var mn åtminstone leka.Huru går detta
1 hop? Och B*n får ann nörM J r,v>ka blad) att förrädare Slrola nnhul.tit
om de rikssvenske rocicjt tet-ro -r i0ii.;...-, Do t .;.r Ju ett högst mirKVärdlgt r»
'esul tat fcv de* stora segrarna.

Få tal om Tysklands ul t-imatum fällde henin det Klassiska uttrycket
»arketung fred". Med tanke fö.rräcarsom;'.i.-.sari--tots Krior,kunde ma t aga g

ärKotjock lögn. Annars a- - hrf.uv; nr härom natten tm. hugsvalats med uröia-
mrn.att hon var Nikolaj löftec pyturn.Ocfe nar han vaknade kände han en
stark längtan att abdlktore och coaUtt sig aå längt österut som möjligt.

. M
Till en slöt an liten episod* rörrädar-oladen ha Idlslat påståendet

ett Oeterrike-Ungern har avs tånd från Tykslanda krig ned Ryssland. I en av
de senaste tyska rapor torna läsesrllorr om Fruth har österrlklsk-ungeraka
trupper på »sr brsdfront inryckt 1 Ukraina."

hasta gång återvände vi till oen finländska krigsskådeplatsen

2/3.18



N:o 13b. Isänmaanpetturien viime yritys. HO
Viime lauantai-litana jakoi Tietonantolehtl suurenmoiseti sähkösanoman

jossa ilmoitettiin Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen siitä,mitä
jää Suomelle ja mitä venäjälle nyt,kun "ero" on tapahtunut. Koska tuon so-
pimuksen sisäi.tö lienee yleisölle jo tunnettuamme haaskaa tilaa sen selos-
tamiseen, vaan lausumme sen johdosta vaan sen,mikä on jokaise le lainkuuli-
aiselle Itsestään selvää.

Silliä isänmaanpeftnriryhmällä,joka suonenvedontapalsesti kamppailee
suojellakseen venäläisten lainaamilla aseilla vähäistä m a-aluettaan,el ole
tietysti minkäänlaista oikeutta tehdä minkäänlaisia sopimuksia Suomen kan-
san nimessä minnekään päin.,vaan kuuluu se oikeus lailliselle eduskunnalle
ja hallitukselle. Ja sen jälkee kun Venäjä on Julistanut sodan Suomelle lä-
hettäen punaisia hylkiöitään taistelemaan tasavallan joukkoja vastaan,on
Suomella täysi oikeus ja velvollisuus suunnitella ehtonsa niiden tuloksien
mukaan,jolta tästä sodasta on.Ja sanottakoon suoraan,ettei, niillä kymmenillä
tuhansilla kansalaisina,jotka nyt käyvär taistelua Isänmaansa vapauttamisen
puolesta,ole ollenkaan aikomus tyytyä isänmaanpetturien rankaisemiseen ja m
maamme puhdistamiseen tartunta-aineista,vaan ulottuvat vaatimukset ja sota-
toimensa pitemmälle. Jokainen heistä tietää että nyt,kun Suomikin tosiasi-
allisesti on saatettu' maailmansodan piiri in,el ole ennen levättävä,ennen-
kuin koko heimomme alue on saatettu Suomen tasavallan piiriin kuuluvaksi.
Rajantäkäinen Karjala ja Kuolan niemimaa on nyt Suomeen liitettävä, jos mie-
li tehdä maastamme valtio, jolla on ma.ääntietee Uinen ja kansantiet eellinen
eheys turvanaan ja tulevaa merkityksensä takeena, ja tästä asiasta lausuvat
alkusanat meidän aseemme,sekä loppusanat eduskunta ja yleinen rauhankonferen
sl. Surkealla tavalla erehtyvät' Buomalalsfefen mielipiteestä ne petturit,
jotka luulevat saavuttaneensa diplomaattisen voiton sillä,että ominpäin
vastuuttomasti menevät tekemään tällaisista asioista sopimuksia Venäjän hau-
dan partaalla horjuvan roskavalian kanssa. Suomen heimon ruumista ei enää
leikata keskeltä kahtia,vaan parannetaan päinvastoin entinenkin vuosisatain
nen haava, joka on ollut ja olisi edelleenkin meidän heikkoiidemme ja häviöm-
me lähtökohtana. Mikään pienen ryhmän mieletön isänmaanpetturuus ei estä
enää Suomen kans a ulottamasta kättään koko siihen pituuteen,jonka sille te
kee mahdolliseksi historiaanne nykyinen vaihe .Mahtava liittolaisemme ja täy-
dellisesti kiistämätön oikeutemme.Surkeaa on vain nähdä sitä sokeutta,jolla
Suomen työväki ja heiidän kurjat johtajansa koettavat tämänkin suuren kysy-
myksen nopeata suotuisaa ratkaisua sotkea.



Köpenhamn 03.03.1918

Enligt svensKa telegrambyråns meddelande har tysKa sändebudet
i StoeKholm meddelat svensKa regeringen, att TysKland ämnar sända,
trupper för att undertrycKa upproret i Finland.För ändamålet tän-
ker TysKland använda Ålandsöarna.På det att Sverige IcKe måtte
hindras att fullfölja sin avsiKt att upprätthålla fred på Åland,
föreslår TysKland att det underhåller där blott etapptlllstånd för
expeditionstrupperna.SvensKa regeringen- har nedlagt en sKarp pro-
test. mot öarnas användande,vilKen omständighet Kan leda till Krig,

Enligt till den flnländsKa besKlcKnlngen gjort meddelande hava
tysKarna om Irdagen stigit 1 land på åland,Vita gardets 1 Finland
chef Mannerhelm har Inställt vita gardets 1 Nystad ledare Fabrltlus.-
for Krigsrätt»emedan han gått In på att de vita bortförts från Å-
land och lämnat detta åt svensKarna,

StoeKholm den 2 mars.l går avreste från Danzig en starK esKader
RyKtet förmäler att dess mål vore

o
Flnlands Kuster.TysKarna ämna även

sända en flotta om 800 man till Ålaid.Den svensKa militären Kvar-
ttanrar på öarna.

StoeKholm den 2 mars.Från Gottland meddelas;! dag avglcK till
Åland en starK tysK esKader,till vilKen hörde flere stora Kryssare
minupptagnings fartyg och transportsKepp.

Vidare säges att 300 tysKar landstigit på Åland med svensKa
regeringens samtycKe.Ee svensKa trupperna Komma även att Kvarstanra
där.



Ur senaste Svenska post.t.s./?-
För att. hindra spridningan av riktiga uppgiftar om krigsläget lätu

förr ädarmyndi ghetrna inga andra utländska tidningar än as ryska Kom-
ma till denna sida om fronten. Nu och då lyckas mun docK få tag i någon
svensK tidning,om ocKaå inta något alldeles färskt exp. Dsn sista pos-
ten hes tår av Stockholms tidningarna för den 22 febr»Det är Finland
som helt upptager intresset 1 detta.

Herr Sdans är på tapeten St.dagbl.skriver blaa.att
statsminls teras haltande g»»****- förklarfcing om militärens Finlands-

plltlk gsr dst totalintrycket att denna fråga på att för Finland liksom
för Svargs ödesdigert sätt gjorts beroände av partipolitikens fördelar
och vinster.»

I ften vädjan till alla därhemma» daterad Vasa dan 18 fsbr.tsle-
grafsra genom HJalgiarsson och greve Birger Mörner:»var god i&ft alla där
hsmma vata tasfiiftfsirlr att att (JfrånKomligt villKor för seger i Finlands
Kamp för frihet mot laglöshet och illdåd är an snabb och effektiv till-
förs sl av vapen och ammunition. Mr det Är mordbrand 1 grannens
går dst iCKe an att sitta som ovaKsam åskådare.»

Dsn petition som rlKtades till svarsmlnistern i denna fråga, mr
av följande lidelse “svenska män och Kvinnor riKta an enträgen vädjan
till Eder som ministärens främsta man,att åstadkomma tillstånd for—-
taft* möjligt till utförsel och transltsring av xx»* vapan och ammunition
för det självständiga Finlands foiKvalda av överges Konung och folK nyli-
gen srKanda regering i aetä hårda Kamp för inre ordning och lagbunden
frihet». Inbjudan till unasrtecKnlng sv adressen utfaraaaas av den 22
på ollKa områden bemärkta män,bland vilka Karl Hlldebrand,Otto Järta,
John Lundqvist, Oscar Montellus»Seland Nordenekjöld m.fl.

Aftonbladet skriver den 32 febr.bl.a.:»Finlands lagliga rago-
rlng har begärt hgalp. Som naturligt var vände man sig främst,till
dat gamla moderlandet Sverge,som en gäng i Historiens gryning skänkt©
landet skydd mot östern. Men svaret Mppå blev sådant,att de olyckliga
måste klpppa på an annan dörr. Abl, meddelar,att den finländska rege-
rings representanten i Berlin till den tyska regeringen Inlämnat en
längre skrlftilJ/ redogörelse för vårt lands nödläge och de oolsche-
vlstlskft våldsdåd som här ega rum.Något officiellt svar på denna
skrivelse hade ännu icke avgivits,men i dan tyska pressen höjdes röster

for att Tyskland torde hjälpa Finland.Bå 1. B.z, an kClttag, Borl,Lokal
Ana.Deutsche Zeltung m.fl.

Den riktiga ordalydelsen av den lagliga finländska regeringens
svar på det svenska medlingsförslaget må här återg©a:»medling oantag-
-1 vap onylla 1<ak.sL_pö » Medlingsförslaget har väckt st ark “misstäm-
ning.



N:o 13. Fria Ord. Vapaa Sana.

Kyrkölottkarena k;. up.
I senaste nummeaskr inövers i t ingick en aummar isk redogörelse fö»

de ftfTda strider,aom KjslflttKäron te sist* dagarna av f ur. -ladu att bestå
mot en mångdubbel ftt* SS ut t, de skrildrlhg av denna
eposod i frihetskriget saknas an b lä;.ge nödigt material,men nu kunna en
del Kompletterande uppgifter lä.a.m .

Kåren i K;slöttW isatt dela av unga män fr.H:fors.Dels av
ortsbor av den svensKa socknarna i västra Hyland. Sedan SvidjaKåren några
dagar efter sin framgångs?J strid den 10 febr. förenat sig med Karen 1
K:siatt, uppgi ok den sallads styr -an dar till mellan 600 ocn 7 00 sin som
befäste sl'g|f och oaiKr ing Sigurds,in «laby och Kvarnby på Humaljärvls västra
strand. Hågra strider före/.omuo ej d närmaste dagarna.Av en patrull, som
s-nts till Sjundby för ett ut for sk.- de rödas styrKa, olevo tvä ..edleiawar,
Érlk Hemberg,fr.H:fors och en ung K:slättbo KorKioan överfallna av fienden
ocn dödade den 20 febr.

Torsdagen den 21 anlände röd- och civilklädda ryskt-matroser till
K:slätt at.för stt börja, anfall vit; a positioner. få t.a. förde
de sJnamedhavda grova kanoner ocn a kulsprutor 1 ställning förnämligast
söder ocn sydöst ocn mgelby. And.- At sprida skottvexling förekom under ef-
termldds ns och Kvällens lopp. Under natten gjorde en aKldlöpueKårpå 60 a '

70 mön fr.Sigurds ett utfall till den p Km, nordväst därom belägna IJvitskog,
där en avdelning röda placerats. Den ? na; Kulsprutan K: slättKäre n ritade om,
var med och gjorde ett gott arb-te. att tcrttiot.l röda nedsKjötos vid
överva 11et. Av de vita stupade anan-»t en, en ung man fr. övriga
återKo tmo välbehåll na vid 4 tiden pä morgonen till Slgurt ♦

ireda g f.m.öppnäde flend -.a kulsprutseld mot In&elsby, fran 3 t den vore
even Kanonerna i vörksammet ett par timmars tid,utslungade sammanlagt 30
shrappneller. Bl.a.träffades n i Xngeleby ev en shrappnel. vid
mörkningen försökte do röda avancera fö» ett kunna skjut* in I skyttegra-
varna, u n t i HoaKaslogoS .Under ar i den blev ajundeåben Blomkvist sårad av en
exploderande Kula.

Ps lördager; bör js.de beskjutningen med Kanoner Kl. 2 inalles 70 skott,
företrädesvis mot Inr.-isby och JCv&xnby.Pfc det senare stället träffades 01,
a.laauKåfden varvid ig Kor dödades. På e.m.försöKte de röda, en sroraing av
Inaelsby,‘Tion blavo blodigt tillua|;..slagna .Un Kulspruta,aora för.fes from,
blev stående oanvänd under helo ariden;först nedsköta servlsm&naKapet och
d"refder en var som närmade sig den. In; iles stupade av fienden 4o man, medan
de vitap/örlucter voro obetydli gon*. Kåren pd Ingelsbyhsde bestått sitt
eldprov med heder. Pä söndagen begynde beskjutnin-;en tlglgt på morgonen och
var häftigare än dagen förut. Ställningarna pä Ingelaby och Kvarnby blevo
altmer förstörds,. Tvä m»n av s .yttegrovsbesåttnJn en stups. le.De röd; ,som
hele tiden voro inom s otthftll.ledo Kä nbaro förluster. ‘Åven på m- ndo.geavoro Kc nonerna i verKsambet fr. t i digt på morgonen, iörsv; raonlå.; aixig; rnapä ingelsby och Kvarnby, bom nu fullständigt demolerades, övergåvoa f.mfienden endast fortsatte besKjutnin,-•en men vo jade icke göra sitt stormina-försök.Da de aödra poö jt ionrnaicKe längre Kundo föra vara», blev ställ; ingenJ Sigurds ohållbar. Hfter hållet Krigsråd,beslöta därför först företa enutbyttning och ställa narchen mot Kusten. IG.lo månde g Kväll brötto deförsta avdelningarna upp• 3n trupp Skidlöpare med Karens befälhavare och hansKulspruta 1 *p röjd-. V g, ?JKot tväxling förekom p& några ställen. Häfti-■nst på ett öppet fä.lt närs Smedsby,öster om Humaljärvi. Där särades ettpar Körmedlemmar, Av denra en ung hiforsare Lauri Tak länder sa svart,attsenare på dagen avi ed. Uto patrull på 3 mun hade blivit porte i obekantao;en. Mitt i natten passerades utan äventyr järnvägslinjen mellan Jorvssocn as 3: oy,och vid 3 tiden på morgonen var Kåren framme i Hongsby. j-ärden
fortsattes utan u -pehull till fr J g.*esby,där Karen fick njuta en välbehövlighvlla under tisdag e.m. De flesta hade varken ätit eller aovit do senaste43 tim. Kurens samaanlagda förluster uppgingo efter genombrottet tillendast 12 döia och lp särade an vi JK 2 sirtt. Ds belägrande visste ej avpyt' <t fr, 3igurds,Ännu pä tisd « morgon hördes Kanonskott därifrån, k 1,3tickar, ew.sKedle mvw fr.o-h g* v 'n .■‘»na ff-.w*. srenbrotf
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der några öfwgifite ryr> la oefRetnings», .'ili tygos 1 besittaing.Me->
var att fortsätt** till den befäst* oa Mac .-iiiot »ydv- at om ?arkkal&

fyr. Onderhaudl ia arrm o m dess överlät»ni •. hade hf ft ut t gyißatoat förlopp
och iil. 1 pfe o, u 15 I ut för art taga cai j besittning.lför
de näfianns »lg’den, öppnades smellertid emot a=m en rasande kulsprutseld,
soro tvang dem att dr; ga alg t lllbaka.

ös närmare ometändlgn etern* via uett* förr?.f r J,faro ej äium k;..nd»,me»
1 vsrje fall torde ett antal röda hunnit a; ila oJg till den fåtaliga ryska
besättningen, ipr de överfa ilna sårades ondast y,oöh 16 av dem »oro ko*.* it
•när.iiast öa/olevo tillf ngafagina. 3:.- ta. p; e.m. antogs b a normera av
b/i da parterna det xxr »v svensk, oeaklckulngen fmast ä 14a medlingsförslaget
Kårens ställning 4 öbbnäo var 1 långt en ohållbar,aynnerligast aom den var
otillräoligt försätta med livsmedel ooh skjut förnödenhet er. Bxxx De röd» som
ne la tiden varit mångdubbelt starkare hade* dessutom ytterlig-ro erhållit
förstärkningar fr.H- ngö sldsn, var K:sl--tt körens ställning fr.
början aåmn att en lycii gare ut g- n., »'n den m inträffade knappast log inom
möjligheternas område’.icke för att vinna ao or m;n ej att de ej kunde förbli
ovferkeemn-ii under det röda banditv IdoA i deana lands ända hade dessa yngling
ar saralsta till matstånd. Deras gärning var icke utan betydelse.X sitt befäs-
ts lågt; utgjorde de ett stånd lagt irritament för dem,som jfrån K: fors diri-

gerade de landaf rråaisk' pobeirör elsen, och de gåvo fullt ur»p att göra
Ät en betydande fienti I krlgastyrka Just i döt ögonblici när fienden bäst
behövde sitt folk för att aötfe offensiv*.n aå huvuftfronten. K:slättkårens
modiga och beslutsamma wppräd&nde h& tillförsäkrat den en ärofull plats i
vået frihetskrigens nmalen.



Bilaga, Vapaa San* - fria Ord. I
38Mördade.

Unaer dan månad oom förflutit sedan den socialistiska revolutions utbrott
liar de röda ligorna flerstädes 1 clen ael av landat som de hålla besatt,förövat aa
ö©l mängd avskyvärde mord,ofta bagågna under de mest råa former,H:fors isolering
från övriga dalar av landet kar omöjliggjort insamlandet av autentiska uppgiftpr
om mördades antal, tidpunkt er na för morden,de omständigheter -varunder ds beglngos
»ont da mördades numn.Emellertid är en aj ringa, mänga mord definitivt fastställt.

Mord i H:fors.
Torsdagen dan öl jaa.bortfördas från sitt ksm å Bränciö föraa poii »kommis-

sarien A.Hlkiforoff ock kans son.På isen mellan Bråndö ock staden blevo bägge
plötsligt skjutna av da rödbandis ter som eskorterade dem.Dan äldre kr.M.dödades:
eonen lyckadas släpa sig till Brännö ock fasm vård på ett kkJw.k sjukhus.-Gamma
datum på nattsn mördades på Marleg.övsrvaktmästaren vid Senaten Yrjö Puukka.,-
Den 81 Jan,blev kontorcliefon vid Sörnäs snickeri John JBkroos som häktades av rö-

dagardet, av de eskorterande rödgardisterna påstfjuten ock lämnad på isen svårt
*éraa. kördes av förbipasserande personer till sjukhus,

S%%ia dag blev affara förs ståndaren den kända sportmannen J.Halme,som inter-
nerats på polishäktet,av rödgardister uttagen därifrån,bortförd och under färden
nedskjuten,

fredagen dan 1 febr.blev landtagomannon Jur.kand.Antti Mlkkola uttagen ur
■■»ollekäktat ock förd till Djurs gården där kan sköts.På Kvällen trängde väpnade
rödgardister efter bssxjutnlng in i generalen frik.K.SllfvsrkJelmi bostad vid
Skarpskyttegetan,frik.Q.försvarade sig med vapen 1 hund, ook torde nedskjutit ett
par av banditerna, varpå karm avlossade ett skott mot sig sJålv,Dö röda massakre-
rade likst; kans kem blev utplundrat.

På morgonen samma dag häktade de röda & Kumlsbergs sjukhus med.kand,(lösta
Sckybsrgsson och föras honörn till Djurgården åar han skjöts.hr,S var anställd
vid röda korsst.På morgonen samma aag mördades ytterligare stua,vid Tskn.Högsk.
Boxström å öppen gata.- Lördag morgon fclttades skohandlanden Gustaf Fredrik kar-
ttkainen ihjälskjuten pä V.okuussen,Han kadf på nattsn häktats av rödbandlstep.
Den 22 fabr.ölov vaktm.vld Plnlands Bank, Gustaf Herman Feltonen som pä Kallelse
infunnit sig till förkor å 31 änderkus st, under tlllsvldajte okända omständigheter
mördad.Hans lik återfanns sedermera på lasarettet vid Järnvägastatlonan.kågon
tid efter striderna 1 sorgå trakten blavo flera ynglingar,som vandrande ock be-
väpnade närmade sig ti:fors,i stadens ömglfnlngar ikjälskjutna,

I h:fora ka ifriga letnlngar efter f.a.polisar ock skyddskårister unaer k«
lä revolutions tio en anställts och flera av de därvid anträffade neaakjutlta.

ntalet av sålunda mördade kar tillsvidare ©J kunnat fastställas,
Mord I landeorten.

K Pekkala gård i Huovosi blev 1-uidibr.rådet Amlnoff #
nedskjuten öv röd-

gardisterna som besökt gården,-Btation»insp.å Jokkls Allan dränktas 1 an val
I örankullu mördades den 12 febr.arkitekten Vilko PenttilÄ av rödgard.som

.äktat honom 1 hane hem och avfört honom aärifrån.-A Jokelu vaddfabrik möraauet
den 4 febr.under uppröranda omständigheter leaande ing.hinar Vahlberg,vars vIXJf
sedermera plundrades .kontorist Lindfors ock Lanko samt vsrkiaäs t.DiJilström.lnge-
niöskan V,behandlades ytterst brutalt av ae röaa som först efter en veckas för-

.opp tilläto henne transportera mannens lik till H;fors,nen g febr, mördades yt-
•«nig«re i närhetan av Jokela käradsköfd.Peltonen och dennes bror,vilka häktade*
iv de'röda,l Vicktis uvdagatogs uv de röaa innu tor.råast av Hällström son i sitt
kam ock en i kans tjänst anställd trädgårdamästare.BQrgiflästaren i Ekenäs åin-
QVlst blev mördad av från Hangö anlända röd bana is t sr.-Dan u fsbr.mordaas® tutlons
Insp.å Kajaaäki k.Solilström.Denne kade sårad hämtats till sitt hem ook olev andra
gången av röda påskjuten ock mördad unaer iära Ull sajukkus.-A Vola-Kö brak mör-k

för några dagur sedan bruks insp. Ing sn ,korrman, verkmäs t ,?outla inen ock 81-
arx samt po 11 skona t. D 1 or anta,D er a s lik påträifuaes nukna oen utplundrade 1 en skog
■lngerols bruk blev ingen.Xlmari Stenbäck gripen av rödgardister,förd på brukets

forts.
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och dfcjuteiw .roK <n I;■.lann.nt® ai*,f ©iyv påju^ut m m><i påföljd ntt
nä.n Kort -lArpfi avled « i^uW.ufojt• >-upt»n ■»&••--tu i-jelt Olav via raasrn» uewfiva,
högtid!ihet mördad cv rödgurdiotvr.

i vicnti» mördade® viu oiiKH tillfallen urta or res» »rkitaktern» Valter
och Ivar Thomo foratJßiietur villi&ft Those, fil,dr,htor»r »aneten,» tua .»olgur
auiin, goalo :•'-■? råa »fiaUinii-i och o - --hr*»rö»*Ätoi*sop i ...jrror fodoxin ooiaidieiuie,
samt 1 ptlUng* WU» •■ttfuaiixaiuuLiJtea sots föra t xftiust a»aar® hunnit lAruntipor- r
tamt till Hsfor» åro fasansfullt. pia*ifBmi.iiå röau n» planan»t likan in »M
pun* Kroppen och dftrpä iklätt uen usla paltar* identifieringen »nr dårför va-
rit mycKet «Wr*-

rå vii«r från äyliykosiU möruftdes 1 i,ovisa tn*ium Intf.fefcömfcersr av ualoanlag
att, de röda ssisståOKt* utt uet var han aois sprängde i Kori« •

I K*rvo,Borgli och hovlae L« talrika personer på lömskt nått oiivit noiMaca®
av rödeaaai»t **r, ol•».possessiva-;ten hudvig »uti» från »»««rby,»ou»eg.aivftr

Holaströ»,möröad pr. våg Uil faorgå,KOdseg*öert»l BJö*amheli6, ’*fur.m»i nucka*
ponK-n, vlcr? rui rua atu 0.H.,tohaatöa i,i.: fora * mördaandra ; sorgå, t. r, X?ium*num uiKKo

törtaiigreß & ftorgård l sorgå i?ocka,dHr h«a tillfäll tstvis vur pA bw»ö*.,jiiaate
’«> andra s,örö»Õ-' -arg-nås• hua n-.ndl.:>t*fua ?syiBon,hoa»tt i borgaå» »ocksiie Kyrfco*

oy # löfUhno b t ;••: tevvupand® röa.-: .rd i r-iör, f--.ndeluou t Imen och r.ifusinet plumimdes
ruii.«fc;inöigt,fyiK«n häktades och öortfördes,»huru mm var »åan teende »juk.ii
■Me tnr och si i åar tvungoe ort. oorna att ställ» till ro Varna» aiaposltioiuny-

fua hittad®» sedan liggande teradvid landsvägen cu.;*a K&,fria sitt hafö.aöu ttca
ett rhåttrår i och tearouva r&et&o allo »laa itl«ci«r*o.un v.-.-r »a itua }>«

öq Är och AtnJöt i book aa gott aaaaauu® eåsos. aa vttivuiig och uugaius® psrsoa*-
PörvoHar®» p;* 'hlaau géra lavlu tt-ao ©tä*tioa,o&ath # hfas.ta<i®s och aflora»® fjpan
sitt h»a e» riMSgardlstar.huae Hk hittad®» nvå f»Kotft»fir invlö inuuvug®ii.

ic,:itt»a t*ot 4®r. is f@hr•;..öraua»r A&ronomm aartio uita uauvr a»t att ann
«? : § rdl«l®r I 4 I lf4flÉ från sitt IUNi Ull ti rh i vl< lyvlhi®
m öétt störöttu®» i ttyvlaisa s ncara p»r®ou»r,«v vilku till.»vioar» %ro Kumia önadi,

slationaKarlan»» taprla-i och r;»laöfvilla och fru
sulor »Koaor .-Jueim*

ålirPKllö å kbHtulu laorifen-r invlö hotKa aastkila» hnvu uiiaar
r»su l oliK» ö®iur »v »öara f lr,i«nu ciivlt aöruaiiaukon lÄraar» llllgHag a u
Hr ilam; icKe ote®fc.ml*hlanil eiorciaa®jtorist»a sflröndteor», >ni,iippglft l h-;u»«iu rt m

n»*4.rr‘;isr.u;« lumturisten Iv, r ;-.ugßtrf Si*
ntn ff f ■br.nunif. asäs tr-.n ko»!Uä 1 -«-ftriiå av »u p®T-iipaua rödguntint-

v o» gården* egesr# lag.ulbart vem Julia,oa la«aa*frftjj tykö uch »a ing.öi*
Lr*a ut Ihlldedeisteruit jimt» tnup*pn &os Ki*• 3® tre eiutämudea aitwi iiro t*v«iteK®
Kicuuc ,!>n ■•• - f alla % föruaö.® pr» t,>rK.ugnru--u» 1 ;• 00.

Planarl»gar i I^nöort»a•
fet år kHRt hU hopar »v tesväpnaa® röögaraiwtar uaasr ö» denatt» venitormi

p;l su «ur»»rlig«a fåiaatkml oan opprörano® »ätt ulor öanut # uiöteo#

e.}una9- och K:»1 titt sooäuaör.ntt wmiageldet uördnea» »v svmuuu» toicaae män
uti all» ålder har «Ut ruK«l»lfoaaa®l huv» plunaruU,varaaeaiter stulits son?*

och •fais««rådesait»r sönaerslAgits* jäsur huva dob ttaglt,Kreutur ueaelftKliäto
i.35, Fåföljuarna uv norcea,

/.få«r aet lämrefor»niagan Jtsrx ho» ö# s.K, l> foXKKorjaia»ari»rii& M n»dl(igti
nkrtf tltgtprotaål emot det upprörande moraet å ir.vu löetu f hyu rgsson «a»l mor-
det I lundtdag»Knnn®n Antti uiKKolu &,fl,vttc»t uiimäa och pinsun uppmörKmaihel,
h»r t en del «v Bociuljtreaaen ingått ut tu lund»a 1 nen rlKtnia» au rsvolutio-
rr-ns leaare lek» skull® godKuana ayliku aora.Dat «uue» utt und»rsöiusinir 4 öulea-
niit? ov vå 10.»dåd en imull& v'■>**# i&liu» oon a® enyiulß** oeforora» till ®trHngt»»t#
»lraff*Bed»« dese huvn ®t.«uurUu veekor förf lutit,men inta t ner avhörts uni{å~
eaae ae utsikt slÄllda anuersöKningarrut eller resultaten av aeöanna.nå i»nat(-
dsgsmenen uuutal» MiUuaes p» åtgSro uv a»»* v lika tu«il u ,Ktau ou rwaa,sair.U på
dera* ansvar hållit» i häktet,hane del varit mycket eakelt att utrönt* på vems
order han utUflti från hÄktai och vem som t . n m.au ok honom mmi uauer vsu- '

,
omst iadlgheter mordet »gt rum.



N:o 14. Vapaa Sana Fria Ord.06. 03.1918
Fr iii 3 tskrigat. -

,-n •' mars <n«9i , t"'CKfi.'.i'Ja . torry:-.sl; na» represen t mtur i Irefit, tro tuMl
centralmak t ernås rtttk»» freaevillkor. Vi k ställa os c fortfarana» akeptiHkn
l fr;’’- om Itorrysaarnas vilja att uppfylla asm allsr ra ttara sagt.bolahevlK-
re^ring 3iiß förmåga att fft bo stor ordning införa.Bom aetta uppfyllande för-
utsätter .Bland de extremas te v^nstarmannan har en rörelse valmat för fortsatt
kr Ig, 7;eha renan startats a o,- ai tidning.Till aem.Roro motsatta sif freden, t
hör ol.a.Kronstndts gurnlr. lon:-n, fredsfördraget ahall v;.ru rotiflcerat asm 17
murs. hon 1Ä sammanträder en ullen soldat o.b. vpkongrses i Loakvu för att#

besluta om Krig eller f roa,inom parrentes sagt Innebor uetta ,jair.}?i-
ue«* med PJburga evakuering,ast fa i. tin ha för flyttandet av htorryåslunds huvuc#t~
stad till fciasKva,ätiulnetone Int^rimletlakt.

I enlighet med över enskomit el s m upphörde de tyska Kr Ig» oper® tlonorna 1 Bt or
ryaal'»na aen »ars, Märk väl, i•. torryssl; .nu, hi, fr lunds tav Ukrulnu fortgår som
förut, Och att Tysk! nd skull veta Jafrih THiXuiid är lika sågar t.

Resultatet av operetlon«rnu seden c, *n i .: it?br ,»ir tillsvidare följ ande,l
norr har i v, irchbachs „ea fiillitAadlft be fr lat JKatlaiul och hl vinna,
.rva togr- - * mars.i>en«ral fMtr rn-.iK.ai v,, lo urns arme hur tagit rhkov,

»orrlssow och »obräTsK.lden alt tn; nnda orten uppnåddes föraning med poluka di-
visioner, varpå rivna olobin togr .1 ukralua har generalövorate v.Llnslngern» ar-

me jämte de ålnsKa tru fceglt oi fel,Klen och aohaerlnki Bämf,u»k,ry»-
ta blad,avancer» t sft lång.t ir-nar ärnvågen Kioi-tiarkow,u 11 us reaan oestat lan
Bechma t sch 170 Km, ho, öa_Kl»w,Tl3 J aen -.i murs del tysks mrl (»bytet
tln BfS officers och C 7,000 soldater i fångar,»*Boo kanoner samt 8 laiij.ar-
tiliörlproj«kU»»r,f>,ooo mr 3klng.vär,oou lokoiaotlv och uouO vagnar, öuo ollar
11 ponsarbllar,flygmaskiner etc.viu ä, trohtlUu, via hnyeper väst -r om nomel,
infångades oassuto» hala FrlpstfXotUlnjen oeet&ehué av 3 flodmonitorer »Ii mo-
torbåtar och 3 la«ar»ttfertyg,

C enrsl irt*kt arnkS ur. •■'ift 4 öst*r är tv ■■ lunda \it .xria il'inlåna
och UKr;. Im toatui turKajjjiM sft or aet de tag It Trapezunt »mur efcSräT möT'hMtuifi,
Ardohon och hare.Oom bekunt hur Finlands regering offlclelt anhållit 0... Tysk—-
lands väpnade hjälp l Kriget mot ryssen och hans inhemska 1 tre,förrädär~
KommiVsårlatet och dep» förraoargarde•uch don tyskepressan har livligt upp-
manat sin regering att tillmötesgå Finlands anhållan,

re-t Ur 1 gJ: iva v r-Kst mur än sannolikt.utt Tysk! mm aj skall vugra
opp h.|ä.xp,T.valanas ulreKtu vinst aV Kriget mod”Kysslaiid består av don Koaju

ouff :-r te tutar, u Krclna tuusn, r.urland,Llviimd, i.s ti »nu och Finl»na,aet
Mit »eH m sig och aet ostemropsleks barbardömet »Mot iXXi deese stu tor

hur Storryssland riktat att nytt erövringståg 1 form av försöket att förverk-
liga det bolshevltlsku prograui 3t,jPol«n,i»itaU3n,KurlHiid,Llviand och ostitind
äro redan

*

rädaMe unaa.h barn&rlets griparm,av Ukraina, koe, reaan synte» pris-
givet,har snart hi.lftun befriats och återstoden skall sg tuga allt för

många veckor 1 anspråk.Att Tyskland sk-11 ae till att Finland ej r*li»r ur
ciett« system av buffert stat sr ,är självklart.

Finlands öde under vötiöskriget Kar varit betydligt lattars än dess
kollegers nlana ust forna ryska rikets undortryvkta folk. Kriget hur aj under
månader och år rullar t fram övar uet sota öv»r Pol«n,iltnaen och Kurl nd.flii-
l»*nd h;r ej behövt betala en blodskatt 1 soldater till sin förtryckare.uom
alla de övriga undertryckta foik«n.Finland nådde det lat*rnationella orKännon-
det av sin självständighet utan andra offer än ua jtignre eomstupade vid sin
plikts uppfyllal se.Finland har ej såsom Llvlund ocii aatland d» mänador sargats
f • v det röda skräckvåldet.Finland hor ej sop UKroln« i månader norjats av bol-
»chevikkrlget.Finlands frlhetskrlg.det flniundaKa folket» deltsgunae 1 världs
Kriget,dess avgörande komp för frihet hur icke ännu vurot ens eax vookor «e
och redan har verk t bragts så långt,att knappast ens en lika lång tlu synes
återstå förån det r fullbordat, uch v-.u som vager tyngst, medan ha t lund och
ulvland h.o.h.översvämmaaas uv fienden och ukralnurnu uiott haae sa liten

av sitt land kvar,har aet finländska folket k», f t och sunahat nog utt
reaan befria drygt trefjäröeaelar uv landet Fienden och forräaarkonnlssurån-
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7 rlatet ockuperat blott dst södra fjårdedele»,dtll dal som uppbäras av huvud-

tixktss trafikleden fr.F:burg,asn elek elär ryska fästningarna finnas och don
ryska flottan är statlonerat.lven om frlhetskrigat ännu räckte tre gånger sa
lång tid, som radan förf luti t,hade Finland Köpt irlhaten iör billigt pris Järn—-
fört rasd. de oorhörda lidanden,som övergått do övriga av hyssland undertryckta

folkan,och da offsr som bra*t» av den.
Föga utsikt finnas emellertid,som sagt,för att frihetskriget akall Packa

så länga.Under dan senasta veckan ha dessa strider börjat på finländarnas ini-
ativ.Att förrädargardst på sina ställen tillämpar den offensivojdefenslven,för-
ändrar sJ deras karaktär.

Att ur förrädarbl«Aons uppgifter skapa en tillförlitlig bild av strider-
nas gång.är absftlut omöjligt.Utom dan genomgående lögnaktighaten,vid varje till
fälle stupa numara 20Q-400 finländare mot ID-30 förradar gardlater.äro uppflg-

tfsrna varandra motsäganue,möjligen beroende pä att en del saker lörtigas,vari#
genom dst som meddelats ryckes ur det naturliga utvecklingssammanhang et.
Så mycket Km blott konstateras,att d*»h senaste veckans rapporter 1 ©tillför-
litlighet överträffa allt srad på det hållet hittills pråsterats redan i fråga

om Jämförelsevis % viktiga detaljer.Vilket faktum talar sitt eget stumma
språk.-Oå myorkat Kan-man emellertid se,att vårt antagande var riktigt,att

ds strider som började den första veckan å mar» 1 stort sett lämnat T:fora
fronten oberörd.l väster ha finländska hittills erövrat Ahiuln~n, holmark och
Lavla samt tillbaka slagit fl.naena motanfall vid Xkalls.A 'panterna har fien-

den hållit Halnola medan finländarna väster om Gavolaks banan pressat alg
fram mot röd^r.Fronten synes här gä fr.trakten västar om Solänpll till norr

raeTlärnvägslinjen,tills den vikar St öster och korsar banarinellan Voikoskl
oci3 Mäntytiarju.l Bavltalp»!» trakten har storre strider ej ifnnu börjat .Flan-
aénhävr har'med starka truppar drivit undan aen flnlänska förpostavdelnlnga»-
jj9 för att kunna möta det kommande anfallet så långt noor ä Kouvola,VIborgs
bftftftn som möjligt. Hårdast har striderna åter varit vid Vuoksen fronten.Pn
Joutssno Bt.Andre avsnittet hålla alg finländarna på deTfimtven och I»ta fien-
den ränna på.vid Karelska banan där finländarna tidigare olott hade förposter
söder om Kavantsaarl, synas de nu fått fram eUrka trupper. till Krisalmi.Bå
Kar al skanässt ha finländarna trängt fram nära ryska gr&ngen.Om
striderna mellan Karlsalml och Valkjärvi ha förrädarraportsnu sj ett ord att
förmåls.

De strider som nu börjat äro ännu 1 sin utveckling.Fienden allä ter hän-
synslöst in alla egna Kraftar pn att hålla on F:burg-i<iihimäki.
Han står på de kritiska punkterna redan så nära asn,att h n ej längre har®
stort rum till rättratt.Dst gäller för honom därför attfc hålls de ställningar,

h«n nu har till varje pr is, oberoende av för lus.terna .Dessa förluster kan han
ej ersätta medan i haln dst område de finländska trupperna Inneha,alla Gl-40
åringar inkallats till dan 1 mars Jämlikt värnpliksslagan av 1378.1 sammanhan-
get Kan om förrädarbladets uppgifter oro den flykt en fr.dassa områden
Ull förrädargardst nämnas,att dst högste antalet dylika flyktingar,de själ-
va uppgivit,är 300 man.Och fiendens läge,som radan 1 sig själft i långdan

är ohållbart blir fullständigt förtvivlat road aan tyska p asamasen i perspek-
tivet. «/3. 18



N:o 14b. Suoman pankin setelit.
Puneisät' isänmaanpatturit ovat Kuten tunnettua anastaneet Suomen pankin,

joke on Suoni .n Kansan omalsuutta Ja eduskunnan valvonnan alaisena,ryöväten sl3
tässäkin Kansamme varoja.

litta el siinä Kyllin,Mikäli tiedetään, ovat Kavaltajat nyt hra Gyiiln-
gin joMolla entisten rikostansa lisäKli ruvenneet harjoittamaan setelien vää-
rennystä. Funkis stn Kapinan puhj»telsa oli pankissa nlm.melkoisla mmärlä sete-

leitä. Jolta pankin hallitus ei ollut vielä ottanut haltuunsa, j« jotka eivätElellä olleet täysi» valmiiksi painettujakaan,puuttui nlistäm.fcnimiklrjoituk-
it t «Näitä on nyt ruvettu laskemaan liikkeeseen.Luulisi nyt isänmaan petturi®»
edes san verran luottavan arvovaltaansa,että uskaltaisivat panna seteleihin
omat nimikirjoituksensa,mutta niin el ole tapahtunut.Pälnvastoin ovat he vää-



Ron taan ravanneet täydentäm iän noita seteleitä juhlallisastl erol-
tattujen entistän pankin toimihenkilöiden nimiklrjoi tukeilla.

Uudella Karkealla rikoksella ovat he t ten lisänä©t syntlluat-
teloaasa.

Saksalais lakin Ahvenanmaalla,
Vanäl.lehdet Kertovat Tukholmasta tulleiden tietoinen mukaan,että

t.k.l p. on Danzlglata lähtenyt voimakas aa* sai.eskauderl# päämääränä
Ahvenanmaa.Arvellaan tarkoituksena olevan laskoa sinne joukkoja val-
vomaan Saksan etuja Ja rauhanehtojen täyttämistä.Maihin nousu tapahtuu
yhteisymmärryksellä Ruotsin kanssa,Venäl.lehdissä otaksutaan myös

että Kysymyksessä on rankaisuretklkunna lähettäminen Suomeen.
" oenrtoöaltz "

Helsingissä toimiva venäl.laivaston keskusjärjestö,on hajonnut.
Sijaan on asetettu tavanmukainen "komiaaarlneuvo.to"•
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Orirafett.l3? as; ov:*t punaiset murlv r Jät toimeenpanneet täydellisen hirmuval-
lan!' ATnakin'" 13 he - on surmattu,use liinaat niistä seiJa Isiä, Jotka eiväs ole
plenimmälläKi‘in tavalla ottaneet osaa taisteluun kapinoitaJJoita vastaan,
aseiden ruuailtt viskattiin Jokeen, Josta ne löydettiin .astu viikon kuluttua.
Kot 1 tarkastuksia pidetään kaikkialla Ja varastot ryöstetyin punaisten Haltuun
Uhkauksia porvarillisia, Jopa naisiakin vastaan»lausutaan lausutat-n alituiseen
Hämä surkuteltavat teot ovat suorittaneet muualta tulleet, mutta oraapaikkekun-
talal st m suos Joi Ilseila avulla,

Mäntsälän Kirkonkylässä on murhattu m itnvilj. Juho Lilja,eräs kunnan luot-taausmXehiä,ll lapsen' isä. Itänet vietiin perheensä keskuudesta lähimpään met-
sään Ja ammuttiin.

M,m.on vielä murhattu Jns. Vuorinen Ja nuorukainen Kosti Sarka.Buumilt
vietiin hautausmaalle, jossa vahdit estävät ruumiiden poisoten tai hautaamisen

Kirkonkylän kievarin talo on ryöstetty,syyksi mainittiin asukkaiden pois-
tuminen. Säekejarven kylässä ovat kaikki talot ryöstetty Ja. kuormitta!» Joka
«äivn tavaroita kuletetn a. J 3 int arvelaut».Kun uan puheenjohtaja id- Ile Laurila
.tuttiin pihamaallaan 10 minuutin puhelun Jäljen.mräs nuori mies pantiin

tekenr ;: . kirstua itselleen. Jonka Jälkeen hän suretti in. Yhteensä on Mänt-
sälässä murhattu 20 ihmistä,

Hyvinkäällä on murhattu 16 henkeä, Joista yhtenä yönä li.



Karg, Ardaham och Ratum.
De't till h g tysk,: rns gjort till a Ina fredsvillkor, var enpoen* ii g över» 4

r. skning för P:burga nerrarne vid deras nJata besök 1 Brest, Det meddelades,
att Ryssland 3Kulle gft miste om iöarg,Ardanam och Hatum jämte områden, Voro
den ryska statskuppen Inte numera, okänslig för jcnivan,sa axulle deana opera-
tion nu framkalla ett skri av wärta.Mär är fr aga om peais det timrade i syd-
väst a SranskaukaaåSs*»®» iiyssland fick J San Stefanofredan/lurklets gräns
flyttas längt ut ..ot TJflis ocn Ryssland förlorar den oerhört viktiga
strategiska linj«m,soa inqcfrtuuc ajcydd&r Kaukaalen.

Pen gamla Turkisks fästningen Kärg, 10 iu.fr .turk. grens en nar alltid ansat-
te vars. nycxeln till m Jadresslen,och nar varit, föremal föe ständiga strider
mellan turker ocn ryseer.Pen är nu oiafiven av starka ötdgsfort ,«ven .crdahaia
som ligger vid floden Kurg pä en av de tre operatiousvägaimö till ärserum
ocn är en viktig vägkrut punkt,har en stor *tratelftakt giöA betydelse.Den
siste punketn pä linjen är Batum vid svartabavet .Den dfeata hamnen pä ana-
t disks kusten. De betydelse som exporthamn har Bärexilt var it,»edan den
förenats med Ti fli a genom en järnväg, Strategiskt är den viktig som ajöväatning

icn nyckeln till Kuta 1 otor åa et med de stora naturkJkedouar.
JkraJska freacn.

Medan len 3 agli a r eger i'n.gén T\ikraina i' förbumd med tysk® armeöefälel
n 13er nä att ät rinföra ordning 1 landet,folier uet- fö» aen röa« råderege-
rin en In att f- ra t. iij Brest för att annuler freden teu centralan-:kterna iax
■ t3tx» och sluta en ny fred ha na i hand mea »land. ■ .en den resan fick
ett snöpligt slut.Den ukrainska bolachevikaelegatione. (4 herrur i kom till
Pakov ,m®n sr var let stopp,De tyska mengilgheterna antyade &tt järnvägen
vsr Överbelastad av trupptrans post or.Delegat Jonen protesterade och mon&de
att den mäste fram,3tationskoimuendanten J Pskov telegraferade dä slutligen
till armebefälet och fick följande svar: wi'ölj; i ide a ,;il meddelas muntligt.
De J Brest närvarande represanterna för 4 CÄ&teförbuifidet,erkänner det uk-
rainske. folkrepuol Ikens regering som laglig ooh tillmäter det ingen oety-
delse ,att de n aida 4 herrarna behagr t uppenbara sig.De torae otervenda till
PSBberg .

öeneralmapt) Hoffman.
Till t©legationens förfo sande at lldes en bil,en officer och 2 soldater,

och de följdes till nanante ryska ställning.



28.02.1918
puhelin tietoja 23/2-agft.
Kilvalta taisteluja PälKäneellä.Punaset paKeneefalKeaKoaKelle.Rys
sIS lähtenpfet Treelta etelään.Punaset rllstäneetnälltä aseet.
KloIO-30' Rilhlmäenja Kieltäytyvät

lälitemään tai steluun.
1/3 Viipurissa Kilvalta Katutaisteluja ?

Hermostuneisuus Terrlla yltyy.Tutunsaaristoja seudutahtaalia.
Karjalainen¥llppuiassawanglttu.PälKäneeltä as emä toivoton.Sadottaln
haavoitunelta metsissä.

Kirje Treeltä 2/3 .Asiat hyvin.. Raumalla tullut punaisille aseita
mutta ryssät myyneet neä valKolsille . Leipä loppuu.Suodenniemen
pappi ammuttu.?¥lippulassa punaset ampuneet johtajiaan. E Kaapalal
nenpuhunut mutta turhaan. Orlftv edellis raslnelta .Ellen el enä&Pori

In annettu lippuja .Ryssiä täällä enään vähäsen.
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.1 senaste övrrsikt berörde vi oatyuelscn för Tyskland av att aa t for-
na ryska rikets främllngsfolk bsfrlats.Vl framhöllo tillika,att mun kunue va-

ra säker pft att tyskarna ej smula lämna verks t på hålvt,ut an skynda JAXlxJTin-
land till hjälp.vår förmodan liar radan uasannats.Den 7 mre unaertecKnauss
•fredofördruget*mellan Finl.ua och *.v ■- klo no., äViacom en provisorisk nanaelö trak-
tat .-vid förbigående av punkterna om h adaia-,finanß-och reprosentutionsför-
ns'-M-in(Um citera vi a© två punkter,uoa. för tUIHUtI äro betydelsefullast för
oss:*Tyskl- na skall urbota på att samtliga makter skola erkänna. Flnlunas ofav-
liSnglghat. Dä remo t förbinder sig Finland, t» 11 icke uvetä n«gon »ft**x dal av sitt
territorium till an främmande makt samt att ej hallar bevilja någon sfioan makt
eorvltut i Gitt t errltérlum,utan att ura-sför innan ha uärom överenskommit mad
fys iland, •hnär meddelande ingått därom,■ tt tussatals anarkister och huliganer
flytt fr ?,n K&tland övsr till Finland,d rda antagligen komma utt såsom dels
»van sk»tt,h«rja och fara fram såsom 1 st land, och aå den ryska reg a ringen

visat ii| oförmögen att hålla dessa hopar i * tyr,så kommer Tyskland att un-
derstöda den jämväl av ryska regeringen »rk-; nua lagliga finländska regarln-
g«n 1 fråga om återställandet av or- ningen 1 landet.Bat ta innebär sr lenes

ej någon Inblandning i Finlands inro angelägenheter. "VI ha sålunda a t tiinoa
närmaste framtid motse en tysk axpealtlonskåre landsättning 1 i inland, aom till-

«arnmans med M&nnerholir.s trupper skall göra slut på förrädarkom ieaariatets
försök att återföra Finland i äyssl; nae armar.Att denna expedition skull

komma mycket snart,s a öl.a.därav.att tyska eänueouuet i atockholm för svöns-
ka regeringen avhatt en förklarnlng i samband m»d ao tyska truppernas l>»ndsätt-
nlng ä Iland.Häadotoudot förklurade.utt ryskland ej arnar göra några t.ritoriol-
V • nspråj på 'lund,utan blott begagna iet som atappetution for ex-pealtiona-
k&ren till Tyskarna bruka som bokant lok» förkunna att a© ämna stå till
förrän allt är klärt.* l)«n tyska l&nustigningen ph Åland soiamaxust att skvalpa
Ii t t i dan svenska politikens dödvn ttM.som sas av följande två täsStogram.ber-
11a -3 mar s.Offic i»lll.g*vargas regering har,efter att Tyskland erhållit ia»adoluu-
de om det sistnämnda landets avsikt att landsätta trupper pä Äl-nd,motsatt sig
»n sådan åtgärd,framhållande att därigenom kundo aen humanitära uppgift som
Sverges regering ansett sig böra förverkliga 1 Åländska skärgården,i betänkli-
ga grad försvårars.Tysklands regering har därtill genmält,att den med lunds åt t-
nlngan Ingalunda avsåg någon annektering av aenna skärgera.vars betyaelse för
f?verg« den uppfat tar. »Denna svenska pro test» sätt-r tro Kronor på den Finlands-

fisntligs pölitlk den nuvarande svanaku ministären bedrivit,dA
f
den t.o.m.

vägrat transitering av vapen genom 3v»r«e till Uannerhelms arme. ben obugrip*
liga enfald,som den svenska vänsterns ledare utvecklat 1 sin utrikespolitik,

har aldrig framlyst så klart som i en artikel av Branting i «uocialaecokraten*
för ett par dagar sadon.ina skrlv«r bi.a.att Finland naturligtvis hud© före-
dragit svensk hjälp framför ty3k.Flnl.anaa hängåndning till Tysklande var blott
ett ultlma ra tio.pen ov;rga kan ints nu det är icke denna väg,
nom skull?» lada till fritt folkförbund i Hordeuropar Detta förbund skapar,
då det firl i.Jad ska och ds övriga folken rikta sina ansträngningar på skapan-
det av an självständig stormakt i denna del av världen.Då långt Branting.
Bak»n förhåller sig emellertid rakt tvärtom.Tanken på det nordiska förbundet

den nordiska stormakten har väl aldrig haft ivrigare anhängare än bland ue fin-
ländska självständighets männen.Och inte blott oluna dem.Här var an punkt,dår
"de gamla* och de unga",för att ännu en gång använda dessa utslitna benämnin-
gar - där de möttes trota ellu ollkiuter 1 övrigt.M«n Ju«t denna tanke har
aen svenska väastermlnletäreß aöciat genom sin Flhlandapolitik unnar senaste
månaderna,åtminstone för dö närmaste decenniernas framtid.l stället för att
hjälpa Finland i dess yttersta nöd och därigenom lägga grunden till det "fria

folks förbund*,ha Branting »t v.»l«t skapa uen nordiska stormakten ge-
nom att lämna Finland 1 stisket och själva röfva öt sig Åland.Följ den härav

forts.
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vi cltun* Ätsr tvn tor^rba»*!••.«-txinton furtrii uiaorb rid 1 Inf *r om n
pSnuoncot ov jv ji>•m> Ku truptsr till viunridw.o*4*ol yrknr hor u.-,Ä*p* full hunu-
j Inft»fr ILet cär." 1 frans** awputsrimäjuukiiviren oar utrlhvsmlul, tr» i-lchou kumi-
dsJj-t ort UAcernundlliurarna inom ontoaftnn.fctl tis avsas »t t Japnaeit ingripaiMo
1 ryoKa oo toolon•! princip bar oalrihot lun»l»<.r st t k«rli'.•rauK-

rar n«tll*r- a givit Ky* slotid på o&UUi.öd försöiJJ i,u rnaut. •< t ;Ig vu« noa
f:. s xr.n ov b t 11irurna* öois an l»a t cifoia polltl* dr att mtruKtu Jfru..ii,riAOj»

liö» Svar#*» regering,: tt donna mSttsr interv-imro rör uti Ator-
-tMlia oröninr~n 4 flolaadt sia kfmodlgo poli t lic nar dan «v»a«Ku taiia-

t'vr^t.•••■?, utorr. allt «onat slut i prtmtiga ooK&å xioe
_t •:>) fö btf ’ oK : -t ■ t:-.0, n... op®n.< t Jonerna uug för r.,:: :■ -tUaa
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■»U antiarl tta c er: tyaKa liindstlgiilaesnåranp uppgift..;b »ip-rt nsn..; t-arjat sl-
n>< optratloErr pf. do t finlundOKa. tlanuot är aannerL»iais nuvuur- tdt att vilato
P- adoro v : «rs är truxt vusv r t b-.iiaar •: Uec r: afall oiuöar ti-ae fulla ;;typ-

la. )ch Tm står :l för probl mmt tt on ny arms ur aarioo iör utt
röta o*r typbs m.\ provas 1 sannlrvT höbpuloi-

I jrllltrre toiuagar* Till »lat an njm»firlLniii«*P& borr»*rli. t höll 1 H:fora
ir uitöor os osnnsts dagarna on löjlig pa;n'.lmlsn gjort sig öroa,®iEt!Uan öan

-:-1 *: r*;, : ori'r mlv -n 9j pt. tvä o = ..-.-r v.VnJortr u.iln frlLatöiri/-at.Ln-l voro
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i«mt civil ryn på mållthru ting ©j åtar n giag till utbrott.i;ot
vors Bålart b&ttr» om aovur aoko; * öv ra«e aeti sig gjiilv att g** sig on amula

Hl tuls*Vl sätnii nu inte full;, ;>v lasn att usn ty«iu» oit»li plu»
å: for3en »r för os® att ast förota slöast n asm fr IL®toirig»1 1f iondono ut-

jpiv&nds från d» ocluporada området »Kull slutföras inoa. tre ofta r 1 nu-|tlr : vt rum*vi mu frai allt lat» rti.-rnå tm v-
~ ~

pilt tnto «-»* procl* såsom ovi . ..ti ritt itill slnn»*Vi
ml IoJBPs ihåg oi.a.viiitu afotlad Mjp år fr&ao oa«vi siisii fortfj roaaåo o®ro
W3öa oifi ror.;- an ot oddro l*lal ad slut] u irjoi. aux-s manad* :. dol voro■irycx-st TaöXif pr»» to t lon* vi »Kall tm fört rosnao för våra oeå doroa l*»aaro
|H- in to UaXa och lila som Kuvinv ,r.
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3»*.aan ja duojen v Hiin soluivt■.» rv-a.. .

Beri) Jr*Jatk // S—IS. ,sa..%.Baf» j.* 'luoi.ieii v-rl JUh ou soi ilttu ruuhftjiu ui>ps—ja
atrenKulkUsöpi.uus m&h uälnin uiojo -piin XiJtit; ■.• v• t, pöytä/.lrjat kirjoitet-
tu. uialar* iaeast »rt Juulia»» sanotaan,«t t n ukki<a&h ja 3uo/i«u välillä «1 Val-
litat sotatila ja että sopi AUKU.a»pa> Jt ov. t -,' U :u-.jt eleli m el*-/ rauha s-
g*t ja sovussa KesKer/>’ v). SaKsa ott h huoleht 1-K •• i; n,öti•« KaiK.-.l thUit tunnus-
tavat Suo ne a itsenäisyyden. suoni a iti»vastoin ei luovuta alt iin o im. a alu««i-
taan vieraalle vallfclie eiuä ... ösitrf.-n auo rasiteoikeutta alueseensa edeltä-
piltin Itä Äunnß& «opitutta. -eur-- artikkelissa u&*.rltvtlhhn
dlplooaatt Isten ja Äeo»u];r ; r i .>% uit e laen järjestialeesti rauhan tultu»
vsnvJstetuxsi. lihoitet. aan toly.i. Jn puolin luovuttavan »oU.jiuXoj«n KorvauK-
sests »palautettavan annelle.:- valtioiden kesKeiaet sopimukset jt. yksltyls-
oikeudet,nlaJtfe ohessa on sovittu aotavamclen vaihtr .Jätät» ja .iviXJclx:ew-
degga olevien vapauttamisesta. Saksen ja Venäjän Kansas lakanne Jvte. dopidus-
ten sijaan tehdään :i%k«4n ja duo.ien välillä uudet oloja vastaavat,eritoten
ryhtymän heti valmista lopullista Kaupra- ja erenKUl vuaopimusta,Joiia

tenty v ilalKÄinen sopiuus on voi massa,velkasuhteet p;*l utuvut ennal-
leen ja maKsualtoaiK«et, varsina ia valtioitten väliset,astuvat j* 11 en voi-
staan.

Her '> ■: vi h nuo 11a Korj au m .

Criatitaiassa 7/5-1 ■». iuurKvr*’jlllfe Käsiteltäessä aotll^ysalolta ou -.sota-
ministeri lausunut,ettJ niiden, jotJca luulevat, ettei Norjan sotsväKe* aiten-
kääa tarvittaisi,on nuomtt.*va,«tt? venäläisen vaaran sljtan on astunut auo-

ra, aJI i > 3mc. -at n uyK„. J«<m politllJCaa p iriaft näyttää selvästi
olevan setelien n. r.K .itäinen .Pohjois-norjasta»

lanta ja Vire laiset tuli s alt Unosissa»
Periini rt S 7/5-lp,sanaan «ali it «••; vi in pilr olmin on saapunut seikkaperäi-

siä tietoja te-ntisten n.iii itto in Pui j;■-- ■■;, ui jour ..ojan lisäsi on
Virosta hiljattain .saapunut nuli ..-.»ane ja, jotka Suovesi. räouettelvvät yhtä oaa-
vh! tai eesti Kuin Kot •d».:«oiasu piir isgr oll«u»v .-Itä r.i«sltl-,ettei

vetr nn hailituk.? ei le, j-oiin Itä e ei Kykene uitPm en joukkojuna Kurissa,
voi olle -altään alt vaataan,ett?» Sakea /Käissä neuvoin Suoden lu. Hitukaan
Kanava aa lautta.', järjestyksen .«amhan. Säiaä el tiedä Ssksun puolelta eeKu -ntu-
miata suo;.i«'i. sid* laiin aeiclöin,KoaK Ss.Ksa -.-.J tee au.«ta aitSuouen lailli-
nen,venäjän hallituksen tuunuatsußa naii itu» on pyytänyt.

Ke Jnot ovat moneah laet.
*lJe<ionantajfc,»3a* t k.f p. on *3osl»listist»*luiii&ttu • ju,& rin"ulle-

&Jrj o Jt taas klrj o itus • I»is««eKdHl r t&r aee 11 iaen nuo;Jh.utta«, et t« Kirjoi ti; /.sen
n-nKi todistaa,ettei Kirjoittaja kobk. ole o lut *•' ja «n sisällys,
ette! Pan KOSXaan ole edes puhutellut Ketään j: äKärlfe,

Suo aen PanK i i'i eetel i st *;.

ovat Jsäai.iK.HiiUötturien vr-äreatäail; ne
> taKn, joiden niuaer on suureuni Kuin 1V,3V7,010

20 « * * * * * y,.i/H, 000
100 « rt • ■ « • 2,77>,000

Keho itetMan yKsityislfe- ja Kauvpalii<iteltli v»roia an niitä»«To» sellaisia
satutaan vanlngtoasa saagaa, v- I ne auutaa oiKv-lksi xmUdDtx ra no lasi
listien liiaKolaaä tri vr.Jhtra 1 mr&&n seteleiKei .•mosen PaaJKiusn.



Officiellt.

Den 7/3 1913 på dagen har mellan TysKland och Finland avslu-
tats fredsfördrag ävensom ett provisoriskt handelstraktat,varjäratie
till-dessa båda avtal hörande protokoll undertecknats .1 fredsför-
draget uttalas främst,att mellan Tyskland och Finland-icke råder
krigstillstånd ävensom att kontrahenternabeslutit att fortsätt-
ningsvis leva 1 fred och vänskap med varandra.Tyskland skall arbeta
på att samtliga makter skola erkänna Finlands oavhängnlghet.Däremot
förbinder sig Finland att icke av låta någon del av sitt territorium;
t ill en främmande makt,samt att ej heller bevilja någon sådan maktt
servitul l.sltt territorium,utan att dessförinnan hava därom
överenskommit med Tyskland.Vidare säges 1 fördraget,att de diplo-
mat iskajoch konsulära förhållandena skolas ordnas strax efter freds-
slut et, ävensom att vardera parten avstår från ersättning för krigs-
kostnader och krlgsskador.De mellan Tyskland och Ryssland tidigare
avs lutade,numera ogiltiga fördragen,skola ersättas med nya sådana
mellan Tyskland och Finland samt avpassas efter de förändrade* för-
hållandena.Särskilt skall underhandlas om ett handels- och sjö-
fartsfördrag och under tiden*skola kommunikationerna mellande båda
länderna regleras genom det nu avslutade interimistiska fördragetu
Beträffande privaträttsliga förhållanden träda alla krigslagar med
avseende å slstsagda fördrag ur kra^t .Betalningsförbindelserna sär-
skilt de mellan staterna 1 fråga o träda åter i kraft.

Enär och alldenstund meddelande Ingått därom,att tusentals
anarkister och hullganer flytt från Estland till Finland,där de
antagligen komma att såsom dels även redan skett,härja och fara
fram S’åsom 1 “Estland,så och då den ryska regeringen vlsafc*sig oför-
mögen att hålla dessa hopar Istyr,så kommer Tyskland att unders töAd
den jämväl av den ryska regeringen erkända lagliga finska regerin-
gen i. fråga om återställandet av ordning 1 landet.Detta innebär
således ej någon inblandning 1 Finlands inre angelägenheter.

07.03.1918

Norska krigsministern har 1 stortinget uttalat,att den ryska
faran har efterträtts av den-finska,då ju den finska politimen sy-
nes vilja göra gällande,att Finland har rätt till hamnar 1 nord-
liga Norge.



FRån Washington meddelas, all den ameriitansfca pressen iok® protesterar mot
en japansk expedition t ill Sibirien,man godkänner ej heller företaget,utan
framhåller att det japanska folket bör Kunna Inse,att det är skillnad mellan
imperialism ooh d© ideal,för vilka förverkligande Amerika deltagit i kriget*
Det är på uppmaning af den brittiska pressen som Japan håller på att inslå en
väg,som ioke kommer att tillföra detsamma vänner i nya världen ooh inga mate-
riella fördelar för Japans ersätta förlusten av Amerikas vänsfcap.denoia sitt h
handlinsätt påtager Japan sig ett ofantligt ansvar.

Daily Mail för den T d».arfor från Petersburg att bolsohevikemaa strids-
lust taok vare Len ins inflytande betydligt avsvalnat *Man börjar allmänt inse
det omöjllna uti att fortsätta kriget*l Moskva anmälde sig endast s?00 frivil-
liga i stället för påräknad© 60,000 ooh i Petersburg torde resultatet ha varit
ungefär enahanda,ehuru oksafcta siffer-uppgifter saknas.Svuak©ringen av Peters
jurg fortgår ra akt .Befolkningen är fortfarande fast övertygad om att tyskarna
skola inryoka i staden*

Bn turkisk delegation skall begiva sig till Trapezunt för att därsfcädas
förhandla med delegerade för rebubliken Kaukasus*

I Nord.peut so he All*2e itung ingår en längre saklig uppsats om den röda
berrorTii Finland* I uppsåtsen framhållas bl*å*attötälIga bev is föxeligffi där
på att ryska regeringen öppet tagit parti för fridstörarna samt understött den
med trupper ooh allehanda krlgsmaterial.Det är endast taok vara den stora ryska
regeringens inblandning i oat av densamma erkända självständigteab Finlands inre
angelägenheter som d© finska sosiallstama kunnat bemäktiga sig Helsingfors ooh
andra städer*

SysKa regeringen har till Berlin avlåtit protest mot besättande av Jtland.



N:o 16a. Vapaa Sana - Fria Ord. 86
XIsän j-anpt tturit ja naiau a venLVieet apurinsa.

Äskettäin oli laveat I j«Bsa kirjoitua, Jossa tuntiin nelikon siitä ,w„tkl-
tyksest*, jo -es- ivivtf Ji: ns jo neella variisi • al.eko'Jtesiiä luo -..e aaa ou ol-
lut. 3un ;-..:ur Jät?:, n: nj;- tcrialii: .;■: at.aion;. -to initt iin,että se on levi ttä-
nyt öolscniev Jimin aatteet suomeen jo avustanut niiden käytännöniatrioin

>a r. J -;tä,; '. >ao u.,. työväen Ja tukemalla s« .

e uaXuntirö ja naii itua* k vsugt sSn.Se liene* porvari 11 iauita ie In tanoiti: tun-
nustettava oikeaksi arvosteluna!.Aluekomitean torvi aa- ja av . Is ovat auo-
roal. iaämtna n petturit todellakin mv uuttaneet sen, a itä ovat tunteneet, J.on

o : . r i i , v . - ; i S-, t ; -V i , ! J ,■ i", ■ V .1 . o ", o •;-

s J i n.
riutta. -n. a» 11 on alue .toAlt *tn toinsaa“Mjstor ialliaena."an* io n? IcJttsfc

v» aekin»«t.tfe aan aatteellisen tolainaan tuloksena on ayöakln anarkian la-
vi' 'Jnen huomen ty-vaan keekuutoeu.Fuaumstakaan siitä, että kokoHyöväea
Tailantamoua 11 ei ole mitään ‘muut» kuin puhdasta anarkiaa,löytyy Viili pii-
rejä, jotka ke Ikesta pähttäen ä tsov.t nyt aan Metv.ua koittaneen, joiloin on
tyMd.ytt.tvi toteuttaja»«n xöyhällatön lopullista vapautta .liata xs ikistä aita
rsjcJttavi«ta »Heistä,m.a,niiata aataiatä,joille sille ase?taa yksityinen
emi vtn no Jk ra». bie Mätä- ntyneet jo 1J at lika et» jU ta pe 11ur 1naii it uku c- < molo: iaat
j-.lot r, knerikMuuat tafcat alati It/ivät »anarkiaa* vnstum»osoi ttuvnt*, ■■ tv- *y-
»yniyk essä ei oi n iftikM-.n vähäpätöinen neli.»vuan viri* us, jc-.a on pummeille
r.Jt n.ol e ©tuttavin, kaikesta käy Hui ho oloven ; li.uj;. u. lähtAVin aloi-
tti, Juiv-tM puiJ k-diiie ..ia® iöimt«>ikJa kaikki Hyvä tuli e nlia, vonrl. kevcuuaeata •

j;e tuhkatine»-a tapantu**h laukausten vaihdot VJ; kaduilla, joi w usetnapana
I ItuOh on kuu j.tu,ovHt arsi-Bainiä todi stRikala a lito sydlnamel 1isoat f • suhtees-
ta, joka nyt te.....in vallitsee puiii iu len jfc tavarltaioa välillä.Aataoen ei Ihan
: OKrmuKsee ,

piiri tällaisista roistoväon liikehtVJ li v 0..,v0i tehosti sa-
nos »otti ennenkuin tiv.rm nykyinen leikki ou kokon-a-un eni»punaiset petturit
ov t 8 n i. ;c.. t luk-.‘t i toi ateriaa iu- il ou alt:--, jojuu- Me vo 1«1vat edea—-
-11n n* 1 sovitukseen unrats * .* i* *■*1s > uen,ku ink : *2 . •.. fi

....>.. ~. er. •. ■. l . t ~
„
j

VTarJtselsta on, a itä eöme tanao nennli aanc.-.n .n, *.* 11e ..-tae vänentLisi t-.rv.lu-
;i j - nautintoa tulevien ts-fehtu.jlen aiktoiut.

3a ,wr aikaan kun petturiV-hdet parkuvat anarkiaa vastaan tois..ila pala-
tsiin ,ki inci totao ii to 1 nolla t.. ...ö ui itä kauneiiupi in tekoihin» voiton i. Sinä
suut ees ss vie Tyu*«ies, jossa kirjailija Imuri isantaanla aito neva 1J opaalia t
tavi nt ,a>7uriäsa norrt Aarne Orjataulon vainoat,ki IhoJttl iihin ro uti väkeä
ps ner.v t n a - tyläisiin.laten uunte.-n to 1n&ya* n-.-.ytelu;':u. itVm
enkeli . , ttel tfi»ö klinoitus ks ma neael»«ää,el tietysti ci«Anutta r^-
tuneJ -• .‘k Jn roiston luuli ai -.-ut-.i.a fcj&ttolev&aviltä tuollainen teKO luo-
nors »tyoväe i le* XopULs .1 kir. maKai.J«i.

! -:?.l . ,i: ku:.non iiuvaiä ilt: i«la uouus-.ttuusan
jr 3 3ke -j . t. rnoln ovanaa. Kun punaisten Mlruuvj ito länenea aiaan vd-
v' *■ K* ?: epätoivon tekoihin,uusiil« lurnini kaunletnaK.ö-.-en *vallen/-:u-
. cm: ■ er.pu *nj ©tori?, a, rCia. teiatelAn päättyniuen roskavallan peri «pohja Joelin
j& tuhoi-tai 3e. .-.ui istui; lael 1-n on enää veun Viiye jaan h jän kyayiayö,tä .-t y

»eidftn pittljä hem.o; me lujina ja ..V«l .i;se tyynenä sit; ihan? n hetuei;“oao-
tel eaas.
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/j. ,r; t. i ■ ; J . . -a,t» v, IQ acij 1 1 rr t /r-.-t. .t jv r fora.
■ i l/t.-.r» tyr. i» s v vir- ■■ i, . 01. .pVY.r f urtö.;.il'|t ;> vt &ru|khll«ir*u

1 a %11 -i" ,-pr- i.. »r. '..- . i revoJ utlc> r- ffor t;.-liv j% vrit urollgrtfD* ■■•nnö-
t« Kviil luras och n»i ttomu hr tairl*?. förofnillt tullan rys-
p.yrns och forrödarrurd Intar.irr*< isn till oröurugrollst ur tilläVlöyr» höljt
i dunKrl. fcrrätmrol.taiu or. yjälv.-.v, lulgu
mn r« r.m uv Jiunpeittineas tu fl. a a*,rop aii ryv*n.. Äugfup;.; torna. d»h H» iT.ra.het
111 -ror saksn »tor vik t ocn lur h-aisr #a marKlig blandning av hot och bö-
nsr.htt ryKtfi borat tar,utfc soluut.>rae återfordra sinn gsvur hv förra*»
-i t**-- j»-. t• ■ -st runas ju v uv-llr ju vuru u-xaiu t för harmr tuvuritehi ■ U kotam

■■;•;■ till Flburgf-h PJ oyx:rs: U. ullig Upp{?sr t htt rÖdhgurust 3KUII ? ■'•* V Vhp—-
•, - 1 jsn pol ra* tur til -ri divit- lon*a 1 »/for# och alt o» puloKsrnu
fIUBU* agitera ol.ae rys*» soldatvm för att :böu usräif fä tllibaia alm
t■■*<:.'■ '..»u» t: impi* vli ui eoc; hi; iot • *• uKttUD,»a;:,•»;%»natötnlaaxr nu mellan ,!ol-

och röd# guru*t,Kvarstår •or uo skoj,a. fortaättå oofc sv«atu#lt ont#,
störrs (timan* tonar»ttr cru-.jiigt utt uedöau».-*

jh\ a-m finVjridskh fronten fa,-t ■ r uat finlåna#&a aufäiist p-- vai.blMt
fly£»ln.T?»n a bada (!'»TIaTr uaalUd TFTpporm nått fras. tllt horm:.** *yrfcobyf io

Km. norr om B: horn* Ostfitiö igt forteftu, fiulaauarnu un#r#ppr.m fr.bavia och
«tä fraaför fluoMßOisrel• i?ör 1 11 i ra :i y t*xi.?uus>ui fr. uu wt«n på lin
j»n orrr:*' rK.' uo.: •>.»»» 1, for tP ■■» 11, riu.uu.3n uina rörfvivlua» i;ot

9 »?tcK i.ua har sill uuiMi. på 18 feofu.frani.an östytiana» uraud for
iTlhäta.rrlP't: uu artikel för «tl pur uupur maan anlyau# Tyo~
rle« Krimt.omspommt »ojiighataix #tt «v röon#ar4#t mot

;■ .1 r« ir#r#.9t- l»r flaxiö«us vturUHUtiMt ua» &#oa#lo åkarna rarit il -

f-*ol llvllKur# p ,% v. tru flyK-xln ht i llp ui«* frontau.»#ot är »,j sälunun ut»alut«t
»itt unurépf t lli blott i t .£33 i 4#f«ÉBIVS #yfl#,'u.t.. .
Isd 1 ti3nno r, afa il aplän• u»a försKäll sr aiif aun»n eå aå#t# k>«« anor u»bur ast

n*r till i ?; jnrnnii.sais 1 fl uusna fipparxi tioner•for ®tt ®sr un
•»n >sc-:u.-i o-srörds vl rr.öjllfir.atsn att flsnc.sxi friTilUgl tupulle utry:».^.
rlifi rtiillnln r-r 1 Tforr tr&Ktsa.- aädn då syotua o## ttt ovarv. gaaus av lägst
i fidnösa» höpßv rtsr förär» «*» »n sådan åtgärd.B&ixun a&uu ha tysäarna lund-
Btlglt på 1 rid och rsdun tlHrlgänoa holat sot flsiidsns våutra 11 xcsla untugit

n ännu f • :! ts rf och t jvu* ligors form.l utu Hat för att tillo.uKu v. au liinii
l injjsii Päljänn»*B:borff oen dårlganoc sraft bk»tu möjliga xraftkoncantrsriag för

de #trla#rna,ftältsr flsnusa» övsrösfälha vur # in dat sno vålas
anfallet »ft«r dst eaaru vustsr om uueijörvi,till vllitu# utförands fordra#
tootydund» xiyrno lund© vlrssriigsa t.diioi blg »II anfall *n numera ha till

•yfts rtt r::usK«r« det
flygeln talar mot att sådant Hntagunaa.ifÄhåAtta är öst »fi.utt ds t fiuntl ign
högxvurtarst löttr »ig lada# av aaara ayapuaKtsr ån aan lallit&ra.lst gKuil»
r.ansKa gör:.: stt M .1. tför dåligt Intryci i ö« agna l«ö«n# om an induatrißtaa,
*am tfor k och »u trogst MUgannHat» coa Åbo priagif®# ulan vmura.åsn aat

ftilltöm fsltl KlfisiaH sj hv att tådanl bstruit-Ue©aätt.Lst eguii ©nallarlld
bil inträ#sant att #s,hur dan armsa#'» återtåg äomiaar attga-

stälto vig,oa aen varKligsn savi au a nsd att till Vupjs pri# förövarn a# 11 au-
vt.: runda poe It lönerna. 1 JPäijaari® och inan»hur etörrs ppart»-
tioner »j rörsKoairl t aftar fi enaans soiwala solgångar på Volko lå-öslMnpåä
frontan.rå vuoKaaa frontan utför fiaitasn mot naf-11 på isotnafulJi för utt hKyd-
<ta jåraväg»far b lidiÄifs«n aai FtlMiii*7ÖrrBiiarKoMKl.»#arialal# KAlvAf,äå ua~
burattarna r- -la.ocfeså l Viborg ha summau»tötningur förafullit anlinn rdaogur-
dat ooh ry»K» blott spiatodaa n®d ast •unasrllfu* lå£3l »utan ku-
labJxliåsn »v ssmma toftrrxKtär »o« da ovannämnda X H:for#J>« asnåsta förrädärrap-
portsrau b^rötta bl.a.att intet ur vlKt försfniiit Tarijonl froutsa.bauru» om
ortro«fi ilhuvuran er1p 11 s u v ylunosför v irring *1 un.ru 1m fur t. ar aa ■; ia6k-
tysK-öst trupparnus rör tli.ir<.iTil vlKTTguhte



fe. 3, J8
n«a &r de ukrainsk-ös t arrlkitrKa tm s 0., fågelv fr* ncamarimu a

Järnvägen mot Oöe««a.Änllgt en hittills ©Kontrollera t ryafc tidning uppgift
för Pöhm-kriaoill toeOTi let.Kuml niaKa trupper understöda företåget.l oaossan fö-
ras befälet av rysta översten unr-avlee .bolshevlKernftfl duktigastu militär.Han
Kr ej «v dessa f&nrlKtypoa,aom gjort . -ar efter den UenleeJte revolutio-

nen .utan haa vur Överste reuan via dass utörott*.uuravlaw sar eioellertid myc -

Itet dystert på legat*! att telegram till ..-molna berätta* .han att hle» gar sig u
nrtan -trio. till följa uv ae 0 ■ v t lonen ol•oalshevlktrupperiiu.ltell&n dim
bsfälhavuren och det uKrelaeKe förräaurko.- mles&riutets Kr 3 ilalster Kotsu-
blneki har till råga allt up tt oenighet. 88 rägrar £ota 11J derkännu
KrylanXos myndlghsi dvar det ukrainska röda gurus t. och aau ukrainska böishevl-

råa förklaru,att as ingenting ha ut t göra mas försvarat.utan blott ba-
ft tt sig rrrad ae civila angalägenh**terna.Beaävon uv oaa usdueluae ryska tld-

nlaguppfiften.a 11 tysk*ukrainska trupper‘skulle tagit Bufcfciau to&.dementeras
nu 'uv FJburgs tianlngu|*nu,som förklara att ds tyak-ukrulaaxu trupperna först
vtu närma sig s tadsn.oVerbaf. 13 1 övsr ae uKrnlneKn trupp >rna föras av ha-

dams förra Krigsminister Pstljura,som sålunda dsxx döasaom bolsna-
TlXernm avkunnade över honom esc- första gangon tagit Klev»! norra Uk-
raina rycka tysKa nu- vldar» fr.fopel och ndrmu sig hovotaubko»• esdua da sla-
git ■m bolshevlKavttelnlng via -oorusch. ukr inska premiärministern oolyoo-
vltah hor till tyska rikskanslern framburit att gögtldligt thck för den mi-
litärt’. hjälp,Tyskland lämnar ukrainsk* regeringen för ordningens i» tara tålt-
lande och Inndets befriande fr.det ryska slödrot.-Viu baladavlKJfcongreasen

1 P:eurg.cn förboreödise till uan stora Kongressan i doakvu uen lu mare har
ratifikationen ev frsu»fördraget goakärmts med ■>£ röstar mot 12,bl,dem som
uppträduo not freden var Trofteki. som mddaola.aa.stt hnn 1 anledning av freds-

fördraget ‘Vgått fr .u trIKesmlnl s terpoa t.oa i den Lenis Ka regeringen* hamt idlgt
uppmanade fesn emellertid till enighet inom partiet och förklara© att haa av- .

hållit si;? fr,omröstning.då Tyaxinnos ultimatum, v..;r före i verkställande
kommitten,dft h.n sJ villa framkalla oenighet.Let krlgsvoaligu purtlot 1 Kygrs
lund nrtvt-ir fort furu nde p.i att förberedd perutlanaraafi upptagande.
Hess avsikt är att föra ett guerilluKrig meu frikåren.navuast iusn fur aessa

frlk/irer nr, r pppmumt elle. aen forna • rysKu armens kaaetoffic wr»re ut t anmäla
r-lg till C3fnlspo«ter*och staben medeelar därvia.utt öefulhuVnrenu ej skola

välj *3« 'av truppsrnfc.utan utnämn-s av ataban.krigejlurUåts ledare, så langa
TrotsKlJ obet Ing; t ansluter sig till det,ära bucharin, Le-ilns förtuggne under
många &r,hiBtoréeprofl‘ee*oriå PoKrovexKbolsheviKg ej att förväxla mod f.utHß*-

rik ?klnl ? torn. )säkt •xaueK.PoKrovski h.,r i stt tal iorKl-.iru t, ut t ■aajlnu aj
eKuii v-.ru i stånd ett uppfylla ©tt enda av freds villkoren, uä det ej kan
Införa ef. aiyckia ordning att uess befallningar iyuas.<u*lgsp:.trtiet oodrivar

an ytterst livlig agitation för att vinna majoritet via nötet*
-i 'J * ib.
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Moskova Kongressen liar uppskjutits till den 14. Enligt ryska bl.är
meningen att hålla blott 2 offentliga sammanträden,det första då Kongressen

öpnaSidet andra omedelbart före utgången av ratlflKationstermlnen.Tidnlngarna
uppge,att lenlsterna och oppositionen Kommit överens om att ing»n opposition
•skail Komma till synes Inför offentligheten.Håller uppgiften sträck,har Lenln
alltså vunnit en ny seger för sin politik,den absoluta poll-

Prburgs ovakuerlng pågår 1 jämn strömDDen 10 mars pa kvällen avreste
folkkommissariatet till Moskva.Piburg har omblldats till en arbetarkommun med sx
särskild styrelse samt ett "krigsrevolutionärtkommlssarlat* ,som har till upp-
gift att sörja för Prburgs försvar mot don yttre fienden sant upprätthållandet

“don revolutionära ordningen" det v.s.böbelsväldet.- I Ukraina fortsattes den
ukralnsk-tysk-österrlklska frammarshen.Ntt har Baähmatsch verkligen tagits efter
m kort strid.Och på vägen till Odessa ha de uKralnsk-östsrrlkiska trupperna u

slagit bolshevlkorna söder om Järnvägsknutpunkten Blrtula,l7o km .NV om Ödes-
se.Mellan Svarta och Kaspiska haven håller en ny stat på att föfias.En turkisk
delegation har begivit sig till Trapatsund för att där underhandla med repub-

liken Kaukasus delegerade.En ny länk 1 den rad av folk *«om det tyska svärdet
befriat fr.siaveri,trots Englands,Frankrikefc och Förentas täters

det barbariska tsarväldet.l anledning av den tyska expeditionen till Finland
bar Finlands regering i Bvsrgae tidningar kungjort följande!: "Tyskarnas land-

stigning på Aland liksom oc£så deras operationer på fastlandet ske 1 samför-
stånd med finska regeringen." Överbefälhavarn för den finska republikens trupper
bar meddelat reg aringen,att vl efter att ha erhållit vapen hade med krafter kun-
nat genomföra kampen mot ryssar och rödgardlster,men de 1 södra Finland talrika
våldsdåden,llvsmedalsnöden evensom de fagllgan fr.Ryssland anlända bolshevlkpo -

parna föranledde regeringen att med hänsyn till landets välfärd vända sig till
en handlingskraftig vän. I de fredsvillkor Tyskland förelagt Hyssland finnes
jämväl föreskrivet,att de ryska trupperna och bolshevikerna skola avlägsna fr.
Finland»Detta utrymmande vill Tyskland övervaka,stödjande sig på sina till Fin-
land översända trupper.Tyskland tlllstödjer Icke,att ryska soldater förklädäa
sig till civila strida i Finland och genom att understöda do ööda bandlthordar-
na svekllgen kringgå de av Tyskland uppställda fredsvillkoren" Som bekand land-
steg© tyskarna den 5 mars på Egkarö och baså&te därpå de övriga åländska öarna
Därpå har följt besättande av Abo skärgård.Redan den 10 voro de tyska trupper-
na på Korpo,Nagu och Rlmito (Hymättylä).Om den tyska offensivens vidare utveck-

ling skola vl ej tillåta oss några förmodanden.-Få de finländska truppernas
front fUrtfara de hårda striderna.Som vl minnas rapporterade fiendens log-'

LVartör "den 10 mars om finländska anfall den 9 mot Norrmark och Suodennleml samt
om en ©gen offensiv på 18 km.lront mot Ifcalls.Och 1 rapporterna lovades närma-

re uppgifter följande dag.Men hast du mlr gesehen. Varken don 11 eller den 12
| ha förrädarbl.lnnehållJöy ett ord om händelserna våster om Näsijärvl.Vl

måste alltså nöja oss med att »xlm»** erinra om det gamla ordst; Inga under-
öättelser,goda underrättelser.l sammanhanget kan anföras ett bevis på för-
rädarnas övsrhäftlghot.l ovannämnda det fientliga högkttartöts officiella rap-
porter av den 10 talas om 2 kyrkor 1 Norrmark.EWellsrtld finns ttär blott en
kyrka.Däremot anträffades en villa,som har ett torn och därför av befolknin-
gen kallas “kyrkan". På Lvlyfronten har håftlga artillerlstrldor förekommit.
X Kuhmols erkänner fienden ha sig fl 11 ordentligt p.å ryggen.Längre österut
ha de finländskav*nnfck»M«»*Mit®«x|såxMmtx}aaraafxßiut»ax förtrupperna ut-

rymt Lusl by,nonr om Helnola.lcentern rapportera förrädarna om finländsk trupp-
koncentrering på MäntyharJufronten.Llkaså på Vuokssnfrontens norra del.Fr.den-
na front berätta de dessutom att de tagit Oravala by.Samma sak kungjorde de
för omkring en vecka sedan.Dsn sortens segrar blir fienden ej fat pa.Som vår
läsare måhända minnes antogo vl tidigare,att den Marmerhelmska offensiven skul-
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I-?* -len t-. v;-..;, i ,

# 11 o*. U;.. .tA .v ..-.u, u 1 i a c--
fIS 1 *stl flnlan<r»m» dujv.u r.v« a-uUya : urua för 15. anoarlåtte

tynfcu rjr*ir \ i ->c-. att - r; - :.,
, ju,a ;;•*.•• J,uvuu •-•» .Uvuil» i‘ut-

t«B tiuTtllviciiir» hn- v4,m an t ..-.uuau MKruftat öit.ocu aal foranai-ar 01m
sor om nu eKulis ooeitae f<>r kuvuustötan*•». ».iu att anm siwiii ana
finMn«i«i£Ä framrjrcKaln*»». k&r|« raöun iiin»vura«a» vaoiuuuaojiigt ir iciu ,>;*&*
<!•» öv nämnas striderna viu :-u? ra or -, ini#tut ln(u
Parom *«n ilKTäl aaa iui.it »t» r- ?*t beauisas först »rtur u«t nom.ra u*,p-
ffiftor ing&tuvua ri»r«i»n tmtröiTar tl rortxurum» förött
Ma-1 - Inn -jp’9 1 <U 4 tio utrym* v . 1 r ut *•;.*•. . . . ;

fnrt opftrntlottßjmr. nu ts-fit.auai a»t fcll iayo*ul svårt får ijonaic au utforu
m ortinuid ra tratt fr* <i*t avsnitt*



Murhat j; v: Klv- llantyöt.
Kun helmikuun H p. suojeluskunnan 3 m -ttyu U:kaupungista Ahvcni.naaal-

le ,p»ikk» kunnalle oli 0 a ounut iuruata IyOO punak. artil 1 Joutu J tuo p4e-
Qji aauouuki .aita Julia) •••■an väkivii jlan 'uhriksi. Huti tultuaan vangitsivat pu-

useita puii.ts.e- ,ai nhah- huowatt.avi..vOie ifeakilo itä, J Jitä aldkai pidettiin
työväentalolla sekä Vai in;,j lar. lotellin air—iaiuiSo —a ••.elj»?? i H>-a»Josta hei—-
uit lopultai siirrettiin Kaupunkia poli 4 s iputtaan.Helmi*. 20 9. piti Heidit
lähetettyhän Tuntuun »välinsuMouka:*j j isuu tuoaioiötui. .-i"tuoiititti.vikai .Van-
git aidottiin köysillä pitkiin tj In, In kuitenkin noin 3 * .u-
-pungin ulkopuolella. k in menettivät henkensä kaupungin lääkäri tri Santeri
Jalava,nlmlsm, Ture sllverbergyrr ■at .oi k. valat la*Yli I Aalto- , työnj,
Vilho Aalto viimeitäi u&Jnittu Kotoisin .Puto -kreitä, oumuan aik-yo murhattiln
Kaupungissa disp. Julius Zachariaan •nainet 1 pistoilla* sekä Jäällä xumpun-
gin lähistöllä ylio u¥* Sanele 11 sekö t iluno-u. Lauri Zenger, nä itr- oi Ivat uu-

-1 naiset pedot ennen murhaamista mitä hlrvt;imuällä tavalla, ponein pioellet.
Henkensä ovat vielä edellisten lisäksi menettäneet vielä seuraavat:Meteänv.
Jaakkola tekn.aartti Boslund,lyseol. Jalo Surml nen ,yl i opn .Lii lo Luu .kala ja
jeapt.Toivonen pyhämaasta. Vaikeasti haavoitettu on Ä.m. icaupp.apui Jussi Ahl-
berg, Useat kodit ovat koKonaan ryöstetyt. Apt biisi ja d;kaupungin Sanoa,k Ir-
ja.paino ovat hävitetyt .kaupungin pormestari Henrik Söderman on hauelle teh-
dyn väkivallan johdosta vaikeasti sairastunut ja kaupungin sairaalansa on
hän punake »rt ilo is-ien vartioi-m-ns. uistraatti »raliatoii-tJ o ja ..-u T in
kaikki viranomaiset ovat ero ettu, ilellala on ;x.Jkk«kunnalle tapahtumina
johdosta hyvin syn.,.kä•

Or imettila esa, jossa tao ntuneiaa kauhunt öistä ole ejotlKa 1 • in na.i-
-n i aneet,ai .-.o Jvu t petomaisuudet helmik. 6 p, puntiin toimeen mitä hi Hiton
ryö3tä..ilyen,. aa.v;., iJr ro e..1 ia oleva JemanviXjevai st o r. y öst ett 1 in, kr in. im
ori “Tieto" vart et ett 1 In,kauppi» llt ryöstettiin tavaraa tuhansien *.rkkojen
ed*itä,jolloin er i koisin os'ä v *

-
uppiaut H.J*. rvluongK, Ja J.

•Tapiola, latoja kuor ii;, vietti yksityisistä taloilta Viljoa Ja multa elin-
tarpeita. Suoiv :j.: t ,n, t,..uton 10,.. ro. o Ja auliu oaooiiettiln viemään puimi-
silla työväentalolle satoja litroja o. ivaooä maitoa,iCotitarkustus pantiin t
toi ieen jokaisessa ei-punaisesta LkkonS kodissa .

i.o*i.;,.ik. 7 p,ottivat punaiset
tri Ilaari äiemenojan johdolla hi ituunsa nimismie ... vj. 01 u petit ja

2000 aark. rahi;a. Helmik. 13 p. anaatettiin a:n.nvilj .Vuo laite Ja kunr -ilia-
lauta:-:uo-.ian puaeeaj, l.xaitJluita kalkki kunnan paperit,jotka heitettiin yh-
teen läjään ku.-.ipn huoneen Jafct jo.iie.Hel.iuik. 23 p» ottivat puraiset suutarien
fr.Jnrviren ja 3tei’anus Järvisen ja ..oneenk,Huokosen johdoin iloittuunsa
kruununvoudin arkiston sekä rahat 13,669,20. maila 14 p.vangitsi-
vat tunto mi tt oraat Puli mailit maahvlij .vr Ideriar Pusi 1a.., eli. i Keino

t.n vo]■ n,luk. r i vaino ... Uk« laii,k»i>op. miehjumt Hik . 1 ikn,kontt,Ja-i«a -lii lenin
. - s -sätti .3dv. larpeeiijuii en,.- oka veiv- t heidät t^öv.-■.•,nitfc.it-ile.Seurf a v - yö-
i‘i loid :t auiffluttiin,ryöatetl4in akoi Jr heitettiin jokeen J : t. eliö.
Vernen iukao 1la lienee ollur rahaa 2000:- Hildeaillä 1000:- ja

jolla oli fiiat tirp-ma pit -u reiu-nsa riukvna u, v r;.v at i i s ompi suimna .iiuui.:li
saivat olle joeaeft,helmik.24 päivään#jolloin ne otettiin ylös{murhatut oliv
vat sidotus kolmittain köysillä yhteen.Helmi :.ly p.klo 7 l.p. tuli 3 timte-
iiptont , eteenistä -mn*: artiia jeta p Jst t..uom.Verner iiiihiaäen luo Xöunön
kyi'iän, vaiti en äänen luon. an oleskelevan liikemies Veikko Attilan seuraamaan
heidän Kukan . isot linaa, jossa aui maillaan toimitettiin kot.itark&stuste*
At tJ la l-hti mutta 8; rnutt ,i i a Jo ia .t' .na sadu n iUitrin pau e*, ui ihiiune.- : o,a un-
hosta yleisellä tiellä k-diuel.ia iHUXkUkseila tek a jäin kuoli riku i. -um ajat
varat ivat hänen Ääliönsä ja ku .■•. karonsa «Huu. J s tavutti iu aeuraav> i>: p?-,iv oä
maantien oj ■a ta .Hei mik. 1/ p.vietiin ayr.arno aarien kotouan Paktar. kyl? .itä
Ja löyd ett iin kohta sen jälkeen ma ntieitä vänä.u matkii; päästä ÄOtouan pää
iä-»i ammuttuna, samana päivänä työv. talolla hätien ibunaä ik-uivilj.
Adolf äärien e erä O.Pulr.isto oikoi Itä he olivat us.-, It. 1 i-et
saenn- t ieduatelema-m sinue ayytä nuoren Hardeniu Murha an. Helin Jk. 21 p.klo 10
aamu Ila vei kaeel asustettua huli ia poliisi iUon.Ayr: an Panen kotoaan ja
ampuivat ja «»puivat* hänet muut am; .1 savien metrin päässä olevan halÄopinon 1
luona, laskamalla kaksi i.- ... rinteen.Buumi s ] ydettiin »eur . n ivä-nr .Paitsi a lt? murhia ovrt punaiset vielä ampuneet Hl. .rl Kaukolan rengin.



,vnJiäji.fc xiaij oli puri’, ,v^arti u i.as.ii, u»uit?.. ii/i ,uia.Ja. oa .ifjJil;» t;r. >^;.uriu^;■ . : : . S& OÖ yOto oi -tul»li.- ol«,-, o y;ii*bt~s
t J I 8 « '.Mi,;.,, , lypfö r ' *ev i tulut* 3 . Jo . .! io j v, •vOj - ci.:
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Kamal a murhaHelsingissä.

v} 1 .•. *i i äit-i las v : r •ä | . J v-. • r ' j rt li' i -m tri Oskar Ro-
senqvistin Kotiin. nlvtv n ooi i t nr. nom. > Ut . »'«• ik na -}t J Imijia l-, f via-

111*i nmm mitnnri v--jä ri h. ♦ks Jla ahtautti in ivout autosi ja ru>
I ♦ n<;J tattiin r >t 1 )«,*« U»yt 3 ••. a.l #, jo»th ..»» j in,

Tri Ros enqvist ;isftlÄlc : - Ja«j>i y-.ra JoK.Mi 1J U\«.J*aul Jr■ ; •• vV3u tun-
nr“va j. sao* t? ta KJio..",', o3J ruotsalaisen kauppakorkeakoulun johtaja Jn
g«K| k*uppftjca»*r l-n /«IhtMrl»JKÄtrptiiiigla valtuustoa 4•• .■. •■» '•■ «

jiuoK:.;'. s osoltt ..Jnv .In Jät: on xhos aaJsttfii aivan a«n mi m % irvin aa,
i.- ■ - ri;-: ■■• Un *t i J»t,«»3 vn.lh;..j4«yy t#. rs nttii ctuciestiu Aino ioh-

j t tulos** oa v»Jwlä ,JoJua on 7

' -vt t ; , tatnla n n.A ro Ist ulat Ja ?au alla»' t lj ■• t oi Jo»utt\ • luo.vao
*W*a ,’i tul iKIUt ano- i.no »Jt** tI i i ...t-n.on*

Murhia Noorma rkussa.
i 3 n.n . t 'en/:, ~St •' ■•■■. vi-;na <• i/nt * n-* run ■, I;<.t .: v>. ■. ■ »

'■ h jol4«» «olit tU>«Ja i m ja m- ■* 4t*tt i IA,.-:»urritl4l n ro h.. :>

tmsiU m.J.t -ijsj tl: t' tnni.-r alun **o*. :?Oinrua«U* tili; nJ t» •;•■■ *»- : : '4 J,JO; j <- J a
'VvOT:-'.nr...;vn;: O . n.I n<rt 1 ; :>t J VuZ Unitfc t ,tO- .u&O* ti U-3 j(&i 'l«nitKsU.lv f> ! tf-
Uarnnt m* ao J jlit t miZta Jo .«atönijä poriin hnM- t ,n Ja .3 - lio.

:,ujno jon.-.- -n cjJ 0.,,. tirehtööri Rafael Ahlström.
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Kuluvan maaliskuun l p:na ovat wea ; jän Sbflerat Hv laen Noutoetovallan kan-
sankomissaarien Neuvosto Ja Suomen Sosialistisen Työväeltäsavallan Kansanval-
taa sKunta allekirjoittaneet sopimuksen Suomen Ja f wenäJäh välien selvityksestä,
jöta sopimusta suomalaisten allekirjoittajien taholta on riennetty ylistämään
Suomelle erittäin edulliseksi,?ajastakaamme siis mitä suurenmoisia etuja se
Suomelle, tuottaa: , .

-fioplffluksen ja sisen pykälän mukaan luovuttaa kumpikin maa alueillaan
olevan kiinteän omaisuuden »venäjä saa alla m»su suomen rautatien Suomen rajalta
Pietariin asemineen suurine fcalllne rakennuksineen Ja'maa-aluelnaen Pietarissa,
miljoonia maksaneina yhdysratolneen Ja J»n,o*Mitä saa Suomi Korvaukseksi* Ken-
ties Jonkun vaivaisen kasaimitontin,mikäli venäjä ei niitä edelleen itse tarvit
se Jotakin tarkoitusta esim*»sivistys- Ja valistus- sekä parantolalaitoksia»
varten,puhumattakaan virallisempien valtioin isosten kuten diplomaattikunnan Ja
kauppaedustuksen tarpeista»Häitä tarpeita varten voidaan selittää tarvittavan
i *tkä talot tahi tontit tahansa»Mutta siinäkin tapau se ssa,etteivät venäjän Tool

schsvikit käytä kalkkia kysymyksessa olevia kiinteJmistöjä »valistuslaltoksi-
naan»,ai suoman valtio niistä hyödy,sillä sopimuksen 4:nen pykälän mukaan Sel-
vittä lyfcomitea voi ne luovuttaa työväen järjestöille»Niinpä kerrotaankin,että
©siauentinen Apollon talo Helsingissä aijotaan luovuttaa ammattijärjestöille.

Näin luovutettavia taloja eivät venäjän toverit suinkaan lahjota,vaan Suomen
valtion on niistä sopimuksen 7:nan pykälän makaan maksattava korvaus#Näin siis

sosialistit aikovat valtion kustannuksella kahmaista puoluatarkoituksiinsa suu-
ria miijoonatalo Ja»Todellakin kaunista peliä»

Paitsi kiin toimistoja,ostaa Suoman sosialistinen työväen tasavalta irtai-
mistoa: tykkejä,Kuularuisku Ja Ja muita murha-aseita»Tietysti, sillä niiden pSäi-
lähän Koko »tasavalta» lepää*Mutta jotta venäjän edut tässäkin kaupassa tulisi-
vat oikein hyvin valvotuiksi on asianomaiseen pykälään pantu määräys,että kysy-
mys on kaupasta,mikäli se ei loukkaa venäjän federatiivisen neuvostotasavallan
etu Ja»venäläiset myyvät siis hyvällä hinnalla vanhan ro ekan.riutta pitävät parea
man tavaran Itse«Ja kaikki on maksettava selvällä rahalla, sillä sopimukseen on
kaiken varalta pantu määräys,ettei näitä suorituksia saa sekoittaa venäjän vel-
kasitoumuksiin Suomail e,vaan lupaa venäjä joskus tulevaisuudessa maksaa vippauk
sensa,Jos Jaksaa*

Kaupan huippukohtana on sopimus siitä,että venäjin* luovutetaan Ihon lin-
nake alueinaan, Sopimuksessa ai sanota mitä tähän alueeseen kuuluu,mut ta pelkääm
n*»,että siinä menee melkoinen kappale Karjalan kansasta »Tämän korvaukseksi saa

Suomi, Jos po ikoninen väestö vapaasti kysyttäessä ilmoittaa siihen suostuvan-
sa,aivan pienen satama-alueen Jäämeren rannalta Ja Johtavan kapean kaistaleen

autiota erämaata, Joka alue Jo kerran ennen on Suomelle luvattu Siestarjoan ase-
tehtaan korvaukseksi»Sosialistimme ovat siis maksaneet kalliin hinnan Jo ennes-
tään Suomelle Kuuluvasta maakappalaest a#

Edelleen on sopimuksessa eritt in hyvin valvottu venäjän etuja kauppa sopi-
muksiin y,m»nähd3n.

Huomaamme siis,että sopimus on Suomelle taloudellisesti mitä kehnoin Ja et
tä venäläiset siinä pitkin matkaa ovat vetäneet meikäläisiä nenästä*Mutta,Jos
sopimus taloudellisesti onkin Suomelle epäedullinen,n iin poliittisesti ae on
suorastaan kauhistuttava, Sen mukaan Suoman itsenäisyys Ja vapaus olisi täydelli
se »ti menetetty» Sopimuksessa n Jm#sitoudutaan myöntämään mhdolli s imaan helpoilla
ehdoilla »venäjäin kansalaisille ei ainoastaan» kunnalliset»vaan myöskin »täydet
det valtiolliset oikeudet Suomassa» erityisesti huomioonottaen 1iLvkuvan""tyotä-
t ekevan vo est örr edut ■* Vren: Jäit ä voidaan siis tarvittaessa tuoda vaikka satoja
tuhansia äänestäjiä Suomen eduskuntavaaleihin Ja vieläpä valituttaa niillä tienä
jän bolscheviikkejä eduskuntaamme»Mitä silloin merkitsee meidän valtiollinen it
sen äisyyt emme* Vastalahjaksi on tosin työväenluokkaan Ja talonpoika isva© st öcn
kuuluville suomalaisille luvattu samat valtiolliset oikeudet von äj ällä*Mut ta Jo
kainen tietää,että vaikka Suomen ivansa viimeistä päätä myöten menisi venäjällä
äänestämään,hukkuisi se kuin pisara mereen, Joten tällä määräyksellä ei venäjään
nähden ole mitään merkitystä»idutta Suomella se kuten sanottu merkitsee mitä suu
rinta vaaraa*

Käännä,



Ne sosialistiset seikkallijal^errat,jotka nimittivät itseään »Suomen Kansanvax
tuuskunnaksl» siis viHolXlseme Kanssa hieroneet niin hyvin taloudellisesti
Kuin poliittisesti maali tuhoisintä sopimustanne ovat tehneet huonoa kau
paa isänmaa st aan .Ja se valta, jolle sosialistimme näin kiitollisuuttaan tuhlaavat
©ahmaansa kustannuksella »kehuu' kyllä elävänsä maailz&anrauhan Ja ihmiskunnan onnei;
sen "tulevaisuuden tlsnosoitta Ja,mutta tarvitse© kuitenkin sotalinnoituksia viera*,
kin maan alueella Ja kokoaa punaista armeijaansa kukistaakseen öillä ei ainoasta*
Suomen vaai koko Euroopan kulttuurin anarkian Ja aasialaisen raakalalsuudan Jalko
hln*

Siitä sopimuksesta Fensjän holsohevlkkien kanssa, Josta meikäläisille vallan-
anastajille piti tulla suurenmoinen valtti heidän hyväkseen,slttenkun joutuvat te
kemään tiliä kansan edessä,siitä dnitln tullut sangen painava lisä heidän rikoslu*
taloonsa.» r.
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Frihets Kriget.

I vår senaste översikt fäste vl uppmärksamheten vid,att fiendens
triumferande rapport om Inledandet av hans nya offenslvr väster om Päljänne
följdes av två dagars orubblig tystnad,På tredje dagen hlev den bruten- avr

fragmentariska meddelanden ur vilkas ortsuppglfter framgår,att förrädargar-
det tagit våldsamt stryk.Dessa rapporter äro som sagt ytterst fragmentariska
och förhlse fullständigt lika Intressanta som viktiga detaljer.Vl äro Idag

i tillfälle att 1 vissa punkter komplettera det fientliga högkvarterets upp-
gifter.Det fientliga överbefälet synes ha hypnotiserats av Fllppulaställnin-
gen.Vl. ha förut upprepade gånger framhållit, det fr.fiendens synpunkt dårhus-
mässiga 1 att under nuvarande läge skrida till anfall på fronten väster om
Päijänne.En avförrädarkommissarlerna och förrädargardets chefer,tappra ociii
kloka tavaritsoh Talmi har för Vetsch.Svetsdas korrespondent gjort några

uttalanden,som må hända ge nyckeln till gåtan.Herr Taiml förklarade hl.a.
att rödagardets överbefäl under hela frihetskriget satt in alla sina kraf-

ter- på att taga Filppula.Här är dens huvudstyrka koncentrerad.Och,slutade herr
Taiml,7l, skall nog taga Fllppula och vinna kriget .Varför Filppula tillmättes
så stor betydelse,förblir det fientliga högkvarterets hemlighet. Men av herr

Talrals uttalande kan man sluta sig t ill,att en betydande del av rödagardet
är fastlåst på fronten väster om Päljänne. Då ostfientllga högkvarteret ej
tidigare skridit till utrymmande av denna front ,åters tår för dem, blott att;,
angripa här.Ty att utrymma den nu,med tyskarna 1 ryggen,är för sent.En så
stor omgruppering av krafterna tar tid och medför tillfällig oordning.
perna måste bli kvar.Att just nu lämna huvudstyrkan obegagnad' kan naturligt-
vis ej komma 1 fråga.Återstår sålunda blott att ge den order till anfall.Ett
annat motiv för det envisa hållandet av denna front är som vl förut framhål-
lit,att det fientliga överbefälet ej ha råd att tillämpa blott militära syn-
punkter på sin krigföring,Bammerfors är en av landets största fabriksorter.
Rödagardets strldsvllllghet skulle måhända brista,om den utrymdes frivilligt.
Allt detta visar en påfallande brist på smidighet Inom den fientliga armeen.
Och just denna brist har på det allvarligaste hämnat sig i senaste striderna.
De finländska truppernas seger har varit resultatet av större manövrerings
förmåga.Den 9 mars satte alltså fienden In offensiven. Anfalls truppernas väat>
ra flygel angrep Ikalis»centern Kuorevesl,söder om Mänttä,och östra flygeln

Kuhraols.Hela företaget resulterades 1 ett synnerligen kännbart nederlag.
Anfallet mot Ikalls bröts genom att de finländska trupperna grogo tillbaka

sin center på detta frontavsritt till 2 km från Ikalls kyrkoby.Fienden följde
blint efter.Finländarnas flyglar gingo då 1 sin tur till angrepp med resultat
att fiendens krlngrändes och krossades.Vid Ikalls Översteg rödagardets för-

lust 1000 man 1 dcda.sårade och fångar,av större delen 1 fångar.Den fin-
ländska segern vid Ikalls var av desto större betydelse som striderna 1

lavia-trakten ungefär samtidigt avgjordes till deras för del.Rödagardet kasta-
des söderut,finländarna erövrade Kllkolnen,l3 km söder om Lavla och fortsatte
därifrån anfallsrörelsen mot Tyrvls vid järnvägslinjen T: fors - B:borg.Sam-
tidigt ha striderna 1 skärgården norr om Mäntyluoto vuxit 1 styrka.l centern
riktade fienden som sagt anfallet mot Kuorevesl.Även här misslyckades offensl
ven fullständigt.Härmare detaljer om striden känna vl ej.östra flygelns an-
grepp mot Xuhmols hade samma förlopp som västra flygeln mot Ikalls.Även här
fä Ide de finländska truppernas xmldljpiist smidigare taktiska ledning utslaget

Liksom vid Ikalls drogs centern tillbaka.Rödagardet gick 1 fällan under hurra
rop.Den krlngrända anfalls truppen var här 1 det närmaste lika stor som vid
Ikalis d.v.s. omkring 1000 man.Den krossades fuliständlgt.Storre delen sträck
t?e genast gevär då den såg sig orar Ingad.Blott omkring 200 man kastade sig
fram till ett utbrytnings försök.Men den finländska korselden var alltför mör-
dande.Blott ett par av dem sluppo Igenom.Sedan fienden under de följande da-
garna fört fram friska trupper 1 första llnjen,förnyade han den 13 anfallet
i centern»denna gång mot Fllppula kyrkooy.Ora detta företag har tillsvidare
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publicerats blott en Kort förråd arrapport vid vars avsändande striden be-
fann sig 1 utveckling.Från fronten ne lian Päljänne och Salraen samt fr.
tuoKsen fronten nar det fientliga högKvarterets senaste rapporter tcKe
haft något nytt att förmäla.

- 2
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Den tysKa Finlands expeditionens förberedande operationer
fortgå normalt.Utöver vad förut nämnts kan tilläggas,att Högland även er-
hållit tysk besättning.Den fann vid omhändertagandet av de ryska befäst-
ningarna och batterierna dem 1 fullt användbart skick.Någon strid före-
föll ej vid besättandet.Den r?/ska esKadern,som för några dagar sedan läm-
nade H:<fors f^evastopol,nangut,Petropavlovskl,en Kryssare och några trans-
portfartyg med över 5000 matroser ombord) underhandlade med den tyskabe-
sättningen på Högland Innan den vågade bege sig Iväg.Och de snälla tyskar-
na lovade att ej ofreda den under färden,blott den styrde Kosan direkt tIU
KronStadt.Slutligen Kan förtjäna omnämnas att förrädarkommlssarlatet nu-

mera tagit telegrafverket 1 besittning.
i4-.ni 18.

Ukrainas frlhetsKrlg,

Enligt senaste underrättelser stå djBixaKxalJi»Xa de
TTKralnsK-österriklsKa trupperna framför Odessa.Fredsunderhandlingarna

mellan UKraina och Ryssland ha enligt orts tidningarna vidtagit 1 Klew.
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Murhat»

mNormarkussa ovat punaiset rosvot tehneet sarjan hlrraus-
!

töitä, Jotka Jälleen täyttävät KaIKKI Ihmllliset sydämet Kauhalla Ja surulla
Maallsk.9 p.huomattuaan Joutuneensa tappiolle taistelussa sillä seudulla*
murhasivat punaiset 16 vankiansa,joiden Joukossa seuraavat:

Tlreht.Rafael Ahlström, tlreht. Valter Lucander, Konttoristit
Karl Råbergh,Fredrik Blom, Torsten Molander, Yrjö Hernberg,Sigurd Grandell,
Filip Jansson Ja Lauri Mäkelä, isännöitsijä Paasikoski, kaupp. Friberg Ja
opett. J. Ahonen.Neljän murhatun nimestä ei ole tietoa.

Ahlströmlen asunto on raakalaiseraasti hävitetty.Kaikkialla
rannikkopltäjlssä Porista etelään on tehty murhia Ja ryöstöjä.sekä saatettu
kansalaisten elämä aivan sietämättömäksi.

Varkauden hautausmaan aidan vieressä löydettiin paikkakun-
nan valloituksen Jälkeen murhattuina seuraavat henkilöt;

Maisteri Martin Kjäldström, Ahlströmien piiripäällikkö Juho
Piippo,metsävartija Martti Räsänen Ja kasööri Ståhl.

Varkauden sotaoikeus on tiedonantolehden mukaan Jo rankais-
sut noiden murhien toimeenpanijat.

Vankien kohtelu Helsingissä.

on raakuudessaan kerrassaan epäinhimillistä.Eräälle viatto-
masti vangitulle oli annettu ruuaksi ainoastaan muutamia raakoja silakoita
Ja teelusikallinen suolaa.Pari naisvankia, Joka ovatkleltäytyneet vastaa-
masta huligaanien kysymyksiin,on pakoltettu pukeutumaan vangin vaattei-
siin,heille el ole sallittu viedä ruokaa eikä heitä ole sallittu kenenkä-
siä tavata ennenkuin "oppivat puhumaan"."Smolnassa" uhataan useampia sinne
Joutuvia ruoskimlsellä.Kerrotaan,että Jonkin "vallankumousoikeuden" tai
muun sellaisen "tutkijalautakunnan" puheenjohtajana toimii entinen suur-
rosvo Ja murhaja Savinainen.



N:o 19a. Fria Ord Vapaa Sana 1.

puna Joten petturien r r u pula.

Hgin työväen toimeenpaneva komitea on antanut Hgin liikkeenharjoittajil-
le »karan määräyksen siitä»ette ka. Ik•> 1 käteiset varat ovat talletettavat
Suomen Pankkiia.Komitea uskoo nämä varat hyvinkin suuriksi eikä ollenkaan
ota huomioon, miten la ..auttavasti va llanmaoukoen vihenttama liike-elämän
selscus tila on rahalllikeeseen vaikuttanut. Suurissakaan liikkeissä eivät
myynneistä kerttyne t rahat yleensä edusta muuta,kuin mitä erinäisten osto-
jen maksuun ja henkilökunnan palkkoihin tarvitaan. Kassaaeldot kaikkien liik-
keine:. kirjoissa ovat supistuneet hyvin paljon pienemmiksi kuin tavallisina
aikoina.

Mutta jos liikkeissä joskus sattuisi jonkun verran rahaa tilapäisesti
kertymään,niln mitenpä uskaltaisi niitä Suomen Pankkiin tallettaa? minän ole
ollenkaan sanottu,että niitä tarvitessaan sieltä takaisin saisi.Päinvastoin
on monista merkeistä päättäen ilmeistä,että vallankumous hallituksen suuret
sota-ynnä muut menot ovat siinä m;

• rin nielleet pankin varat,että sen sitou-
musten täyttäminen on joutunut vaer- 'mi.Luottamusta ei myöskään ole omiaan
herätteiiä än se,että pankin nykyinen hallinto nähtävästi on luvannut ennen
tunt emt 11 oma 1.3 e vs 1lankumousel imelle-työvian to ime enpaneve Ile kom Jt es Ile-;- n-
taa tiedot tallettajista, Mutta ennen kaikkea ovat sekä porvarin laet että
puoluettomat liikkeen harjoittajat siitä täysin selvillä*että kun nykyinen
väli-: »kumous on tullut kukistetuksi,ei. Suomen Pankin laillinen hallinto tu-
le tunnustamaan eikä makuasiaan tokaisin penniäkään Suomen pankin nykylaelle
hallinnolle talletetuista varoista.

19.03.1918
Tampereinistea Käsityö ...aemsata t.k. lö p:vu.

Punaisten vJ Ikko .--jtten ikäma ökkä/s muodostuikin heidän Joukkojansa
aUrke. kai teuraetukn.nesi.dsat ov t va liitunaet .Perjrntvl 8»: loi v 1-
kolsten hyökk-ys sellu!seila vauhdilla»että. punaisten leirissä vallitsee
mlti; suuria häaßainkl ja peräytymistä etelään valmistellaan Kiireesti, Vilp-
pulassa, öiset punaiset ovat per ytyneet Korkeakoskelle mutta ellen ja ta-

1

n on ovat valkoiset aaapuneetb Orivedelle, josaa otellaan tul.,,vat i. va Ikolat en
suuri,.saartoi! Jke on pääpiirteissä-:» jo onnistunut tilit liikkeellä. Paljon
Ha .vottUiiöJta. on tuotu fktxtftxxtKsmexmdts p ; ivialnkln Tampereelle,josta
mieliala punaisten keskuudessa o a erittiin 6iak moinen. healj länsipuo-
lelle ovat punaiset lyöty ja joukot Sariolata ja Ruovedeltä ovat periytyneet

»il#, «amol» Hämeenkyröltä. osa punakaartia ou Tel . . kolaisi*saapuu tänne runsaasti. Astat on poltettu,osa punakaartia vetäytynyt Kurk-
kuun. Pori pyyt li< apua,mutta el ole mlytf, antaa,

loisessa tiedonannossa samalta päivältä Ilmoitetaan!Vilppula punaiset
saarrettu, /ulkoiset ovat Orivedellä, jonoja tulivat viime yönä. Valkoisistatoiset ryntäävät Tamperetta toiset Vilppulaa kohti. Surusta on ajettu nalk-ki punaiset pakosalle. Viljakkalan ja Kurun joukot ovat yhtyneet j® ryntäävät
Tamperetta kohti. Tykkien jyskettä kuuluu Hämeenkyröstä'. Valkoisten rynnäkkö
®'lkaa nyt Poristu, Tyrväällä,Silkassa,Karmissa ja Orivedellä, Tampereen koh-talon ratkaisu ei ei voi viipyä kauan.

Tietoja rintaman takaa.
.dasulsk. lp piniUT) ovat Vaasa a kokoontuneet kansanedustajan antaneet»Suoraan tasavallan kansalaisille“ julistuksen,jossa voimakkain ja sattuvinsanoin kuvataan nykyisen kansalaissodan tarkoitus sekä kenoitetuan kalkkia

k nsanluokkia ykslmieiiseuti hallituksen toimenpiteitä ja pyrkimyksiä kan-
nattamaan,

Jatk.
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Saksalaisten maihlnnotisun johdosta Ahvenanmaalle on Senaatti antanut ju-
listuksen, jossa. se tervehtii saksalaisia joukkoja*

Vasa hl.tietojen mukaan on rintaman taakse luvattu Saksasta viljaa kol-
men kuukauden aikana yhteensä 45,000 tonnia»

Yksityispankit ovat isskeneetti liikkeeseen, omia tasasummine valmiiksi
painettuja post 11 ähetysvekeeleita.Näitä on otettava vastaan setelirahana.

Mäntyharjun rintaman taisteluissa on maalisk, 7 päivään saakka kuollut
57 soturia,niistä on osa kaatunut avoimessa taistelussa,osa kuollut jälkeen-
haavoistaan,mutta 16 ovat punakaartilaiset

_

murhaamalla,- apteekkari
S3hnur Savitaipaleelta sekä 3 nuorta miestä samasta pitäjästä on murhattu.

Karjalansa armeijan ylipäällikkö on antanut julistuksen,jossa määrätään ve-
näl.omistamat maatilat ja huvilat otettaviksi takavarikkoon ja niillä asuvat
Venäjän alamaiset siirrettäviksi muualle tahi valvonnan alaisiksi.

Tanskan ulkoministeri ja konseljptesidentti ovat ottaneet vastaan suomalai-
nen lähetystön, jonka, puheenjohtajana on toimittaja Colliander Turusta»Lähetystö
lausui Suomen kansan kiitollisuuden Tanskalle sen osoittamasta avusta ja myötä

tunnosta.
Lapinmaan kihlakunta ja Kuolajärven pitäjä ovat entiseen tapaan vapautetut

asevelvollisuudesta.
Karjalan rintaman v,t.ylipäslllkkön,kapt« Sihvon on kenraali ifennerheim, hä-

nen ansioittensa vuoksi kotoit tanut majuriksi.
Rautalammin Pirttimäen työv.yhdistys on yksimielisesti päättänyt luovuttaa

kaikki rahavaransa suojeluskunnalle.
Johtaja A.H,Saastamoinen on lopullisesti nimitetty Suomen lähettilääksi ja

väliaikaiseksi kenraalikon suliksi Kööpenhaminaan.

g.
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21.03.1918 FrihetsKrlget.

I vår seraste överslKt för en vecKa sedan antogo vl,att Mrhelms
huvud-stöt sKulle Insättas under veoKan 10-16 mars.Den 6 mars landstego näm-
ligen tysKarna på Åland och vl förmodade,att deras understöd efter omKrlng-
-10 dagar sKulle bli så effeKtlvt att Kthelra sKulle Kunna sxrlda till huvud-
anfallet.Vårt antagande besannades»den 14 inledde de flniändsKa trupperna
anfallet mellan Päljänne och Salmen,den 16 hade det utsträcKts t-111 fronten
PäiJänne-BottnisKa vlKen och dén 13 var fiendens Katastrofartade nederlag ett
faKtum.Tidigare ha vi upprepade gånger framhållit dårhusraässigheten 1 det
fientliga överbefälets tilltag att Koncentrera huvudstyrKorna på fronten
v&ster om Päljänne.Enligt vår uppfattning hade han bort draga trupperna 1111-
baKa fr.detta avsnitt till säKrare ställningar redan 1 början av mars.Det
fientliga höcKvarteteta lät emellertid sig leda av andra symmnKter än rent

militära.Och sådant härnnar sig oftast 1 Krig.Som vl alla minnas »började
*.enden den 13 mars er ny offensiv mot Filppula.Till denna hade han förberett
sig så grund ligt som möjligt.Och han var så säKer på segern,att "Työmles" 1
er Jublande artiKel "Flippulas öde" lovade att för rödagardet 1 ett tag
sKulle tränga fram till HaapamäKi.Dess större måste det raonallsKa IntrycKet

av det stora rederlaget bli inom de fientliga leden.För att IcKe tala om
väldiga oersättliga förlusterna 1 mansKap och material.Vl ha redan förut

fest uppraärKaaraheten vid den överlägsenhet 1 taKtisK smidighet dex flniändsKa
trupnerna besitta,vllKen möjliggör användandet av KrlngrännlngstaKtlKen mot
rödagardet 1 största utsträcKnlng.Mthelras stora norr om T-

: fora har
vunnits genom en omsorgsfull tillämpning av denna taKtiK.Den 14 Inleddes som
sagt den flniändsKa offensiven 1 centern norr om Helnola.DeD flniändsKa hären
drog tillbaKa sin mitt med den önsKade på följden,att fienden satte sig i
marsch norrut fr.l.usl och KuJ ans alo .Därpå övergin go finländarna till angrepp
först på flyglarna och sedan i centern.Och resultatet blev,att fienden redan
den 15 mars var Krlr.gränd 1 Helnola KyrKoby.där han bl.arr. för loradr 5000 man
1 fångar.De flniändsKa trupperna togo därpå Helnola st ad-.Heder laget vid Hel-
nola avledde det fientliga högKvarterets odelade uppmärKsarahét
ställningen och de närmast tillhandsvarande reserverna sändes till Lahtls 1
stället för till T:fors.sålunda var Mthelras huvudstöt mot de fientliga styr-
Korna 1 , vlnKeln iKalis-Fllpbula-Kuhrnols förberedd.Katten till den 16 glcK

det flniändsKa anfallet lös pé båda flyglarna,vid Kuru och vid I'äntyharju
r t om yttersta våldsamhet.Fienden hade fr.denlS Kastat fram
sin huvudstyrKa här 1 fruKtlösa ancfall mot Fllpoula 1 vnKelspetsen.en opera-
tion som predestinerade till nederlag. Såväl vid Kure som vid LänKipohJa blev
de fientliga avdelningarna Krlngrända.Vid LänKipohJa Kastade en stor del av

de röda sina vapen genast 1 stridens början.Vid Kuru tillfångatogs omKr.
3 X) man.Den flniändsKa offensiven fortgioK utan uppehåll.Den 18 erövrade
trupperna fr.LanKipohJa Orlvesl st.och förenade sig därpå mot Kuru avdelnin-
gen,som nått fram till TelsKo.Tir de taKtlsKa Krlngränningarra på flyglarna
hade den strateglsKa inrlngnlngen vuxit fram.Hela den fientliga centern vid
Pilppula var slutligt Krlngränd och dömd till undergång.Detta förKrossande
nederlag har 1 ett slag upprivit den fientliga fronten väster ora Päijänno.
Och därmed har fiendens KrlgsmaKt överhuvud försvagats 1 en för honom högst‘
allvarlig grad.l detta sammanhang vilja vi antecKna ett annat resultat av den
flniändsKa segern.Det fientliga högKvarterets rapporter fr.de senaste dagar-
tia ha i lögnaKtlghet överträffat allt vad hittills presterats 1 detta avseen-
de fr.det hållet.Det är inte längre nog att sanningen förtlges.Ku uppgives
ftilsKa ortsnamn för striderna och man berättar blanKt att man vunnit en avgö-

rande seger och avancerat,där man tvärtom blivit i grund sla-gen och, fått lov att draga tillbaKa sbllirorna.Hur långt den låthelrasKa offen-
siven utvecKlat sig 1 sKrivande stund är omöjligt att bedöma. 20 mars hade
Je flniändsKa trupperna tagit öarna utanför Mäntyluoto samtidigt som de fr.
«orrraarK anföllo mot BJ crnenorg.Längre österut hade deras förtrupper Inlett



fri a
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striden om fiendens ställningar vid. Tyrvls»Sluro och Nokia vid hanan Btborg-
T: fors .Och fr.Telsko hade de avancerat till Sulnula 16 Km norr om T: fors .

Men icKe nog härmed.På avsnittet' T:fors - Lahtls hade Konturerna börjat dra-
gas till en stöt mot järnvägslinjen Toljala-T:hus.Lyckas denna operation,är
Kronan satt på den M;helmsKa Krlngrännlngsstrategln.Hela den fientliga ar-
meens västra flygel sKulle avsKäras fr.basen och tvingas att retirera fr.
Järnvägen 1 stället för längs den samt mot Äbo och tysKarna 1 stället för sön-
der och österut.Man får emellertid antaga att det fientliga överbefälet sKair
göraallt för att hålla detta avsnitt.btarKa sannolikhets sKäl tala för att
fienden haft sin strategisKa reserv förlagd 1 RllhimärKl traKten.Ovan förmo-
dade vi att en del av den Kastades till lahtls efter Helnola nederlaget
annan del sändss väl upp till T:fors efter Katastroferna vid Kuru och Länkl-
pohJa.Vi löpa ej alltför stoe risk för ralss<tag,ora vi förutsätta att resten nu
rycKt In 1 linjen Toljala-T;h.us.Den 1.3 Inledde fienden den offensiv,som en-
ligt hans egna ord sKulle avgöra fälttåget till hans förmån.En vecKa därpå
Kämpade hans illa medfarna huvuds tyrKa ej längre om segern, utan om sin re t-
rättväg.Klarare än allt annat belyser detta vidden av Mthelms glänsande seger
norr om T; fors »De stora förluster fienden nu lidit göra hans ställning ännu

direktare än förut beroende av den hjälp,han Kan erhålla fr.Ryssland.Som:
bekant har Lenin flyttat huvudstaden till Moskva-Petersburg har plivit en
"frlkommun".Detta ökar naturligtvis 1 hög grad rödagardets chanser att få ax
undsättning fr .Ryssland.Vad som Kan falla sig svårt för den av fredsfördraget
bundna Lenin,bereder det anarkistiska Ptburg inga bekymmer.l själva verket ha>

betydande förstärkningar till rödagardet såväl i manskap som material, an-
länt fr.Petersburg under senaste tid.De ha 1 huvudsak förts direkt till fron-
tenna.Störata delen av denna hjälp har förlagts till avsnittet Salmen-Ladoga.
ifall vi på en karta rita upp hela fronten fr.Bottniska viken till Lädoga,
behöva vi ej alltför mycket fantasi för att av det "röda" Södra Finland få
bilden av en flaska,som smalnar av mot halsen.Denna hals är Karelska näset
och vid mynningen ligger P:burg,den stora hjälpkällan och den sista reträtt.
Platsen.Det vore sålunda mer än naturligt,om fienden satte in stora krafter
på att driva tillbaka de finländska trupperna fr.Vuoksen ställnlngen.Hans
allmänna läge förbättrades i hög grad,om han finge fronten här flyttad upp-
till ex.till linjen Imatra-Kexnolm.TTtora övrle-a fördelar inneoure detta en
stark front förkortning med åtföljande kraftbesparlng.Operationen borde ha va-
rit så mycket mer XXsxxk. frestande som den finländska ställningen bildar en
vinkel,som samtidigt kan angripas fr.två håll.Det egentliga överbefälet har
emellertid hittills föredragit att sätta in huvudstyrkan bäster om Päljännem
Fed vilket resultat ha vi nyss sett .Emellertid vore det ej att undra över,om-

deti fientliga högkvarteret nu efter m :fo~s nederlaget skulle bönja egna
Vuoksenfront en ett större Intresse.Kärnå synas även de ryska krigssändningarna
tyda.Men vad som i medlet av fehr.hade kunnat vara den välmotiverade inled-

nings operationen till ett anfalls fälttåg,blir nu blott en ytterlig Konsekvens
av kampen om reträttvägen.De militära fel,som begåtts äro alltför stora för

att’ kunna repareras. 21.111. 18.



Sosialidemokratinen puolue ja punaisten kavallus.
20b.

Sosialistien taholta on Vanassa Sanassa pyydetty sijaa seuraavalle
Ilmaisulle, Jonka Julkaisemme,KosKa se osaltaan valaisee niitä olosuhteita, Jo-
tka tuonpuolusen Keskuudessa vallitsivat Kapinan alkaessa.

Soslalldemokrat is en puolueen puolueneuvosto (puolueen korkein hal-
linto elin) kokoontui puoluetoimikunnan (pysyväisen hallinto ollmeh) kutsusta
X/I valitsemaan myöskin punakaartille edustajia puoluetoimikuntaan.Puolue-
euvosto valitsikin nämä edustajat siinä tarkoituksessa,et te punakaartit senllkeenparemmin totteleslvat puoluetoimikuntaa.Mutta samalla päätti puolue-
neuvosto, että oli kutsuttava kunnittain valittava puolueen keskinen neuvotte-
lukokous kelmikuussa Helsinkiin, Jossa kokouksessa otettaisiin nuomloon myös-
anvähemmlston kanta,sekä puoluekokous toukokuussa Tampereelle, Jota varten
liisi toimitettu uudet vaalit.Mutta punakaartilaisilla täydennetty puoluetol.-



Pieniä kuulumisia punakaartin keskuudesta.

julkunta.sen sijaan että se olisi ryhtynyt kokoon kutsumaan mainitutta koko
uksia, panikin viikon perästä eli 21/ I toimeen maalle Ja onnen Kalkkeasosl
alldemokraatlaelle puolueella onnettoman valtlokauppauksensa.Yhtä vähän oft
mikään sosiaalidemokraattinen puoluekokous tehnyt päätöstä tällaisen valtit
kauppauksen tai punaisen diktatuurin toimeenpanolle es ta. Viimeisessä viime
marraskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa tosin eräät edustajat sellaista
ehdottivat .mutta salvat hyvin vähän kannatusta.?! Itävastoin päätti puolueko-
kous, että puolueen Jäsenet saavat astua koraproflilsslhallitukseen,Jos soslal.
dem.eduskuntaryhmä Ja puolueneuvosto Katsovat sen tarpeelliseksi.Kun toi-
meenpantiin valtlokauppaus,ei Kysytty lainkaan sos.dem.eduskuntaryhmän mieli-
pidettä Ja puolueneuvosto Kutsuttiin asiasta päättämään vasta viikkoa tapah-
tuu Jälkeen, Jolloin Jokainen Julkisesti vastaan asettuva olisi Joutunut pis-
kien kärkeen.Kllnkuln tämä valtlokauppaus on tapahtunut yleisillä vaaleilla
valittua kansan eduskun taa kohtaan dl se kauppaus myöskin Itse puoluetta
vastaan.Täysln rajoitettu sanan-vapaus en estänyt tämän asian Julkisuuteen
tulon,vaka puoluessa löytyykin eri piireihin kuuluvia Jäseniä, Jotka eivät ole
ottanut järjestelemään osaa,vaan ovat koko ajan Julistaneet sen Joutuvan hä-
viöön Ja Koettaneet pitää puolueen edustavia aireksi tapahtumasta erossa.

Ylläolevan Johdosta on vain sanottava se,ettei se millään tavalla
\ hennä sitä vastuunalaisuutta, Jossa koko sos .dem.puolue nykylsllrrXtapah tu-
miin nähden on.Onhan mitä suurimman siveellisen alennustilan osoitus,että
ylläesltyt seikat saatetaan Julkisuuteen vasta nyt.Jollain nähdään häviön
olevan tulossa.Jos se olisi tehty aikaisemmin,el mitään tällaista olisi pääs-
syt tapahtumaan.

Tampereella ovat punakaartilaiset ampuneet Kaksi päällikköänsä Ja
Tarvinneet kaksi.Toisen murhatun aaappas'varresta oli löydetty 5,000 mk.Josta
tehtiin Johtopäätös »että h?'n oli porvarien lahjoma.Punaiset väittävät,ett*
hellät oli houkuteltuFllppuläan, Ja että porvarit olivat ottaneet ra.m.heidän-
tyKKlnsä.Helsinkiläisten punakaartilaisten laskujen rankaan or Filppulaan
jäänyt ainakin 10,000 miestä.

Viime torstaina oli punakaartilla Helsingissä kokous, Jossa miehistö
päätti olla ottamatta vastaan shekkijä.

Tampereelta on saapunut Helsinkiin paljon punakaartilaisia Karku-
reita.

Tampereen sairaaloissa on noin *l,OOO haavoittunutta.
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I vår sen ute artlkal fl vi att, den »tor >ra norr om T: fors
som direkt följa naae u nde an idens hela fre sottniuka vl-
ken och sonruren <an begynte dragas tili m /Uändsjt
stöt mot linjen toiy rastat} . ..ödandet nar b . ■ : ■■■ lms krig-
rännings t»itit nar skördat en ny trJ dT. Hani *vn>t Luopioinan.

ne»V»3 ski,lyrv . Den 2* mara tog en »v lä
på banan Toijala-Tainmei-fors ef te- I strid via uolslo ni , Lemp&ä-
lä. Di ilaati ocn uppnådde t ■ * avdelningar som everakridit

Dan- : - Vzltoft via Karkku,erövrat JCottijlrvl oob fortsatt söderut. Under
denna operation sprängdes £uokkai • dag
omöjliggjordes trafiken mellan Xoijala- t:fc att banan upprevi vid Knu-
rila och Uttala* Resultatet är att fiendens "ionradle mot norr inom mindre
än an veoka förkortats frän B:borg ti. X l*:hus* Hägra närmare uppgifter om 1 -

•t på återstoden av fronten Brborg -v:fors na vi ej tillgäng till. Vi veta
blott att telegrafförbindelsen mea B: rar it avbruten 5 dagar och att tys-

ka trupoer anlänt till Häfsö utan ityluoto* Telegrafförbindelsen med
T:fors nar varit avbruten 1 tre dagar* *:neims uppfordran till T:fora garnison
att Kapitulera innehöll tidsfriat t .reta av m till den 22 mars på

mm, .Fienden vägrade emellertid »i, . Följande dag dro.<jD a« f in-
låta trupperna ringen tätare iirl* len. Bl.a. togs Linnä gård 2 Ka* söder

>» den. Under sådana orast? det saunoligt att t:fors redan na be-
finner sig i filändarnas händer,ehuru underrättelser härom ej innu ingått.

re t/ fruktansvärda nederlaget pä fuontei mellan BpttnisKa viken och me
r otvivelaktigt att tvins* fienden längre bakåt »än han behövt gå, ifall nan

tidigarefrlvilllgt utrymt detta avsnitt, sä hade t.ex.ett försvar av Xoijala
ännu varit tänjbart ut militär aynpunict. sy kommer ot den nya nuvua-

ställnlngen att masta sötas betydligt närmars Äilhlmäki vars hällande för fien»
är en fråga om liv och död. *ör att reparers ställningen,sä vitt det är

. iynea fi anden föraöka si. iOtoffensiv i den r. uQrr ~

» :illavidai aeh ej lätt till något resultat. Je fini ca trupper-
na drogos utan strid såväl ur Heinola stad som kyrkcoy ocn därmed n,r rödagar-
aet ävin här inne lan bags,var igenom deras anfallsrörelse i hög grad försvå-

rats. Så vitt vi Kunna se,föreligger ej den ringaste fara för att den finländ-akajfronten sksii brista på dett avsnitt. 3a myoket mindre aom det\tryok, fienden
- är utsatt för frän väster växer i styrda för varje steg operationerna norrom X:hus utveckla sig, Annars var riktningen för fiendens motoffensiv ingalun-r illa vald.Men för att den skulle motsvara förlu terna,borde han ha gått frami stormsteg ocn ej som nu fastna framgör de ställningar,till vilka finländarm frivilligt drogo gig för att möta anloppet. Pä aen Karelska fronten hadefinländska truy>pernsjnöl v

j* sig msd ära Under de senaste dagarna* i föregwendsfeversiitt föste vi en sälkild uppmärksamhet vid denna front,emedan röaakardetb mottagit högat betydande rysika förstärkningar fr. Piburg såväl i äanakapaom i material, tféendan har äveh gjort de mest förbittrade ansträngningar föratt driva finländarna tillbaka* Men dessa ha hållit stånd pä ett lysande sättuaasr sin tappra chef jägarmajttren Sinvo ooh kastat ryssar och rödaVrdisteriJ5ai£! anfall med motaafall* Btt par byar i försvars linjen ha ta-SS!.*?. 0!??? Biaor% ** Kårernas ståtliga prestation har i hög gradbidragit till segrarna väster »a den bunnit mycket starka fitnt-ig* trupper vid Yuoksen fronten* Med stor tilifrädställelss skall alltid L-S* norr x:fors. det avgörande för frihetskriget.^ a ?£L.darna utan hjälp av tyska trupper.medan röaa.nrdet uudsstöodsi av ryssar.

»j«H ?S SI har föBf* Jcro6BJit; huvudstyrka oohvisat att den ar kapttD el att ensam föra frihetskriget till ett lyo&iLt alutOfrånkomligt är likväl.att frihetskriget utan tysk hjälp »kulle dra«a*LsSl*
'er ing anhaait om iy»z intervention. Oss synes,att lLet au aSt fö? .t?tysst ingripande i direkt form än hittll. vi vilja ej akuil.»orja redan innevarande veoka.&en os förefaller sannollS att dit !i in ,*.t* tshU på sig allt för länge* Av stort intrStrÄ^ii"trM^.*»JJ^



II
jcoiffiii»aar J atet ämnar fyll» Bin plikt och stanna på sin post till fö lutet

•iler om deÄ skall förråda ooks& sina. kamrater»som det lett 1 fördarvet,lämna
iifl etioLfooh ny tui Vlborg och (Xr«fl« *lll f*W«. Med kännedom om
de vård» herrarna8 aLvarakånala fsref«iler det Bemre alterm titt BaunollgU

I aairusanhanget Kan måhånda erinrua oj ett »Kriga,.inlåter • \i%LX
farande sitter i ruuaarreat efter det nan under sin senaste frontr© acfe upp-

tr&dde stupfull inför i-örr»aarkomalsearijpäraa IoKOI oon aylUng
gåvo aig fredag till Piöurg för att skaffa “«r rysk hjfelp. ocn Manner

alälv reste till fiförs för att elda rödnjgardet* Om det gått honom vfel på
den färden veta vi ©j ännu. ditt par av sina chefer sKöta de fientliga

na i fjfora i aln förbittring över nederlaget, bl. dem fastan -*■ ,oror till ö-
Terbefftl&evar en oon förrädarkommissar len Taiml hfem från Ptburg. Än annan av

befälhavaren» den ökänd® huligenen Hyrukymur to frön Abo häktades ©medan han
fann vidare försvar lönlöst»

XIX*XB o

Kr i gatela^^mmea.
ifter Hankslaget» vid Cambral i slutet ev novemb. IVI7 ha relativ

■itiltje rått pft västfronten» På båda sitior har man rustat aig till det yttere-
ia för mö ära avgörande Kampanj» st ilningarna befästes med om »töjligt p

större omsot g än förut och taeoan tytitmraa frän östfronten överförd© starKa
trupper*anlände de amerikanska divisionerna i Jämn ström till Irankrixe för
att Koncentreras Bom strategisx reaerv bakom fronten. På tysK sida företogs
en ändring 1 befälaföraelningen. tidigare förde Rupprecht av Bayern armegrup-
pen frän Kanalen till 3oissons,tyska Kronprinssen armekruppen fr* 3oissons
till Verdun, Alorecht av wiir tenberg armegruppen fr. Verdun till SchweitzisKa
gränsen, nu koncentrerades två arme grupper mellan Kanalen ocn ao i asona, den
norra under prins Huppreoht, den södra onder Kronprinasen Wlnelm. At er ato don,
fronten mellan Soisaons ocn Schweltaiika gränsen,delades mellan generalöverste
v. OallYtz ocn hertig Albreont. över det hela tog kejsar Wilhelm peraonligen

befälet med Hlndertobrg till generalsteoaohef.Ätilit-raSki iftstallare na bctvlv-
lat wöjlltdieten för någondera parten att längre genom bryta västfronten» iilp-
derburg hade emellertid en annan åsikt seden under 1917 års Kampanj iyssland
slagits ur spelet och Italiens offenslvxraft xnäoKte,vidtog han å stället för-
beredelserna för det avgörande slaget 1 iranxrix©» Ocn ny na de tyexa trup-

perna under hana ledning genonbrutit j rnfronten» Det förbereranae artillerl-
slaget vidtog i början av pä hela fronten fr» Kanalen til sohwe itz, starkast

var elden emellan Kanalen ooh geistens samt vid Verdun» l medlet av manaden
meddelade de tyska. repörterna att Öaterrlklskt-ungerekt artilleri deltog 1 ba-
talj en,ocn dä förstod världen att världskriget» avgörande drabbning nalkades,

förefaller aom om fransmännen låtit alg vilseleda oon trott att aen stora
stöten exuile insättas pä fronten mellan Veraun och Schweitzlsxa gränsen. Är
tå verkligen fallet,na de dyrt f&tt betala sin brist på förutseende, Bet öde
som nu (KUXg&tt övergår la belie et douo© franc e, är bland de iaeat tragiska 1
historien» Ledd» av blind revanonetöret läto fransmännen »itt fosterland

sjunka till en bricka l anglaas spel om vé Ilas hegemoni» Ooh icxe nog hårmod»Urankrixe, kulturens oon ärans land ingick förbund med ttyseland,baroatdömet
bland samtidens stater. Därför drabbau det nu av historien Nemesis* Därförringa dessa af-rsdagar dödsklockorna över toraaxten yrankriva

Ä aen äldste avde nuvarande stormakterna, Den 21 mars f»m» bröt det iöat på hela öo km»langa fronten mellan Arras ooh La fe£e oon kl, 10,50 voro trupperna reaun 1handgemång. Detta tyaks anloppet var frukt ans v tal» Innan dagen* slut voro deallierades två första linjer tagna,stöten hade träffat tredje och femte en~
Ämiu voro de emellertid stridsdugliga där ds hollo den tred-je Douglas ntitg gjord# allt för att avvända1 Alla tillgängliga franska ooh engelske trupperSeß*il!tit*imn£ öomeiata trumf kastades den amerikansk* reserven i elden»intet kunde hejda tyskarnas anfall, innan solen sjönk den 22 mara var n»»UJ.r a» iiurudstkllnJng t«g.a itag, n.i, orf»n,mroat,B.



Ill*
Spillrorna uv a« aggelska,franska oon «iuerlkanoka trupperna måste ala till
reträtt» Det stora genombrottet på västfronts var fullo bordat» Hinaerburg
nade befriat eln arme ur ställningskri ets förlamande grepp* Manöverkrlget på
västfronten nade åter uppstått* Så vitt vl Kunna döma av de uppgifter åom

tillsvidare atå oae till buds»företa genombrottet mellan Arras oon La iére
stors likheter med genombrottet vid 1 leoiizo i oktober IVl7* Heden de fient-
liga ställningarna överväldigats»svänga nämligen de tyska armeerna i IBaakrlkÄ
av mot sydväst* Såsom V. Belows armé gjorde efter 1 Isonzo slaget* Detta för
att rulla upp de fientliga armeerna oon driva dem 1 fotterna på varann under
återtåget» l*rånMonenylea-preuz ocn fontaint-les-Oroisilles sydöst om

går marsonen nästan rakt söderut* Bågen vldOaabral finge engelsmännen släppa
redan den 21» Borr om peronne nar tysKa xronprlnssen övergått Somme,marsone»
rat vidare över gamla gömma slagfeltet» ayavåst om st» su#ntin na nans trupper

passerat Ham oon svängt av åt sydväst» Väster om La fere na de upprepat saa»uk manöver vid OBanny ooh övergått Oiso* pä alla dessa punkter nade tyskarna
*• tdan .vallen den 22 lagt mer än 2o km„ mellan sig oon ut gångsställningen* Av

de första dagarnas väldiga Krigsbyte hade den 23 hppraknats 3»000 fångar,
öoo Kanoner oon *+oo Kulsprutor. De engelska uttalanden,som UIUUi nått ossvisa även de oförtydbart lägeta fruktansvärda allvar» Den 22 förklaradeLsw/ i underhuset att detta angrepp ex allvarligaste som någonsin företagitsv«r front* Oon följande dag meddelade Beuters byrå bl, a» att de fransk»engelska trupperna yoro fullt förberedda pa att möta tyskarnas mason&nlopu»

sa M att ”a“ 11‘: Bet HJna»r-burg uppställt sitt krig»nar nan som bekant sammanfattat i ordetj • Dest buss»land dann Snjland •
. Hyasland är ny krossat så grundligt möjligt, liden ärinne då Krigets nana träffar Ängland med full Kraft* Att denna strid skallövergå allt vad hittills presterats därom råder ej minsta tvivel. Dngelemän»SL^paJ^Ji!l*ri^#BaT^idf lÄJ^Tära#% oon ayras wtn&ingdet oon mtstmm****** dödsförakt aro firsteiaas(7 j» Dess grundligare blir nederlaget* 1siuomannanget Kan omnämnas att turkarna Inlett aktiv verkaa^etiSsoSotaalenoen 23 aars erövrade de nämligen den viktiga orten Hit via Dufrat öster na

*U 9tort Hit nafstor betydelsj uigåSgHtäU»
fia Ä är *nutpu,Ät 111

23. in» ia*
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Sista telegraf meddelanden.

Tyskarna 1 P:burg för ordningans återställande. Da ha besatt finska
Järnvägstationen,varför Inga ryssar mera få avresa hit, Bolachewik re-
geringen 1 Moskva störtat. Ny mlnlstärle 1 vilken Lenin ingår som Jord-
bruksminister. Därifrån anlänt order till härvarande telegrafchef att
överlämna tslegrafet åt ds röda. Han och likvidation kommissarie åtlyd-
de ej uppmaningen. Då de röda infunno sig, visades även hot om militärens
inskridande på dörren. Tyskarna landsatt stora trupper 1 Wasa, ibo land-
stigningen påtagllgen en sksnmanöver. Efter deras ankomst till fronten
begyntes offanclvsn, lik en lavin tullade de vitas härmakt fram. Alla rö-
da fly. Sista telegrammet lydde; Allmän panik,sårade och döda i massor,
Inalles3o,ooo (?) man tillfångatagen,enligt rödas meddelande per telegraf
till sin stab, Nokia taget,Sulnula taget.Tyrväntö taget och lempols besatt,
T:fors fallande. Bankdirektör Karl.Mannarhelms yngsta son med 1 fronten.
Blivit lindrigt sårad. Angående Norrmarks morden har man vänt sig till
nuvaiande prokurator Turkia och (Jylllng,men de sade sig hava ingen makt,
att avstyra dyllgt. Sista truppförsändelse som härifrån kan avsändas till
fronten avgick i går.

26. 111. 18
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27.03 .1918 Kri b t alagraoaon.

Det, tysk» segerrikalot pet i IPrankrike ter fortsatt,Dan 95 mars,po offenol-
v;n® faar. 3 dag te de da tyska *TUipama aftfrt Albert *lB lca#vi»t»ar om CombX»«,»amt
längre söderut lämnat Ho e ooh No gon bakom slg.wid o»p*ume förde en gelsmannoii
den 94 fram friska styrkor man efter en het strid slog prins fmprecht dem ur fäl-
tet ooh nådde redan snrt..a dag blmumont ,8 j-,ra#rÖster om Soparna®»Kilen mellan cte
franska ooh engelska anaeoma börjar s"lunda redan antaga högst allvarliga dlman-
siéner,Krigsbytet har Ökats i snabb tempo,Den 94 var fångsntaiet 4ö,ooo,Den 95
på kvällen hade -v bytet räknats 965 kanoner,över 100 tanks och fl-rs tusen ma-
skin gev är.Hi fäste redan sista gången uppraärksamheten vid den skicklighet
Vilrnen Hindenburg lyckats maskera denna den väldigaste av alla ganoiubrott set c—-
tar,så att fienden trots den utomordentliga kraft anhopningen bakom den tysks

fionten ioko var på det klara med mot vilket avsnitt dun derl age t skulle rikta»*
§enom de lysande segrarna Övar Ryssland ooh Italien v«r wlndenburg i tillfälle
«*tt till västfrbnten överföra i stort satt Tysklands samla do krigest yrka till

lande.Så överfördes från östfronten bl,a.allt grovt artilleri.Ooh från Italien
ska fronten drogos da tyska kårerna, Blm d da generaler»»oa nu fcra befel i Frank
rike »mörkas flera gamla bekanta från öster oor- söder t.ex.Otto v * flelow, ae grarn
i Is on so,von Hut ior,erövra m av niga,von Kat lien, som tog Dago ooh "sal ,v,dor ter-
'»dtz,dan lysande k»v llerigeneralon.Att de allierades fcrluster i döda, ooh »ara-

de varit osedvanligt höga,et år utom allt tvivel.Dot tyska anfallet företogs
med alla krigskonstens hjälpmedel .Saligt franska uppgifter voro de främsta för-
svårsl In jema överhöljda »v en svart gul rcac,san i högsta grad försvårad» alla
motåt gärder. Infant te rian fallet försiggick omedelbart av oidkastarnas verksamhet,
som sprutad» sina strålar av eld över de främsta skyttegravarna »Det tyska artil-
leriet fördes under oerhörda an st rängn inger fram 1 de avancerade truppernas spår
för att fienden ej skulle få andrum att sätta sig fast i ny® st allaIn gar* av stor
betydelse var,att de tyska stridsflygplan i krigets hittils största luft strider
lyckades tillkämpa sig fullständigt herravälde i luftan ooh d : rigenom bi*a•bli-
vit i tillfäll» ett överhölja d» retireinndo fientliga KQlonneraa med boraber.Dat
mest sensationella äro naturligtvis dö nya tyska kanone ma, som sedan öan 99 ma re
dag ooh na t bombardera iå ris mer än 190 km,håll*lnför dessa pjäser ar fiendens
ställning densamma,som om han saknade eldvapnen.Do grövsta amerikanska kanonerna
skottvidd stannar kring 40 km: a sträcket* Donna nya kanon medför givetvis en fUII
ständig revolution inom krigskonsten ooh mångdubblar i ett slag perspektivet*wi
förstå aåhän da bäst vad aoa skett,och vi besinna,att det tyska artilleriet nu-
mera kan beskjuta Stor Brit arm ien över tevet ooh att därmed den tyska landstiga
aingen i lagland ryckt in i möjligheternas värld, *Aganoo Havas* meddelar om
bombardemanget av *srl»,»tt elden huvudsakligast är riktad sot de norra fåst-

nin gsvärken,ehuru projektiler mitt »å långt söderut,som till Mont parnasso ooh
Boulevard st •kiohel• Paris är, om bekant »frankrikes starkabie fästning,koraen i
fala det franska fästningsystemot.Doss fall skulle oacjiigfecra allt franskt för
iv«r norr om Loire,Noyon,eau tyskarna 3» ten passerat li ar #0 ka,från fästnin-
gen Paris främsta port,un afär lika långt är avståndet från Albert till kusten

av Ingel ska kan lan vid Abbevllls.Ooh i denna riktning ligger tillsvidare stör-
st» faran för de »ilierade,Nå Hindenburgs auaaer fram till kusten,så äro ds en-
gelsk» ooh fransk» armaom« fullständigt sprängd» 1 två delar*Ooh då slår dome-
dagen för Douglas ffaigss millionhär,Dan kan nämligen angripas från 8 håll ooh
seten prässas mot den blott hor valet £ lian undergång »ilar kapitu-
lation.Prins pupreohts trupper behöva emellertid »j bana sig vö aat s? långt som
från Albert till Av bevll le♦Ooh Amiens ligger vid den tena,som gör huvudfcrbin-
dolsen till lands , ; lan de franska och en; el ska armeor.-a * *Ret soh* militär» med
arbetare framkastar hypotesen,att det stora anfallet mellan Arras ooh La ibre
icke mA är den tyska offensivens huvudöparat lon ,utan att doa avgörande stötan
akall följa på dnllvltz front mellan o*m»\ oob vordun.wi tillåta oss emellertid
att hysa en annan uppfattning, För cet första synes det oss självklart ett Hinds
burg riktade genombrott st öten i don riktning,där han ville aöka »vgörandat.Ty
sålunda mognar detta snabbast.För det nndråi var just »vsnittet Ann a-La Far»
det ömtåligaste på da all lar' 1 des front i Frankrike, icke örat ål i »st så,»tt dcnte
front dal hade varit svagare befäst än de övriga»utan ur öen synpunkten att ett
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fullständigt nederlag här voxe mest förkrossande för ds allierade,då det meör*
för dd fmnska ooh engelska ameeaas sprängning från var andra,om Fin danburg
fömar inhösta fruktoma«Såvitt vi kunna bedöma gar operationernas gång till
dan sö stöd vt vår uppfattning »Se dan delar av ds tyska kronprinsens truppar
som vl radan i föregående art,ikal visad»,ha svängt av åt S» över Poge ooh Ko-
gou,fortsätter prins Hupreeht rakt österut över Albert*ooh völ att märka»Frasa-
för Arras neger sig v«Balows högra fly el tillsvidare laed angrepp blott i den
skal,som fordras för ait låsa fast ds engelska trupperna på detta håil»'Bu kan
aan natwrligtvis inte förut satta,att Hindanbuxg låter sig blint ryskas med av
händelsernas flod*Tvärfeom miste mt nataga,att. de tyska operationerna försiggå
efter en omsorgsfullt utarbetad plan.Hela laarohen mot Aaiens vore utan .nanin ,

if 11 den ej resulterad» i den svängning: mot norr i ändamål att jaga Douglas
Halgs armé 1 h«vot*Detta företag mot den engelska armen år,enligt vår mening,
att hetrönta b som den tyska offensiven t huvudoperat lon**y de allierades styr-
keförhållande i Frankrike ha utvaokl«ts så,att den engelska axmen söde ensamt

iVgör hela kriget* För ett. vinna kriget är det ag„:jfiörsfe sålunda nog for tyskar
na att 1 grund slå den em el ska armen* Ifall det ej först g jordedetta skulle

de d.® sutOH under fälttågets följande faser ha engelsmannen i sin rygg.Ovanstå
enåe resonemang hindrar naturligtvis ej att offensiven samtidigt riktas mot de
franska armeema*! själva verket skyr-, t a radaa konturerna av an dubbel oatfatt-

utåt med genombrottsfroritea aom bas* Som nämt marschera tyska
truppar mot syåv st från poge ooh Noyon.Den franska fronten mellan Laon ooh

Reims sr sålunda redan hotad av upprullning från n§ st ra flanken* Ooh att en så-
dan upprullaingsoperat lon av tyskarna 1 oinom tid skall kominaras aed en stöt
i Chaiabagne är ingalunda osannolikt»ken denna stöt blir aldrig huvudoperation •

Ifall Hindenburg verkligen skridit till lösande av en så jättelik uppgift,som
den ovan skiaerade dubbla omfattningen utåt från genombrott stället,måste vi
betrakta hans manöver som vår skilda of fen slver»Den ena mot engelsmännen med
tyngdpunkten på västra flygeln ooh st ertriktningen mot Nwooh H,pen andra aotfransmännen med tyngdpunkten på högra flygeln ooh stötriktningen 1 början mot
sydväst oen söder,senare måhända t.o»s*tiil sydöst.Oon om det sedan vis ade »ig
att uppgiften vore alltför jättelik,att tyskarna ej hln.e i land med båda of-"
fan a Ivern a samtidigt, finna vi det sannolikt att Hindenburg låtar ete mot frana-
ai-nnen kämpande armeema återgå till försvaret för att till dst yttersta full-
följa offensiven aot engelsmännen,ooh loka tvärtom*De ma cl.delan den,soa härvaranåi franska Informat lonsbyrå sprider genen fÖrrädarblp. den, framställ ds de storavtpideana som ett tyskt nederlag den S 4 m«rB,d»v*s»n dagar efter det genoa-

/rott var vunnet av ty skama, I de ill iera des högkvarter har man naturiigtyls klarare bllek för lä ets utomordentliga allvar,De franska ooh ©ngei-
fei

~

a ha 1 detta krig tillfyllest bevisat sina förstklassiga krigare—
Ju*? l*** 1*5 °® n åtminstone de franska -eneralema ha givit prov på lysande^härar

Bslua<Sa tvivel underkastat,att da närmast© veckornasf '- !t ' P] v««tfront» ,«tl bil ayrmsril »n aårdiaekicade ooh uteaordantligt
** *••*" “Ä1 »-»a*-

*7*5.18,
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Punaisten viimeiset ponnistukset.

Murhat.

Kauan kesti,ennenkuin punaiset saivat rohkeutta,edes vähänkään ilmoittaa
lehdissään karsimistaan tappioista. Itse Kullervo Manner sai panna arvoval-
tansa vaakaan pitääkseen edes hiukan yllä joukkojensa vaipuvaa rohkeutta,
mutta el hänkään,kuten lukijamme tietävät,uskaltanut Ilmoittaa muuta kuin
puolen totuutta. Ja 28 päivän Tiedonantolehti vaikeni sotatapahtumista Jo
kokonaan. Puhelimet Ilmoitettiin suljettaviksi lauantaista alkaen Ja li-
lalla klo. 8 Jälkeen liikkuminen kaduilla kiellettiin.Nämä kalkki ovat yhä
kärjistyvän aseman merkkejä.

Punaisten rahapula on kireä.SöörnäiSten eukot ovat kieltäytyneet ottamas
ta vastaan "tyhjiä säkkejä"(shekkejä),Joilla ei ole heille mitään näyttöar-
voa. Ruokatavaran kauppiaat ilmoittivat,että heidän varastonsa ovat aivan
loppumassa ja että Jos jotain uutta ruokatavaraa tulee,otetaan ne "meidän
kaarteillemme".Kerrotaan,että Omskln viljajunllle on käynyt vallan ohral-
sesti;ns on otettu takavarikkoon Ja miehistö palautettu takaisin. Nälänhätä

el ole vielä koskaan uhannut niin läheltä kuin nyt.Nähtäväksi Jää,miten
alita suoriutuvat sekä porvarilliset että punaiset.Mitä punaisten kunnallis-
verotus hommaan tulee,on Itsestään selvää,ettei kenenkään pidä mennä heille
tulojaan llmolttamaan.Jos Joku sosialisti aatteen nimessä haluaa antautua
heidän kynittäväkseen,niin menköön vaan.Seurauksena on,että hän saa maksaa

kunnallisveronsa kahteen kertaan. Se rosvoaminen taas, Jonka tarkoitukse-
na on päästä "tarkastajien" avulla käsiksi liikemiesten kassoihin,saakoon
aikaan vaan sen,että kalkki vähäisetkin kassat kadotkoot saatavista. Se
passiivinen vastarinta,tulkoon yhä Jyrkemmäksl Ja kohdistukoon kalkkiin pie-
nempllnkln asioihin. Niinpä uudelleen huomautamme yleisölle,että se ajamal-
la raitiotievaunuilla kannattaa varkaita Ja yhteisen omaisuuden anastajia,
punaisten huligaanien valtaa, Eikö Jaksettaisi kulkea nykyisiä vähäisiä kul-
jettavia Jalankin. Kysymys on periaatteellinen Ja 25 pennin rikos yhteistä
asiaa vastaan.

Punasteli keskuudessa käy muutoin ankara tyytymättömyyden kuohunta. Johon
antoi aiheen Tampereen katastroofl. Se näkyy heidän lehtlensäkin kirjoituk-
sista. Joista Jo puolet täytyy uhrata omienkin .epäuskoisten kiivaaseen sät-
tlmlsssn. Selvät merkit osoittavat,että lopullinen hajaantuminen Ja neuvot-
tomuus on yhä nopeammin lähenemässä.

Herrössä,Espoossa, on murhattu Bensulsin rustitilan omistaja Nymalm as-
ia Domvikin rustitilan omistaja Kirkkonummelta.He olivat paossa Herrössä,
Jonne punaiset saapuivat heitä etsimään,sekä löydettyään ampuivat. Kunnars-
kullan omistaja Torsten Rivell Kirkkonummelta. sekä hänen pehtoorinsa Rindell

murhattiin helmikuun alkupuolella metsässä maatilansa lähellä. Punai-
set olivat etsimässä aseita Ja ottivat poismennsssään mainitut henkilöt

mukaansa murhaten heidät.
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'* »«h tysta 9t% fia i fiéuäxjrlxi roiili s*.etia är avslutat.la syfte var aif

anojcöryta i är*ifrontsa i väatar ocii Ätorföra operatioaornu fr* etlilXaliigsKri~
Kfjta anforslga hamri 1 ucie till ti. a t rörlig u igets aanoveer. liamja uppgift lö»-
t?» pft ett glänsanue aätt* iieaaa den ar L;ar«,p>j offaaaiveii» aauru dag var u»t
9ng3t»ka föravarseyateinsst fiUletäaulMt geaomörutet. Den S*i Xaverort- j.ee aa t
rörstfc vsr-jcllga f j lslavat Krlmj j.oar vuu B»lo» o»a voa a«r fctupvltz

öraaas ea ny ocm aar.: s»u vara tyia>riio fjfcu>ae via fX:n*a»us ganjla posi-

tioner fr *llo3l4 förs Sonnne slaget lil&» uoe. utt antaga var.aöKt# ae
tforte.
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allierade när åter nej aa aen tyska offenaiT7ägea. engelska reserver kasta-
nj fram.medan fransmännen förde istrlden kolonialtrupper,som med expreståg

hämtats från terna i 3yd-krankrike. Samtidigt ka,iladea de engels-
ka ocn franska divisionerna tillhaka fr. Italien. Den 26 flammade striden över
nela linjen. Ängelsjnannen satte in aln nuvudatyrku framför Albert,medan frans-
männen gingo till anfalla fr. Äoye ocn ixoyon. Dagen slutade emellertid med ett
nytt nederlag för de allierade. Deras bifall bröts ötmptyakarnaa motgrepp icun-

de ej mftlla stånd. På kvällen togo tyskarna Albert,«oye stormades ocn Doyon
erövrades efter hets gatustrider. följande dag upptogo engelsmännen anfallm
för att erövra Albert»men alla deras a .lopp brötoe av tyskarnas försvar på Höj-
derna väster om staden, iaatidigt gingo tyskarna själva till angrepp söder om
30).due, dir de kastade fienden tillbaka enda till Plerrepont samt »mövrads Hont-
dldier. Den 2d fortsatte tyskarna anfallsrörelsen på detta avsnitt,medan engeLs
männen fåfängt upprepade stötarna mot Albert ocn ett med ursinnigt tappernet
företaget franskt anfall på linjen Montdidler-öoyon fullständigt bröts. Den-
na dag företogo tyskarna ett lokalt angrepp norr om öoarpefloden vid Arras,
synbarligen för att binda de engelska reserverna,varvid de erövrade engels-

männens första linje tagande några tusen fångar.Denna dag giok fronten till
väster om slontdldier därifrån den svängde åt Öster för att löpande söder om
Boye oon Woyon förena §ig med den gamla fronten Oi se söder om Da fere. Det»
mtt krigsbytet »edan den 21 räknades bl.a. 70,000 fångar och 1,100 Kanoner.Vilken plan tyska högkvarteret uppgjort för offensivens andra fas är natur-
ligtvis omöjligt att utgrunda, flere olika antaganden göras av engelska frans-ka, svenska oon ryska alitferförfattare. Därom äro alla ense, i syn.ernet beto-nas detta myoket starkt på engelskt håli,att tyskarna tillsvidare hållit sinaressrver tillbaka för «tt,som de engelska firf.skriva,sätta dem i först sedande allierade kastat alla tillgängliga reserver 1 striden, i själva verket US.
iMXX&KXMXZXsxÉ&XMX är de allierades Ifege nu sådant,att de hänsynslöst måste gri-pa 1 sina reserver för att hejda tyskarna,ianan de uppnå Amiens. »Times* för-klarar utan omsvep att katastrifen är för handen,om Amiens faller. Oon det ärsäkert denna eventualitet,de franska revyförf, taga med i räknlngen.dä deSStlijllll f!n«!?g!l0k? *”“!!!*--*“** u*o“or4«n*llBt »livar««ät,Mi»a»n SBjk>«.ury tningen »v det engelska auMXSMX försvarssystemet Skett på det all dra sårba-raste frontavenittet.ssmt uttala farhågor för,att det katastrofartade läge,aoram uppstått p& den engelska fronten,akall kunna återvferks pä den franska.J* ■ ?■■ sk lv g| ktts» rmmi ti itar |£l liggtg åfffiiitTveoaana resultat,att tyskarnas terroriorella vinster voro av föga
f andan inom de tyska trupperna efter den första veokan fortfarande visat

8«nnolJBi»t nl. form* fSSfly. STStertS?på,fortsätter han,att tyskarna även skola slå tillpå ett annat ställe av vast front en, och han vidblir sin tidigare åaiift »tt

Än JrtLT8118 of/e?? ly trhåßt engelaäSenttäei ni s^U
som redan träffat den.att urg nu kSS%L«a ÄV otöt

utan att behöva frukta något ryggnot fr.
**>* fransmännen,

jatkoa sivulla 3
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1 v : -r ftretn t-vaf t fcv«r t>m« ettfentlvoo fßMtaSd» vi
.tn "--t- »♦* y;.,?vi skilda &rlnx» vl t.lött i toxilKt o~ #»ti v»« *-#t orfon.iilvan »ot a«:’•«■?,a«r »o- tat.y«a«*tPi *4h offantlvita

«aH frtil»a'' ;sn#fi »c;;. an *h»K« n å%r op ar*t tan »s? att don »»nom f.narn*» v&uila
offra# till fdxmåd ftr a«n f^irait«i; tsaaa a® «« |t#f9 tax» tv;;r—-
toeuTillovififtC* finna vi ln£»t #ltBl *ft. Bn.it» J.älKt**! t.m fbrf f*ira?^# t«tt
fitetortba*** fer»»tt *aå »ag-simaifnnon i grurté lr»x» blott att- w».<j *« fftr»-
b«r»rfian»» Mntlm för »& 114 fcrln«4i dISII o ffsns ivxrnft.Hat är
•nnt»»t* tyy»*»* s«fit åsssltnt t vIn» r • ■.-.n«ml P«t« 1« ***** » ila iillrlnfll—-
*■* r»»«r*? r Jtotoii» aiftot» b filta» av o» » uttsntf» till Tlltol pri» nna
&hl*%•v&iti.imm vfiitor n*tttTiiytvi» tyftfcuma» b'm4Ha.; i«frth»t p* gvrlgs* avsnitt
Oai sitt ißdsa »l«* .t fl»±tnK>|TK! yarnun»! Lotbrinron,*still» åHrtsr #rmbv*
«*t aycjJtot hf vd»f'»*fc«n a»t f#r»f»l inr •»» »annnJ t vara »att datta m Or-» alar
i«Ui rixtn» not •Kf*l«a*nn«n lix»*» n»t f»brtt» »åt t -en cnp*!**» ut»u of» w-
alvxraft nu r***n voro trol Ut♦Enligt ty<*x* iu->. U~
tor n« till»?lö«r» ST »iviftanor te är* it» 1 B«M*rl»|sit»4«v*fuoff-
«ri«r fBö|Wo ffsif* arma* sr »nar»ra £v*»r i i/p> aiiiioln--

ht »mcwr. Ita U vi 1»hr« «** c«n «n£,«!«»» totalförlä* tM i 6cöa»*.u--6 :o till $6 ft av t» X #t?.id«r ö»its v sno» txvppormi *tl vl ll?*oow
o*n*ös nan botkritar 4»n #is,-»l»*n »motton» »tor» »vgiwt o»n uto^ordaatl ig»
n»rv»tyrte f ffmta U«r Alt fl 'a troll -t a*t 4**r «igoi*iy« «7won» offonslvxraft
••Äm ffrlmmat* t a« »yoKot <«•»» fin nrakni* «na*r 4» MKinato «**i-é*ta«.ll>il vt dnroraet latwikti» 4ot#n."•!•*« «?nmlttot av yfi#tt» fronten »o» aa
front »lf oon twiw o»p c»n t?»** oms»!?» not fortsatt»

09 n irlttlvÄa HSwat »ynnarli/an allvä ratöit *noufl# s Halrsii y- ai &r f»mdii£t rrno* sia risoivnit trr f< t återställ» sltnitlonnn» Antyn» rtU«r9«fiv fnut^aaon u»r
n-airan »t.t 1 IwvnifMK blott Indimkt tg Ip 1 mm av aotanfalX i<a £»
tmnntf* ffWt»v»«lttiH»»fy r>*n tirmtm nar t tflo fr«olw>' t•■ä<wtniAinr«Oob Oo«»utoa fev on: -.■ltal«estlLf(3iost vid «oy<m «Biat avny» iten 1 »ll«r via vtrftui ollar 1 il»a»-Lota~ririfeöft.iMsii éR srmgkum nmU. nyttor la »In »ti*t«*ieftn roiwrv r tillåalwi»,blottar naa »In fevrlgn front*D#t ftr wtttrUjtfli nr in vaaaxligt»att
iviadxn tlmtniipi åv«n Évtnljor i •n»U«*ai.fl wtaåméå «9»U«tU<i

jaotf att eo-s oftt fcmt tmfc» <1 vå h“ II» fur Ut att
tFÄsins» nlnf sot ♦« a.l«asf?n»nn Mfwi ffljus nv an »t.®t not awrv*v flyral.vUkat ny» anfall »kniU ln#fittne not a» britt Ut»
*r?

; .i-T.rwa i yaann#m*&yoica<soe nyiiict »t et »dl b*fur.n« »i.;; aoun»»fotrf »n*f€-p att tria «n/.#l åjfiyulm ooh don llupa «#a.
I« 4*1««
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03.04.1918 Frihets Kriget.

Av vår senaste av den 25 mans sKrevo vl dl.a,att "läget nu mognat
för ett tysKt Ingripande 1 dlreKtare form än dittills" .VI vilja ej påstå,attt
dst sKall följa redan Innevarande vecKa (24-30 mars ),men oss förefaller
sannollKt,att det ej sKall låta vänta på slg allt för länge»"9enaste under-
rättelser synas ge oss rätt. Idag den 3 april K1.5>15 f.m.landstego nämligen
tys Ka trupper vid Hangö.Först glngo 4- lilnavepare, därefter 7 Sngare,från vllKa
trupper landsattes och på redden låg ytterligare 17 fartyg.Summa 28.De 1 Hangö
stationerade ryssarna Insågo fruKtlösheten av varje försöK till motstånd ocd
sprängde de 1 hamnen liggande rysKa fartygen.Om den tysKa landstlgnlngsKårens
styrKa är det för tidigt att uttala slg,- Av ringa Intresse sKall det dll att
se med vllKa medel det fientliga dögKvarteret ärnar försöKa uarera detta döds-
dugg iHänd els ernås utvecKling är nu engång så borgerlig att den Inte Kan dej-
das ens av det flnländsKa förrädarKommissarlätets lögner,så KompaKt så än äro.
Historien vet ej av Kompromiss er,när det spelas om liv ocd död,lnte ers om

förslaget utgått från själva Valpas-Hännlnen.Fu får man ocKså se,om vår spå-
dom går 1 uppfyllelse, att förrädarKommissar latet överger sina Kamrater ocd flyr
till vännerna 1 Ptburg.l varje fall blir det angenämt att slippa dessa förrys-
Kade rövare. Måhända sKola P;burgs anarKlsterna bättre än det otaoKsamma foster-
landet förstå uppsKat ta tavarltscd ToKols tasKspelarfärdlgdet, då dan masKerar

: t-lli slg till Kristus.- Vi da redan förut besKrlvit fiendens preKära läge
med tysKarna på det flnländsKa fastlandet,det förbättras ej därigenom att dans
överbefäl Kastat reserven mot Kannerdeim.efter Fllppula nederlaget ocd forxus-
ten av Tammerfors. "Työmles" sKarpslnréga Kr igsKorresponderis., nu bedömer
läget något annorlunda än då dan 1 medlet av mars sKrev sin segervissa artlKel
"Pllppulas öde" .FansKe tavarltscd Manner blir i tillfälle att utfärda nya,elr-
diga proKlamatlöner om nacKdelarna av dästformig uppställning 1 Krig.låtom oss
sedan ett ögonbllcK Kasta ttllcKen på Vasa.Som beKant anlände vår regerlngscdef
Svlnduvud 1 slutet av mars via Berlin ocd, StocKdolra.En av de sista dagarna av
mars överlämnade tysKa sändebudet friherre v.BrticK till donom sina Kreditiv.
Friherre v.BröCK uttalade därvid sin tillfredsställelse över,att donom ber etts
ett tacKsamt tillfälle att företräda TysKlands regering 1 ett land,som med den
beslutsamhet, varmed det försvarat slg mot en övermäKtig InKräKtares anfall,
förvärvat sig dela den civiliserade världens medKänsla ocd beundran.Senator 8
svarade att ej allenast den gemensamma fienden är orsaKen till Finlands ocd
TysKlands ömsesidiga närmanden,utan även den tysKa ocd flnländsKa Kulturens
gemensamma grund.De båda folKens gemensamma ocd långvariga,av Krigets hårda

prövningar stärKta vänsKap sKall framdeles arta slg ännu mer hjärtlig.- I
detta sammanhang tillåta vl oss en liten erinran.l an av våra överslKter över
den tysKa offensiven 1 FranKrlKe sKrevo vl,att vl av Innersta hjärta doppades,
att segern sKulle följa de tysKa fanorna.Enligt vad vl erfarit,dar denna vår
r*åndPunKt väcKt ogillande Inom den s.K.Ad.lnterlm-KllcKen,entents vännerna

per preferense.9om beKant anhöll Finlands regering först om hjälp från sver®
Vår regering begärde endast,att Sverge sKulle tillåta translterlng av vapen
till Finland.lfall 9verges regering lämnat oss understöd,hade Finlands utrlKes-
polltlsKa orientering sKett med 9verge,mot BKandlnavlen.lfall 9verge fattat
Finlands dand hade grunden lagts till det "fria nordlsKa foIK förbund", varom
bl.a.Brant Ing uttalet.nnder ett sådant förhållande hade det varit fördelaKtl-
gast även för oss,om världsKrlget, sedan Ryssland Krossats slutat som oavgjort
spel.Det .nordlsKa fyrstatsförbundet hade haft lättare att lovera mellan stor-
raaKts grupperna,om dessa balanserat Jämt.Men Sverge slog brutalt undan Finlands
dand.lcKe nog med att den svensKa regeringen vägrade transiterlngar av vapen
genom Sverge därigenom görande sitt till för att förlänga det nuvarande raördar-
ocd rövarväldet 1 södra Finland.Samtidigt ville Sverge begagna slg av vårt
nödställda läge för att roffa åt slg Åland.Efter denna utomordentligt Flnlands-
flentllga polltlK från den svensKa regeringens sida återstod vår regering in-
genting annat än att vända slg till Tys Kland.Där på. slöts fördraget av den 7
mars mellan Finland ocd TysKland.Detta fördrag är Inseglet på vår utrlKespolUr-
tlsKa orientering mot TysKland.VärldsKrlget är 1 omlnent mening ett Krig för



Jhandelspolitiska, Intressen mellan å ena sidan Tyskland och dess hunds för-
thnter,å den andra England och de allierade.De hlocK som strida mot varandra

äro främst att betrakta som handelspolitiska förhund.Blir spelet Jämt,skola
de båda uåskåxßXtßxxkxlffJSi hestå efter kriget och fortsätta konkurensen med
fredens vaperr.Segrar den ena parten,kommer deras hlock att hestå och exportera
de besegrade.Genom TxK fördraget av den 7 mars har Finland Inträtt 1 det han-
delspolitiska centralraaktshlocket.Det lls-ger sålunda 1 Finlands Intresse,att
centralmaktshlocket skall segra 1 världskriget.VarJe finländare,som önskar
sitt landdet hästa möjliga framtid,måste därför hoppas,att segern allt fort-
farande akall följa de tyska fanorna.De herrar och damer,

;
som nu önska att den

tyska offensiven 1 Frankrike skall misslyckas (M hända 1 ''mänsklighetens"
Intresse? ),äga lika litet sinne för vad fosterlandets välfärd kräver,som de
Individer,vilka "1 mänsklighetens Intresse" önska och rösta på,att den ryska
holschevlsraen skall komma till välde 1 Finland.Rent av grotesk,för att begag-

na vårt favorituttryck blir bilden,då man betänker,att dessa samma herrar ochm
damer av innersta hjärta önska att tyskarna skola skynda sig så mycket som
möjligt till Htfors för att rädda deras egna små liv och skydda deras privata
lilla valfärd.Måhända också det 1 mänsklighetens Intresse.

3. >+. 13.
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ksalaisten maihinnousu Hangossa on synnyttänyt punaisten ianarmeitton ryssien pesässä pahan entiästä Pörinää .Punakaarti on amatarm* it-selleen Helsingissä täydellisen diktatuurin ia alK^pakolttaa
ihinB ä etu näässä.Kuten sanat Kuuluvat, "Joutilasta Katuyleisöä",uhkauksiin on yleisön suhtauduttava täysin t.vyneestl,ia Jyrkästi seKäJohdonmukaisesti Kieltäydyttävä tätä käskyä tottelemasta.Jos Joku puhuu hel-dtin vangikaeen Ja pakoltetuksl heitä seuraamaan on raahdollisauxsien muKaanKoetettava vastustaa heidän olkemukslanaa.Pääkatuja Ja Kahviloita on tarKolnvältettävä.

Katajanokan rannassa on Kauvan ollut 3 menneen ryasälälsen suuruudertodistusta, vedenalaiset Kumia*, Jaguar Ja Tlger.Keskiviikkona k 1.3 souduissahaalettiin nämä merelle örftharan ulKouuolelle Ja 5 »55 hämmästytti Kaupunkia
Junlelllnen pamaus .Taivaalle Kohosi synkkä savu &a vesipatsas, lonka haihdut-
tua nähtiin yhden vedenalaisista Kadonneen.viiden minuutin Kuluttua Kuului
toinen räjähdys,mutta Kolmannen sytytyslaitteet olivat tehdyt tavanmukaisella
venäläisellä täsmällisyydellä eivätkä toimineet.Vasta iltamyöhällä noin Klo

10,30 kuului viimeinen tervehdys.Olkoon se muistelivat huomen Kuningaskun-
nan rannikolla.

"DJen" Kertoo,että tieto Tampereen valloituksesta oli tullut Hel-
sinkiin Jo viime viikolla,mutta että Kansan komlsarlaatl esti sen Julkitulon
peläten sen tekevän Joukkoihinsa masntavan vaikutuksen.Vieläkään el kavalta-
‘akoralsarlaattl ole uskaltanut siltä mitään llmolttaa.Sama venäi.lehti kertoo
Tamereella Joutuneen vangiksi 1M—16,000 punikkia - mikä kuitenkin lienee lii-
oittelua.

Vetschengl kertoo että kun Jerraak oli tullessa Helsinkiin,kohtasi
sen ulkona merellä Tarmo, Joka liman muuta rupesi ampumaan sitä,tahtomatta
vastata tul**n,"vaikka sillä oli voimakkaampi tykistö",palasi Jermak takaisin
Krcnstadtlln.lehti kertoo edelleen,että kun "Volynets" vapaehtoi-
sesti Karkasi Helsingistä Eääveiiin antautuen saksalaisille,ej Venäjän lai-
vastolla enää ole mahdollisuutta päästä Kronstadtiin.

Venäjän lehdet kertovat malvan, avonaisesti,että punakaarti on saa-
nut Venäjältä aiQUkseon vlraakkaita osastoja, Jotka käyvät taistelun Karjalan

rintamalla.Be todistaa kuinka vähän ne panevat arvoa tekemlinsä rauhan ehtoi-

hin.Asia tulae tietysti korjattavaksi Ja maksettavaksi ryssän *

Omakin vlljajuna saapui ja osutettiin musiikilla Ja puheilla vastaa

Kuitenkin on leivän saanti ollut tälläviikolla huonompaa kuin koskaan ennen.
Jonka lehdosta yleisön keskuuteen on levinnyt mitä omituisempia .ueuja.Luu-

lemme kuitenkin vilja saapuneen,vaikka el - Omsklota.

4-. 4. 13.



Varning.

Tyska trupper hafva såsom landets Peflare Peträdt Finlands Jord
för att återställa ordning.Ben laglösa röda makten håller på att
sönderbrytas .Be röda trunp»rna nafva hllfvit <?rundligt slagna vid

och nvarhäsit de gjort motstånd

•Tag tillförsäkrar d»m,Bom utan motstånd nedlägga vapnen och glfva
sig,säkerhet till lifvet.Men ae.sora för att hämnas det röda partiets
nederlag,våga på något sätt förgripa sig på lagtrogna medPorgares
llf eller egendom»eller tillfoga de tyska trupperna några som hälat
skador,skall draPPas af krigslagarnas hela tyngd.

Kommendör för den tyska expeditionskåren



Kungörelse.

04.04.1918 på aftonen.

Besättandet avjtiels ingförs genom, tyfiKa trupper är onedelöarU förestående
Kaniturlattorr på nåd' oen onåd är oundvlKlig.Många männsKollv Kunna snaras
och garnisonens öde Kan för' mildras genora att alla 1 hamnen liggande
Krigs- och' handels fartyg-överlämna 1 ersKadat sKIcK. Befälhavaren över
tysKa flottan 1 .FinsKa vlKsn utlovar IttfK frihet och belöning åt
besättningen på varje fartyg, som. överlämnas 1 osKadat sKIcK.Varje

ens Kild man a/, aas ättnlngen 3s om gör sitt fartyg bbruKtoart , hotar han
med strängaste behandling. "'ysKa sjöstridsKrafter befinna sig redan i

närheten av Helsingfors .

ålla vålds tåd ”rån de rödas sida osrh varje för gripande på fredliga

inevånarnes llvToch egendom Korama att nå' det strängaste straffas.



24c. Julistus.

Saksalaiset Joukot tulevat viipymättä valtaraaan Helsingin.Ehdoton
antauralnen on välttämätön.Paljon ihmishenkiä voidaan säästää ja miehistön
kohtaloa voidaan paljon parantaa Jos kalkki satamassa olevat sota- Ja kaup-
palaivat luovutetaan vahingoittumattomina.Suomen lahdessa olevan skks.lai^
vaston amiraali lupaa miehistölle Jokaisessa laivassa,joka louvutetaan
vanhlngolttumattoraana hengen vapauden Ja palkinnon.Jokaiset sellaisen mie-
histön Jäsentä, Joka tekee laivansa käyttökelvottomaksi uhkaa hän mitä anka-
rlramalla kohtelutta.Saksalais at merlsotavoimat ovat Jo Helsingin läheisyyden
sä.

Jokainen ilkityö punaisten taholta Ja Jokainen rauhallisten asukas-
ten henkiä Ja omaisuutta vastaan kohdistettu väkivaltainen teko rangalstetaan
mitä ankarimmin.
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Ix Srihetskriget.

Den panik,som grep flendon vid våra bundsförvanters landstigning i Hangö,
visar mod all tydlighet*att sammanhållningen och segervissheten inom de egna
leden lämnar åtskilligt övrigt att önska,samt att ledningen är så
övertygad oa ställningens förträfflighet,som dän officleit låter påskina. Vil-
set omfåttgförvirringen antog,ses bäst av att ena dagen officleit meddelande
utfärdades om förr éi darKomm issar lätets flyttning till Vdborg för att redan föl-
jande dag återtagas. Bet hade måhända likväl väckt alltför ator nedslagenhet
ooh förblttrlÄg,om ledarna svikit sina kamtater för att rädda sin egen hals i
dat heliga Byssland, i stället har man tillgripit de svagae vanliga,ömkliga
taktik, Man försöker blanda bort Korten med lögner. Bland de msst komiska epi-
soderna under frlhetsKrlget är förradarbladens försök att trolla bort tyskar-
na genom att påstå,att landstlgnlngsKåren i Hangö blott utgjordes av * 4000
vitlardistar.Man sipnes på det hållet ej tänKa synnerligen högt om sitt folks
intelligens,då man^förmodar att sådant sKall tros. Måhända sKall man 1 fien-
dens högkvarter också förKlara tyska marinstabens officiella raport av den
f ril vara orlKtig. Den lyder nämligen 1 sin uttrycksfuöia korthet safter en

svår överfart över islagda och minerade vatten ha våra sjöstrldskrafter
onsdag morgon i .Hangö landsatt trupper avsedda att understöda de finländska
trupDerna *. Eller viiirty®mles» påstå,att med “trupper* 1 detta sammanhang
menas, BifOO vltgardlsterVidare må en stilla undran tillåtas, varför oj det
f sntliga överbefälet genast lät driva dessa kOO ensamma vita 1 havet, mier
ingår en onödig Kraftsplltthing verKllgen i det värda chefskapets planer, lif-
ter den *hästformiga* yllpnula affären Kan man ju vänta sig vad som hälst*Så länge autentiska uppgifter ej erhållits över den tysKa iandstlgnlngakärena
styrka,får man nöja sig med det ryska marinbefälets 1 Hrfors beräkningar.Se-
ten den första paniken'lagt sig och det blev möjligt att tänka nyktert,tele-graferafe detta till vederbörande i prburg att bekräftelse numera vunnits pä
den först meddelade uppgiften,enligt vilken don landsatta tyska styrkan utgor-
deg av 1 division, jaftysk division omfattar tm 15,000 stridande av olika va-penslag. Huvudanparten utgöree av Infanteriet,l2,ooo man fördelat pä två bri—-gader. m bekräftelse vinner den ryska uppgiften av meddelandet iförrädar-bladen,ät*, Mannerheim av regeringgn befordrats till general av Kavalleriet.® är näral Igen vanligen generallöjtnant. Och som befäl-ha högre rang. VI utgå sålunda vid vära botraktei-fier |tillsyida*e frän,att tyskarna 1 Hangö landsatt en division. Det tvakaberättar vidare,att den tyska lahstlgningskären befäster sia påein nya bas. fartyg gå av ooh an mellan Hangö ooh Rev&l och lioau hämtande^
däh’l^0

1i vi^r^r f f dennetar. De tyska trupperna ha stannat i Karis,i£ tillsvidare intaga en avvaktande hållning* Det är utan vidare klart
!» torvt^»en ciyai*

fl ma3te sig om basen,innan de gå vidare, iörräriart.la-
’* irt srns, på Hangö fronten synnerligen summariskt. Jör »år del

fr Itrlt SJiut^S!88 !?*16 Y%ta >m fortsaU fra^yckni^Lrr. Jkenäs norrut, kn sådan rörelse förfaller oss nämllea» t?tyskarna reaan föryt besatt Alands och ibn akisre-sre Vi™0? ®aiUlo
„

k«,st. Då
f ti3l hslSÄtdf:SrSSrf sig lhn Sf* l 1 Ifua“

innan de skrida till mer avgörande operationer a+ * iSJUi! tad-Atoo-öalo-Karis,
*•«“ taga är *4 fa I*™“snlistöten skall r/ktas iont norr eller norrinat fri* +

emeixertld att tyska
kämpande i åe Lempäälä
ländska trupperna! tssf6??i*^vo?SSé Wp?n* ******* *• fin-
läremot minare 10011 M:fors förefaller oss

9k den finländska fronten fr Bottnlqfa iuvudobjektet,loke enskilda or-
itgarnas strider varit synnerligen bilal ? Si.5ad<l S? na c’ e öe-uastft
R %pee att ae överträf^^^^&

under raporter,
ioke vara överdrivna. Bom tidigare h:iim!.?r *öt*rat«.to*deJAngat av finländarna, aom över Lmnääiä hrötn ffs?r om~Markku till Sottlisrvi i * -

roto iS® iJOIU Vesiiahti ooh över
[ l J i tuiat lonsvägran presterat •tt^^iviit^ii»aVmJSi afi;arÄ 6ftÄrlelarua av •*"***»* «sig i s-^ssgj

07 .04.1918



25 11,
'•där de sedan dess belägrats. Den 3 april stormade finländarna, en del av deras
ställningar tagande några tusen fångar* Döljande dag öppnade det finländska
artilleriet korselden mot de återstående ställningarna* Dör lusterna na på båda
sidop varit mycket betydande ocli staden nar självfallet lidit svårt under ar-

tillerielden, Dör att utsätts den belägrade avdelningens i Irfors i;ar det fi-
entliga överbefälet in:ett en våldsam offensiv fr, Téijala. Drabbningen star
födnärvarande. kring Mattila naltpunkt omicr. 5 ton. söder om lempäälä. Här nar
fienden samlat allt vad nan naft tillgängligfe av reserver(omkr, 13,000 man}4flte
för att med sålunda förstärkta trupper bryta sig genom till X:fors,innan det
tyska trycktet blir så pass kännabart,att fienden måste uppgiva planett Samti-
digt som denna förbittrade drabbning pågår,na finländarna gått till anfall på
lieia fronten Savitsipaie.^Ladogs for att åtminstone binda så stora fientliga
styrnor som möjligt på detta avsnitt, såväl vid O.emisiomkr,l7 3cm* söder om 3a-
vitaipale) som vid Jänniälä(omkr,S Sm. nordost om Joutseno} na fientliga avdei-
ningerna kringränts om lidit utomordentligs, förluster. Hårdast äro emellertidstriderna mellan Rautus ocli Haasull. på detta avsnitt utgöres fienden 1 nuvud—-
°sn ar ryska trupper fr . Prburg. xvättemot förrädarrapott erna na dessa strider
Uttills varit lyckliga for finländarna. 81. deras byte må nämnas ett ryskt u
■nanéfcrtåg. 7, 4. 16,



25b. Kansanvaltuuskunnan pako.

Viime viikolla levlsi Kaupungilla tieto,että kansanvaltuuskunta
oli torst.ja perj. välisenä yönä paonriut Kaupunkia ta.Ennen lähtöä oli puna-
kaarti asettunut aluKsl lujasti sitä vastustamaan mutta taipunut sitten,
Kuten sanottiin,itse Haapaialnsnn viomakkaista kehoituksiata. Ylimmän vallan
otti sitten punaKaarti H-.glssä haltuunsa.

Vlimfe per jantal-lllaksl limestylvätKin Pietariin Tokoi.Blrola ja
Tornialnen,jotka olivat perj. iltana lisat Pietarin Komraunin nuovoston
kokouksessa.Mutta toiset Kans anKuvalta jat lienevät palanneet Helsinkiin;
toisten Kertomusten muKaan palautettiin heidät Riihimäeltä,toisten muKaan Lah-
desta. Joka tapauKsessa tulevat he jonakin päivänä livistämään joka mies riip-
puen siltä,KuinKa lähelle ryntäävät joukkomme saapuvat.siedetään myös punaisten
vaKavasti miettivän H:/?ln tyh jentömlstä,Kos Ka heidän aseinansa on täällä Kestä-
mätön. - BaKsalalsten lentoKcne tutkii ahkerasti KaupunKla lenrelleen täällä
ioKa päivä.vaa On Itsestään selvää,ettei se tee sitä huvikseen vain meidän

lloKsemme,vaan on se klr jekyyhkynen saapuman pelastajan leiristä.Be julistus,
jota täällä on levitetty s aksai. tulosta ja aiKolsta.ei ole mitään muuta Kuin

provoKa 11onia,Kuter punaiset välttävät,vaan s aks ai.käskystä laadittu ja sisäl-
tävä juuri ne asiat,jotka he ovat tahtoneet tänne ilmoittaa.Meistä,jotka ase-
massamme olemme luonnollisesti malttamattornia,tuntuu nyt muutaman päivän odo-
tus Pitkältä,vaikka muistettava on,että rintaman toisella puolella hoidellessa
vaikeita ja vaarallisia tehtäviä,aika kuluu lilankin nopeasti.Tapansa mukaan
saksal.valitsevät sen hetken, Jolloin heidän tuloaan vähiten aavistetaan.Punais-
ten sanomal.Koetet4an kaikilla maadoliislila vainoilla mulstata rintamantakai-
sia oloja.Pe on turnaa.Ruokaa on Ilmestynyt enemmän kuin mitä"täällä on pariin
viime vuoteen osattu uneloßlakaan,jörjesty» ja kuri on ensiluokkainen ja innos-
tus asiaan yläpuolella kaiken kiltoksen.Erikoisplirtttensä mainittakoon,että

xryes työväenluokka on oivaltanut asian ja h ime is ee päästä rankaisemaan riitä
nenKl..öitu,jotka ovat sen puolueen turmioon saattaneet«Venäl.hirmutyöt Karjalan
kannaksella ovat aukaisefet myös punaisten silmät.

ER.AB huhu ; Lehteä painoon pantaessa Ilmoitetaan, että s aksai. joukkoja olisi, il-
mestynyt Kotkaan ja Lovlsaan.
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.. / i V <•. '"li' 't.
r * vyoru. -.. • .-■■ v 11 r- % ton. tf-cg^rroi: a ; .r fcrayt» 1 ööcU -

förto©rsasiesr* oca asec Hora v? Cr.rn ,iof t-mu, rsd siiicn &:>a sjsgat irtsVirilto*
till lundsförrfldsrlst ba fått avträd*. fr* ty os löft«-x*i hur inta
irfrlstf* bloaatrcjxsss fiasko tjffl# or a&yot &u vn-al ti® flnl.-intlsAn urtoa-

t?- «sn» i cta /ä g,as tostri.-tt asa as ryrkn ounasfö rVulUitafékipot, vur
nederlag* te - JMI a# flgt cu sxymt -w sinsjvareMinaiA. Us« as fortsatt® asl

lenasförrfeasrlsjca .«psi»i ocfc uaasr a«r«s Isanlag grsp m stor a&x av f missat'
»tar# tIU Ttpn för alt ilftM for *y»i3 ■ itaAMMft aot 111 l eg» t folk

och •; 111 er*t l»aa♦mrart ers,o«Miignrs niaia*; rdad moms* ®4 b«i torisa an a»t tu
dc fiaisaasici* arfcctarnar förr«a»rl ©ut atras fuatsrlaaa* för ast orottet är

str®ff ellt.- 3et * 4w«proai.> sför lagI', tan.risk Vulpu» frual*jgt ooh son
bffan63ifä?4ort» i b» as organ *fyöai»is* ooras Jas» visat vur4» OAuöKeoglll aröö~
t' MjYiifcfi omstiie laHo^jwiit-•»«■■ och «mfaiat *OA gMUwitsggAM lums leaurs, Vi

förutsatt» di,att förräaerhövallarna verkligen frt»mtnllt eitt förslag 1tD tu»K» e-tt -itelgt f orns for dssiö aAtag&nag.ooh ett ä» »4 val., t fpufettiUli »au
?»tt oiröiligt fivrftlag i provökntoriskt syfts för att isans miss» såga: Vi »n»4 ö<io
-;h vin io- fr-M, ma as clsalbrstlgj!* borr-*w. våarade ut% aottagu csn* In&Oßpo-

%*rm och »nfaM, Ty A«t|i •kompror-issförsleg* iir präglat uv sm naiv fräo&ist
ur ta 11Ka* ■ i .pfi:an cftor 'fUr.ulo ii*u9rlfc.tist* t srter ast Krigst* uigmg »t-.ni
k ler för var och sa, »oa »4 var fullständigt Mina,år aat hållat 1 esgmrts

ton,rcift c.i*a*rr vinfcorss för ..»a mr försslålfs.att Itmasfårrttaam
och uuprovsuMta aKola M plat« i 1 inaat* a® skols få t» aci i upp~
by^rv s.v ost nya flalaad.Btaöa ö® före-t »4ort allt för att störta ö#t l

a?gruiia»n*~l»ir t- la» 0» ooh a»s» oiouegärö® vore
tp’iv*#öror»piirt l follträttalif aoain*#©oaaa väwtat är stt »lapvlt»
rövaroaad, »ftdaet låagt örottölignr® «a råao»t,aé a«t lagt fos t* rati#r i
MU ca övrig v xxliialagadÄdaa. Dör Kräva» aaw«»tl för uuafe? -h.; i:Uliga a£«u K-stta
*ar:proj:: j:•• ;• f.j i-i•. ?* ir ''lt ?mi;olt «a Umörau, all aot uya slrUl Ktu-t c
bbä *-=tt 1 mord och pluaurihg och uppror och mit
tå -iai«®i»,afct i-Vai* ad» folk allt jjaet »kull» tåla jsöröante och förröaara* 1 s.i»
Ritt. ?rodd« t.v.n vsirklir>»*ö tt »mi»»tl akuils gi?u» il c tiasan vi-
«at »ir var» gift i anihfeällairoppam,oen Tilitus fortsatta UilSfv.ro/tlil obotlig
ffki»4ft för 1 ad och folk.- På mn fialändsift «rig»«kåii|»iat»»a göras au ilut-
en géft. v--, t-, r or. ösfor» - Jöljäima ar racuai pr,., a t ås», t ta j®t

förlort- 1 för fl.:;öttcn* av ae styrkor i-m lafcuat i*Hr ia-a olott oa .u&i MT
röiöM. »ig österut* Kaö.«Ä a«« é tpril var äjörnsoorg oariit-

yat av fmiöaöar»ö*>lenaca» n?ot»tåa« nar mn »4 toli lika so& i Tsfor»
®®«d©a £t.>ö«ft är »å .ut a» ooh laga na turliga positioner finnus, 4«©for liga e®ö
Fyyn,liKl-»töllniag®n* tgsöölåyt ftr i., lunda iCk«,att fl»mia« roaan kt.-.pl tal ar ut ***-

Snaasti öag.äaa ••xotularaät n»tt flcntug.i avd®lat«gea i fsfort; after u® säet
föröittrao® trlacraa*Fiena»ii förlorau» uärviö s,ooo nuxn i fångar oel* h,oao

t •ttHpfti©»fi«wa«A9 ursianlga ftiftU ®öa®r m oätepäälä i »VBlgl att oryta gciion
till ft öalägrnd», rdaultaraa®, säiaiya 1 fullstanulgt nao»rlag.lian» »ana»t®
ro por t förtigar även vlsligan alla iu‘ii;»häöa«ûr västar oa iuulor.l ayuvuat

h. dttt.vK a tmnm.tryckot o*4ort •*■. ig uiit winnöerttr*•afiar »tt tyent ultl-
»tu» bur ry»saurnr te-aat Abo* I v«r översikt uatogo vi.att ma ty»ak
itöt#a här skull» riKta» ©ot nordost* oauarräll *l»®r hu «amidrtia »4 ingått oa
oj -.r*'- 1 loa»r«a mot »llar TUma«32Ai»«©oi hu värt foroouanci» att Hifors
1kulls falls utoa as niSimstt op«rotlonsrna.vip-.st . m, v ra oriktig,rt. ffrngf
t nuAllgsß ös ty» ka truppsr»- Inlett fruaryckalng i tv»* uva»lalfigar»asa »na
rot Ayvlnga.dsn aara kat Bjfvrs.Wuru lÄr.gt u«n före tå&Äööa hunnit, ve ta iqm- »4.Hot t »å syokst fr oss ösiuat.ntt ö«n ett p*.p åugur sm passeraas io4o,as»s
förtrupperoörr iiteå rsatm bn hunnit till nnrbsWn »v Hyviiigs.Dsn seaurs
uvfi©iningen »tår 1 öag via kila »sa förtruppkusaiiorl 1 uassJby.X via
Jwstbuasa bar fienasn iiait aiycsct botycanat förlaetsr 1 förballenus till am

»tyr fe» hua insett»benna hur te#.» vurit v, utfor utor.yicaaan iu.se reservert i
*slör »t» utetåcKslxig omuite ®v ast fåfänga uufailst mot Itsapäälu.nAso© lägst
hu gf>«t=- LtiAt alg är Hjfipg öcfrii-.ans fr» b-uultv.ilcist olott m frégu os uugur,-
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V- {; t * e>; i . k -f; 5.: f rnv.u-i Ola 11 fr*aSisB npr
»aas* f, -r .»ni.- lan&t r-törrsUU» v a

* v sm*. 'Vihitßiz ocft. Täp^rlV'-nast v a...*-s. har plapsfi 4* .lAtaus/tyr-
jti ismssfer* )K»li mm c?ator*frontaa »»UaA v jo • o-
*ooollar sots as fiuliUöS*.-> tntPMW» js tlU' -afal! i norr

ty sm wTitlwlfii.y liK>tt<lll tiQTI is och Koim,ua ju is flsnösm it&UU
ntm umfr* ir, ; .ovmw< rycm immras ao t to au,fr. hoi*« ao t «touvols*«ow

or Mfttnois etoao aé fiaiftaAtm truppsrau rtäMM am c Tia huaola sjrr&oof.oa
•,..; »t saari* aa hivals mttaga ös *«■*•!• f&fk&unp«pportsr» sasis lyxtUNUi«fl»
'tftusa smil a. turltattls uppbjuda aut fös atthålla jl»r*vaé-*låa*»a sfi lam»
ffojr ra.|llF6 • ■ .-..ftr. UaUnlng a* ■»&. ■] l.*?r tia asr öit fortvivlHU, av-tuac»t s4lau
ije ri»i*Ml«*m truppsmu i oorr och as tysto i s£4sy är toallssa rama «A aorl
:, tt fcrychU fr.a» tvr- r.-UJ :»a # ooa tiurtor •*¥■.«* osfriauust aetta osroa*
g;

;. 9 ts såivaaa gä läaförslssvis t.Åtsretår fronts» biUuä aaims» och i»uao>
r t,H r kokkss siaivitiilsl flanas»* mltihoA att all hårasstUÄP scusto* uiit soti

flyr vftstsrlfr&iuaah Mr mn rya-nt »mrast arhåilus*Qsu pryolisu of-
iutsiaasa av fcrråasriocralstar iat•ts rttûiäi4i ulls s&luaaa samoilht9 (ålt

g# slrm • A# sysm latrssjsii i uät ] l«.lHgA»ssa a«a ti i råån» ~

mfnuFimrai r laagi^vaa• r lutaias t vills -VMuije fr*l-au st för ut
föPSaa det ;-:.34 ryffSlt-afiUXbi fJUI altiui arhslajpau slOlu : Upu fös i

förstas rot asa flolliaAsm fOlldtarstu&st ar sKclisrUa att &j häl-
i.»r flsnäsa» Kotståea 1 vioorg och på y#«st aaa cii alltför I&aa*

v»rt% *oca <?? iir tafrlsUs u&. iorr«uar«
förä.Oofe dArasA första fassa mfytsiåammxsiiiiitKAAWi» i nm*
1,-d„-.vi tsc-fH r.ifuif.p.utt dör «,i olott tunt irågi-. ok --v uyyror
utor. *tt -. . Uu oafljmsr r l^Kri^tUl.»to j*4 aoa .uyQaiwaä,AV»B ut-uii
fsrasU krlA«föriyi»rla» tors att tu fuusi.AA asa rrsm rsAsriOits ostapaa* t ast
fou ? ♦;-■•■: ra st nuiat 1--HU trupper strlau aoi as fisiana«m*lisa «t»i* a«*i far»
rai-- vf iFftförU; r*»ia#na for»1 i%w :?r,laatt« frUidtssa»4«st> utorott furiJ-rtas Fin
Ptnds :^^r«rfca»• tl tu gar att*, for trupper. t; au rapros-iir*
tmsss «å i yioisM orruisut &t njtmNnaiiaatit »itxisnAit«ia föfAisjNi-
<3* offloir i U ~.eid uot *tlt»#.«!sast*ö•?.o.r.;ct .. lul-- uud *• iMiuua*
SpAAörAlfswi atiluß : »4 »st i »ågra m
vi»«loii»r# ut«A pboi »U frtAtförsrsc*! Aécu måsts #la/iöM srMiiu sam

st swe F-iöé-ruflsst ac. ér&as i o* tsr, fr.vita i iavs t lätsis
Vygfiousa ätsr -..Msg-Mspua aiai?s till tr.iu »kall vl&aas i

frt; :, ■t ■ itara 3■- • , ..om r«a«..a lalcutt;:: ut i
v *r«cß l pyr ådi. ■• •.. p-aida feot ocii studsa .vc-p. vAu y iAa j„.Tut.-3..«u tiu

undor v3li- förraca-rjCwfcalr-.-url*.;t-st uacsrirycivt x j«ifurr h.lkx.s uu
i.»t »JU - lut.Blir ?notetåöö latuisif «.ua iaårji.måa &»a

dn £ f lu m. c t hp ucadå ■,i» »• --y .u* dst ?.-d ; ,ai:nt ti uTua
r*xi ;*9r'tt

# ;;lv&n rä4«mlii«*åiåutr »åuaan f orhållt-utisa,ryass ast ovsrfiö-
fl i*,# lEt föi»t*%ttK öv«r<; Uttrau u? r -1 i<■ rl* ora ,f

* -rr tu 4 tJ-.l~.rAin
fp .*o« annaa a. n åuft for asru# ,iltr .iu’>t*

i fr.aiarlås»
X r>'s#:& oi;ö bur ataösl»t»,utt iytmrm tefit Amisas asa 0

tppaifl or orut*»ottupura uv raulottlsgructtl tor fGrvAxiat öp&~
R»a Ar;.lr;ny oob förtolisr sig aåluftOÄ.öoyoG, löpte uau aya fronlsa

ikiors färs 11 förs»-- alg msa msa <?umla frontsa vits ai& oasaolijurl
flåoor o® to fsrs.ösu gaaiu front xa iopte roaua runt Bdaorut fr* i6rsamgspuuktua
Un ,»U>3tt;sflouai S via ifiia&ylsft Ototnau.Xroistoa cllt-aös aör ;*a tiairp
vajiähl, ys fr.-:„/i«to paallloasris a«Löto A a unuru oefc ua? u >, ...,»t l ; a
turlistvis i ty:-k,-ri tus utt trycia ia ctt*uu; öajtt,»E-aua ; t -rasa ayu
frsiism övsrbsf&ltovttrsa gsusr>i * ocho toa» att iavHa stftlialngarm so« st t
-l-rnt nimåhat nal as tia sa of* -»»i- iv tre-i- r;:-. ■■■ .-.a »‘ . in.y.o UU
onfit for utt tryoiw.. la asa *t tur ;v'lst mtt.ws trappsruu st«-flo vl4 nustts sft*r si*s*m isall laiaiky•AursvlUs #mletoaoourt,f l«rr<auyMkiftJrls* «u» Kol» oen lölsmorajr n»4 fv tora.l syaasrbst var striasa o» mlaay utua-

f3roUtr-« t* tyttoraa «af< Ho ». taasa såväl fr.ftorr soa ostar*
h -laUlgon rstireru mot vftf t ir

.
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26c. III.
3o» J Us .ld • voittokulku * exaiugiaafc.

• -fQimxm Synyestl «»uraa vat to dia*» iät: umni» ituuiikajtnaa.

on llfcetfijÄästä- Otemtfe' %W«Vii 'tieVä'' e tl* mä toimitus joi» niin
etevät! on johtanut minttu Lotu Ss;lln,on paennut tiehensä.

•työmiehen» toimitus on paennut, tiikäli lehteä Vielä iijneetyy»toimitt a vat
Biti väliaikaisesti voimt,m.a. surullisen Kuuluisa Xlaari Muitcu&l* * *Uju
Lassila -• Lilaa Vatanen Algot tietäväinen - A. Untola,*» ixkla »ett alen»» ai-
niä ei voi tietää %-k« lueteli*. »työmiehen " konttorihenkilökunta on jo »»a-*
aut toaistuasenea mutta panet konttorin ki.U. i vaata niukan Myöhemmin.

Kaataa.', «vaitajakunta on paarmat kOkmalauuaeiiSiian. velian* uucuso ikaudet o-
vat paenneet* m. ..» kirjailija* vaaperi Santtu* jona alt»*!»osioin lt*« persoo-
mix laasti tustuetutt ugaui suomea oKeu» laitokseen toimi *yitii«al

oa paennut. mm* I»lagia eliatarveis»-
tokunta»paitsi «riitä salmi—olaista miestä,joku vitiä joku pilvi sitten oli
jäljellä-kaim ripustamasta kanteleita paluihin*

Punakaartin pMÄlll*kö*ä toimii eräs Johansson,joku on ollut kallista jyr-
i «pii ttvalXfe.uKUihousai«niä*«erittäin innokkaasti narristaan «öyhiU. Jstöa vapa-

uttamilta kapitalismin orjuudesta k. m. toi-.aeen««nahalla Kurnia, ääriä»ä päi-
vinä äänkin kuittakin tunsi vatsansa heikoksi ja pistäytyi piiloon*mutta ale-
net löysivät hänet ja pistivät takaisin sotamarsalkan paikalle* • Aasiaamme on
erittäin luja *.

tullikamarin ja asa*u«osuuskunnan varastot ovat ryöstetyt putipuhtaaksi
j» j»-tut miestä .myöten, Vsnäl. toti «levät nöyrästi sa*s*jL»käskyjä ja nää-*

riävit hiklnatusea aasa»seea perjantaiksi kaikki valmiiksi.
Olemme puhutelleet eristä Karjaa taisteluun oasaottaautta punakaartilaista*

Vihollisen menettely oli suorastaan hävytöntä. Juuri kun punakaarti piti koko-
usta*kuka välit* n p&äiiköksl ja ketä tot«llaan»*eht*si häikäilemätön lehteri-
joukko tehdä veri san lopun koko meetiaki stä. asakarissse Masi suia-pia pakoon
j« saapuikon onnellisesti Helsinkiin kaulattuaan suosan ja astuttu&an yhteen

Kenoon noin iöo m» Veriset jalat ovat todistuksena mi«n un sitkeydestä. Lohjan
kuuluisaa ja urhean punakaartia kohtalo oli mieltä järkyttävä.Viito li inea koh-t'-li sitä mumajoukkona ja surma! silkki, äyönnettiköön ette se oli fcunaostau-tutmt sfc rha—alalla «n«attlln kuin muut v«lje»komppaniat»mutta sehän tapahtuivain köyhälistön vapautta aiseksi kapitalismin orjuuaeifta»elkfe siis ollut rikos..Mutta porvarillinen pirulxJanus selittää väärin köyhälistön vesl 1 *mstrt>sr<rrntii*>rii,t■un yapauspyrk losykset. äakaal.ovat muuten iiiaolttaneet siellä toimivalle puna-kaartine,ettei heili m ole aikaa ja tilaisuutta ottaa vankeja.Lräät helläsyäimmlset kansalaiset koettavat keholtem o«na*aartia smtau-

*?****** luopumaan as*ista,«Uä ihmishenkiä säästettäisiin. piafcM-a« tällaista toiminta;? puolesta**»* täysin vastavslianxumoU& «« illaem. moranen annettava juosta rullalta loputtuun ja mitta mitattava täyteen*sillä se mumS, kannalta välttämätöntä. »Joka »ltktaan tarttuu se miekkaan
***!?'*>** m °° iauÄ<m :äW taipumuksiauoittsii ja lauxeij vlio* aikoina ykeinox. an tunnettua Leima unlaai*: Sarkka-*i juo»jo tu>ni tuona vartoo».

Viime tieuot.JJJjVf* toisia jUualiiat* punakaartilaisia heisin-m* ehtii* ilmoittavat»etteivät tahdo t»ist«*ilu ylivoi-ff* yrfStÄÄn »elitteen,että sinne tarvitsen tuntuvia apuvoimia vointiin L kuu-
f? 1" 1 ÄiSSr«■«?mS,\ST

a>4ous,jossa olivat allum-tm*malm,,ttr n«uu uivat Istualleso. Hattu™ uv**..m«(UnStU.» .tl^Sob tullut cu.>»xaurtiii# Urje,Josta t-uvastluu ui te syvin «no toivo t i'lehiii4fei-

vastattiin sieltä:nyt



, puhiset Uplv*.t yriU/-; ns?ta»* }:s«*a AJk- r, fjo -ie pJS iäfcatvtt/ «i&iö
j* aovs pan«*fl«uto* PUn ia*t urat rySatav

tyjM tavaro n»*



Taistelu Suomessa. 51

‘ nnp johtoata. at,t" vmot-Uan :;U on herätetty 'Ky^ys.

Voidlranensa oi heir nr* M,a :»n UÄ-SuorMMMia nyt tapahtuma taiat*-»
i nr, r>r. Uricn.rtn. lentää n!oloon, että t ! t : V ryvyn Surman eone-nnta l*d 1" 1

; nrKftl mn «ovS ia*la«Ä.ltil|Hi« ittl nalinuayallan haltija* 8«n J
' ■■*-.%•

i ■ - vil, . tkuisaaa JctiKiatetitln* Utledus
fyfifir- !♦.;■,.«' lUyttn? f\n eitä va3t.*!.’••, UU* aiXnUerr In ai! Kinunnut Hoi -erille la
«'U*pl*Uht.lnaa22a* senaattl, jon*a mtim tiuta : : »rottHA, fciyttß-] vaituan*

... ■' i - J 1 ' ■■ ■? %vyv tl - vnilal iai -v p:n£' 1927 !
-

’A* ‘Vjr * '■; •, Vittn Imu: lato , ■■■•!.:i.l t ■ -■-! v. I.■ •■■ -ö *t,n U■ ' ■ •'

y*tx«lau atlrrettll» 8B(«M» ••. ■MIiP - •••••• : ■t •
•

- ‘-a tn 1" 1 ■? <.’/,

oi!ai rl»tjrlta : 917■ > , ~M<i el imit onkaan ole ” helitettu j
:
- n ••».tsettunt umOatu ai. cm e.ln : unta ajatti ‘•■•'in ufvn-lin 'uun Ui,

•
... ntn3 ui erVVit, v.vöa- 1 - ger utln tohtiva taa ;rMr*Uv*V ohjeistan j.erw.?tu-.<ella

nomiitö, ■ "■ • mniitut rannat ;U nunft.Srliiufrud olivat
.‘itiin ui. tuvista a HU, et r, ;• jennmi tl Bittcrnr.>n ollal •».inyt uUtuu;-

n«r- ~:;x e; porvat 51 H eitä ta:cl ta 010 .- iin Ut.
tnn ennctimtä n-iln diodein, edellä «ai ietylia tave.j la, on ...tr *;ot-cnn.

vn i ■; «< n ,■ • ia, t- ‘ ‘uaicuntn viila.: a itse M n 7ht.fl 31e, 3, V : :; : ■ Uv-v m ia,e 3 3aat • Ila. U| U ,U:U,U..UWidi£L fitTW, telalfl3L ,

v” ”- ■ ‘ ,Kiinc '__ :’ uttaniet 1
... a ' ' . 1 .

“
- Vu* -a' 1 ~;i-r. r'.-t •*”’■•■'.} • ~ ?i4 •’■:-. u v ; tai ne . enin Vv’o’ 1 ;srvt ,

\nti ori .•>taoit. vh. yritytJMÄltai 3uose#»m Kerrata ilta f
a,r ‘ ; ■■■•.■' 1 1,

**n tarjettu on, ta atiial Snme ••ta .orU/lsU; '■< ie ? ><u. '.Ula it.ru a slXaan vl 1-
UU«, jota tutau? ti in «tmrla I «

•5-> ■:•;,*. oir ■ • ■ Ittyi v r arvo.:utv-aunal tuoden -at- ■ t -n ■ , :r
I j ... ■' ...

»pulit» k ■ ■v ■ : r'M ta*
~v* >;,ut. ?r ; ' li! Uitu, ett 1 alliiotsea ) I IK aöe r cmrnal Xmt Icnt.-> f ■.• t oiSoitit

*Oll eöt r- :: rrrooja ■•111'- , oitn.<a tri:'la tMaarU nollin UI ase* taa
tavoite 1 tavtss« n, •■ ‘ti holl&n vai*&*tnitiaaaa olivat olleet rIU tarr 't.v aa
r» to “• .■•rflr ■: ;nt ,1: t, van V- 'tiliä talo» u.- i\ r.j., ;H'ai ru3tu, "-rlv" t ; -r'■'■•. -

■■: ■ • - ■ • ryntonoi piil o . suaruuin he tagnlxvmn }oj , mm
.''Olern.cU 1 ; a Uni 11 Var: Vc i •"jalla oli nUt aolleifion vanvim-le;

,
fv t" no

«1 ■ n ■■ -(r ajoittui uraU aan ’u.nnaUlr ::o -njiaori ja 'aivan amen
Ha!'n7aa noaka-«n f a" 1 itncif?:-.ai. trten hoir&ea, onaihuutta u • urani ''■. Ia

maiset.
~ v-, ! t, ai 1 r %,";“■ nf-M, ur. "UHr ■ U '•.:•■■•'• !;•■■• ■< ? ntoy U ■ V i--1 u. ,

V't—
KyV ’t ra 5

< ■ atolli "e U vriu' :l a n-a. ta ai ..■•■ - n aapani ' 1 «n. 1-, aU ’r. lilan,
Kn ! n v.l a< Vn/r 4 *-Ul ‘ ai) ItSl.

v" vttn
'

oi'•■;;•■( n 11 v -> c; 'll iT otuolnl la, u jimx! v< 1 :»7 1-■ 1tVit 'jArjeet 'l, 3 tmaStiet ta rt H, orat rl e v : •■ ■ ■.>.* rt •■:••', •• -a 1 u ■.1. »'tuja-t, JOVj t v • .■:' er>x ri 1| • taa.t v> ■ ■ K-r-a, •d' ■ 'n M /;;• il --

’ yl«.-o%*»rl H»
af 13si' 1"= .UI! . 1 .1 • ’ ,U'.i'. .■ ;i 7a t • aleniav- ■ •■» v-, -:-r, ? r 1. v'el~

rernmah fvtinoet.nV; -en' jenso«t,a ovat, vursinkln Kapinan pUhKeamlaan jSiltaan# mu ••-

imin, ■ nsutoot, oli a tai I rat har**
u Jolta va t ■ ollut pue*

> o enll t I 1, Ua niitä , Jeu ;t oria ;Vn ovat toi mittane ?t
. .

Ie a v :nt'‘f UUtU ! et av . u 1- ~

-. a .-.u :■•.r '■ .-■ •■ 0., n . !U Ur-
‘“O ■■ o■’ ■ -V I'U .: .1 IC ' 'l • ;.i •*

; ■' ,Qrroi; ■■ . UIU • i ■ ■*—

O* la e|>Ä l3y«tl, Heloin palvc ceeenna eri intnul >ut t>u mattina j< 1 : t ; a*
:• ■■ 1 laoeiallstoja, mitta ju3U lin i|il la ■■ • t%a s l -

tlg puolueen johto • u ■■■ i ■ ■•. ntan*
t'r ‘ n' > n Hl: ■ •-[ el 5 In, ■■ .1 '-. t t ; o «■/ -■ - «n ovat ; 'wn: y.-.n t. ;a1 ,-r, U n, *.•; i v-~

tunsit. Rl tarvita* cuit 1, - m, u- ■' ■ :
-



onniatnn» ; •tolu^n'*'j nto n 3«i •. y.* v,j . ..•: v> ,>r.J V. ■" t? ..< j, ■‘•■•r. ,• «i»
vH tJnnf! VJI <1 Iho: . uol .♦ ■ m Vil -tvlUu ' \ oy-. jv ■.>•■ •tvVJ';, r ,-j

tul T: r v-ltt. '■ : >n, nn ■' 3’i • <• o--. * nt .yt j-orv.«rU3l matu .r • v ■ mv
Toi 'VV! 3 T o - •, , J vJvv nv ■. «

, O'*. ‘ •• ■ V Uv: , nnyjK- ■■■tv.
tv; yorklJ: '■ *t& yn . HaOVT.; iit t 'VtymuC .vt t .hi- t, vl ViVt-- V- t It,
o ...mv;" ■ -- w,r»t ;t t ;.v t k 3 cJt.JJ 1 1<- \)vr • <c r. V' vi r. t. ,v- ,vtV • J

K (att -

- • ■ iti t«311 ;o!aa %m ai: a, Joka ■ ■ Sorr
in jm .Soyaia toto.ton ml : ia aitan I&iajiantym3t£iu >Jitiöculn tlc;c*. : n,

C-n -?lln on a- n: Hyötyyn, jo hhon --n .morin k n a ko«- n' < <y 1, ' .J-
-tikkaa, kalkki lait tohty t•;■■■'■■■•: askiksi, 2 vy.it loj? i virmmot, virka»! liat, ;.v v t
,? V"' t, 1 iVV on vvT 1 oli f.:.; 'a ' y.V. Vij t ‘" ; I.' HiO f 1 JVJvVm at S VVk • 'J -

iikat , Jolloin proaiuuirtllai oi., 7 tao ■■■■ ■ m v-t ■ ov ii«ln
,t' 1 \ -il'. .ont »/•■■., V- *l.* v at tl n:;!, rv!' v v-Vnc ..tr'l .Try o' - VJ- -j; or'i
ptinfclaton,' tongi il iti :; tuomari. Uk oia, -n murhattu#, | 1■ orvarl rn ’ t ors lOsml Jlrtot Ota: Vv vu rtfv n % Ay ' rjmt- >.-\n-
M '-.n * ■ ■•,'*<:> t. -

'■
- ,\il ■'* * tori, jot/a «lv

"

i miu;.-, -.o 3t.*. ot-> «-:r! lv * ■'•‘v-

tl r» yt a .».yt ;fk-r< ta! :ro«vonv ni v » <■■ t rv.! n olivt #r t vf.tun
«| t-nc* 1 . ;!■ ■ ••, c ■ Itki .-■»•■ viini; ■ ’v. t■ Vh rt To •*! » tnv •. r t

t ••■..■■;. il a. . t >.rt V:; ivu u? |■ • 11nut ! t«, ;■ ■ -

a"- o vrn- ■ -’U '»‘-vot-.ul: Viet, j.unVKuart. ■ v- .3-t ; 1.11 3vlr "VI [tv.■n •
- v;l o-- !.■■■■.;! '■ i vvvn■ ollla .1 V"..' : Ivon «ota’. tw*u 'vnonoV , ,'it :!.■.• . .-t., jlot : ;a J • . au-v",*n o-it 01~

3 ■ t. ) , ■ 1 11 -. V l■ n 1 ■ .

iHv ynt •■!.'■. uOf iH. f- .kävisi!; kiVa t ; alfto:t«v
*.T vv't, »V; -J ; ? '.v;, 3u, kv-vi.la rl Oi : ; u. ■ a TO' ‘ 1,1 o n V«f! r 5 ton ' ■' k- 1 -■■. : r v Suomansa o» «am in oaa.jaaan ti«Btöl tiOui i« s y*

O' '
'

’■• VV: '|M:i iV- k 1 av'.. !». pohja vh Itu. V: . rv ■ ~vl 1' r.HVOv Jr -

"1 ta on vJ ojo V orhvii" n* n 111t.r,y,.yt r. . v > alla .aalz-lMn, jcVv;

Il v- r • '

, alt ti '■•VJr/m ?iot uklom t . ; ta tahi •■■.*•
KM 1 iti - t v kV % JVI ~ , . talitil J Rli ' liiti

•nn toi;' V‘, •■'V. ■-k .VJ.: .j; t ov ,t -r k nmt teht. v t f»/-o r: u ': t ■ v.. J.:J Sfi-
:■;,■■■■■ y , ii tontti k. • itta* SI Iti S sät m ett » n uit ', 31

k ■ o,.ir- -k kl' ■ *in o "kv: - vij 1 jv mv] nm v j ' -

t o- Vor 'l' ■■ . T ,v : .tv.--. . onvu y. v VW ' . unt IV in; Vvv-kV! n ; . n
: : I - V ' 1 ;il ; 1— . 1 i ' vihi k, 1 03a ny v-
Ih- to, rJvl tJn kpy-iut rorln, Tyjrov. -1 k. .olin lv Vllpurtn ö■ o3’i jmlovvi,

InltUl ■ ■ :■ . :■ J 11 , V k •
•

V}. k- J ; ; : Q :V '

. 1 »u»j m
V Jk-v V ■ -vt ■ho.Vv v ■ vll-,fj 't ' _ ii’.;. •v- 1V V; tn. m t v- , k VJ] } 1 ;■•

.

,r ■. 1 .•■ , min
‘ t ' 1: ■ J v ... ', .

' ’n. V • - Vk... v. -tno TivJin M rv- ; - • ' J kV; k .-

pi 9 teit ailancai&tiot olivat toltonc-nt, ; &\v' 4: ne r>öh.lol»4*»l2a rinirtifial-
"V v-vivit','- .0--t '■ "-k ; lv n yv.> vk;,";, i •* ■ * y u#jjy;rk. ■Vkyj | : :

! V Vv. r■■ ’ V ■• vtUh ,
• {OH («.

< ,' ok ’■ ' ■': k ■■ urVr;: h;• k- k V- vv ■ 1.. •■k* ; ! r v';> 1 ’ ■ t.
rm ll k. tv.\ ■:■.■] ■- vartin,

Jm >r .! ■•.••n *■ vy -

"v ' : Joo t.n v V jj-v-• ; ■ vtV ■ n yy-mr
* -11. • v kok v. 3r vt.-r.v J vvv.u* n; r nyv -v. '. y i '?, : t 't
ala, ® moninaia no ryntyihut ast 11 is mtt sjv

,
,

;. il 1" oHiiv t taa* suot, Aikalais» »ta, lii ■ v tyii oh-Joi»■ ■ ■ a - '

%

riita oi %s hin»ä oy y») vy ’ m ■ n ■ ta t 1 t
H ■ J-k nvv\l tkvvj'- J

, V «J ' .V-vJ *. -- • vy vv-
:' L?;-A.. SS. 1 yy r lA u r

”

3kln ’ 1 ■ I'"k ’ ,rv ur. ■ -J 'vyy ■: 1 1 v'v v:v..;vyy : k- tl .■•. ,V f v-
'• ■ ■ *n m ■ ci: .■■ i iri j.
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Ml t.' el on v ituudestä? Ihan int a
on rmorna saada uhri suuri ant aa
Ja tehdä suurtyö, Joka kauas kantaa
Yi 'aikain siunausta runsahinta.
Ja n öinen suurtyö.
Ah, valnoojltten lasten lapset heitä myös vielä siimaa,
Suomen sarkare 1 ta.
Te murheeiliset su rv aa, surk aa he itä, kuin surraan pyhä,
Jaloa Ja suurta, niin te; lila on taivaallista Juurta.
He kulki voittoon kirkastuksen tietä.
Te murheelliset,
Nyt sankarpoikänne on rauhan maassa
Levossa lempelssä,autuaassa.

Kivikko 18.02.1918
Irene Mendelin

Laatokalla 7/2 ma
He kulki voittoon kirkastuksen tietä

Ei ole syytä äidin Itkeä
vaan Ilolta, iun hänellä
on polkin, jotka uskaltavat
kuolla isän®aan puolesta.

Pellervo Korpela.

Nää sanat soikoon Teille lohdutusta
kun miekka kaypl läpi sydämenne
Ah, kuuletteko nils on onnen enne
Ja nila on nuoren suurta vakaumusta*
Ja näettekö.
Nyt sätelleepl muista niinkuin tähti
Kun ktm aina ne kirkkauteen lahti.



Finlands ekonomiska anslutning till Tyskland.
toc 08.03.1918

Från Ferlln meddelas ytterligare på torsdagen;
I den samtidigt med freds överanskomra elsen mellan TysKland och Fin-

land avs la tna handeis-och gjöfartaö/erens koram els en bestämmes det att de båda
'fördragaslutande parternas undersåtar på den andra partens område med Hän-
syn till Mandel och andra näringar sKola åtnjuta samma rättigheter ocn för-
aåner som tillkomma eller framdeles komma att tilldelas landets egna under-
såtar" .Aktiebolag och andra kommerslella,industriella ocM finansiella företag-
sKola också p» den andra partens område erKännas såsom lagligen bestående ocit
sörsKilt Ma rätt att upnträda inför rätta såsom anklagande oca svarande.l öv-
rigt tillämpas nrlncipen om mest gynnad nation.Denne princip berör emellertid
icke medgivanden med hänsyn till gränsfraflK en, ej neller de ra ed glvand en, s oa.
den ena av de Konfererande parterna åtnjuter av ett med den tullförenat land

mx eller område och ej heller de favöris eringar som TysKland» eventuellt
Kommer att bevilja eller ett annat i tuilförbund
med mys Kland förenat land,som gränsar omedelbart till Tys Kland eller som vid
ett annat med det eller österrlke-Tmgern tullförenat land,gränsande omedel-
bart intill det eller dess egna Kolonier o.s.v.

"8å läng© denna överenskommelse består »Kommer den finländska tull-
tariffen sådan den var den I Januari I9IM- att Komma till användning gentemot
Tys Kland .Tariffen Kan under denna tid gentemot Tys Kland varken förhöjas eller
utvidgas genom att tull pålägges hittills tullfria varor."

"Envar av de Kontraderande parterna sxall tillåta periodisk utvand-
ring av sina undersåtar till den andra partens område för sysselsättning 1
lantbruksarbete.Denna överenskommelse skall träda i verksamhet två veckor efter
bekräftelsedokumentens utvsxling".

I en tilläggs förklaring heter det att överenskommelsen tillsvidare
icke skall -förorsaka någon ändring i de föreskrifter som med hänsyn till del-
ägarskap 1 bolag av viss art gör finländsk medborgarskap till villkor.DocK
sKola även l detta hänseende de tyska statsmedborgarna, snarast möjligt Jäm-
ställas med finländarna.

3.111.13.
Aftonbladet



1, 3,19 Ij 75
efter behag.

m ysKarna na Krossat Ryssland - ångvälten spracK,när man bultade nå
den,och blev oduglig.Nu hojtas ora hur de själva Komma att hota vår själv-
ständighet »sedan de metod isKf satt sig fast på den ögrupp,dlt svensK mili-
tär sändes för att ge ettlsKyddio »som inte mera behövs,sedan tysKarna
Kommit dit.

Då blir genast alltsammans 7lnlands fel.Vad hade finnarna, egentli-
gen att göra oå en ö,där "suveränitetsrätten är oKlar" - fastän “land i
alla tider hörö till Åbo län och i hundra år varit en Integrerande del av
stor furs t end ömet Finland? Åét var ju bara naturligt att de sKulle motas

bort av det stacKars Sverige ,som väl Kunde rå med den tandlösa humanitetens
uppgift,men Inte förmådde - vi tala icKe ora vad v ? ~a KäcKa soldater Kru/n -

dge ha gjort,om de fått för vår utmärKta regering - Köra undan de rysKa

busar som huserat där 1 tre år.Dessa fingo fritt avtåga vart de behagade med
vanen och ammunition.

Den rätten ha de så begagnaf,att de-,när tysKarna till sist Kommo,
sprungo benen av sig för* att rädda den säKerligen ej hotade livshanKen,på
vägen härjande de små öar,dit den tysKa maKten ej hunnit sträcKa sig och
där den svensKa,som Kunde ha hunnit dit,bevars inte var Kallad.Medan t.ex .

en svensK marinlöjtnant smn med sitt Kommando häromdagen sKulle besätta ett:
Ålands fort,flcK snöpligen vända om,då herrar bolsjevlKsoldater förklarade t

"Nä,vi ä här,och blir här".Det saknades order,hur man i ty fall sKulle för-
hålla sig.

Aldrig har Sverige sedan etthundra och tio år lidit en sådan sxymf,
som genom detta ohyggligt blaraeraäöe Älandsäventyr.Nu föreKastar man oss,
att vi na ju själva yrKat på aKtion till de betryckta ålänningarnas förmån.
Ja visst - men inte på en Offenbacjilad .Ett Ålands företag,som haft till syfte
att föra# bortvåldsverKarna och lägga oesiag på deras s.K.egendom föratt
därmed öl.a.gottgöra de bestulna öborna och hindra de sKändllga att Kasta
sina Krafter 1 vågsKålen mot det lagtrogna.för sin frihet Kämpande fins Ka
folKet,SKulle ha bragt Sverige ära och Finland hjälp.Åland verKligt under
svens Ka händer SKulle, även om man därvid icKe avsett ett besittningstagande
och även ora man icKe vågat det "farliga" steget att även söKa rädda Åbo och*
Kusts ocKnarna ur banditernas våld,ha givit de fins Ka regeringstrupperna så

fördelar uti en xjpejr trygg etapp för deras eget räddningsarbete,
att Åland väl sxax till sist ocd slut Kommit att stanna i svesr.Ka händer,
enligt Programmet: Svens K hjälp åt Finland,och "Åland faller som mogen fruKt
1 Sveriges sKöte".

Därför syntes oss en Alandsexnedltlon nyttig och nödvändig,men vi.
hade ej tänKt oss den såsom en fars med det traglsKa Inslaget av ett hårt
slag åt Sveriges ära,en sKymf mot de flnsKa frihetsKämparna och en otrolig'
eftergift åt den.ryska soldatesKen.Det är därför,om Dagens Nyheter nu vill
veta det,som nationellt Kännande svensKar finna / landsepisoden llKa Pinsamsom de sKulle glatts däråt,orn saKen sKötts med Kraft och KloKhet.

För Sveriges sKull,för dess anseendes och dess framtids sörja vi,
över att vår regering och vårt härsKand e vänsterparti visat en
som Kastat Finland i m ysKlands armar utan förbehåll och satt JysKland i
Sveriges ställe som faKtisK Innehavare och bestämmande faktor på Åland.De
bästa vännerna till Finland - det var Ju så de ville heta - det är de,som
framKallat situationen med Finland avogt och med TysKland hänsynslöst mof
Sverige.Att de sedan söKa Kasta ansvaret på annan part är blott ett vanligt'
dåligt sKolpojKstricK.

Aftonbladet 09.03.1918



"De bästa vännerna" ännu en gång.
oy

il-n -u U «

I fredagens Konselj avs logos ,säges det,ej mindre än ett M-O-taL an-
sökningar av svensKa officerare on tjänstledighet för att vistas 1 Finland -

d.v.s. för att med liv och blod deltaga, i den finska frihets Kampen. Mot Ivet
till detta hinder för fria svensKa medborgare att,då det officiella Sverige
icKe ville hjälpa det gamla dotter landef., åtminstone' få visa,att ens Kilda
svensKa män hade hjärta och mod »uppgives ha varit,att en ny situation Inträtitt,

1 vllKen Finland raå hjälpa sig s jälvt. .Motivet är Inte så lätt att förs tå,då
Finland ju redan 1 veckor av den högsta nöd fått reda sig utan svensK hjälp
- utom den som vid sidan av regeringen droppe för droppe Kunnat ges av svensKa
män-,näs tan utan undantag tillhörande oppos it lönen.

Bet nya sKulie väl ligga 1 att Finland har fatt hjälp från annat
håll.Nu finns det som bekant gott om s.K. vänner,som pläga dra en suck av
lättnad,då - någon annan hjälper deras fattiga bröder.GudsKelov Jag slapp -

får behålla pengar- och Krafter för- egen del.Dock,man Kan rycKa på axlarna
åt deras tarvlighet och facKa Gud att man blev sKapt annorlunda.

Men rent vidrig blir synen,när folK som sKrut It m*d sin s.K.vänsKap
och affischerat sin "varma sympati",utan att vilja lägga strå i kors ‘för en
broder 1 nöd, hugga Kniven 1 ryggen prå den som bad- om Hjälp och Inte fick.

Bet är en- psyKologisK egenhet hos dåliga karaktärer att ,när de nödgas att
s Käramas för sitt eget usla handlingssätt ,anfalla just den de förbrutit sig
mot.VI veta Icke om regeringen och dess eft ers ägare 1 pressen'blygas; har man'
bitit huvudet av s Kammen-,så är det ej raycKet att räkna på Känsla för rätt
och heder.Men det totala misslycKandet av den förda politiken måtte 1 alla
fa.ll Kännas djupt eftersom man är så IKen att Kasta nog med smuts på andra.

Dagens Nyheter brukar ju aldrig genera sjg,och så går den nu ocK 1
spetsen for den avcKra fylKningen avhätska belacKare och etterfyllda fulln-
gar •Som man aäddat sKall man ligga.-,heter det,men när bädden blivit myrstack
plär der halaste orm vrida s Ig.Regeringspolitikens oerhörda dunder f iasko In-
nebär å ena sidan brytning med Finland och Aland ur våra händer - två erKända
hörnstenar 1 svensK politlK bända ur sitt läge - och å andra sidan resultatet
öppen hänsynslöshet från tys K sida och ingen mat från den engelsKa.se här med
få ord den vänstervridna regerlngspolitlKens facit.lngenting nar man vågat
annat än att så smått utmana TysKland - Ingenting har man vunnit annat an det
os&Kra noppet om lite gödsel från Amerika.

I detta läge är det som det Kämpande Finland SKall få sKulden för
äuö- det gått sé ros enrasande,att många goda svensKar i. detta nu förbanna sig
egen nationalitet - en synd mot den helige ande och fjärde oudet visserligen,
efter vår mening,men förKlarllg i det läge man fört oss.Vad var det regerin-
gen egentligen ville?-Den med beryKtad siaregåva oes Kär da,K lena his torlepro.-

fessor som Sveriges olycKa föet 1 ledande ställning just 1 det moment då
dar hade behövts en Karl och Ic.-ce en gnällande Käring,har visat sig,som alla
falaKa lärare»profetera endels.En gärning så,att Alandshotet glnge ifrån oss,
var en livsfråga - det erkände han som alla andra;men vlKtlgare vore ett gott

förhållande till Finland,sade nan 1 remissdebatten.Bet nar sen dess ej gått X
två månader av det Edens Ka vanstyret,med deffir KaufschuKs artade hr Palmstierna,
s©m ror gångare, Innan- förhållandet för Finland blivit så dåligt som gärna möj‘-llgt utan öpuen brytning - vllKen denjsenare av de båda nerrama. åt: eno som
vill höra nå föresnår vara.oundviklig - och Aland är på väg att glida helt
under tys K Kontroll. Vårt ditsända folie stå" där handfallet »överflödigt, medan
tysKarna- ränsa bort våldsverKarna ,som vl lämnade Kvar,när vl bortförde finnar-
na.Nu lär det ocKså,enligt regeringsorganet noc.Dem,skola hämtas hem Igen.Och'
så gott sr det.Visst var det meningen, att det sKulle stanna där som vakt för

tid,meneden vakten är ju vorden orodlg,ty unnglften att bevaka rys-
sarnasfiäge förråd åt dera,tills de Korama tillbaka för att hämta en,är just In-
Sent ing att Kosta pengar och folk och Krafter nå.Och något annat återstår 4n-

e,sedan tyskarna tydligen, åtagit sig det effektiva skydd,som vår regeringinte ville ge.Be ämna tydligen inte låta ryssar och röda gå lösa och härja



ETT FÖRSVARSFÖRBUND MED FINLAND.

Öppet brev till professor K.G. Westman.

lU.lt

Ftt försvarsförhund,bjud et av Sverge åt Finland som koma ansat lon för
Aland - detta synes vara Kärnan av det program ,som nl.herr professor, enligt
vad lördagens nyss hitkomna sv ensKa tidningar förmäla, framlagt Inför en puö-
UK,om vars sammansättning vi ingalunda behövt tidningarnas uttryckliga för-
Klarlngar för att förs tå,att den var "övervägande aKadern IsK'* .Det har på oss
gjort ett egendomligt intrycK att här taga del av detta edert program,sfi
väsentligt präglat av det vida avstånd, som skiljer eder från de tanKar och
stämningar,som råda i de verkliga händelsernas centrum,från de viljor och
Krafter,som gä-Ua å den sKädepiats ,där Finlands och även Bverges öde nu avgöros

Vad vi här med dag för dag växande Klarhet sett,vad vi här med allt-
mera ökad styrka förstått och allt djupare gripits av,det är ett folk,som
- berövat alla sina illusioner och nu senast den käraste av dem alla,den om

sverge - ensamt ocn med sammanbitna tänder kämpar för sitt iiv-Den kraft,
varmed vi här se dessakprövningar bäras och deras öden genomkämpas,är densam-
ma,som alltid skapat s :

tora nationer och mäktiga stater.Det folk,vi her se
stigs fram nr seklers vinterskymning till en plats bland de nationer,som ge-

nom kampjvunnlt stornet,detta folk känner sin styrka och torde le åt den,
som efter kampens slut bjuder samma stödjande hand,som vägrades 1 den hår-

daste prövningens stund.Den,som löper riss att lida nederlag och nesa,är
Sverge oen endast syergejden svenska odlingens förkovran hotar att kvävas;
våra drömma -

" om er. stor framtid för det svenska folket väster ocii öster om
Bottenhavet stålnför faran att gå fullatändlgt i kvav.

NI har,herr orofessor.l 3ä edert föredra?? lagt det riktigt rätta för
sverl^e.Nl har uttalat den obestridligt förnuftiga önskningen,att Aland skali
återförenas med sverge, och ni har med Klarhet och utförlighet framlagt alla
de motiv,som ur svensk synpunkt tala för ett försvarsförbund med Finland.Vl
åro l båda dessa Punkter fullständigt ense med eder.Ven vad nl glömt,herr
professor,det är de bestämmande faktorer,vi här 1 Korthet påvisat,och det be-
tyder,att nl glömt de lovande krafter,som här verßa.att nl glömt den bärande
förutsättning av inre halt sanning,som varje politik måste öga,om den
vill söka varaktig framgång.Detta eer edert föredrag och edert program en
prägel av der sterilitet,som nu utmärker både akademiskt och politiskt liv 1
Bverp-e.För den,som under senare år vid Uppsala universitet och Inom förenin-

gen Heimdal deltagit 1 politiska meningsyttringar av skilda slag,är det
er djup besvikenhet att finna,att raan ej ens nu,i den avgörande stunden,
kommit ut ur Steriliteten,kommit längre än till meningsyttrlngar,kommlt till
handling.

Xrnu är dock icke handlingens stund helt och hållet försutten.Ännu
kan en Insats från Sverge göras till befästande av uråldrig,men nu genorr

riks fördärvlig politik rubbad gemensKap med Finland,en insats för allt det,
som är ett och gemensamt 1 Svercesoch Finlands strävan och kamp,en insats för
en stor framtid åt vår svenska odling och vårt svenska folk.llen denna Insats
göres icke 1 talarstolen å Norrlands nation,utan den göres 1 Finlands kämpan-
de och segrande hör.Där och endast där kan försvarsförbundet med Finland stif-
tas .A nnu är för Finland den svåraste prövningens stund ej förbl, ännu oehöves
varje kraftyttring,hur ringa den än är,l Finlands livakamp. Mart steg vi taga,
var droppe blod.vl gjuta sida vid sida med Finlands folk i dess stora pröv-
nings avgörande dagar,är en levande Kraft,en verkande del av Bverges insats
för den stora framtid åt vårt svenska folk och vår svenitka odling,som vl tro
På och utan vilken livet icke vore värt att leva.l Svenska brigaden finnes än-
nu plats för de svenskar,som inse,att nu är handlingens stund.

Uleåborg
Olof Palme

12.03.1918
Axel Boethius



President Svinhufvud uttalar sig.

Aftonbladet 13.03.1918

Berlin a, 12 mars.
Preßlaent Bvlnhafvud har raed åtta kamrat®r anlandt till

B®rl Sr.. om aln flykt från F inland beråttar ari följanue.mn tllipra U
tvra. veckor 1 frivilligt fängelse utan tillfälle tt na ta irlsk luft
nos främlingar»ene >n nan ef tersj>anaue3 nos bekanta,

BSb dag,beträ ttar nan »måste Jag plötsligt ly utan att
medföra rågot annat ån pangar l flCkan.Allt var på förhand uronadt.
Vi förkläuuee»gömaes ombord & isbrytaren •Tarmo»»tillsammans med
säkert folk »ii r dén nå vanligt sätt for ut for att öppna 18rännan.
Knappt hade båten nått öppet vatte-»irmaii vi ölvarmarnaae ae ryska

i troa rna och tvungo aera att såtta kurs på heval,
Kvad beträffar överge .äro vl 1 hög grad ofvortygaae om att

folkets hjärta ar med osa, Att den svenska regeringena försiktiga hållning
iaot oas alla icke vann ftfkets gillande »framgick tillräckligt af tidnln-
nartia»

Med Hyesland anse vl o b vara 1 krigs ti Ilstäna och rå ste
slata en formlig fred.hårvld noppas vi,att äfven östra Karelen ändtllgen
förenas mod moderlandet, p

Boträf fanao aen aktuella Åland- 1rå ;an ar den f inlandsta re-
geringen af den men ingen,att svenskama ha förverkat >in ratt tt fram-
talla anspråk på Åianas- öarna.utan bloalg såfia skali man icke helt be-

kvämt vilja vilja Inhösta fnikterna.l var yttersta nöd na vi uppi- pade
gånger bÖnfaint svenskarna om att nkynda osa till hajlpå med ue uoi-
scnevlstlska plundringarna, en 1 stallet för hjalp kom förbud mot transi-
toring af vapen,så att man gaf obs stenar i stålxet rör bröd,Darigenom na
svenskam-i rorsurjriat et ögonblicket,och 11 ra svesaa tl -

nlngar na gått så långt att ne jämställt Finland» lagliga regering mea
röda ar ae t,något som naturligtvis pa uet öi tåligaste berört t inlindarna,
bår svenskarna till Skydd for sina statsborgare sände tre expedit onsr
till Åland»tillvaratogo ae blott sina egna IntröSsenAmen rörde icke ett
finger for Finlands nöd, aanr.ornelm nar inlagt protest mot att ..ve s åarna
besatte Åland,Vl skulle nog ha klarat ryssarna utan svettskarna.uvergas
mellankomst ger icke en sven. ka regeringen ratt att uppställa några an-
språk,Bet »för hvilket finländskt blua nar flutit »Skall förbli finskt.



"En röst ur ledet".

Birger Mörners föredrag om Finland och Sverges Finlandspolitik.

Afton14. 03.1918

Audltorl.esalen var på onsdagen fullsatt till sista plats,då greve '

Birger Mörner,som nu är hemma på några dagars oesök från flnsKa front en ,hölL.
sin vldräKnlng med regeringens finska pollt ik.

Riktlinjerna avgåvos redan från första början,när talaren inled-
ningsvis bad att få påpeka,att han 1 det telegram han före sin avresa från
fronten sänt en vän !■ Stockholm med begäran att arrangera om föredraget
meddelat,att eventuellt överskott för entréavgifterna sKulle tillfalla
"änkor och barn efter finländare, som blivit mördade av de s. k.partivännerna"
Denna del av telegrammet hade icke Kommit hans vän tillhanda,och nan Kände
ingenting annat om orsa-Ken härtill än att telegrammet avsänts per gnistteie-
graf från Selnäjokl över Härnösands gnlststatlon och att denna station lydde

under ett departement vars chef heter Palms ti erna.
Efter denna tydligt orienterande Inledning överglcK han till själva

föredraget »poängterande från början att han ra ed detta 1cKoband la de på någons
uppdrag,utan själv var villig att taga hela ansvaret för vad han här yttrade.
Han hade Känt ett behov att inför svensk publiK tolKa de stämningar som be-

själade honom och giva uttryck åt "den Känsla av sKam och blygsel som
varje ännu Icko avKönad svans K man måste Känna Inför den ®iltlK vår s måsKurm
regering för".Penna polltiK hade 1 sin förslKtlghet Innerligen hållit Sverge
utanför världskriget,men det Kunde vara frågan cm denna fred var ägnad att
skänka tillfredsställelse,då den Köpts med så många för ödmjukels er .Det hade
faktiskt fått» därhän att de stora makterna numera fullständigt negligera oss -

.

Den svenska politikens Klenmod och men löshet hade alldeles berövat Sverge
den position,vartill det före världskrigets utbrott hade arbetat sig upp.

Pär Sverge först bland nationerna erkände det nya Finlands själv-
ständighet hade ögonblicket varit Inne att uppnå en lösning av Ålands-frågan.
Hen ministären Fdé stod oförstående.Så utbröt det röda upproret,som - tal.
ville ytterligare understryka detta - på Intet vis kunde rubriceras som en'
Klasskamp.Det var,särsKllt sedan rörelsen vuxit dem över huvudet som från
början framkallat den,ett mord och plundrings tåg, Iscensatt av samhällets
lägsta element med understöd av förvildade ryska soldathopar som deltogcß däri
av ren vinningslystnad'.Och för att belysa detta s enare,omtalade greve Mörner

att hos de ryska soldater som för ett par veckor sedan tillfångatagits 1.
i&x» Torneå anträffats penningsummor på 3-4000 flnsKa mark,hos somliga ända
till I+o,ooo mark insydda 1 Kläderna.Men de svenska vänsterpartierna envisades
att betrakta striden som en Klass Kamp,utan att akta ps de oerhörda våldsdåd
ocn gräslighet er som förövades från upprorsmännens sida och på vilken tal.

lämnade en hel del exempel ,hämtade både ur egen erfarenhet och ur offi-
ciella dokument,bl.a. obduktionsprotokoll och ytterligare bestyrkta med några
ohyggliga fotografier efter stupade från striden vid Mäntyharju.

De till Stockholm återkomna avenska socialistrepresentanterna ha,
fortsatte tal.förklarat att även de vita förövat grymheter.Det är Ju möjligt,
lidelsernas och hatets vågor höga därute,men tal.kunde bedyra,att
han under den månad nan varit därute,ej hört euler sett en antydan därom.Och.
tal.ansåg sig ej behöva påpeka,att 1 de truppförband där svenska officerare
äro anställda en gaxantl tillräcklig garanti finnes för att dylika brutali-
teter inte tolereras ,utan skulle på det strängaste bestraffas.(Applåder ).

Emellertid,när upproret bröt ut»stod Finlands lagliga regering utan
vapen, medan ds röda disponerade ryska militärens välförsedda arsenaler,stän-
digt fyllda genom nya sändningar från Ryss land .under sådana omständigheter
begärde man hos Sverge,den närmaste grann en,a 11 få köpa eller åtminstone
transitera värnen .Svarets ordalydelse känna vl fortfarande Icke,men väl »ad
det gick ut på.Sverge hade svikit Finland i nödens stund.Men icke nog Här-
med.Den ännu sittande regeringen tillfogade Finland en ny skyraf genom sitt"

la cr om medllripI .lnsåj?? p* verkli statsminister Eder,att ett dy-
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HKt absurt förslag icke endast innebar en orimlighet,utan gven en Kränkning ■av det lagliga Finlands djupaste ocn hederligaste Känslor?. (Aupiåder ),Var-
ifrån Kom denna olycksaliga idee?/\r det sant ,att nå

f
gra dussin damer i en 11L-

öeral tidning givit signalen därtill och att nr Eden IcKe Kunnat motstå lock-
tonerna från ett dyllKt Kapltollum. (Bravo) Varför, om verkligen den
ministären behöver taga råd av fruntimmer,varför då loks hellre lyssna till
en ens ara, åldrig Kvinna,den ädla Ellen Key ,som gent emot hr |den för modets,
ä!?g«s och rldd erllgnetens talan* i Starka och applåder).

Hur Kunde det falla den svonsKa regeringen in att en medling mel-
lan den suveräna staten Finland,det nordiska Kulturfolket ,å ena sidan och en
hord upproriska 111gärningsmän oå den andra sidan någonsin skulle Kunna äga
rum.Vad nytt samhälle skulle Kunna byggas o£ en dylik grundval? Det hela blev
en misslyckad ocn Klumpig oombedd inblandning 1 våra grannars inrikes ange-
lägenheter ,s omfe en t skall glömmas.

Så Kora som en råga oå skammen den av statsrådet Palms ti erna arran-
gerade expeditionen till Åland.Man frågade sig 1 Finland om Svorge icke ägde
någon utrikesrninlster,och ingen kan undra på den harm,det upoväckte när den-
vita skyddskåren avväpnad nerasändes till sitt land,medan de ryska trupperna

■ningo behålla sina vapen och 1 lugn och ro begiva sig över till fastlandet
rör* att fortsätta slna Plundringar nch v*ldsdåd.Och vem sändas svenska
regeringens bemyndigade ombud att mäkla fred på carna? I forna det
gällde att uppbygga fred och ordning 1 Finland,sändes- sådana män som Per Brahe
ur sänder - Vorovskl. ,

Men medan ministären Eden tvekade,handlade Tyskland.Vad det innebär
för oss sr ej svårt att räkna ut.under loppet av några veckor ha vi lyckats
såra Finland och försitta det enda gynnsamma tillfälle som erbjöd sig att
lösa Ålandsfrågan effektivt och samtidigt förhjälPt Tyskland till suveränitet
över Bottenhavet från Torneå ned till Hangö fyr,utan strid aar Everge lidit
ett förkrossande nederlag.

Tal.slutade med att beskriva den stämning,den Eden - kalmxlÄXKax
Palms tiernsKa politiken skapat på andra sidan Bot t enhav et'.Han uppläste en
del tidnlngsuttalanden och även skalden Jakob Thegengrens bekanta dikt orn
den försmådda brodershanden,Detta är # hårda ord,slöt greve Mörner,men de
måste uppbäras av ett folk som utan rodnad kan låta sig styras av
en statsminister Eden.Och greve HaouiHamliton,tilläde han ironiskt,som låter
sig bskransas av en sådan man,är icke värd ett . bättre öde.Därmed syftande på
dennes bekanta Inlägg 1 interpeilatlonsdebatterna angående Finland samt där-
på följande utnämning till vice talman.

Föredraget vann en ytterst livlig anslutning av det ful-tailga au-
ditoriet .Gång på gång avbröts talaren av demonstrativa applåd er,som efter
föredragets slut kulminerade i verkliga ovationer.

Aftonbladet jj



HUR VI FÖRLORADE FINLAND.
17.03.1918

Orden tränga sig «***■«•»*• på en med den ofrånkomliga olyckans ,den
självförvållade skadans makt.Vad som skett 1 dessa dagar,det er helt enkelt,
att vi åter förlorat Finland,ocn denna gång definitivt .Sådana tillfällen att:
återvinna det förlorade erbjudas Icke två gånger.Det är inte begärligt,det är
inte möjligt.a å skälver Svensk Lösen och fortsätter:

Den känslan är nu allmän 1 Bverge,att det är något oer aört »sora skett
1 dessa dagar,något ofattbart sorgligt,något beklämmande ocn för framtiden

olycksbådande. "Det nordiska fyrstats förbundet" var för några veckor sedan ännu
en dröra;det är redan en «gsr saga.Och de,som ha skulden,skynda fram ocn försäk-
ra sin oskuld."Det är icke Sverge,sora dräpt tanken", bedyrar Dagens Nyheter på
ledande plats.Och det är sant.Det är icke Sverge,det är dess ledande män,som
dräpt tanken,innan den blev till handling. Och det ska 1 1 1 c_k e
1 vekas gärningsmännen att komma från ansvaret för dråpet ,nej ,mordet .Med
o-da tankar och med onda orti ha de mördat var ädel och stolt tanke,som tänkts

om Sverge och om dess olikt mot Hordens kultur och Nordens folk.Med onda
tungor ha de misstänkliggjort varje erinran om Sverges uppgift,varje maning
till svensk bragd. m ankar kunna döda,ord kunna tiöda;med onda tankar och med on-
da ord har Sverges stolta och stora framtid mördats .Med det onda samvetets oro
driver man nu kring platsen for ogärningen,man har ett behov att tala om sa-

ken, att dryfta frågan,att se,cm man låter ogenerad och kan se folk 1 an-
siktet,medan man talar,att diskutera varje tänkbar placering av skulden och
skjuta den från sig själv.Det orda samvetet talar:

"Tvedräkten (1 Finland) är olyckan,men för denna tid har dock Sveri-
ge ingen skuld.Ar det en olägenhet för Finland att behöva söka sig in under
tyskt protektorat,så synes det dock vara rättvist att erkänna att det 1 första
rummet Sr finsk Inbördes oenighet som framkallat den.Det går ej för sig att*
helt enkelt vältra ansvaret över på sverge.

Man säger,att saken ej behövt ta denna vändning,ifall Sverge velat
åtaga sig den mission, som nu anfört rotts åt '"ys kland .Det är onödigt att 1
hetta sammanhang undersöka om sverge axMll»xiKiåXaxatgxsÉX3exxxX»KÄax rått med
den uppgiften.För ändamålet är det tillräckligt att konstatera att det icke 11
vårt land uppträtt någon med vederhäftighet,sora offentligen velat förorda att
Sverge skulle Inlåta sig på en väpnad truppintervention L Finland, Ett försök
att genomföra en sådan politik skulle ha medfört ohjälplig inbördes svensk
splittring.Med en högerregering vid styret hade företaget varit ännu omöjli-
;are.De finländare,som undersökt stämningen 1 Danmark och Korge,måste kunna

.itsertia att erisv ensk kriaisk inblandning 1 vlrrvarret på andra sidan Bot-
tenhavet,skulle ha' riskerat oet nordiska samförstånd,som fått en glädjande
tillväxt under de senaste krisåren.Det är så långt ifrån att ett svenskt ax-
tand e av den kappa, som Tyskland nu Iklätt sig, haco medfört ökad norr jsk enig-

het; att det tväroQT uventyrat den 1 högsta grad.lcke nog med att enighe-
ten mellan Sverge °ch dess grannaö/ 1 väster och söder satts på s o öl, även

ien svenska enigheten hade kommit atliskakas.
Oh i Finland.Var och en vet,att en anmodan till Sverge att skicka

-ruoper till Finland icke kommit från något enigt finskt folk.Ett hörsammande
iv kallelsen skulle ha oberäkneligt fördjupat klyftan mellan vårt land och
is trupper i Finland,hos vilka sympatierna redan förut varit rätt så svaga.
)ch det finns all anledning antaga att en svensk intervention ej skulle ha
lyggt någon bro över de Inre finska motsättningarna.(D.K.3. lll 13).

så talar 1 Dagens Nyheter det onda samvetet utan att övertyga ens
ig själft.Och ett annat regeringsorgan, Aftontidningen skriver samma dag som
“übrlk över "det nordiska fyrstatsförbundets "döds cyniska orden: "Fin-
■and säljer sig till Tyskland".

_ "I stället för att stå som en fri,obunden och med de övriga fulltikställd medlem av den skandinaviska folk familj en valde Finland att sälja
ln nyvunna självständighet för att därmed erhålla tysk borgen för att Fin-ands oavhängighet erkännes av alla makter."

Dagens Nyheter skyller bl.a. nå en enig svensk oolnlon: Ingen med
ed erhäftighet
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nar velat förorda en väpnad svensk truppintervention 1 Finland. "Ett försök
att genomföra en sådan politik skulle ha medfört ohjälplig inbördes svensic
splittring".Bladet glömmer att sega »v 1 1 K a som Inför handlingen skulle
brutit den inre fr ed an: Jo,vänsterns män, från till Höglund.Vilka bära
då ansvaret ?

Mera cynlsK sr dock Aftontldningen.sorn enbart Klandrar Finland och
dess "val att sälja sin nyvunna självständighet".Man må ha vllKen mening
som helst om Finlands handlingssätt,man må förbanna den förutsedda utgån-
gen så mycket sora vl.sora förutsagt den,aen detta tal är docK en hjärtlös-
het utan liKe.l Finland Kämpar der lagliga regeringen en förtvivlad Kamp

med ir.herasKa och främmande våldsmän.Don vänder sig till sv ens Ka regeringen
med bön om hjälp,och denna svarar:|>!l. ha vår sympati,men vl äro neutrala,
Kunna intet göra.Och svaret utlägges av regeringspress en såtNi ha. vf.r sym-
pati,ni böra vinna 1 Kamben,men nl böra genoraKärapa den med erna resurser.
Det Kommer attlstärka er vilja,stålsätta edra Krafter och höja er raorallsKt,
och för resten böra nl snarast enas med våldsmännen.Den finaKa regeringen
vänder sig då i sitt förtvivlade läge till TysKland och nödgas gå in nå

dess hårda,mycKet hårda villkor.Och aagair då ropa de,som ha dlKterat över-
ges nej till Finland,att Finland "valt att sälja sin nyvunna självständig-
het ".

Det har för en allvarlig människa,när en olycka Inträffat,föra In-
tresse att diskutera,var skulden ligger,när olyckan varken Kar avvärjas
eller uuprepas. teen det skall Icke Ivc ka a for nederla-

gets tillskyndar© och organisatörer att kasta skulden på ändra,oförvitliga.
Det ligger en välsignad akt av historisk rättvisa 1 att Finland gavs till
spillo och det nordiska fyrstats förbundet mördades av en vänsterregerlng.
Då vilar ansvaret _även formellt där det 1 varje fail skulle
ligga reellt.

Aftonbladet 17.03.1918



25/3.18. Kronprins Ruprecht af Baljern nar i en väldig

drafrfrnlng vid Bapaum ånyo slagit fienden, drifvarme honom tlllfraka

till andra sidan af Ypem ocn Sallly. Hota strider stodo vid Comtles

ocn fienden förarefs. Tys&a kronprisen nar er ,:

frat höjderna västerom

Somrae, Staden Kesle togs med storm, likaså ae starta befästningarna

väster om Crozet kanalen. I går afton eröfrades Gulscard ocn cnanny.
Paris ne fp stn ingar froofloar deras med låntskjutande kanoner. Fiendens man-

spillan oerhörd. By te t tan ännu ej räknas ,men fångarnas ari tal •»©xjrarto-

uppgår åtminstone till öfver ? >l-5,0U0, kanoner 600, flere tusen maskin-

gevär, för att i cke tala om skjutfornödenheter o,a,varor,

25/3.18 k 1.9 ,16 e,cu_

Ty ka offensiven, vår offensiv på västfronten nar nart ett glänsande

förlopp, unaer de seinste dagarn -.3 strider nafva vara trupper ta> lt

75,000 fångar, 1,200 kanoner ocn 1000- tals kulsprutor, vårt artilleri

fromt ir derar Paris. Fftngantalet stiger fortfarande. Fron ten >■;en omfrru ton.

Hurra .
Hur;a 7

.

(

Tyskt sjiec.telegram.

25.03.1918
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Jättearahhn ingen på vöstfronten fortgår, frans- engelsKa trupp ma

göra for tl tv lat motstånd »men förgäves. Ruprechts trupper Ha eröfrat

Ervlllefä, Rinucourt, Biefvlllers, orevlllers, ines och Miramont sarat

öfvorgått Ancre- rioaen, iiaaså vid caurceiette och Pogieres örver Bapaume-

Alhertl En. and har österom peronne gatt örver Bom:ie-f loden,

eröfrat låaisnette- platån, hvarom Kämpades sommaren 1916,På annat håll

ha tyaKarna trängt motståndaren fordi Frenicnes» Betnaucourt. Bus sugne-

och jfaggon»efter att ha eröfrat sagda orter. Be skuJ tnånge n af Parts Be-

fästningar fortsittes. Å Lotnrlngen» front nar artillerielden tilltagit

1 styrKa. Krigsbytet öKas ofantligt; 936 Kanoner aa röfrats och ö ver

100 pansarvagnar.
EngeisKa Krigsfångar häråtta,att ae haae fått order att till

hvad pris som hälst rådda an ara försvars linjen förmeoeis motattactor,

!< nåora ställen utfördes äfven sådana»men i allmänhet aafs därtill ej

tid,då tysKarna anfollo med “teutoniskt rasei i". Af engelska tiupporna

är hälften, fc 30 divisioner sia en. England sprider ej mera sina

Krigsrapporter såsom radåo telegram och i Paris nade händelserna ej ännu
äå/3 hragts 1 nela sin vidd till allmänheten* Kännedom,

Fredsunderh med Rumänien st:rida rasKt framåt,

i de vlKtlgaate fr 'gdorna nar enl/het nåtts,

stor- Rysslands demuhillsering nar slutförts .Be sista soldat-
organisationerna upplöstes aen 2>4/$, UKralr.aa Krigsminister har glfvlt

oraer om svarta- hafsflotta»ci aemoclllserlng. nammlttesystemet har upp-

närts ch alla soiaat-Kormmltteer h . upplösts. I Belutschlstan harva ur-
invånarna tillställt allvarsamma o. oligheter.



01.04.1918 BerlinlA- .18 Berlin» Norrom Somme tilltog artillerielaen

på aftonen. Mellan bäcken Lule och Avre fortsatte tyskarna sitt anfall

och eröfrade tullarna norrom Morenil. Motståndarna anfölio härtigt,mon

led(y blodiga förluster. P& västra stranden af Avre besatte tyskarna skogen

Arrachls. Äfven 1 går försökte fransrännen återeröfra sina västerom

Montdlchler samt mellan hon och Matz förlorade hyar,men tillhakaslogos

de med hlodiga hufvuden. Antalet af tyskarna hittills tagna fånear öfver-

stiger 75,000,

Vid nedre Piave,å Asiagas platån och Lagnes dal afst rdes ita-
lienarnas anfall.

T)en 30/3 anfiöllo enflel männen med stora massor i trakterna
af Huere ,men tillh kaslogos och tyskarna erofrade k1.12 på dagen Marce-
clacves vestra,starka befästningar samt dessutom Auhercourt och Deme-
nlnln.

Enligt tillfångatagna franska soldaters utsago har bombardemanget
af Paris varit mycket effektl/Vt.lsynnerhet järnvägsstationerna li>dit
skador och måriga männlskolif gått förlorade,De förmögnare invmarna bort-
flytta från befÄstningsområdet.

De i Bapaume tillfångatagna engelska officerarna hafva heräknat
att de 1 Amerika tillverkade patronerna icke p sa till de ifranska Levis
gevären,till följd hvaraf sådana icke kunde användas i stri.ien,

Llhau. ÖS'te rsjökrigs flottans kommittéer hafva tlllsändt
kommissariestyreiseu 1 Moskva en protest i anledning af att rödgardisterna
befallts aflägsna matroserna,KOmmittefna hota sätta sig till öppet mot-
stånd.

London, Amttailtetet meddelar att en eiigelsk torpedoförstör.re
den 27/3 körde på en mina samt sjönkt med 9 officerare och >l-0 man.

våris. Officiella. meddelanden: Tillföljd af tyskarnas bombarae-
mang ljöto 1 Paris närhet den 30/3 8 personer döden.meaan 37 sårades,

Berlin. Hufvudredaktoren för Helsingborgs Dagblad har med an-
ledning af tyskarnas senaste segrar tlllsändt Tysklands Kejsare ett lyck-ös nings teleeram.

ätligt tykkt tillkännagifvande hafva ententens flygare natten
mellan 23/3 och 2V3 bombarderat Pantsunt (1 Sciweiz),

En i framskjuten ställning varande engelsman har åt en medarbetare
1 Neuer-Zöricher Nachrichten berättat att Englam jämte wilson vore berddt
att för afvärjandet af tyskarnas anfall Inleda fr%isundernandllngar ,m n
att Clemomeau till följd af sina hämndplanAr asjsfeatte sig häremot.

o
Enligt tyska uppgifter raedglfves äfven i England att Sir Halg

begett fel.Engelsmännen hafva gått In på att underordna sig general Focksöfverbefal i den tanken att fransmännen .därnäst Fock ej lyckas rädda situa-tionen, icke kunna beskylla enbart engeos männen for nederlaget.



Transsumt ur ett priva tbref.
03.04.1918

I onala^rsnands tego 1 Hg#tyskarna *1.5 f. m. yfraaryckte till Ekenås
, er

'

, , ag ocn freda* ! - m åiam are rörelser.
Fredag förtrupper vid Rasoborgs aaltMinict.P© ina a.-r re ,\v* te våra vlarlgheter,-

■’ ■n.n framför-)® t 1 li ose: »Våra parlaium.tärer .»om 1 aa* när.iaue
alg under nvit flagg tyska linjen .blefvu påskjutna.fcu ha vl tänkt sända
Kder som \ irlamentirer »ingalunda Skjuta a© |A faer.Vi f i ,att vi
sjHffailet 1 nattens mrr&tr älven skulli bilfva uU-atta i r -;alt,
avil it u 1R«I*.B1 . i affAraa till an 3 kl.vaga . 9 grader 1 diam»
Kattan oruli.tr,vagnen växlas af och ar,och inger. Un* få vl veta,hvarfor
arhållits.På morgonen 3 0 gr.l vagnen. * or.ildo;* ren »alltuå lördag »hämtat till
vagrer. illa narrar (23) från Karls och BillnûBaron Hlsinger

(i
i.iyeket sju*.

Skottvåxllng ucre 1 Jårnvägsbacten ofvaia >r stationen ät iiangö- hållet,
stark aaniK‘l pansartågen »uträtta ingenting »projektilerna passa ej för
Pjeserna. .1 M irstiien flyttas till en 3 ;i.tv leva/n i annan af ett tår
-ort rpå il fl Ig sarapne lleld. nystam* hes njuta ; iiunaa a© 1 -anisk
flykt stadaa t'-gen. vid aetta lag ha vl rått veta,att vl s-.oia afforas norr-
at som nantfångar,Plötsligt börjar besKjatnlncren af m ännu tvarvaianae
ts< ! en, tydli ren for att få dem 1 gång till et icrltl; ka stället - kurvannorrom stationen; vårt Un,sasom aet.,B låta,häftigast ut .att.Vl på magen pä
vainaÄolfvet och afvakta v-r Blöta rård.Änatllgeh sätter sig tåget 1 r--reTse.rren.ie vagnan r'rån r lutet (tum 2 hl.va;:n) »fick an laaduln* ; idolesfP?r 1 ven.darifrm haae

Ä irwen sluppit ogonerad.Ku afyakt vi hiott.furt-r ' : t; •..ngsvis li -gande på hiofvet»passagen af ien kritisk-* sträckan i kur-van.r’f?t brakar soa ett Iltet helvete,:::* ..revad unosr va-nen.Baj.ai, ramuo-v,t ' UJ -f ' ir oa att ..an v ntär 1t . list ra*
■ en underbart »det gick ej så som vara husbönder hade fn&t elg.vi slupuo3ili lyckligt ifrån »nen fyra andra och två nästar sårade. ■■ ■ • - r _

sururgli :en vant mer. ingen »att pansartåget snälle gå före vårt tåg ,aå attv vagn skulle bli din absolut- sls ta Mt raktiska kinder mötte,—.«er .re ocn var vagn allena inlöpte när h1.5 t;endag morgon. Sn U. es väntanl vagnen,d-nrpå till c--ntralinrättningen.Pirlfr&n <:l.l i - rupper oa 5 itill olli» nillsstatlorer. At rå vi rikligt frän■V" nirfn ■och arr» - trur rr'n artrta.— tu ® Sort Sä J 1,.
??,:«(• v,

T"ÄEf“ »virtwoter u«pd«ku Ufehoei ror ,

“4 ra
,

n Btar uCn afeia V^r kontanta kaosa. 11,000 jak, Vl .? -
u,i ra Fie<3 erpa °gon iakttagit oen alla fantasier ofvertr&ff jnaevi-da panltcen»der. fullgor.illga remonsen på alla disciplin ae> h&iH •in«'

vec or . ■ eiL ®taclcars ung r..u.,> suttit



DET RÖDA TILLSTÅNDET I SYDFINLAND, DESS ORSAK OCH BETINGELSER.

Av amanuensen Ragnar Numelin

i
Det är en mäktig skillnad melian förhållandena i södra och norra

Finland.l sydflnland,där råder beklämnlng och mörker och handtryck, 1. norra
Finland,där ges de lysande proven på folkets kärnkraft och viljestyrka.Och
dör råder ljus hoppfullhet .Icke så att man 1 de sydligare,ännu ej befriade
delarna av Finland skulle sakna fast förtröstan och optimism,men situationen,
den allmänna stämningen måste ju röna det starkaste Intryck av den röda ter-
rorn.Och lugnet och ka 11blod ignet en äro utsatta för en oerhörd påpressnlng.

Det har icke minst under de sista dagarna givits w&mst många skild-
ringar både av hemvändande svenskar och flyktande, eller kanske rättare sagt

genom Sverge till Nordfinland farande finländare.Skildringarna dröja
vanxlgen vid dagshändelserna,upprörande,beklämmande,men även upplyftande,som
prov på offermod och viljestyrka 1 striden mot de samhällsupplösande krafterna.

För de närmast till hands luggande tilldragelserna är man ofta höjd
att glömma de djupare orsaker,som framdrivit det hela.Man vill lätt 1 Sverge ,w
och över huvud 1 Skandinavien fatta det hela som en klasskamp.Vi skola här
något vid socialisternas nuvarande aktion och de händeis er ,som närmast före-
gått denna.Vilja vl förstå de finländska socialisternas frammarsch under de
sista må naderna, mås te vl erinra oss partiets hållning sedan mars IQ 17 ,då
atatsvälvnlngen 1 Ryssland plötsligt och oväntat ändrade förhållandena 1 Fin-
land,så oväntat", att' mången' bländad es av de snabba förändringarna och framlås te
ur-ryska löften/ och ställningar mer än lovligt var.Ryssarna förstodo att väl
anspela på de finländska socialisternas Ideer.Förbrödringen mellan ryska sol-
dater och de lägsta elementen av finländsk arbetarklass to* fart.Den nya "fri-
heten" bestod i att ryssarna ansågo sig fritt' Kunna fara fram 1 landet effer
oenag,härja och plundra.De spredo sina österländska frihets föres t&llnlngar
bland finländska arbetare, spridda självsvåld och oreda och upplösning.

VÄSTERLÄNDSK SOCIALISM OCH ÖSTERLÄNDSK.
Sr

Man har på oorgerllgt håll 1 Finland och särskilt 1 yngre
kretsar Ingalunda saknat förståelse för socialism och liberal åskådning.Men.
mar har fått lov att vara rätt skeptisk beträffande vissa lager av finländska

socialister,som hämtat sin Idenärning till stor del Österifrån.
uttalanden före mars 1917»uttalanden,som dock visade solidaritet,med
fr Igörels es trävand ävensom partiets välspelade nå lin ing närmast

efter revolutionen,kom, skepticismen något att vika.
Socialis terna,som sedan 1916 års val hade majoriteten i lantdagen,

tjusades 1 alla fall rätt snart av ds egna tonerna från öster,om ock sam-
tidigt 1 vissa av deras ledares tal framskymtade en svag orientering åt
v&ater.Landets heslut att ej längre lida ryskt ok,utsädes bland annat av

1 hans stora senats tal,däri även Tysklandsfararnas aktion första gån-
gen fick offentligt beröra.Självständlghetstanken,denna tidigare ett fåtals
i hemlighet närda dröm,började nu samtidigt gripa mer och mer omkring sig-.
Den fördes även fram av socialist erna, om och d eras självständighet
dock innebar militär gemenskap med Ryss land.Och deras väs t orlenterings löf-
ten nollo ej länge.Redan under Kerenskijs andra Helslngförsbosök framställ-
de socialisterna för honom sitt statsprogram.Det omfattade mycket av en
fristats rättigheter,l allt utom det scm rörde utrikespolitiken.Den skulle
fortfarande vara gemensam med ryssarna.Och cm de ryska truppernas bortdra-
gande från Finland talades ej ett ord.Soclallsterna begagnade vidare de
förvirrade förhållandena efter revolutionen att omedelbart* söka stadfäste!-
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se av nya lagar,som lågo dem om hj artat; torparfrlgörels en,Kommunalp es t ämme Is er
osv.Och för au få dessa så fort som möjligt genomförda tveKade de ej att stöd-
ja sig på de tillfälliga maKtinnehavarna 1 Fetrograd.

SOOIALISfiISK KONJUNKTU HPOL IT IK.
* /

Under tiden hade KonfliKterna mellan de socialistisKa och borgerliga
partierna 1 lantdagen blivit allt sKarpare.Socialisternas av Krass partlPeräK-
nlng bedrivna polltlK började allt Klarare framträda.Uet var egennyttlg partl-
nolltlK även 1 13-juli lagen,den s.K. självständighetsaKtlönen,som ledde
till den öppna KonfllKten mellan lantdagen och Hysslands dåvarande interlms-
regering. 13-juli-lagen. Kon JunKt erad es av de rysKa boisjeviK ernas frammarsch
ej heller den tog rned ett ord upp frågan cm de rysKa trupperna 1 Finland,vil-
Ket ej hindrade att IS-jull-lagen,såsom ofta påpeKats ,hade sin stora betydelse
icKe så mycKetgenom lagen som sådan,som genom det faKtum.att den ger uttrycK
- om ock ett rätt s K enpar t - åt att förbindelserna mellan Hyss land och Fin-

land voro brutna,då lantdagen ej sände lagen till stadfäsUls e.Därför Kunde
den sven få medhåll från borgerligt håll..Efterlantdagsupplösnlngen tog socia-
listernas vlnglarpolltlK rlKtlc fart,llKaså hetsKarapanjen mot de borgerliga
elementen,tills def hela utlöste sig 1 blodsstrejKen 1 november,ett förspel
till den röda revolutionen. Hed an tidigare hade det ju Kommit till öppen strid

.iot borgarna:arbetslnstsllelser,strejKer,plundringar,vålden bl.a.mot stads-
fullmäKtige i Åbo och Helsingfors.l det längsta söKte man förKlara dessa så-
som ensKilda rövarllgors nlundrlngs tåg,men man sKulie snart inse att baKom dem
stod stora sKaror.Rövarhoparna reKryterades av ansvarslösa KringstryKare,som
ocK måste betecKnas såsom mindre sKuldbelastade än**» ledningen,som ej av-
styrde våldsdåden.

Jag nämnde,att den f inlandsKa soclaldemoKratlen så gott som uteslu-
tande hämtat sin näring från Ryssxand.Det var därifrån den flcK sina impul-
ser .under Kampen med tsardömet Knötos banden mellan rysKa revolutionärer och
den yttersta vänsterns män i Finland rätt fasta.under Krigstiden hade Ryss-
land allt sen Krigsutbrottet Kastat till Finland oerhörda massor ryssar,både
soldater- och civila.De senare Kommenderades till vallaröeten,befästnlng£uar-
oet en, finländare locKades till samma aroete med grova löner,som i b örjan ocK-
så utbetalades, fordringarna voro ringa eller Inga alls,arbets orestat lönerna
minimala,Kort sagt: vallarbet ena blev o rlKtigt höjden för ett lastbart lever-
ne.Här bland de lägsta elementen av de fin ländsKa socialisterna funno de läror,

som prediKades av helas shat uppfyllda partlfanatlKer »lämplig jordmån.Ryssarna
gjorde sitt till,ryssarna,som lågo i varje by,vid varje station,varje bro,

för att ej tala om städer cch större samhälLen.Det är därför ej så mycKet
att förvåna sig över,om ocK destejmer att beKlaga,aft landets sooialdemoKrater
då Finland såg frihetsmöjllgheterna ljusna.trädde ut ur den nationella gemen-
sKanen och 1 stället Knöt banden,ned österns element fasta.

Hvar för $ SKyddsKdr erna bildades,
Ned tanKe bå de händelser ,som från slfa utwecKlades under sommaren
och hösten ,strejker , arbets Inställers er , härjnings tåg »plundrings tåg,hotetraot
derallraänna säKerheten,med tanKe på allt detta var det Ju naturligt,att de bor-
gerliga partierna måste tänKa på försvarsmedel. SKyddsKårerna ,sora bildades

under hösten ,avsågo blott värna ooh värja hemmen för plundring cch våld »från
banditer och Kr ings tryiare och främmande våldsmän. Några Kamc ®r gan isa 11on er

ha de aldrig varit ,derom talade ju tre dan anslutningen till desamma i många
traKterjust från arbetar håll,Men aroetarnas röda garden avsåfo — det-
ta utsädes öppet-Kraftlgt uppträdande for att med våld framtvinga åteärder,som den lagliga folKrepres eUatlonens flertal ej gillade. m oKc iförKlarade 1
OKtober vid social, valenenlag , att det fans ardra »»»»£««»» ' maKtraedel för
social.att ge eftertrycK åt sina Kraf vän röstsedeln.

Det är sålunda ej en Klasa/fcamp . Dertill funnos InggjorsaKer 1 det mest



demokratiska landet 1 världen.Det var ej heller en hungerrevolt mot "bor-
garna" ,ty arbetarna hade det 1 många fall *ltt»K«xltax betydligt bättre än de

förra .Socialisternas ledare t. o .m. vägrade att gå in på den av senaten sonas fen
nös t föreslagna livsmedels inventeringen och hotade att möta den med våld.

På alla områden har man från borgerligt håll Kommit med reformer,
som borde ha tillfredsställt' de mest vittgående fordringar .Socialisternas
statskupp med tillhjälp av ryssarna gjordes så hastigt och hänsynslöst',att det
hade varit omöjligt för landets lagliga regering att i Helsingfors uppta Kam-
pen.Den Kom llKsora tb blods tre jKen i. november som ett hugg i ryggen.Revolut ions-
"rörelsens rysKa ursprung framstår numera åtminstone alldeles Klarf.Det var
därifrån signalen gavs,från Ryssland Kastades trupper.Från Ryssland Koramo or-
derna.Därom talar tydligt TrotsKijs telegram från Brnolna.

De flesta medlemmarna av den lagliga finländska regeringen lyckades
lämna huvudstaden för att 1 det vita Finland Kunna fullgöra sitt värv.Redan-
dagen efter revolutionsutbrotteti voro alla statsinstitutioner, skolor,privat-
banker, os v. besatta.De borgerliga och högersocialistiska tidningarna
Indrogos.Det blev en förkvävning av det fria ordet och värre än någonsin under
BobrlKov och Seyn.Det hela gick efter rysKt mönster:folkkommissioner tillsattes.

Senaten blev folkkommissariat .Det forna generalguvernörshus et övergicK till
de rödas högkvarter .Det Kallades "Smolna" .Nyiandsstudenternas nationshus besat-
tes omedelbart .Den blev Intendentur och - danslokal orn natten.De lagliga äm-
betsverkens personal eftersöktes ,häktades .Arnoetsverken blevo först tomma,tills
de besattes av de rödas förtroendemän - så gott som uteslutande obildat folk»

dagar,där invecklade spörsmål löstes 1 en handvändning»utfärdades tjogtals
om dagen.p*t blev husundersökningar,plundringar,häktningar,mord.

DDK B KRIAEDE LIVSMEDEL3NÖDEN.

Livsmedelsnöden har blivit skriande.De nya "kommissarierna" saknade
alla betingelser att Kunna ordna förhålland ena.Livsmedelsbrist Kan ej botas
raeo strejk och plundring.Också har missnöj et, t .o-m,bland de röda,blivit star-
kare för var dag.Unders t öden och llkvid.erna ha utfallit allt Knappare och
oregelbundet .Högersocialist erna ,hl.a. repres en t erade av t idnlngen ~rTly önvalta"
(Arbetets makt),ha hela tiden tagit avstånd från blodsrevolutionen.Men ha ty-
värr ej kunnat göra sig hörda.Arbetare tvingas av röda gardet att ansluta sig-
till det samma-Det är ett "enten-eller" med fruktansvärda konsekvenser för dem:
som ej förena sig med massorna.Det är Känt,att antalet arbetare,som hos läkare

anhålla orn s jukllghets intyg för att ej behöva gå in i gardet »stiger för var
vdag. f .

I en kort intervju i Aftonbladet senaste tisdag ger jag en resume
av, läget 1 Bydflnland och Helsingfors vid vår avresa från Björneborg med svenäc-
båtarna senaste vecka* Sen dess ha förhållandena yttermera förändrats till de

rr itas fördel.Front en går sydligare varje dag.Det framstår tydligt,att den
långsammare framryckningen vid 'Tammerfors förestavas av väl överlagda strate-
giska skäl.General Mannerhelm: vill- med tanke på eventuella ryska erövringspla-
ner synbarligen lägga en fast grund för finländsk värnplikt.offens4von,när den
en gång igångsattes ,får ej mötas av bakslag.

Blodsrevolutionen kora vid en tid.dé Finland firade sina första dagar
som en - teoretiskt sett - fri och självständig stat; jag säger teoretiskt, ty
också om Rysslands erkännande av Finlands oberoende öppnade vägen för andra
staters erkännande,var det dock av oändligt ringa betydelse så länge Lenlns
regering ej hemkallade de ryska sraitto - och orosprldarna från Finland,dan
pys ka soldatask en. Båg man lifet djupare in i finländsk politik måste man irr-

att Flnlandsjverkllga självständighet ej kunde vinnas utan aktiv samman-
stötning med Ryss land.Bo Is jev is men bredde ut sig till den grad - dess expan-
sion hade samma karaktär som tsarpolitikens världserövrardröra - att den var
svår att hejda.Bols jevlsmens vågor rullade fram är en över Finland',de där för-
lagda ryssarna underlättade dess framfart,men - som vi sett - även finländska



anarKist- och hullganelement 1 rätt talriK sKara.Det sKali alltid stå sora en 90
sKamfläck för finländsK socialism,att ledningen ej hejdade,utan först blun-
dade,senare även understödde de förrädisKa,det brottsliga samgåendet med arVr
fienden.Den i Finlands förlagda rysKa soldatesicens luftförpestning ocn agita-
tion äiänder Finlands socialister ej till ursäkt,också oa den ej psykologiskt

förKlarar förhållandenas utveckling till den nuvarande rys Ka terrorn.Den
sistnämnda innebär,som jag söKt vlsa,anarKlens seger över varje form av ord-
nat samhälls liv.Det har därför varit en oerhört vlKtlg uppgift att nu så
effeKtlvt och snabbt sora möjligt söKa bekämpa densamma.Det harej varit lätt,
ryssarna och de röda ha varit rätt väl rustade ,sKyddsKår erna ha haft rätt
Kort tid för övning.Men de representera 1 alla fall den moralisKa,intelleK-
tuella Kraften,vllKen i längden rn*ste segra över oordnade hopar ,som hotats till
hat och plundring.SvlKer det rys Ka stödet »ramlar ocKså lätt de rödas lösa
s amn ä l Is by ggnad .

FINLAND m - VÅR BLODIGA BKÖED.

Det er viKtlgt att gränsen för bols J evlsraen blir starK.Finland har
1 detta fall en uppgift mer än för sig självt.Ty lägges ej iws vid GysterbäcK
en spärr för de samhällsnedrivande rnaKterna,nå de snart även Över Bottenhavet.
Därför innebär,som en finländs K författare nyligen uttrycKt sig, den finländsKa

självständighetens b loddop- även att Finland 1 väpnad strid återtagit sin
gamla hlstorlsKa roll son en av västerns protester mot öster .Frihetskriget är
ett folKKrlg,en folKstsjresnlng mot förtrycKare och nldlngar.Det är allmoge-
härar ,det är Kärnan av gammal svensK och finsK befolKnlng 1 österbotten,Gavc-
lax och Karelen,en befolKnlng,vllKen aj anfrätts av den rys Ka smittan,det
är den,som beKämpar ryssar och röda-.I stort sett. är stämningen i Finland
förhoppnings full.Och man måste hoppas,att de finländska vänstersocialisternas
brottsliga samgående med arvfienden 1 historien sKall överskylas av minnet av
den sunda folkresningens ,allmogens ,'oöndernas , ungdomens .studenternas ,och andra
Klassers samfällda resning och aKtlva protest mot våld och förtrycK och upp-
lösning.Då blir det minnet av den finländska statens mandomsprov.

Det har varit värmande att se och erfara-den aktiva opinionsyttrin-
gen och sympatierna för Finland i Skandinavien och Tyskland.Jag behöver 1 detta
sammanhang/ej nämna vad vi finländare känna för Tys Klands Insats både för oss
och Rysslands andra främlings folK, vi IKas öde det lättat,. TysKland har 1 hand-
ling visat förståelsen för små nationer,sora västmaKterna blott blåsa ut 1

vackra torafraser.Jag benöver ej heller betona,huru vi särskilt under dessa
tider Känt vad gerraansK Kultur betyder för oss och i vllKen tacKaarahetssKuid

hela Finland står till svensK odling.Jag vore likväl ej fullt ärlig,om jag
framställde våra svensKa sympatier såsom rlKtade till hela Sverge i detta nu.
Jag måste tillstå,att vi väntade oss mer av en svensK regering. Det är för dsn

ärliga svensKa opinionen och till de svens Kar,sora av nationell instinKt
och a® starka värmande Flnlandssympat ler ställt sig på. vår sida i kampen, det
är för dem vi. känna djup och upprlKtlg tacksamhet .Det är över sådana yttrin-
gar vi äro stolta och glada,ej över hr Edens Sverge.Men vi v«ta,att det är
sKlllnad m«llcn hr ens svenskar och svens Kar.



Ismuren.

J. Jakob Tegengrén

jxl såg ditt -anila broderland 1 nod,dess folk förplnaat.trängt

till afrrundaranden. Ixl såtr blott överge - räckte icke nax.den till

nyåin 1 bitter kamp på Ilf och döa.Den kampen fällde rått och lar

ocn heder mot nid- måne våld och österns barbari.Du sår vår ungdo

djÄrft i täta leder med pannan lyft och blicken klar och fri till

strid för f stenlandets framtid draga. De bästa föllo, ingen herdes
klaga, sin plikt man fp 111 som Finlands rär.ta son. Du cig uen röda

t
.

ondskans ndjor välta kring Finlands bygd med mord och brand ocn rån.

Du sår blott ;-’vergo räckte icke handen. Då blef vårt hjärta kalit,

då bruoto banden, aom forntid Knutit. ~ Se, så restes muren emellan

tvenne folK.en ;mr af is,som ingen sol och ingen vår Kan smälta.

Oss Skrämmer atomen oj,B j hagelskuren,ej mörkrets .akt, vårt folk

*år ensamt fram på fädrens aätt på nordmäns sto.ta vis. en säg ose,

Sverge.har du mod att bära för nutid och ©i torv" rid diafl/Skaia ?

Till vinlands Folk.

Nl anropa oss 1 Eder nöd. Vi kojma såsom vänner för a t hjälpa Eder

1 Eder nöd mot mördarhopar,hvlika förinta ordning och laga frihet

1 Edert land, VI drifvas därtill af m&nniskokärlekens röst.Vi komma

icke såaom erofrare och vilja ej tillegna oss ert anda stycke af aert

ayra fosterlands jord och komma ej heller att blanda obs i Edra inre

partistrider.

Hafven därför förtroende till oss.Framåt lör beirlanuet af Edert fria

folk.

Öfverbefäliiafvaren för de tyska trupperna 1 Finland,

von aer aoltz.

01 1vtt 04.1918



Ismuren

Det tornar ia på Bottnens östra sida
ur vinterkölden viner nordanblåst,
af sverges flathet finska bröder lida,
och röster ropal"Nu är porten läst.
Stäng dörren för sVensäeen han fär utebli
vår forna samgång är för oss förbi".
Hvem vet det är kanhända äter vår
ett missförstånd l våndan och 1 smärtan?
Kanhända är dock icke allt förbi
kanhända rensas Qyarken åter fri
Det står på Finlands Jord en liten skara
af svenskar redo att för Finland dö
som känna stolt och härligt att få vara
den fria vakten raot allt sinnets snö
För dem ar dagen ännu ej förbi
för dem står solen dock med vår-glans 1
Och skaran växer genom bom och tullar
en ström af ungt och käckt och härdigt blod
ttii storm till vamp för Finlands frihet rullar
och varje bölja ber om tålamod .

Ja, tålamod, tills stridens stund får bli,
då skall man sä om allting är förbi.

Spar, "broder.därför på de "bittra orden,
lat oss med "blod få sona Sveriges skuld
låt oss få falla pä den finska Jorden,
förlåt och g]öm och var vår moder huld
Tillsammans segra eller falla vl
Än kommer dag, än är ej allt förbi,

af E. Vethler Hulpfers

Ett avar på "begäran af kamrater l Svenska brigaden



ROPET.

av;

Ruben G:son Berg

02.1918Ingått 1 Aftonbladet 1 slutet av februari 19IS.

Vi sutto 1 fred och levde vårt liv
envar för sin egen räKning.
VI fröjdade själen med Inbördes Kiw
och flydde offer och späKnlng;
Vi lade allt bättre,allt mer på vårt fat
och sparade inte på drycKen.
vi stego 1 välraaKt och yvdes 1 praKt,
tills den ro,där vi söft oss till sömn med vårt gnat,
en sommardag sprang 1 astycKen.

Och världen slets sönder i blodig Kamp.
Där ramlade riKen och troner.
VI hörde mllllonerarmeernas 'tramp,
Kanondån och mlnaxpiossioner.
VI trodde,vi finKte;snart tar det väl slut
med världsKrlg och revolutioner.
Snart tröttnar Europa på blod och på Krut.
Och vårt prat och vårt gnat förblev som förut
och vi väntade mildare toner.

Då höra vi plötsligt vårt namn ropas upp.
Det är någon därute»,som ropar.
Där står vid sitt bröstvärn Finlands tropp,
studenter och bondehopar.
Knappt var tionde man har fått ett gevär,
docK trotsa da mördaregapen,
och docK ha de sKapat en medborgarhär,
och ropet från den genom luften sKär;
"Hjälp,Sverige,låt Finland få vapen.' "

Från Borgå,Runebergs gamla stad,
fr&n Nyland,det avoasKa landet,
en vapenlös sKara drivits åstad
till dst yttersta sKM rgårds bandet.
Där sKall den förgöras med svält,med sKott
av ryssar och röda bamdlter.-
Hör ropet ;"Låt oss få vapen blott,
du Sverige,som nu ej pröva förmått,
hur svensKa'stålet biter".



Hör ropet»Sverige, - Nej det är döft,»
och sin egen sådd sKall det sKära.
Bin själ till sömns med sitt prat det söff,
glömt riddareed och fira:
" VI vilja få sitta och sitta 1 fred.
Det angår oss Inte med Finland.

må förgås och dess svensKar med."
VI Kunna ej hjfilpa.V&r tid är ur led.
Kort sagttåt färders med Finland.

Hej ,Finland , tus er s j land »

der fr t* ej strypas och falla.
Här Sverige vädrat sin hjälpande hand,
må vl då röcfcs den alla.
Må alla vl sv??«ja värt hjfrtaa ed;
VI sKola ge vapen åt Finland.
Du yngling,som Kan,far i österled
och strid och segra nå sed
för vår broderandet fria Finland,
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