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GOREMYKINILAISET, LOKAKIJULAISET 
JA KADETIT

Eilen panimme merkille kadettien uuden kunniattoman 
voiton trudovikeista Valtakunnanduumassa. Kadetit pakot
tivat trudovikit ottamaan takaisin esityksensä siitä, että 
käännyttäisiin kansan puoleen ja että lakiehdotus kuole
manrangaistusten lakkauttamisesta käsiteltäisiin noudatta
matta muodollisuuksia, jotka typistävät Duuman surkeaksi 
ja voimattomaksi byrokratian lisäkkeeksi.

Tänään „Novoje Vremjan” goremykinilaiset127 ja 
„Slovon” lokakuulaiset vahvistavat täydellisesti tämän 
kadettien trudovikeista saaman voiton arvion. „Työryhmä,— 
kirjoittaa „Novoje Vremja”,— esitti jotain sellaista... joka 
on ristiriidassa Duuman perustamissäädöksen kanssa. 
Nimittäin se vaati, että Valtakunnanduuma siirtyisi pohti
maan itse lakiehdotuksen olemusta ja sitten suorittaisi 
äänestykset noudattamatta kuukauden määräaikaa ja siis 
antamatta oikeusministerille mahdollisuutta mielipiteensä 
esittämiseen. Pieninkin hakeutuminen siihen hyvänsuopuu- 
teen, johon venäläiset ovat toisinaan niin taipuvaisia lailli
suuden vahingoksi, olisi johtanut Duuman ilmeisen laitto
miin tekoihin kaikkine niine seuraamuksineen, joita liukas 
ja kalteva „oman oikeuden” tie saa aikaan”.

Kadettien puhujat, jatkaa „Novoje Vremja”, „vastustivat 
kiivaasti trudovikkien esittämää laitonta toimenpidettä” ja 
„saivat loistavan voiton”. Sen johdosta, kun trudovikit 
ottivat takaisin esityksensä, „Novoje Vremja” huomauttaa: 
„Kaikki päättyi yhteiseksi hyväksi ja oikeus pääsi täysin
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voitolle”. Että goremykinilaiset riemuitsevat sellaisen 
oikeuden saaman voiton johdosta, on luonnollista, eikä 
heiltä kukaan mitään muuta odotakaan. Valitettavasti liian 
monet odottavat kadeteilta muutakin. „Jokainen edustaja,— 
sanoo „Novoje Vremja” lopuksi,— joka ryhtyy seuraamaan 
hra Aladjinin esimerkkiä, ansaitsee epäilemättä moitteen 
anteeksiantamattomasta kevytmielisyydestä”.

Hra Ippolit Hofstetter antaa lokakuulaisten „Slovo” leh
dessä kadeteille muistutuksen ja isällisesti nuhtelee heitä: 
„Ilmassa alkaa olla todellisen vallankumouksen käryä”. 
Kadetit eivät sitä halua ja heidän pitää olla järkeviä. „Niin 
kauan kuin voimassaoleva laki sallii edes jonkinlaisen 
mahdollisuuden saada edelleenkin täysin lainmukaisesti 
oikeudellisia poliittisia ja sosiaalisia valloituksia, on Valta- 
kunnanduuman tietoisten ja etummaisten jäsenten pyhänä 
velvollisuutena pysyä vankasti oppositiossa lain pohjalla 
eikä saada hinnalla millä hyvänsä aikaan selkkauksia”.

Goremykinilaisten ja lokakuulaisten kanta on selvä. On 
jo aika antaa selvempi ja oikeampi arvio näille sukua 
olevasta kadettien kannasta.
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