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KeMnKi.
Perjantlli-iltana mietiin Helsingis-

tä Pietariin mangittuina Suomen
entinen kenraalikumernööri Seyn ja
senaatin «varapuheenjohtaja BoroMi-
tinom.

Samana iltana altoimat Helsingis-
sä olemat sotajoukot toimeenpanna
mielenosoituksia mapaudeuasian hy-
miilsi. Mielenosoitukset rajoittuimat
pääasiallisesti satama-alueelle ja sai-
wat osittain Merisen luonteen.

Tänään Poistui Helsingin poliisi.
Kaupunki on mallankumonksellisten
sotilaiden hallussa, jotka toimeenpa-
nemat rauhallisia mielenosoituksia.

Raitiotieliikenne on keskeytyksissä
ja suurimmat tehtaat seisoivat.

Kenraalikumernöörin mangitsimat
sotilasmiranomlliset aamuyöstä. Bo-
romitinom oli edellisenä aamuna wii-
pynyt tumallista myöhempään senaa-
tin talousosastossa. Aamulla saapui
senaattiin kaksi upseeria, jotka kysyi-
Miit talousosaston puheenjohtajaa.
Myöhemmin senaattiin saapui soti-
lllskomennuskunta, joka Pidätti Bu-
romitinolvin, sinetöi »viraston ja »set-
ti martiat omille.

Sotajoukot omat luauginneet «val-
lankumoukseen yhtymiittömiit upsee-
rit. Meisön Pääsy rautatieasemalle
on kielletty, mutta junat kulkemat.

Roditsheu) saapuu
tänään.

Uutta kenraalikmvernööriä odote-
taan saapumaksi Helsinkiin tänään
ll« V22 päimöllä. Roditshem on ka-
detti, lakimies ja Tmerin edustaja

ensimiiisessii »valtak. duumassa.
Samassa junassa saapuu duuman

lähetystö. Luullaan sen tuowan ma
nifestiu mukanaan. Senaatti kokoon-
tuu h«ti sen jälkeen.

Muutamia lisätietoja.
Jo marhain eilen aamulla lemisi

Helsingissä huhuja, jotka kertoiwat
suurista wenäläisistä tapahtumista.
Pian saatiinkin yksityistä tietä kuul-
la noista tapahtumista, maikka säh-
kösanomat Pidätettiin sähkösanoma-
asemalla, mntta jonkun tunnin ku-
luttua niitä alettiin sieltä antaa.

Viipuri.
Perjantaina klo VM «ilaan al-

toi menäläinen fotamäli Viipurissa
liikehtiä suurin joukoin keräytyen ase-
man edustalle. Melkein kaikki oliwat
aseistettuja, ja oli mukana m.m.
kuularuiskuja. Papulau kasarmiin
lähetettiin lähetystö, ja Pian tulimat
siellä olemat sotajoukot punaista lip-
pua kantaen j« tormisoittolunta etu-
nenässä, ja otettiin ne raikumin hur-
raa-huudoin mastaan. Aikaisemmin
oli kuulunut laukauksia, mutta liene-
Mät ne olleet Main mielenosoituslau-
kaukfill.

Asemalta sotaMäki hajaantui hotel
li „Belwederin" edustalle, jossa esi-
kunnan Päällikkö piti Puheen kehoit-
taen kannattamaan uutta hallitusta.
Myöskin komeudantti Petroff puhui
kohottaen cläkööu-huudon uudelle
Venäjälle.

Pietarista tulleista junista saapu-
neiden Mlllllllckumouksellisten johdol-
la meni osasto sotamiehiä lvanlilaau
No 12, mutta kun ei Mut tietoa, let-
ka omat p«knttisia manteja ja ketkä
rikollisia, Palasi osasto takaisin mi-
hinlää» toimenpiteisiin ryhtymättä.
Kuitenkin saapui yöllä klo 3:n ai-
kaan jostain toistaiseksi tuntematto-
masta syystä osasto sotilaita Manti-
laan ja »vapautti erotuksetta kaikki
mangit luluuuottamatta muutamaa
monälaistä upseeria ja muutamin
mielisairaita. Epäillään tätä mapaut-
tamista promotatsiouista johtumalsi.

Poliisi oli tällä Malin lakannut
toimimasta, josta oli senrantsena, et-
tä muutamaan aitaa,, ei ollut sään-
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nöllistä jiiliestysmaltall. Tätä oloti-
laa tayttimät huligaaniainekset hy°
Mäkseen ja murtautuimat hotellien
miinilellareihin ja miiniMarastoihin.
Eräisiin kauppoihin lienee niinikään
yritetty murtautua.

Varhain aamulla ryhtyi sotamiiki
kuitenkin järjestystä ylläpitämään ja
klo 9 tänä aamuna kokoontui kau-
pungin maltuusto ylimääräiseen ko-
koukseen Päättämään »vastaisen jär-
jestyksen turmaamisestll.

Sotajoukot ja similimiiestö toi-
meenpanemat rauhallisia mielenosoi-
tuksia kaduilla. Järjestys kaupungis-
sa rupesi aamulla Palautumaan, ja
otti sotamiiki »vastatakseen siitä.

Haminaan
on saapunut Mllllantumouksellisten
lähetystö, jota otti haltuunsa kau-
pungin ja Poisti »venäläiset Poliisit.

Tampereella
on parhaillaan suuria kansalaisko-
kouksia. Jo eilen illalla oli nuorsuo-
suomalaisten neumottelutotous, jos-
sa keskusteltiin eduskunnan kokoon-
tumisesta, yleisestä järjestyksestä
y.m. Suurimmat tehtaat seisomat.

)ywäskylä.
Viitaten edellä olemiin uutisiin,

rohkenemme esittää Iymiiskylän asuk-
kaille sen mielipiteen, että täällä jo
tänä iltana tai huomenna järjestet-
täisiin yhteisiä, puolueisiin karsinoi-
mattumia kokouksia, joissa rauhalli-
sin mielin keskusteltaisiin asemasta
ja lausuttaisiin »vilpitön tunnustus
Maplludenasialle. Vapaudelle, jota
me suomalaiset olemme kanan odot-
taneet.

Tällaisia kokouksia on maassamme
useilla seuduilla jo Pidetty, ja ne
omat olleet mitä innostaMNnpia ja
käsitteitä selmentiimiii tilaisuuksia.

Puolue-elämä uyt syrjää» ja kaik-
kien suomalaisten ajatukset Suomen
mapahdukseeu?




