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Kenraalikuvernöö-
rin ja hänen apulai-

sensa nimitys.
Pietari, maalisk. 19. Suo-

men kenraalikuvernööriksi on ni-
mitetty valtakunnanneuvoston jä-
sen M. A. Staliovitsh ja hä-
nen apulaisekseen Helsingin yli-
opiston professori, vapaaherra
Sergei von Korff. H. S:t.

Eduskunnan kokoontu-
minen.

Pietari, maalisk. 19. (H.
S:Ile). Suomen eduskunnan ko-
koontumista odotetaan huhtikuun
aiussa.

Markovin yrityksiä
Pietari, maalisk. 19. (H.

S:lle). Suomen entinen niinis-
terivaltiosihteeri, kenraaliluut-
nantti Markoff ja hänen apulai-
sensa valtioneuvos Ivanov yritti-
vät tänään ottaa Suomen minis-
terivaltiosihteerin viraston uudel-
leen haltuunsa mutta Suomen
asiain komissarion apulainen 1).

Protopopov saapui sitäestämään.
Kenraali Markovia pidetään koti-
arestissa.

Pietarin lakot.

Pietari, maalisk. 19. (11.
S:lle).

Lakot ovat loppuneet ja työmie-
het palaavat työhön tänään. Ul-
komaalaisissa piireissä pidetään
uuden hallituksen asemaa lujana.

Työväen etujen valvonta.

Pietari, maalisk. 19. (P.T.)
Väliaikainen hallitus on hyväk-

synyt kauppaministeriön ehdotuk-
sen että toistaiseksi kunnes erityi-
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Eräs eronhakemus.

Ereyksestä Kakolasta
vapautettuja.

Viipuri 1917,

Hinta 10 p:iä.

nen työministeriö on muodostettu
kauppaministerien yhteyteen järjes-
tetään erityinen työväen asiain
osasto. Tästä osasto tulee kolle-
gialinen elin johon kuuluu työväen
edustajain neuvoston, yhteiskun-
nallisten järjestöjen sekä työnanta-
jain edustajia.

Yleisten raken nusten•yliha 1lit uk-
sen ylitirehtööri eversti V. Barmin
on jättänyt erohakemuksen sekä
pyytänyt virkavapautta siksi kun-
erohakemukseen suostutaan.

Kakolasta vapautettiin, kuten
asian johdosta ilmestyneessä kier-
tokirjeessä ilmotetaan ereyksestä
m. m. seuraavat:

Varkaudesta tuomittu Ivan Ra-
homoy Viipurin pitäjästä, samoin
varkaudesta tuomittu Ivan Nika-
nov Impilahdelta, murrosta tuo-
mittu Juhan Buturlin Terijoelta,
varkaudesta tuomittu Vasili Tsu-
ganov'Muolaasta, varkaudesta tuo-
mittu Ivan Rodjonov Muolaasta,
ryöstömurhasta tuomittu Juho
Savinainen Viipurista, murhasta
tuomittu Juhan Lappi Lap-
peenrannasta, varkaudesta tuo-
mittu" Joonas Reiman Uu-
deltakirkolta, murhasta tuomittu
Tuomas Raunio eli Lindqvist Vii-
purista, varkaudesta tuomittu
Aleks Metsävuori eli Tsugov Ruo-
kolahdelta, pahoinpitelystä tuo-
mittu Peodor Parviainen Impilah-
delta, varkaudesta tuomittu Juhan
Kajander Lappeen pitäjästä, mur-
hapoltosta tuomittu Edvard Tall-
niemi Haminasta, varkaudesta
tuomittu Ivar Ilvonen Uudeltakir-
kolta, mielisairas Juho Juhonpoika
Härmä Viipurin kaupungista.
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