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lomassa. Pmnmastoin luin mi-
tii huhut tietämät ei häntä ole

!Mangittu. Keisarinna on edel-
leen Tfarsloje Selossa täysiin

! turmaMsessa asemassa.
KaVki eriMile,Nsyyd>et kalpene-

mat ja häipymät yhteisien snu-
, ren tehtämäu reunalla, teh!iäiwän
! jolla ei Alle loftlullisesti päätetch,
teytämän, jc>Ha larkloitiaa uud>en
lan san mallan iluomtsta enti>s,en
knkistuneen Mallan pohjlalla,

(Puhelen 'loputtua myrsHi-
M Gattentaftutuksia ja liiVeM
sallilssa. Lähinnä seisomat tem-

ÄmaOsa ja hänet
! ulus Katarinan saliista).

Pietari, 15 p. (Virallisesti).

Oikeusministeri Kerensti
on Katarinan salissa puhunut so-
tumiehille ja kansalaisille.

Uuden ministerin asetuttua pu-
hujalamalle taikuimut umarassu
Katarinan salissa lutuifain kan-
sanjoukkojen myrskyisät kättenta-
putuksen. Ministeri puhui seuraa-
maa:

Tomerit, sotamiehet, kansalaiset!
(Glätöön uusi oikeusministeri).
Minä maltukunnan duuman jäsen,
A. F. Kererffti, oikeusministeri il-
moitan yleisesti tiettämätsi, että
uusi hallitus on ryhtynyt täyttä-
mään melmollisuuttacm somittuaan
siitä työläisten neumoston ja so-
tamiesten edustajain kanssa. Uu-
den hallituksen ensimäisenä tehtä-
mänä tulee olemaan täydelli-
sen armahduksen julistaminen.

Tomerit! Toimen ja neljännen
multutunnun duuman edustajat,
jotka laittomasti on tarkoitettu
Siperian tundroille, tulemat mii-
pymättä päästettämitsi mapaitsi ja
erikoisilla kunnian osoituksilla pa-
lautettamitsi tänne.

Tomerit! Minun mallassani omat
tuikki entiset ministerineumostojen

Pietari 15 p, (Maallisesti).
i

Ulkoasiain ministeri Miljulom !

Mlastaanotti maltakunnandun-
man sällissä Times-l'ehd,en ja!

Pr!eZ!sin edustajat
taen heille seuraaman selostuk-
sen: , !

Meidän tehl,äw>i'Wme sisältyy
sellaisen Mallan aikaansaaminen!
Nenläjullll jota kykenee
m,aan kansamme lopluMselen moit
to>on wihoWfeZiW,. VdeMen hal-
lltuLse!N snurÄn rMo,s M sKniä,
että se sll!awoi .'maan iiäydlelli-
seen sekä ältnMi
mitä fuuri!mm:lle koe!ttel!e!Mllk>il-'
le. Tämä tilll!nNle olisi maMchta-!
nut DuhoiiasU sodankin kulkuun, l
Kanla'n tyyt,ymättö.myydlen tas-
Maminen aiheuta!:, sen käänteen
jont,a tapahtumat sailwa!t. Kan-
san mihll oli nHn suuv: echtä We-
Mjän >wlll!llantuMloiUs muod>os-
tul!killikkeift chHimmäksi,ja,wereit-
tömimmäksi. Eut,i!nen mMa jläi>
aiman antaen MahMiNtnk-sen sille s,eilalle ebNi tukaan sii-
hen tuotimnut,. Wiime ailkain ta-

,Hnt,ll'Mll!l moimaa ja
lisäämät 'kansan inuoHtußta ja
Vansan wo imat mo ninter ta, :fiksi,,
jo!3a seikka tekee sille mahdaV-

mVlitiiaa sodan.
Niime plä,hwlinä on w,a.lta!tun-

nan duuma ollut hhitieliskunnan
keskustana. Nyi on sen

käywM'wänä aineellisia wv!'.,-
m,a,1l ja sen puolella su ta mä-
ti. Iccka hetk: tulee t:e>cha, jow-
t'a> todistamat kansan eduskun-
n>ll,n lwo>:>!tla,l ja
y htäm ittlatsta tasmam:,sta.

Uusi hallitus pitää malttamat-
tomana, että keisari luopuu
MHliaistuillnstaan, että halli-

mäliaitaisesti uskotaan suu-
riruhtinas Mikael Aleksandro-
Mltshille. Sellainen on päätök-
semme, emmekä katsa wotwam-
me sitä muuttaa. MimeistM
tietojen mukaan on keisari Pih-
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puheenjohtajat, kaikki ivanhan hul-
litussuunnan kannattajat. He saa-
mat mustata, tomerit, kaikista ri-
toksista kansan edessä lain mukaan
(huutoja: Ilman armoa!)

Tomerit! Uusi Nienäjä ei tule
köyttämään niitä häpeällisiä tei-
noja, joita munhu malta täytti

! hymälseen. Ketään ei rangaista
ilman oikeuden tuomiota.

Tomerit, sotamiehet, kansalaiset!
Kaikki toimenpiteet, joihin uusi
hallitus ryhtyy, tulemat jutuista-

! miksi. Sotamiehet! Pyydän
!tä osoittamaan meille myötämui-
! tutustanne. Uusi Menäjä on syn-
! lynyt, eikä kenenkään onnistu tem>
! 'iiata kansa nkäsistä mupuuttc. Nl°-
kää kuunnelko manhan mallan ta-

j holta tulemia kehoituksia, tuunnel-
!wa upseereita. Glätöön mapaa
Menäjö! Myrskystä kätten tupu-
tukstll ja hurraahuutoja.)

WalwkunnKNduum«m
Tsheidshe

iansanjoukbojen riemuiten ter-
Mehttessä mamizisi lyhyesti Ve-
näjän sotamie,s,ten 'loibtamiDÄa
Miaiueteoista, suoje!liUsH's!a>Z!t!oN
MitmeGestä p>ro wio,'k!llisioniyri,ly'k-
seZiä, sen 'leVittämista Määrtstä
huhulista, eillä slvliamiehet .oNsi-
wa.t lappaneet upseereja. Puhu-
ja, Hehoitti sotan:i,chi>ä iermeht!i>-
ntään upseereja kansalla ilsin,ll.
(Työlwä'keä, ja upseere-
ja tanto: Tsheidsheä käsillään).

Kenraalikumerzlöri
Seynin lähtö Helsin-

gistä.
/»giMu Wni,o!j:iei,aa>t: Eilen

alalla HÄsina/istä P>).'!>a
rÄI pidätettynä entinen

Seyll. Juna
Myöhästyitämän muotn to,lMle-
ne.jäZosäa tuniba, Ilcisöä 0>I:
aii'in,asi!lt!a musiauaan. Juna»
lähtlessä malliisi täydellinen tuo
l!onhi!ljai,suu!Z, ainoatataa»
ääntä ikuu!lunui yleisön joukolta.




