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Virallisia tietoja muutoksista
Suomen asioissa.

Eduskunta kutsutaan koolle.
Suomen hallitus uudistetaan.

Seyn ja Boromttninom lähetetty Vangittuina Pietariin.
Roditshew Suonien lenmaliluloernöörilsi.

Perjantai iltana klo puoli 5 i.p.
uli Itämeren laivaston päällikkö,
amiraali Njebenin kutsuttanut luot
seen erinäisiä henkilöitä eri vnltiol
lisistä puolueista. Näille amiraali
antoi tiedoksi valtakunnan toimeen-
panevalta komitealta saamansa siih
kösnnuman, jossa amiraali Njebc
uille annetaan toimeksi pidättää
Suoinen kenraalikuvernööri Seyn
ja senaatin talousosaston »Varapu-
heenjohtaja Borovitinov sekä ilmot-
ti eduskunnan luottamusmiehille,
että Suompn eduskunta tulee vii
pymiittä kutsuttavaksi koolle ja
Suomeen tulee muodostettavaksi
yhteiskunnan luottamusta nautti-
va hallitus, jota Paitsi ilmotettiin,

että Helsinkiin ensi tilassa saapuu
lualtakunnanduman valiokunnan
komissnariuitll neuvotteleinaan val
tiopäivämiesten kanssa mainituista
toimenpiteestä. Omasta puolestaan
amiraali Njebenin ilmotti, että
hän un pannut toimeen sähkösano-
massa saamansa tehtävät pidättäen
herrat Seynin ja Vorovitinovin
jonka jälkeen asctllksen Milkaan ken
rnalikuvernöörin tehtävien väliai
lainen hoito on siirtynyt kenraali
tuMernöörin apulaiselle Lipskille ja
senaatin »varapuheenjohtajan tehtä
»nät ovat Mäliaikaisesti siirtyneet
senaattori Wireniuksclle.

Läsnä oleluillc suomalaisille ami
rnnli lausui sen toivomuksen, että

he myötävaikuttaisivat rauhan ja
järjestyksen säilymiseen maassa
huomauttaen että vallitseva sota-
jn piiritystila tätä ehdottomasti
»vaatimat. Knsuttujen suomalaisten
puolelta lausutti» kiitos ja anne-
tuissa tiedoissa ilmotettiin, että oi-
lann »valmiit käymään edelliimainit-
tuihin neuMotteluihin.

Perjnntai-iltanll Mietiin vangit-
tuina Helsingistä Pietariin entinen
kenraalikuvernööri Seyn ja entineu
scnllntn talousosaston varapuheen-
johtaja Borovitinov. Uutta keniaa.
likuvernööriäRoditshevia odotetaan
saapumaksi Helsinkiin tänään lauan-
taina klo puoli 2 tienoissa.

Asema Helsingissä
Raitiotieliilenne pysähdyksissä. - SotauM tullee joukot'

tain laduilla. Muuten lailli rauhallista.
Uutta tenraalitumernööriä Roditshetvia odotetaan puolen

pämän aitaan Helsinkiin.
Helsingistä ilmotetaau meille, että

raitiotieliikennc un tänä namuna
lakannut. Useat suurimmat liikkeet
pidetään suljettuina. Sotaväki kul-
kee joukottani kaduilla ammuskellen
ilmaan ja on »vanginnut joukon »lp-

seereitaan. Poliisia ei näy. Muuten
un kaikki rauhallista.

Ileisön pääsy rautatien asemalle
tällä haavaa estetty, mutta junat
knlkcvat edelleen.

Iluttn tenraalikuiucrnööriä Ro>
ditshcvia odotetaan puolen päivän
aikaan Helsinkiin. Samalla saapuu
dunmnn lähetystö.
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