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Hinta tO p.

Työväen Vallankumouksellisen
Keskusneuvoston

Tiistaina 3 p. m arrask.

Vallankumouksellisten joukot
valolla.
,Työnu saamien tietojen mKaai
ovat vallankumoukselliset jukd
voitolla Pietarissa. Noin 15 vstai
päässä kaupungista on ollut tais
teluja. Aleksandrovskin asen vailoitettu. Tsarskoje selo on npskin
vallankumouksellisten hakusi

Suuria taisteluja M oskassa
sunnuntaina. Noin 2J0
kaatunutta.
Viime sunnuntaina riuhuioskoJJ1
vasaa verinen taistelu, joki noin
2,000 miestä kaatui. Klo jkaan
päivällä tehtiin välirauha, )a tu
lisi kestää maanantaiyöb asti,
mutta jostain syystä ryhdyi ve
riseen taisteluun jo klo ikään

i. p. Taistelun tuloksista ei ole
tietoa.

Asema Pietarissa loistava.

%

Helsingin sotilaskomitea ilmoit
taa, että asema Pietarissa on lois
tava. Bolshevikit ovat täydellisesti
voitolla.

Eduskunta
kokoontui tänään täysi-istuntoon klo
1.30 päivällä. Useita pitkiä puhevuoroja on käytetty. Puhemies on
selittänyt, ettei hän voi laskea ää
nestyksen alaisiksi työväen viipy
mättä julkaistavaksi vaatimat valta-,
kunnallis- ja 8-tunnin työaika y.m.
lait. Istunto päättyi klo 5 i.p.

------

Helsiiöl7, Työväen kirjapaino.
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Hinta 10 p

Työväen Vallankumouksellisen
Keskusneuvoston

Keskiviikkona 14 p. m arrasko klo 8 a.p,

Suurlakko Suomessa.
Työväen
Vallankumouksellisen
Keakusneuvoston eilen illalla klo 8
tekemän päätöksen mukaisesti on
suurlakko alkanut kaikkialla Suo
messa, mihin tietoja päätöksestä on
ehditty saattaa. Tähän saakka on
saatu tietoja lakon alkamisesta Tu
russa, Tampereella, Viipurissa, Kuo
piossa, Forssassa, Salossa ja Var
kaudessa. Järjestys on kaikkialla
täydellinen. Yhteentörmäyksiä ei
ole ollut. Varkaudesta ilmoitetaan,
että siellä on poliisilta riistetty aseet,
ja lahtarikaartilaisia piiritetään par
haillaan. Porvarilehtiä ei ilmesty.

Lakko Helsingissä.
Helsingissä alkoi kirjaltajalakko
klo 12 yöllä. Tänään ovat kaikki
työt seisauksissa, paitsi niillä aloilla
missä niitä on käsketty jatkamaan.
Tänään klo 6 aikana Työväen
järjestyskaarti miehitti rautatiease
man,) kohtaamatta mitään vastarin
taa. Samaten miehitettiin lahtarien
pesäpaikka Kaivohuone.
Sos.-dem. eduskuntaryhmä ko
koontuu tänään klo 12.

Asema Venäjällä.
Kello 1 viime yönä saatiin Pie
tarista seuraavat tiedot:
Osa Kerenskin joukosta on kär
sinyt täydellisen tappion. Sosialis
tiset puolueet alkavat näiden tap
pioiden vaikutuksesta pyrkiä yksi
mielisyyteen. Kaupungissa on kaik
ki rauhallista. Paikottain kuiten
kin tavataan piiloutuneita junkkarikoululaisia ja kuolemanpataljoonan
jäseniä, jotka antautuvat ilman vas
tarintaa. Nämä on lähetetty Kronstadtiin. Rintamalta samoin kuin
muualta Venäjältä lähetystöjen kaut
ta saadut tiedot ovat sangen toivo
rikkaita.
Viimeisissä kahakoissa Kerenskin
joukkojen kanssa on o t e t t u v a n 
g i k s i Mi h a o l R o m a n o f f , joka
on vietv Smolnaan. Häviömme taisHelsinki

teluiden johdosta eivät ole suuret.
Rautatieläisten liiton keskuskomitean
suhtautuminen on epämääräinen.
Liikenne rautateillä jatkuu keskey
tymättä. Donin alueella kenr. Kale
din järjestelee omia komisarioita.
Kasakkojen keskuudessa on kuiten
kin suurta hajaannusta.
M o s k o v a s s a on ankarain tais
telujen jälkeen valta siirtynyt bol8ehevikien käsiin. Sosialisti-vallankumouksellisten järjestöjen oikea
sivusta kieltäytyy yhteistoiminnasta
boischevikien kanssa, toimien enem
män kadettien rinnalla.
Kerenskin osastojen matruusit
valloittivat 2 vaununlastia korppuja
ja yhden vaununlastin sokeria. Ke
renskin mukana on paljon upsee
reita ja junkkarikoululaisia.
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pyörät feifomaatt!
SUfäitä

asti on Snomeu pormaristo
taaCmiötamit maitatoallanfcnttonSto.
©cnäjän portoarillifen
fjaflituffen amcfla Ije Ijominafimat
ebnSFnnnan IjajotfamiSta, cbnjfun*
nan, jota er.fiinäifen ferran Suomen
IjiltoriaSfa oli ottanut päämäärä?fetn ajaa työfäteFemän fanfan efua.
$apcämaitöprtäSti ne ilffuimot, fcin
Benäjän !)a Hitaseena t u^äftiualiatia
eftitoäi ebnöfunnan fofoonhunaeta.
Noin menetellen toiluoimct porvarit
tooirtjanfa teljbä mitnttomifji ne työmäelle tarhat unbiotuffct, jotfa
ebttlbmta fofiolibemofratien eljboturfefta oli päättänyt.

CfiFa fillä pyinä. 2^aan fun nu[i,
laittomalla tumalla aifaaufaahi ebnlfnnta fofoontui, forttitoat porluarit
fen atonlla, maltoin laidifen ebn£&mnan päätöltä, faapafa forfeinunan
toallan Kftinfa, taoibaFTeea maltaifaubedfafin entista taarmesnmin toalt*Siao työmain hmatinmffia ja Fanfantoaltailta matalitta.
Samaria on työmäen nalfä ja Furjnnl FiriStctty äärimmiHeen. Glintarmeafia aan poibettn Feinottelijoin

ja fapitaliltien etujen mnfaon ja f|ten lifätty puutetta ja farjnutta fcEa
ärfyfetty ja (Ufotta työmaAu Hä
tänä.
Syömöen FelfuSjärjeltöt ja fen
cbusFiuiiaryljmä ryptyimät tannofFaasti toimenpiteifiin työmäen nälFä*
FnolemnSta pcialtamifclfi ja fen toaatimnltat petille. mipuifeffi. jRnJtta
niin Uttiin pallituFfca Puin ebulFnnnan portuarillifen cnrtnmistöo pnolelta Foptafimai nämä toaatimnffet
mieletöntä mnltariutaa.
S
9tyt on työmäen Färfuoäöijbijben
mitta täyttynyt ftnn fen ebultojain
ja FelFu¿järjestöjen ponniltaflei ^eimat ote tooineet tnitonttaa pottoon Itoa myönnytyFftin, on työläiltä (tfe
paflo pu^ua fentmoifella Pielellä, jota
portuarilton on yuimämttätoä.
•

*

*
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?ortoariIto on tuFfinut tyot^ädta
taloatlifet taistelutiet. Se on potuttaluit työmäen jonFFotointinnan tielle.
Sillä tiellä eteenpäin l e i p ä ä ja
oi Fen t t a tuontimaan!
Siimc yönä Flo 12 alfoi työmäen
fnnrlaFFo ufcisfa paiFoin maatamme.

Suurlufun toiminta

CaffotoootinuiFfenrme omat:
1. GlintarmeFyfymyi ja työttömyyben maStuStamincn on palIitnFfen järjeltettämä tepoFFaailo
tatuoita, pnomioon ottamalla
Ammattijärjestön
SBaltnnSton
efrtt|Ptct ja järjestyneen työtoäen
toaa ti mnFfci.
2. Gbulfnnnnn fäätämä Suo
nten Fanfanmapanben peräsin!UK on inlaietatoa aionbatdtatoafft

netaan FaiHTle 20 tönöttä täyttä
neille, Barmimpana taFeena naiben toaatimniten totentnmifestn
pihamme jatnaabimme $ e * o s 
taman StanfallilFofen F o f o o n F n t f n mi S t a ,

Sietoa on tailtehcnune päämäärä.
SarmoFFaaiti ja mafamalti on fita
Fäytätoä. Se teistein mantii epbotoirto
furia ja järjestystä. Se moi myolfiB
maalia CcStätoäifppttfi ja npranffiaFin. SeifoFoon joFainen nSFoHifeSti
paiPallaan rimeisfä, nonbaitaen ai
noastaan järjestyneen työmäen fa3. StaiFFi mnntfiu ebnSFnnnan mäftyrnää toimintatapaa ja famaten
teF^miä päätöfflä,
toiime Fefänä päättämät loit on järjestöjen
0 # \h%'\
niiniFään faa letto tuo mipiymättä
^ormartlto tirtäföön, että npt on
tooimann; ennen FaiFFea 8 tonnin Suomen tyÖmöFi fananfa janoani jo
työpäimälaFi ja FnnnailiSlait.
nouSfui faifclla moimaHaan mallolf4. On faatatoa toarmot taFeet tomaan täpbet tafeet elineptojenfa ja
fiitä, että
monpnnSmaFnotnl, Fanfanmatlan tnrmaffi. ftan(an toifnnrten tnlojen ja FapitaliStien yöllisten on nyt taimnttatoa, filio
fotaiuoittojen merolfarnincn faa- monten lanFcaa Oeibän päälleen form
baan totentetniFfi ja että toip- tnn Fanfan FoiFFi maJtamo mifja jo
boinlin pannaan alFnnn «peili- moimn. Suomen tyämäenlnoFFa on
nen torpparitoapantnS feFä että niFFcellc lähtenyt ja fe tulee Fäymääu
toaltiollinen äänioifcnS laajett- ylemän taiStelnnfa loppuun äiti.

S u ö tv ä e n

in r j c é t t j íif n o iíid
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3 iiuríafun toiminta

tu o jin * | M in u u n

S tjö tu ä e n

olfjciía.

Uafon paitaQinen johto ja hoito on
työmäen järjestöjen afettamait Puun a l l i l n c u m o S t o n toimetta
PhbeSfä faartin toimiPnnnan fanefa.
kaihen ohjeita ja nuMiTapffia paiBattiSten järjestöjen ja Paartien on noubatettama. $ffä annettujen ohjeiben pernlteetta ja hutPintanfa mnfaan on
nniben neumoStojen, lähcifeSfä pfjtciltxuminnasfa
' Ji i r i ncnt ooSt ojen ja f t e S f n S n e n mo S t o n
PanSfa, tonhuottama, että mitali jär
jestyneeltä työmäclta riippua, tailteln jaotetaan onnettifetn loppuun
työmäeffe raahbottifniunan mähiit uijranPfiu.
(Fbellärmainitnt piiri- ja PimnaUilnenmoStot nruoboltetuan npppifistä
fof.-bem. pnolncen piiritoimiPnnniSta
ja PnnnalliStoimiPnnniSta fiten, että
näihin työmäen ammatiilifet järjestöt
toalitfemai (ifäffi faman merran omia
ebnltajiartn (misfä ftnnndflii toimi Pnntia ei ole, astuu fen fiaau työmäen bhbiötyffen johtofunla). Jtititenfin on PunPin Punnan järjestäneel
on

Rautatie- ja IaimalrifemK *fellä
fähföfancnnaja
pnljeliiilaityPftt
oloat Faptettaioana main työmäen utumottojen ja folalaiioPfeu tarfotufpa
marten ja naiben íumofla.
ÄiircdlifiStä fotilaltöiSiä annetaan
eri ohjeet.
Eiibcn töiben malrnomifcffi, joita
on Lapa pitää fätjuniOfä, määräämät
nenmoltot tarfaStajia ja martioita
taipeen mufaan. ©efijohto-, faafn- ja
fähfölaitolten
fcfa
öljpfäiTiBiben
p.m.f. tnrmelaninen on Toctettcma
eSiao.
? *

lä työtoäellä oifatl, joi parämnaFfi | (Srittain arfaluonfcoisen afta on
nähbäau, julistaa joPiu ennestään ipupärr maan fijotettnmn menäLaifeen
olema järjestön toimiPnnta paiFFaAui* (otaujafeen fnfjtantumincn. ttRniStetaan toalfaiifnmimffcIlifrFfi fnnaalGl- tafpon, elia fen rphläesro fotilaottifen
neumoStoPji. .
j
afanan aiheuttamiin tohneapiteifiin
lorminuan FäljtännöUiltä järjeS ofift erittäin maaranalaiSta rphtpä
tetyä marten on nevmoStojen rnarfb- tätä
häiritfemiin
toimenpiteinin.
fin funremmitta paiPFoFnnmtta, is- föarn järjestäneettä tatoatta, nenmoSFanbnttatoa ofaStoihin ja afetettatoa tojen päätöffcn perusteetta, on fen
toimitfijat eri aloja marten. Settaifia puoleen fäännpttämä ja ' Poetettama
on tarpeen afettaa eftm. LiifeniM-, felmiHfiä fhntpneet maärinPafitpPfet.
teoUifuuS- ja fanppa-, elintarme* ja ZnOfcTii on pibettämä faatamitta toitiebonanto-oloja marten. Eämö ofal- miitoisfa ja afeirttama mnärätht toi
tot afettnloat phtepteen $iirincumol- mitfijat maííArruinan mälttämättöiniä
tojen ja ftelfuSnentoolton ofion- felPiSteluja.
omaisten ofaStojen ja totmiifijain
fanSfa. 9(eman Fehittyelfä ja toiminta-alain laojeteSfa lifätään järjestö*
fonriltoa tarpeen mnfaan.
9 U u i^ in f o itf n n r ti^ m itn
fu ^ ta u ru m tn e n .

£ u tjb c to e u ä lä tfe e n
fa ta ta ä fe e n .
ffiennjänfin PöphäliStö ja fotamäfi
Päpmät npt ijljbelfa anfaraa taistelua
pormarittista maStamattanfamonSta
maStaan. Jätä taistelua ei tneibän
ole toaifeutettama, maan fitä ebiltettämä ja helbotettama.
0uom en

a o 11.

S ^ o m ä e n j ä r i e o t i ) ^ Pui-, piiri* ja Pininattilneumoston
P a a r i i n p (e i f i i n l e p i ä m i i n fitte antamat tehtämäi.
Fanin n järjedtpFfen pfläpito; työmäen
Couffaautnneita toartm tulet PeorHtiliifi liittyi) järjeStylfoaTtiin. Ui tilla otta fairaanhoito-ofaSto, jofa
ta*:,
' T)n olehfiFifi äfäti otonn ja fairaSfijojen
■ a) Paatti pitää l)8tä päimää fulfu- hanfPlmifeSta.
Äaartin
miehistön
maptía riittämästä määrin;
M b) pibättaä fjenfilöt, jotfa f)amai- m u o n i t n S : fnnfin faartin jäfetaan* oleman maarattiftlfa fjanfPeiBfa nen on itfcnfä pibettäJoä hnolt runfanfa hanflRmifeSta ja fitä marten ob
tptoaeftSä maltaan;
martiopalmrinS afetettaäm faännötti• c) tafamariFoi paifFaFnnnatta ole
feffi. Malttamattomalta ph^riSeiWmat toaPijuoinamaraStot, olfoot ne
nitnffeSta päättää PsunattiSnentooStB.
ramintoloilfa, flabcisfa tai pffityiIijömäcn järjeSthSPaartin paifattiftffa;
fen johtaman toimiPnnnan tulet fatta< b) estää faiffien matyerflisten ju- Pin paiffnPnnnaflo, phbeSfä faartin
(iltulten lemittämrfen; fcfa
forfeimpaia päättiföibea PanSfo, laa
e> toimeenpanee mnat foortin tia paifaflifui oloja ja moimafahtetta
pftmsraB Johtuman Xoimifnniian fUmäflo pitäen faartitte lähempi toiXpötoica maflanfnmouffeOifai Pci- mintafnnnnitdma.
■ ■• -

^ n tf a ilif c t toimen*
p iteet.

lo p p u u n

iä r jc s t t jö fn n r iin

V'

S ä t n ä t t jitfttftu ffc n
b :n ä t n a r r a ä f m i t a 1 0 1 7 .

H iiv u h u ilii

t e ijt im iiä :

S a ff o t ila .
Saffotila on olema yleinen muitta
aloilla, paitfv aiempana mainituitta.
fiaffotilasta toapaina
os pibettämä:
a) ParjatalouS ja foticTointcn hoito
fefä inssien mälttämätöu elintarpeiben tuotanto;
b) clintarpribcn PnljctnS, fauppa
ja tarjoilu;
c) fairnalot ja apteefit;
b) palolaitos;
e) mef«jof)to fefd fatrfu- ja tualail*
tnllaitoffet; fcfa
f) ne mani alat ja tehtämät, joifa
Styömäat fteSfuö-, $iiri* tai STnunalliSneStooSto lafFomapaifft mpöntaä.

l l l l l l k l l t l l il

tarpeetonta ärfhtpstä mäestörhhmän fesfen on mälteAämä. ZaiSteln ei
ole pPfilöjen eipä piffnrhhmien, maan
InofPien taistelua. 0e rattaistaan
pnolneiben ja maltiofaitosten PeSfen.
.tmja-pritpFfct ja fimnafiain efttte otta
minen main höiritfee fnurtn afiaa.
Sitä marten on erifoilten Iaffomaati-

-U m n u ttH iä r je d td n

I V :i

^ b u ^ in jn ro fo u d

MÉl^»4*

j **

'

multen eittäminen Piellettp. S aa
rastaan rifoOiSta ja fumouffelle tur
miollisin olifi, joS pffittjifta foltotefoja ja epäjärjtlttiffiä alfaifi ilmetä,
ftaiffinainen ilfimalta on ftffi jprfälti
fiellettp.

J l l i tl j ö t e s te ttä to ä .
Snnrlafon aifana on j ä r j e l t p l
ja f n r i fäilhtettämä moitteettomana.
On muistettama, että mallanfnmouS
ei ole famaa Puin ilfimalta ja anarfia.
Xpömäen järjeltethtte jonfPotoiminnatte on epäjärjestys mahingoffi.
^romofaattortt ja muut pimeät
aineffet Poettamat mannaan ‘ ntyö#
Pänttää tilaifnutta etnittaFfeen ja työmäen toimintaa mohingotttaaffeen.
ÄaifPi prityffet taollaifiin tefoihin
jos fettaifia himoitaan, on miiphmättä
ilmoitettama työmäen järjeltySfaartille, että fe moifi rphtyä toimiin ati
ben eStäraifeffi.
Eliöstöihin ja marfauffrin tai illttöihin ofaflifia tullaan pitämään työmäen afian mihollifina ja hritä tul
laan fohtriemaan fen mnfaan.

t o n ^ to id ta n u t.
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AIKATAULU
marraskuun 15 p:stä 1917 toistaiseksi
H elsingistä- Pietariin.
Nro
»
»
*

Riihimäeltä—Tampereelle.

Saapuu Pd klo 11.59
9
>
9
11.5*
9
9
9
-TOO9
9
» . 7.00

4
Lähtee Hf klo 10.20.
•
»
9
12
1.00.
>
» >
1002
3.10.
» »
>
1004
5.55.

Nro 1186

Lähtee Ri klo 2.20

Saapuu Tf klo l.]6

Tampereelta—Riihimäelle.
Nro 1185

Lähtee Tf klo 3.20 Saapuu Ri klo 12.30

Pietarista —Helsinkiin.
N:o 3
»11
* 1001
» 1003

Lähtee Pd klo 9.30.
» * » 7.40.
»
» » 12.47.
> » » 1.30.

Saapuu h f kjo 9.57
>
»
» 5.30
.31
^
» 5.51

Riihimäeltä—Pietariin.

Tampereelta—Vaasaan.
Nro 1254

N:o 10 Lähtee Ri klo 6.20 ja jatkaa Viipurista matkaa
N:o 10 a. saapuen Pietariin klo 9.23

Nro 9

Lähtee Pd klo 1.05.

Lähtee Nkl. klo 7,50.

Saapuu Tf.‘ klo 7 07.

Seinäjoelta—Ouluun.
Nro 1322.

Saapuu Ri klo 3.09.

Lähtee Sk. 4,30.

Saapuu Ub.% klo 9,35

Oulusta—Seinäjoelle.

Kouvolasta —Kotkaan.
N:o 766 Lähtee Kv. klo 5.35.

Saapuu Nkl klo 8.53

Vaasasta—Tampereelle.
Nro 1253.

Pietarista—Riihimäelle.

Lähtee Tf klo 4.07

Nro 1321.

Lähtee Ub klo 2,45.

Saapuu Sk. klo 5,44

Saapuu Kta klo 7.30

Oulusta—Tornioon.
Kotkasta—Kouvolaan.
N:o 767 Lähtee Kta klo 9.36.

Nro 1336.

Saapuu Kv. klo 11.50

Torniosta—Ouluun.

Kouvolasta—Kajaaniin.
N:o 1162 Lähtee Kv. klo 5.40.

Saapuu Kaj. klo 3.05

Nro 991.

Nro 1361 Lähtee Kaj. klo 7.10.

Saapuu Kv. klo 9.45

Nro 718.

Viipurista—Nurmekseen.
Nro 717.

Nurmeksesta—Viipuriin.
Lähtee Nrm klo 3.50

.

Lähtee Kem. klo 8,48. Saapuu Ro. klo 1,28

Lähtee Ro. klo 4,35.

Saapuu Kem klo 9,17

Bennas’istä—Pietarsaareen.

Saapuu) Vg klo l.oo

^

Saapuu Ub. klo 9,55

Rovaniemesta—Kemiin.

Lähtee Vg klo 2.20 Saapuu Nrm klo 9.25

Nro 1451

Lähtee Tor. klo 5,00.

i—Rovaniemeen..

Kajaanista—Kouvolaan.

Nro 1452

Lähtee Ub. klo 8,35. Saapuu Tor. klo 3,42

Nro 704.

Lähtee Ben. klo 6,50.

Saapuu Pietars. 7,09

-----------------

£
Nro 864

Nro 863

Lähtee , Evr klo 12,37

Saapuu Pm klo 6.25

.
Pieksämäeltä—Etisen vaaraan.
Lähtee Pm klo 10.30

“

Saapuu Evr klo 5.30

N ro

703.

Seinäjoelta—Kristiinaan.
Nro 642 Lähtee Sk. klo 7.30.

Sotilasliikettä Terijoelta Koivistolle välittää Terijoen
aseman päivystäjäkone.

Helsingistä—Turkuun.
Lähtee Hf klo 5.00 Saapuu Ab klo 10.JO

Lähtee A b klo 5.20

Saapuu Hf klo 6.17

Nro 628 Lähtee Hpk. klo 4.35.

Lähtee A b klo 9.55

Nro 627 Lähtee Suo. klo 7.14.

Nro 1222 Lähtee Tf. klo 5.35.
Nro 1212

Lähtee Tl k lo 5.45

Nro 1221 Lähtee Bj. klo 5.40.

Lähtee Hy klo 4.J0 Saapuu Hg klo 435

Lähtee Hg klo 6.40

Porista—Tampereelle.

Saapuu A b k lo 3.30

Hangosta—Hyvinkäälle.
Nra 1161

Saapuu Bj. klo 600

0

Hyvinkäältä—Hankoon.
Nro 1162

Saapuu Hpk. klo 12.35

Tampereelta—Poriin.

Saapuu Tl klo 8.47

Toijalasta—Turkuun.

Saapuu Suo. klo 10.14

Suolahdesta—Haapamäelle.

Turusta—Toijalaan.
Nro 1213

Saapuu Sk. klo 8.45

Haapamäeltä—Suolahteen.

Turusta—Helsinkiin.
Nro 1121

Saapuu Kst klo 12 33

Kristiinasta—Seinäjoelle.
Nro 641 Lähtee Kst klo 3.30.

0

Nro 1122

Lähtee Pietars. k lo 6,j0. Saapuu Ben. k lo 6,30

Saapuu Hy klo 7.06

Saapuu Tf. klo 5.30

Keravan ja Porvoon välillä tulee kulkemaan yksi,
elintarpeita kuljettava juna päivässä.
Mahdollisesti tulee myöskin kulkemaan 1 matkus
tajajuna Helsingin ja Tornion välillä. ■

Matkustajaliikenne on kokonaisuudessaan keskeytetty. Ainoastaan sotilaita ja Työväen Vallan
kumouksellisen Keskusneuvoston valtuuttamia kuljetetaan junissa Nro 3, 4, 11 ja 12. Muilla junilla
kuljetetaan yksinomaan elintarpeita.
Ylläolevat määräykset astuvat toistaiseksi voimaan marraskuun 14 ja 15 päivän välisenä yönä klo 12.
Helsingissä 14 pmä marrask. 1917.

Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston
käskystä:

Juho Jalo.
Konst. L indqvist

Työväen Vallankumouksellisen
Keskusneuvoston

Viimeiset Tiedot
Keskiviikkona 14 p. marrask., klo 8 i.p.

Heifiii tietoja
Venäjältä.
tietoja.
Pietari julistetaan piiritpstilaau.

V

Pietarin C>ön>eftijan t.f. 14 p:n
uumetoSja on julaistu feuraamat ticbot:
Soti lasmallanfumoufjeUi jen fomitcan puheenjohtajan 9?. ^joörooiffin
juliStuffclla fatfiile Pietarin faupuit
fliii fanjalnifille juliötctaau Pietarin
fnupunfi pntpäristöiueeii piiritpstilaon.
Ataiffi Fofouffet fa-buillb ja
plconfä ulfofalla fielletään, tunnet
aitasta toistu määrätään. Raitiotieliifenne faa tapahtua esteettä.
3Biinic i)etfc->jä fertoo Iet>ii jaaiteenfa tietää, että inentijemifit oliftmat päättäneet astua uuteen ijoQituf'
een.
iietarin miljo- ja jauhomorot noufemat iipfpifin pii 140,000 puutaan
ja riitiämät ne miibeffi päimäffr Pietorille, Afabbcit miinie päimän fulueSja on mtljan faanti ollut mätjäine».

faau liiffumot ftcrenjfiii peräptpmiä
jouffoja mastoon toimimasta armeiaSta iaapuncct eri alalajeista foo
nit fotajouffo-ofaßtot.
(S.X.SE.) .Qrajnoje Selon alueel
le on Sijoitettu Pietarin marusmäen
faartien ofaßtoja, m.m. Pamlomiu ja
Suomen rpfmciitit fefä jääfärinjflycntti. Stämän lijäffi on mainitul
la paiialla toijen Fuularuisfurpfnieiitiu Fomppanioita.
Wäntä ojaStot
omat
llujalia Puuteri— Ärafnoje
Selo. XiiStaina jaapunciitcn tieto
jen mufaan fulfemat Aierenjfiä maa
taan lähetetpt jotajoufot taistelutta
eteenpäin.
PJiipuriit ^smeftija t.f. 14 piitä
fertoo, että Pietarista on lähte» pt
lotjinaan päin koSfoman jalfamäfirpfmcutti
täpbesjö taißtcluajußja.
Gil en päimälfä oli .ftatjinaan läijctcttp tpfistää.
SotilnSmalinnfujiioufjeHifelle
fomitealle faapundtten tietojen mufaan
omat lättiläijet tarffa-ampujat jaapuneet riutaiiioflc ja ajettuueet niemiin
Ulcreitjfin felfäpuolelle.
9?omaja Sfjifn fertoo, että tiistai-

.

Päim än FttTueSfo- liitttu iotiTaSnvtTTnT?*

im o tc lu ti töin tmi.

fumouffcilijen fomitean fotajouffoihin 0 4 :S ja 75:8 fipcrialaitten bimijiona fefä 75 is frenatoöribimijiona.
Sitä paitji jaapui tiiStai-iltaua ^amburnista muuan jalfamäfibimifiona
tpfistöineen. Xäinä bimijiona lähti
heti taiSteluajemiCic.
92omaja Shijn fertoo: Xiistainmastaijena päitä pulfoman, Xharjfiu
ja 9IIcfjaubromifiu luona tapahruneiSta taisteluista ilmoitetaan jotilacmaiianfumoufjeiiijesta fomiteasta,
että nämä taistelut hurjuutenja puo
lesta muistuttamat m. 1014 (ftalit
jiau ja Puolan taistelujen aifana ta
pahtuneita merijiä fainppailuja. Sotilasmailanfuinoufjellijen
fomitean
ejifunta ilmoittaa, että jen juunnitclmiin jijältpp ATerenjfin ja hänen jouffojenja pcräptpmijen ohfäijemineu
fauemmafji Pietarin luota. XiiStaina malittiin Pietarin maruSmäen ja
Aiercnjfin jotajouFfoja mastaan toi
mimien ofaStojen fcSfuubeSta läljetpStö, jofa lähtee Sierenffiu -luo ilmoit
tamaan hänelle mpönnettämät autantumiSehbot.

9ioin 2,000 fiaaiuoittnnut ja
fantnnnt.
Xjeio 9iaroba fertoo: tiistaina flo
2 päimöllä tapahtui jotilaSmallanfumouficliisten fotajouffojen ja Alereujfiit fotajouffojen mäiillä taistelu.
AVmumaltafin puolelta faatui ja [jaamoithii noin 2,000 miestä. Pieta
rista
pppbettiin fanitäärijouffoja
omuffi. Atcrenffin jotajoufot omat
jättäneet Xjarjfojc Selon-, jonfa
ptinafaartilaifet omat ottaneet hoituunfa. SotilasmaHanfumouffellifen
foniiteau jääntien tietojen mufaan
omat ATcrcnffin jotajoufot peräptpneet
tfatfinaSta ja ATolpinoSta.

^3tnU)bnii tietoja tatete*
ludta.
pramba julfaifee jotilaSmallanfu»
moufjellifciv fomitean tiebonannon,
jos jo ilmoitetaan, että ftcrenjfi oli
lofof. 12 piitä illalla läljettänpt mal*
lanfumoufjclliftllc joufoille feijoitufien laSfca ajeenja. 'Jhtn tähän ei juoStuttu amajimat Slerenffin joufot tpffitulen.
SotilasmalionfumouFjeliiicu
fomitean tpfistä mastafi ja pafoitti
mipoflijcu tpfistön maifeuemaau. Xämän jälfeeu fämimät fajafat Ijpöffäämääit, mutta matruufieu, iotamieSten
ja punofoartilaistcn murhaama tuli
pafoitti Ijeiöät peräptpmääu. ©ällän*
fumoufjelliSten panSjariauiot tunfeutuiroat mastuStajau rimoihin. ‘Aierenjfin joufot pitfcueiiKit malianfu*
.moufjeniotcu iouffojeii' tafaa-aiami*
ua. Cu annettu fäSfp .Qcrenjfirt mauflitfemijeSta.
3BollanfumonffriIijet
(infot omat malloittaneet Xjarjfojc

to te lit t
(S.X.X.) pramba fertoo k o sta 
masta jaapuncittcn tietojen mufaan,
että maStamallanfumoufjclliiet omat
täpttänect bpmäffecit jiällä jolmittua
miilirauljaa moimieuia .mahmistarnijcfji. kpöcfiu boljhemiffijouFot omat
jääneet lijämäfeä ja maruStautuu-eet
Sfobelemin torille, josta heibäit tijfistönjä ponnmittaa iK iflitnf jen jouffojeu miehittämiä faupuufliuojia.
^ o e n j u u S j a alfat Iaffo eilen,
kielialan ilmotetaau oleman fiihtP*
iteeit. ' *

‘J ’niötclut P ie ta rin Iäiset* 3elodtu^ Zuunuti iufinlidi
tien fäl)tuu 0tä ^ictnri^fn.
it)t)bcdfä-

lanfumoufieilijeu neiimoston ebustajiim Sirolan ja juttujen tefemäsjä
felloa afiaintilasta Suomesfa ja ter»
meptimäöfä faujanfomiiarion ncumoStoa. $c ilmoittimat m.ni., että
Plcuäjäii tapausten • phtepbesjä on
Suomen
föppäliStö
mobilifoinut
faiffi rooimauja. On muoboStcttu
tpömäen maUanfuiuoufieflinen fesfusneumosto.
Xpontcfijät järjestä
mät fiireesti puuaifta faarteja. pormarillijct omat jantoin järjestäneet
malfoien faartiu ofaStoja. Xämäit
ohella töpinät fiima-ita taistelua jojialibcmofraattijeu rphniän ebustajat
pormaristoa mastaan.
G beliecu louhitaan jelouteosfa, että
Suomen tpötätefemäu luotan ebesjä
on faifesja fircgbcSjään juoritettamaitä mitä pifaifiu ja täpbcliijm maltiomuobon järjcStpfjen* fanjanmaltaiStuttaminen. päimän fpjpmpffenä on
pleiS-iuomalniicu perustaman fanjallisfofoufjeu' foollcfutjumincn. Sitä*
paitji omat fäjiteltämänä mpöSfin tpömäenlitofan minimirnaatimufjet fefä
jouffo crinäifiä phtcisfunuaUijla fpipmpFjiä, jotfa maatimat piioista ratfaiiu a-tp äm in en m fönbsmrnmi: -taianpoitaismäen etujen hpmäfft.
¡¿ijäfji omat Suomen jojialibemofraattieu obuStajat fertoneet, että
Suonten fanjan laajojen ferrosten ja
menäläijeit jotamäeu mälit omat roiinte aifoina hinfan färjiStpneet, janoen jen johtuman jiitä, että piffupormaristo pclfää, että mahboHistcn
jototoiniicu phtepbeSjä tapa^tuiji jotamiesten puolelta mielimaltaifuufjia. Suomen fofialiStit tefemät puo
lestaan moitamaitjn jaabafieen mää*
rinfäjitpfjet jelmitetpifji.
öopufjt lauiutaan jeloStufjeSja,
että Suomen fofialibemofratia on ma*
fuutettu, että SBenäjäit FöphäliStö
moittaa faiffi esteet alfaneesja taiSteluSja faujanmaflan aatteiben puo
lesta.
—

Pubelinlaitoltfen toaltaus-.

Xäuä iltana flo 6 aifaau m a l t a i i ^ ^ ^ ^ ^
tpömäen jörjeStpsfaarti puhclinlaitofjen ja ajetti jen tpömäen fontrollin
alle.
Diaitiotie- ja ajuriliifennc päättpi
-i*eljuifliSjä flo 3 i.p.

Suurlaftho maojeuiulla.
Aiesfimiiffopäimän fuluesja on illuotettu:
3231 i p u r i •: j a on puhelinfesfusaiema tpömäen ImUuöja.
9t au u r a l l a jamaten.
<5 o r S j a S j a nimismies ci luomuttanm järjeStpsIaitosta tpömäeställe. Sen johbosta mallitjee pniffafuimaila fiibtpnpt mieliula.
X u r u S j a on fumeruööri, poliisi
mestari ja eräs juojelusfuiinau päälIifäistä otettu panttimaufleifji.
^pmäSfpläSjä
on afenta
mafama jen muofji, että koulutilas
ta on foupuiifiin lähetettp lahtarifooiti laifi-a.

Pietarin ^öroeftiin fertoo Pieta
(S.T.X.)
Sotilasmallanfumoufjellijeu fomitean jäämien tietojen mu- risia, ^ipneen Suomen tpömäen mal- tfcljinfi

1

/;

Uis

Hinta 10 p»

Xi
¡•lätD

Työväen VallankurntoukseUisen
Keskusneuvoston

Viimeiset Tiedot
T orstaina 14 p. m arrask., klo 2 i.p.

'

MttQiit fotila$=
komitealle faapuneita
tietoja.
jpnflttitffeit tmtobod*

tnmitten.
M^ietarisfo eri fof.-bem.
feSfeit hallituSfyfpmpStä

roimien
järjestä-

»näön afetettu neutoottelutoimifunta
on laatinut feuraaman m inisterilis
tan:
a

®aupunfien itfehallnto 100 jäfentä.
2Ba>emmiSto fofialhuallanfumoiiffelli’
jet ultimatiftmfeStt asettamat maalimtiffefii. että fota- ja tpömäen neu2B i h b i S f ä alfoi [uurlaffo eilen,
moStojeu cbuStuS olifi 150. ialonpoiitänä aamuna mallattiin pui)eIinfeSfaiSneumoSto tmjtnn 75 paiffaan,
fuSafema ja afetettiin neumoSton fontmutta maatii, että paifat jaetaan feurollin alaifefji. SBaStarintaa ei ole
raatoaUa tamalla; 2ö paiffaa feSfuS*
tullut, maiffa paiffafunnalla on afeSneumoStoIIe ja 50 paiffaa täyttämät
tettu Iai)tarifaarti.
läänit.
Ä f u u f a i t f o s f e l l a alfoi laffo
tänä aamuna flo 6.
$ ö g f o r 8 f i S f a
alfoi yleis*
Matto EBetfftjäaft.
laffo eilen flo 11. itänä aamuna afeChilen yljtyimät iaffoon posti- ja
lettiin puhelinlaitos fefä yffityiSrau
fähfölennätinlaitofjen palmeluSfunta.
tatie työmäen fontrollin alaififfi.

6a«riafift9 maa»

feulmlla.

pääm inisteri X f c f) e r n o f f,
ulfoafiaimniniSteri
p o f r o n*
T f i i ja 21 m f f e n t j e f f,
Ptivfä on Sterenffi?
fotaministeri |2ö e r h o m f f i j,
m|iantunterois|a puret8|ä oletetaan
nreriministeri © e r & e r e te J I i,
fajaffojeu pitämän Sterenffiä mangitftfäministeri 9? t) f o m,
fanfanroaiiStuSministeri it u n a t- tuita.
f c i> a r f f i j,
oifeuSminiSteri

>8 o f o I o f f ja

Pfal j ant ot ei t fi j rahaministeri 9t a t f o f f.

($ot%

määvätty hiait»
flittahmlft.

O u annettu määräys tamattaeSja
mangita oifeiSto-foi.-mallanfumonffei*

6uur(akfto peijingin pitä-

DulunfyläSfä itpömäen ^ärjeStpS
faarti on pibääänyt nimismies Plom
gmiftin fefd joufon Iaf)tarifaartilaifia.
Reiltä tamattiin jofu määrä afeita.
Oulunfylän puijelinfeSfuSafema mal
lattiin tänä aamuna.
HOI a l m i l I a on myös pibätetty
nimismies föaupt, jofa pibätettäeSjä
tefi maitarintaa ja tuli haamoitetuffi.

maatalousministeri $1)? a f 1 o f f,
fanipa- ja teollisuusministeri 5T r a- liSten johtomies ©otj, fyyStä, fun l)än
on allefirjottanut juliStuffen,
jolla
f i n,
juuffarifoululaijia
tpöminiSteri © c h l j a p u i f o f f Vieren ffi futfuu
©omaten on pibätetty poliiji Äöl
uoujemaan fapiitaan ja jonfa feurauf gren.
ja © m o f b o f f,
puhelinfeSfuSafema
on työ
fulfulaitoSminiSteri p e r n a t - fena oli jo ennen ferrottu junffarifa mäen halluSfa.
pinan tufaijuttaminen.
i f i j ja (H r i f i n f f i j,
poStiminiSteri 8 p i r a,
elintarmeministeri £ f c h e r <era u lja liid ta .
te a n i n ja p o f c h e f) o n o f f,
itäfäläifen toimeenpaneman fomi»
tpömäeit fuojeluSntiniSteri <& p i 
tean faamien titojen mufaan mallitiee
r i b o n o te a,
pietariSfa täyfi rauljaHifuuS. DifeiS*
lualtion fontrollööri© m i r n o f f,
tofofialiStilel)bet, jotfa ennen firjoit*
fynoobin pliprofuraattori 3 t e f
limat bolfhcmifeiSta miljamielifiä arI o f f .
tiffelejä omat muuttaneet firjoituStaitämä eljöotuS on hymäffytty faif- panfa pStämflifcmmäffi Poljhemiffien
f ien puolueiben maltuutcttujcn nen- maltaiaii-telua fobiaan.
rooStoSfa. ftuitenfin eijbottaa neumoS»
to, että Söenäjän ylimpänä hallitusmnltana olifi f o n m e n t t i, jofa
Fofoonpaunaan feuraamalla tamalla:
fotamäen ja työmäen neumoStot 100
jäfentä, talonpoifaiSneumoStot 75 jä
fentä, fotilaS-rintamaneumoSto 80 jä

££»1 iiflUut jiu iftarit»

(i-buSfintto.

täysistunto tänään alfoi flo M j 1
päimällä. Puhetta jolitt puhemies
fiunbfon.
puhemies ilmoitti, että malitfija*
miesten maalia marten oli jätetty 5
maaliliStaa. tShin maalit, joihin heti
ryhbyttiiu, on toimitettu, feSfeytetään
istunto, jofa alotetaan uuhelleen flo
2 i.p., jolloin julaiStaan maalin tulos.
'äöaalitoimituSta futfuttiin amuStamaan prof. fiinbelöf.

b u u rin luäfijuomntafn»
Unuiffoja ^ttritdffl*

Pollii t.f. 12 päimäei »unStaan jaa*
tettiin ftronftabtin tutfintoroanfilann
Chilen tafamarifoitiin tu ru Sfa eri
pupeliufeSfuSaiemalla antautuneet 4-1
juntfaria ja 3 upfeetia toipceboroenlje ofiSfa faupunfia pl)tcenfä noin 6,000
„^ejatelnyiltä". .Moitti mongitut tuo* litraa mäfijuomia.
fentä, DtautatieläiSten liitto 15 jäfen* tiin onncUifeSti STronftabtiin ja ful*
jettiin mautilaan. (,,97oii>. ©I).")
tä, PoSti- ja fähfölennätin 5 jäfentä,
-f&elfintfi 1917, föpömäen XPirjapaino.

