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Generalguvernörens besök i Terijoki.
En adress öfverlämnas åt general Seyn.
Ryssarna önska vrida tiden tillbaka till 1700-talet
I förgår kl. ½11 anlände generalguvernören Seyn med svit till Nykyrka kyrkoby, där
myndigheterna fått order att vara honom till mötes. I Nykyrka slöt sig till honom en rysk
general, Popoff, som tillsamman med generalguvernören tog ortens sevärdheter i betraktande.
Först besöktes finska kyrkan, dår t. f. kyrkoherden Laitinen mottog generalguvernören med
skriftens ord. Därefter besågs jordbruksskolan samt den under byggnad varande ryska
kyrkan. Då sällskapet lämnade jordbruksskolan, störtade den ryske generalen plötsligt till
marken och afled ögonblickligen, troligtvis af hjärtslag.
I förgår inspekterade generalguvernören batteriområdena i Ino, hvarifrån han begaf sig till
Tyrisevä och med tåg till Terijoki. Generalguvernören åtföljdes af guvernör v. Pfaler,
en tolk och några officerare. Vid stationen mötte tre automobiler, med hvilka
generalguvernören med svit åkte till ryska kyrkan. Vid ingången till kyrkan mottogs han af en
deputation från ryssarna i Terijoki med salt och bröd. Samtidigt öfverräckte kyrkvärden Markoff
åt generalguvernören en adress, hvilken han uppgaf innehålla ryssarnas i Terijoki önskningsmål.
I kyrkan hälsades generalguvernören af en rysk präst, som uttalade förhoppningen att general
Seyn måtte energiskt fortsatta sin påbegynta verksamhet, på det att förhållandena
därstädes måtte ordnas på samma satt som de voro — under Peter den stores tid. Samma
önskningsmål torde ha uttalats i adressen.
Sedan generalguvernören lämnat kyrkan, blefvo tjänsteman ocli funktionärer i Terijoki
föreställda för hans excellens. Till dessa ställde han frågor rörande förhållandena i Terijoki
och om villabosättningen. Särskildt förfrågade sig generalguvernören om de åtgärder Terijoki
kommun vidtagit för ordnande af villaförhållandena samt uttalade upprepade gånger sin
tillfredsställelse öfver hvad som åtgjorts.
Vidare besöktes ryska kyrkans nybyggnad, dar sång utfördes, hvarefter generalguvernören
begaf sig till lutherska kyrkan, där kyrkoherden Brummer hälsade honom med ett bibelspråk.
Från kyrkan ställdes kosan till samskolan. Generalguvernören uttryckte sin tillfredsställelse med
skollokalen och den goda ordningen därstädes.
Vidare besöktes finska folkskolan. Till sist besöktes ryska folkskolan, där eleverna emottogo
generalguvernören med sång.
Kvällen tillbragte general Seyn å Terijoki segelklubbs paviljong.
Natten mot i går afresto generalguvernören till Valkeasaari. I går anlände han med automobil
till Raivola, hvarest han besökte ryska kyrkan. Den ryske kyrkoherden förrättade en kort
gudstjänst. Därefter besökte hans excellens två ryska hem för fader- och moderlösa barn. Från
Raivola fortsatte generalguvernören till Kivinebb, där myndigheterna voro honom till mötes. I

Kivinebb besökte han finska kyrkan, folkskolan, där han frågade om skolbarnen kunde ryska.
Man svarade att ingen af eleverna var mäktig ryska språket. Därifrån fortsattes färden till
Lintula, där han gjorde besök i ryska kyrkan, kvinnoklostret samt den ryska
folkskolan. P& vägen till Lintula öfverkörde generalguvernörens automobil en hund.
Generalguvernören var villig erlägga skadestånd, men då han icke träffade på hundens ägare,
lämnade han pengarna åt en kronolänsman.
Från Kivinebb reste generalguvernören till Rauttu, men har numera återvändt till Nykyrka.
I dag besöker generalguvernören Kaukjärvi militärläger och afreser senare till Viborg.
På söndagen afreser generalguvernören till Hiitola för att bese Raasuli—Hiitola-banan.
I Terijoki meddelade generalguvernören där boende ryssar, att ett ryskt reallyceum med det
snaraste komme att därstädes inrättas.
Vetschernaja Vremja uppger att generalguvernör Seyns resa längs kusten, står i samband
med frågan om de två socknarnas afskiljande.

