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!e.1e.ro'y'i 2,s _ulk2:l11äam.alk äs .t~n. 

Toissa päi vänä palasi Latv i an uli< ministeri Keierov 

ulkomaa:na t kaltaan , j Oka on kes t änyt lähes vlls i vi kkoa . Kuten s·· kö

sanomat jo ovat tienneat kertoa on min . Me terovics ma tkallaan ollut 

pUheissa j a neuvotteluis sa Europan j Ohtavain polit1kkOjen kanssa Lon

toos sa , Parisi a a , Berlinis sä Roomassa , T i enissä , Praagissa, Varsovas-

sa ym . Seuraavassa pyydän s aada selostaa haastattelua, JOnka min. 

Keierovics ellen täällä antoi Latvian sanomaleh tltn i ehllle , joille 

kertoi matkastaan ja sen t Ul\ ksls ta. 

Etupäässä kolme tärkeätä ~lltista kys ~stä oli vaatinut perso

nalllsia neuvo t teluj a lännessä: Geneven protokoll a ja varmuussopi -

rous , haltilaisten valtakuntain sUhde naapur eihin ja länsivaltoihin 

j a Latvian sUhde Kansalnl1lttoon. itä G ne ve 11 ·u':, ~IJ ll; :~ .. . t \ l e,J .-

011 min. Meierovic~ aanon l t -- niin sitä ei voi pitää l opullisesti 

haudatt una ei kä ,nyöSkäÄ.n ~.äys i n elinvoima is ena . yyskuussa kOkoont -

va Kansainlii t on täySi-ist l~ossaan e i tulle tässä asias sa mi t ään 

uut tamaan ja protokollaa eåus t avat l Uku i sat valtakunna t ul evat pa

l aamaan aSiaan myöhen in . ,ä, i n ollen vo i sanoa tälllän asian ol evan 
I 

l epää'näs aä . Var ,lIuus sopim s s it ä vas to in, sen jälkeen ku i n saksa 

viime kesäk un 16 p:n nooti sa yas t aa RanSkan noottlln tavalla , j Oka 

antaa hyviä t :'..ve ita, vii ttaa t uloksellis lln neuvot telu i i !l . ~la -

nln-Rans kan vnstD,l1S on Odo t ettavi ssa l äh impinä vllkkolna j a s pl muk

sen a i kaansaantlln nähden ollaan sangen opU lstisia. Ja s uur1.l1mat 

optimistit pi t ävät j oka tapaUksessa anglo-ranSkala lsta all l anss ~ 

, elke i n varmana . sopi muksen a ikaansaanti on tärkeätä Latvlallekin. 

ei sopimus annal<aan y ' tä s mria vakuuksia kui n pr ot okolla , 

n aikaansaanti epäilemättä olisi hu mattava aSkel raUhan var

mentamisekal. Ehtona ynteisywnärrykselle ent. l iittout une i tten ja 
ennen/ 

Saksan välillä on Saks n tulo mukaan Kansainli l~~ ~on, mikä Kansain-

liiton is tuntokauden alkua __ Syysk s sa e i l yhyen aj an vuoks i ennä-" 

tä tapahtua , mutta mikä e1 m' öskään kovin kauan t ule antamaan odot

taa itseäl!.n. 
maitten 

Mitä tulee baltilaisten ...,.rt .. sJhteeseen naapu~~ lhln j a 

lä.ns1 7~l to 1h1n, iIn Latv1an ja Viron pyrkimyksIä SUhteitten kehit

tämis ka I tähän suuntaan vaikeuttaa suurest1 LIe t tuan-Puolan yhä 

ratkaIsematon konflikti. K~tta tämän kysymyksen ratkaisun painopiste 

on etsittävä. lalkkian maitten johtavat pOlitiko~ olivat poikkeUkset

ta toivoneet hyvien välien aIkaaneaantia.mainittujen konfliktissa 0-



Me1erovics lkomaamatkastaan. -------_ ..... _----
Tolssa päi vänä palasi Latv1an ulkom1nisteri Keierov 

ulkomaamatkaltaan , j Oka on kestänyt lähes viisi viikkoa. Kuten sähkö

sano~~t Jo ova t t 1enneet kertoa n min. Meierov1cs ma tkallaan ollut 

puhei ssa j a neuvotteluls sa Europan jOhtavain po11tikkOjen kanssa LOn

t oos sa , Parlsissa , Berllnls så. Roomas sa, ienlssä , Praagissa, Varsovas

sa ym. Seuraavas sa yydän saada selostaa haastattelua , jOnka min. 

Kelerovic s e1len täällä anto1 Latvlan sanomalehtlmiehl lle, jOille 

kertoi matkastaan ja sen tulOksista. 

Etupäässä kolme tärkeätä )Ol1tlsta kys~stä oli vaatinut perso

nalllsia neuvot tel ja lännessä: Geneven protOkolla ja varmuussopl -

mus, haltl1aisten valtakuntaln suhde naapureihin Ja länslvalto1hln 

ja Latvian suhde Kansalnlll t t oon. itä l neV8 

011 m1n. eierovlcs sanon t -- n1in sltä ei voi pitää lopulllsesti 

haudattuna e1kä myöskään t äysin elinvoimais ena. yyskuu8sa kOkoontu

va Kansain11i t~D täysi-1stunnossaan ei tulle täs sä asiassa mltään 

muut c.amaan ja protokollaa edustavat lUkuisat valtakunnat t ulevat pa

laamaan aslaan myöhelllI iu. Hä i n ollen v01 sanoa tämän aslan olevan 
• 

lepääl ässä. Var auus sopimus sitä vastoin, sen jälkeen kuin saksa 

viime kesäkuun 16 p:n nooti ssa vastaa Ranskan noottiin taval la , j Oka 

antaa hyviä t :ve1ta, vllttaa tuloksell1s 11n neuvot t elui iIl. Englan

nin- Ranskan vastaus on Odotettavi ssa lähimptnä viikko ina j a sopimUk

sen aikaansaantiin nähden ollaan sangen optimistisia. Ja suurimmat 

optimistit p1tävät jOka tapaUksessa anglo-ranskalaista alllanssia 

lnelkein varmana . SopimUksen aikaansaantl on tärkeätä LatvialIekin. 

Ja va1kka ei soplmus annakaan yhtä slurla vakuuksia kuin protOkolla , 

niin sen aikaansaantl epällemättä ollsi hu n~ttava aSkel rauhan var

mentamlseksi. Ehtona yhteisymmärrYkselle ent. li1ttoutungitten ja 
ennen! 

BakAan väl1llä on Saksan tulo mUkaan Kånsainlll ~ : 'Jon, mikä Kansaln-

liiton istuntokauden alkuai SYYSkuussa el lyhyen ajan vuoks1 ennä

tä tapahtua, mutta mlkä el m öSkään ko~auan t ule antamaan Odot-

taa itseään. 
maitten 

Mltä tulee baltilalsten ••••• " •• 8phteeseen naapu~~ ihln Ja 

länsi\~l tolhln, niin LatTian Ja Vlron pyrkl~ks1ä SUhteitten kehit

tämiseks1 tihän 8uuntaan vaikeuttaa suurest1 L1ettuan-Puolan yhä 

ratka1sematon konf11kti. MUtta tlmin kYsymyksen ratka1sun pa1nopi8te 

on etstttävä. Kaikk1en mal~ten Johtan.t pol1ttrot ol1yat poikkeukset

ta tOlToneet hYT1en Ylllen alkaaDtaAntia mainittujen konfliktlssa 0-



2 

leva1n maitten väl111ä. Latvian POllt i kkaa , l ähestyä L1et t na ,011 

pi etty yleensä l uonnollisena. SUhteit ten yhä kehittyvää konsoli

dointia baltilaisten Ja muit en me I en välillä 011 suurvaltain puo

leltakin pi detty suotavana . Min. Ueiarovics oli huomauttanut , ette i 

hän suinkaan 011 t 0Jtanut tehtäväkseen Liettuan-Puolan konfliktin 

ratkalsua, kuten erääl'.ä taholta 11enee ilmotettu , m t~. ....11 lisännyt 1 

a:~ ~ j oS hänen P' oleensa käännyt t äisiin tällaIsessa tarkotuksessa ,ni1n 

hän l uonnollis esti ei tulisi kieltäytymään. 

La t vian sUh t ees ta Kansalnl11t toon ja Kansainlliton neuvos t on 

sUhteesta petitioon agrariasioissa, joissa Latvian saksalaiset a

r onlt vat kääntyneet Kans ainl 11 ton puoleen , 011 in. eierovics sa

nonut, että viimeksi mainittu petit OkYsymys on vielä aivan selvit

tämättä , koska petition tekstiä e1 ole vi3lä virallisesti jäta tty neu

voston jäsenille. Kansainlliton s1hteristö Odottaa nimi ttäin vielä 

Latvian hallituksen vastausta jät t ääkseen molemmat asiakirjat yht

aikaa Kansainl11ton neuvoston jäsen1lle. .._ . ten Kansainliiton neu

voston jäsenten keskuudessa, joita haastateltu oli tavannut -- nimit

tä in Englannin, RanSkan, Itallan, Belgian ja Tsllekkoslovakian ulkO

ministerit -- oli ollut sellais1a, jotka ymmärtävät täy elleen LatVi

an kannan ja l iittyvät Si ihen , kun sitä vastoin t oiselta puolen ei 

vlelä oltu tahdot tu lausua 10p' 111sta kantaa asiassa. Joissakin pai -

koissa oli ollut havaittavissa vihjaukSl a , että Latvlan helkko kohta 

aslassa on ellnä, että latvialaiset ovat eanoutuneet irti korvausperi

aatteesta . 

Matkansa käytännöllislstä tulokslsta oli mln. Ueler vics ensin 

selostanut t uloksla Kovnossa, jossa hän 011 matkansa länteen ·alkanut. 

Kun haastatt lu e1 tuo altään utta Siihen , mltä Klnlster.iölle minul

la 011 kunnIa kertoa raportIssan1 No 127 Llettuasta ( Kaunas 3/7-1925), 

nlin en enää. s iih en korl taan pys ähc1y • 

Berl1nissä 011 mln. KeIerovicB Japanln lihet tilään ( K. Honde. ) 

kanssa alleklrjottanut 4/7 Latv1an-JapanIA kauppaeop1mUksen. Mainit

takoon mulsta kauppaeop1mUkslsta, että hän 7/7 allaklrJottl LatvIan

Bel&lan kauppasoplmUkSen Bryssel1ssä. ( Ulkomln. Yanc1erwe14_ kanssa ) 

Ja Latvlan-Itallan kauppasopimUksen Roomassa 25/7 Mus8011nin kanssa. 

Ka11ppasopimukset ovat t ,tl y";, . uosi tu1mmuusperIa.a.tt 9_11a. Ital1an kans

sa teh<1ylle soplmukSella on a.mwt.t.aY&. kut.en llaUt.aU~t.u o:u llUoma.u\

t.anut.. a1au;avaa po~1tl't.a ~U' • kOsu lt&l.1a pUU \ä-nal-

ala SOP1atWIla väb alOU4ellia h1A POl.lt.ia1D& ,Yltiyvy 

8W. !rolnet Ita11aa kar18sa elYlt ensin Olleet 8uurla, mutta kUn sop1 .. 



mus kuitenkin allekir jotettlin, huolimat ta viel ä järj est&~ättö i .nä 

a rariasIoieta Itali an al amai st en kans sa , niin tOdIstaa se , et tä Ita

l1a tahtoi uusia trad1tionellin ystävyyssttnteensa LatvIaan . 

Berlinieså Saksan halli t sen kanssa tapahtuneIs sa neuvottelu i s

sa ol i käsi telty sotavahinkojen korvausta , vieraannettujon maatilain 

korvausta ja ka ppalaiva in takaiSinlUovutusta . \SakS~n kans~ .in . e1-

erovics myöntää , etteivät neuvottelut J Ohtaneetl~otuis i in tuloksi in , 
koska kosketellut kysymykset ovat sangen vaike1ta. JOnkun verran lähenr--

mäksi pääs tiin Berlinisaäkin , sillä yhtei nen pOhja neuvotteluille l öy

dettlin . Muita kosketeltuja ja t o1staiseks i vielä avoiml ksi jääneitä 

kysymyksiä ovat Latvi an- Saksan kauppasop imus, jota suunni tel l aan suo

s itui mmuus peri aatteelle, j a arb i t ragesop1mus . 

Lontoossa mi n. Ye i er ovi cs in siellä oll essa vakautett1in Latv1-

an velka Englannille , joka ens1n vaati yli 2 mi l j Onaa puntaa sotavä

en varus t amisesta aseilla ym , mutta on summa vähitellen saat u t 1ngl

tyksl 950.000 ~untaan. Kulunaelta ajalta e1 l asketa ens1nkään korkoa 

mut ta t ulevilta }O VUOdelta , j onka ajan kuJuessa l a1na on maksettava, 

, 0/0. 

LopUkSi oli haastateltu kertonut yle1sistä matkahavalnno istaan 

ja mainlnnut miss ä maas sa hän 011 halli t Ukeen vi e aa nf: ,1'1 -, . ( K v-

n066a Vara v~p sP , Praaglssa ja Roomassa hallitUksen vleraana ). 

Käytän t11a1suutta ma1nitaksen1 tassä YhteYdessä , että 'jotkut po-

11tlset puolueet ja rynmät ovat käyttäneet agltatoris9ssa tarkotUk~ 

Aessa hyväkseen mln. Ke lerovlcsin matkaa. ilinpä olkeis tolatvlalainen 

-r.a.tvlJas Sarg;s " rummuttl lUkijoilleen suurista vastaanotoista j a päi

vällls1stä, joita mln. Kalerovics ulkomailla antol - latTialais en ve

ronmakSajan kUstannUksella-. KyÖSkin "SozialdelllOkrats" on vaatinut sel

Vitystä matkan tatrotUksesta, vaikka ulkoas1a1nval10kUnnan pUheenjOhta

Ja on lehden tolmltUksen Jäsen ja tietää sils paremmin kUln muut asian. 

Valheellinen hUhU, että mln. Keierovios 011s1 muka Ber11nissä alleklr

Jottanut lopimUksen, JOssa lupaa Latvian Saksalaisille autonomisia kUl

turIoUeUltlia 111an paljon YlI, herittt aikanaan täällä l1å.l1nU, mut t a 

asettu1 heti, kun asian oikea laI,ta alkOl lelvetä, ettei n1m. mln. Kel

eroTlcs ollutkaan Berlinis8l 8aks&n kaDlsa sop1musta allek1rJottanut. 
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SuolDen Lähety.tU 
FInland. Be.klcknlng 

L~g atlon de FInlande 

fk R11ka, 14/9 1925· 

N:o 799. 

lC. Herra 

/3/ /2ZL kJ) 

L~_o/o;· zr-
1· 

L 
K. Herra K 1 n 1 e t e r 1, 

Raportti N:o 98 Latv1asta 

Jossa: 

Riian näytte1y-messuista 

l!ähetetään tämän mUkana (5 kp1.) 

. \ I 

2r1 
/ 

V&staanottakaa, Herra Min1steri, Vakuutus mi

tä syvimmästä kunn1oitUkseetan1 

Ulkoasiainministeri 1 d • a n, 

HelS1DJci. 



Rapor tti :0 98 Latyiasta . 
Rlga , 14 /9 1925 . 

Ri i an nlyttelY- eBsuJ !D 

t uloks i s ta olen nvt saanut tllast a, minkä JOhttos~ 

ta pyyQä.n saada palata asiaan. 
I Jlessutolmisto llmot t aa nyt eri valt1oJ. t ten .1 a ulkolalsten f lr-

moJ en OS8JlOton 1925 vuoC1en näyt tel!y-mes suihln seuraa vanlA1selts 1: 

Valtl0 Pinta-ala m2 To1minim . lUkumäärä 

Latvia 
Baksa 
Puola 
Tshekkoslovakkia 
R:U1ska 
Engl ant i 
Ruots i 
I t ävalta 
V1ro 
Amer1kka 
Suom1 
TanSka 
Sveits i 
Belgia 
Italia 
Venäj ä. 
Unkar1 
Liettua 

12209 
1850 

19 
235 
181 
679 
600 
48 

189 
174 
225 
527 
381. 
13 

165 
6'2 
10 

2 

422 
138 

2 
12 
11 
23 
4å 

4 
10 

il 
47 

3 
4 

34 
2 
1 

807 

Tähän tilastoon on sUhtauuuttava varovaisuuttellA, sillä a1naki n 

mitä su&malalsiLn firmo~ln tulee on luku 27 paljOn suuremp1 tOdellista, 

sl l l ä 17 suomalaista firmaa tal nilden tuottetta oli e~ ustettuna. LUku 27 

on yksinkertaisesti otettu messuIuettelOsta, Jossa flrmamme kal erehdyk

sestä ollvat palnetut kahteen kertaan, mutta nähtä.västl hätälsesti tilas

toa t ehtäessä ~tettl1n uselmmat firmat lllettelosta samoin kahteen kertaan. 

Olen to1saaltakin kuu~t epäi1tävän numeroden tOdenperälsyyttä. Hollannis

ta Ja Danzigista päinvast~1n sanotaan 01 een par1n firman mukana. Ulkolals

ten flrmoJ en lUku e1 ollut missään tapauksessa enemmän kuin '75, o.ssa ta

pauksessa se ollsl kasvanut 10:11ä viLmevuotlsesta lUkumäärästä. Ulkolals

ten tlrmoJen käyttämä ala 011 vllme vuo.t1sesta vähentynyt noln 

metriä. Kltä tUlae Latvian f1rma1hin oli nlitä 1924 ollut 260, 

kUmäärä nn mukaan 011s1 kasvanut 162, m1kä vo1 olla meJldollls ta, sllU 

Latvlan flrmoJ en tapana on kun saavat tehtaansa tai l!11kkeensä pystyyn tul

la messullle -näyttämään itseensä-. Tulokkaat ~at 111s etupäässä uusia 

t0J1m1nlmiä. TOdennäkö1sest1 tulee Latv1an to.1a1n1m1en lUkU ensl m9Bsull.ll.a

kln Dnamaan u.l!ltaaaalla1stan Jäädessä entiselleen. Olan tini vuonna Suollen 

m8ssuosasten pa1k&111sen& to~m1ts1Jana tullut kiytlnnössä huomaamaan uselta 

mielenk1into1s1a se1kkoJa. KOetta.saan1 Saa4a Diyttely-messu1lla Suomen 

tuotantoa mahdo1l1s1mman vahvasti eduatetUks1 Ja sen edustaJ1a luku1saskl 

tIJIUk&an·, laato.1n panna lIerkille, etti liHassa suaaala1sten tuotteitten edu.-
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taJaIn lUkU on Yhä kasvanut, mutta JotkUt kieltäytyIvät tulemasta ·mUkaan· 

peliiten kuluja (ja sanoen "Izstaden· (Nä.yttely) Yhtlön kannattavan tarpeen 

lcyvln muutenkln ja jakavan lanes 60 % OSlnkt8). Suomen KesSujen tuotanto

amme kohtaan oBottamasta suuresta harrastUksesta tull osanotto, kuitenkin 

tänä vuonna hyvln halvakSi, mlkä herättl sUQm. asanottajlssa tyytyvälsyyttä 

ja toivottavastl halua ottaa ensi vuonnakin osaa. Kuulin ~ös osanottajaln 

yleensä (el alnoastaan Suomalaisten) harkitsevan Qsano ton hyödylllsyyttä 

sllnä mielessi, että johtaak~ osanotto kauppo1hln ja malnltsevan, että kun 

Rilan messullle Izstade O/Y pyrkll ansaltsem1starkotuksessa antamaan )(an

san.1u.hlan leiman, niin o.sano;tto. kannattaa "palkan päälllä" etupäässä sellai

s111e, .1otka m,yyvät messupalkalla yleisölle vählttäln rlhkamaa. ja etenkin 

suklaata, makels1a, hajuveslä, virvotusjuomia jne. tai halpoja talouSkaluja . 
-,~ 

Huokeat maanviljelyskaneet v~lvat(8ellalsen yleisön JOUkosta löytää ostajan. 

Muutamat suuret flrmat ovat suorastaan paheksuneet täjllalsta järjestelyä , 

mutta tulleet reklamltarkotUksessa kultenkln -mUkaan". Izstade O/Y el kui

tenkaan tahdo lluopua Ilmarkklnayl!alsön" antamlsta tuloå8ta t ja eräältä kan

nalta a1nak1n va.1 sitä puoil.ustaakln, koska se vol levittää taloude1l1sta 

edlstysm1eltä suureen ylelsöön ja kansaan. Muistan miten talvella 1924 n .s. 

messUkonferenss lssa Latvian ja PuOlan edustajaln mlelipiteet olivat aivan 

vastakka1Set juuri sllnä asiassa mlnkälaista yleisöä on koe t ettava saa<1a 

messuille . Puola kannatti nim. vaIn tOdell:a astoJ.sta lntressoHua ylelsöä 

ja sanol nimenomaan että kalkilta mullta 011s1 pääsy kiellettävä , toJ.sln sa

noen rajatuttava ~ikem1ehl1n. 

Mutta näyttää silt ä , että mielenkllnto. näyttelymessuja koh taan 

alkaa he iketä. Izstade el enää ilmota paljOnko kauppoja tai mls tä summasta 
\ 

nI1tä on tehty, vaan tyytyy sanomaan; ·Huolimatta epäedulllateta taloudel11-

slsta olosUhtelsta olIvat ]i iketo~met messul1la aivan tyydyt tävät. Suurlmmat 

kosketustolmet tehtl1n maanvl1jelYs- ja ~1l1koneiden, 1IDUkaasu- ym. mootto

rien, täydellisten ~lly]aitosten, puun Ja metal11n j~lostuskoneiden, huone

kalUjen, teksti· 1n, automobll1en, granittitölden jne. alalla". Sitäpa1tsi 

vihen1 messuilla käyneen suuren yleIsön lUkU 35.000 hengellä (tänä vuonna 

140.000 kävijää). huai1matta siltä, että messureklaam1a ~ tehty alnakin 

saman verran kuin ede]~islnä vuosina. Ma1nittakoon että Llettuasta kävi mes

sul1la n01n 5.000 henkel (etupäässä ekskursantteja). 

valkka Rllan l!11k.ke1den luku on nyt na1n 30 % suuremp1 kuin en

nen ID-taa, JOlloin Rllan aSukaslUkU 011 230.000 suurempi kUln nyt. <320.000), 

Joten tarJanta ll111t.n Dl8ssUJaJt1n on nyt tarpeen laajaa Ja monipuo11sta, n11Jl 
. 

m.1e18stäzU t kUn hark1tsen asioita, Jatka ovat pUOlesta tai vastaan, 011s1 

osanottoa as.su1h1n täällä v1ell kannatettava, koska se alnakln on tuottelt

t8Jlllae tunnetUlCBl tn:sa1stä, autta u8e1ssa tapaUks1sea (etenkin lIYYin agentin 



}. 

Täl1tyksell~ ) myöe kaupaks1 eaamlsta edellyttäen, että lD3önnytään l.y1lyta1-

ka1seen luottoon (vrt. ltlrJeen1 792, josta tässä. j äl~ennö8 mUkana) jota eelm 

8aJ[san, Ruots1n, Tanskan, Tsheltkoelova.k1an ym. ma1den t1rmat käyttävät tääl

lä a1van yle1sest1 ilman valt10ittenea välitystä (v1ent11uotto jOka es1m. 

Ruots11ta taitaa Jäädä käyttämättä). 

Kessujen luonne 011 tänä vuonna ylivoima1sesti maanv1lJelyksen, 

etenk1n p1envlljaly'ksen kyeynn.än tYYdyttä.mlstä, valltkak1n jotkut muut OS8S

.ot, kuten .utomob1~1t oUUvat kovast1 l1~äntyn •• t. 

/ 
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SuolDen LabetystU 

Flnlands BesldckDJng 

L~g atlOD de FInlande 

Riga, 9/10 1925. 

N::o 858. 

1[. Berra 

x. H rnL K 1 n 1 s t e r 1, 

Rap. BiO 29 Latylasta 

J08sa : 

Eduskuntavaa11t 

1B.het tää.n. tämän mukana (5 lcp1. ) 

Vastaanottalcaa, H rra lUn1ster1, vakUutus 

mitä syvimmästä kunnlo1tUks stan1 

Ulkoas1a1nm1n1ster1 I d m a n, 

H e 1 s 1 n k 1. 



Rlga, 9/10 1925 . 

Raportti :0 99 LatYla,ta. 

Latviassa suorlt ttlln t . k. 3 j a. 4 p~n" entl te. r u-

111semmin ja ilman erlkois8 pLa häiriöitä (s111ä m.m. oli vaxljuomaIn 

myyntI ja tarjoIlu maInlttuina päivinä kokonaan kielI tty, mlnkä latvian 

kieltolak~kln 01i81 kIeltänyt kokonaan lauantaina klo 12 päivällä astl). 

Tän" vuonna ovat vaal1 valmlstUkset o:Ueet myös entistä h1ljaisempia ja eh-

60kkaat matkUstelleet vaal1piIrelssään vähewnän kuin ennen. Samaan suuntaan 

o ilmeIsesti ulkonainen Ifvaal.ikalastus" reklamlen ja kaikellalaten 1JJnotus

t n avulla kliynyt. sanalla sanoen, vaal1kllhko on jOnlrunvOrran asettunut. 

to~lstaen että yleinen mieI1pL6e vallt ijo1lla on vak1intumaan päin ja ul
konaisen vaalitol lnnan vaikutus kansaan vähenemässä. 

Tätä t06lstavat myös vaalltu!Okset, sillä huo~lmatta 

takkalsissa pI1reis&ä hUhuttiin ~il.loin vasemmiston milloIn oikelston volt

taa, e1 puolueitten va1masuhtel3sa uu6e sa eduskunnassa tule tapahtumaan 

sanottavia muutoksia. Tämä JOhtuu tletenkin osaksl slltä, ettel politisessa 

elämässä ole, noussut n1in suuria ja "mull.1staVla n kysymyksiä, että ne ~

slvat V01I et muutoksia aikaa.nsaada , s111" pual.ueet ovat visusti a,1ttä

neet sella1s1a kysymykslä (kuten vleraannetun maan korvaus) jotka v lslvat 

vähentää äänestäjäin kannatusta. 

AD pana pyydän saada j uJ.al s t a v al1tUl.akaet t.k . ;-4 päl ältä 

rinnasta ne vuQ.den 1922 tul.Oks i ln. 

Vane istö salIl suuc1et ; 
(Äir1amäl nen oikei s t o ) 

1. Sak6alaiset 
2 . Venärä.lset (Bo.tshaga,v ) 

II (Ko retBki) 
VanhauSko1sot ( venäl.) 
01keauskollS lt ( II ) 

; . !f i e:rQohe « {J uuta1. ) 
Agu6as Isroeli (Juuta1. ) 
Zaire Zion II 

4. Puolalaiset 

Latvialalnen o1ke1sto ja 
talonpolkalS111tto: 

D922 

15 

~8tl111s-kan8alllsm18118et 4 
TalonomlltaJat 0 
X&nsaUlmtn (talonpolka18 )111 t t o 0 
Kansa1l1nen kll1CUa (Berg) 4 
Hivltetyt alueet ( Ga l ] 1t) 0 
Talonpolkal.111tto (Olmanla) 17 
Uuatllal11.et (BI04neaka) 0 

25 

1925 

15 

2 
2 
1 
; 
1 

16 
3 

28 
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Keskusta: 1922 1925 

Demokr. oentrwnl. 6 5 
Uuatna111eet (aonac) 3 3 
tatvial.katolllaiset 1 1 
tatgalen k1erlkelIt 4 4 

" c1emakra t1 t 2 2 
" talonpojat 1 2 
II kansanpuolue 1 0 
" työpuolue 4 2 

Kat 0111a 1 t (Kubl1 tskI ) 0 1 

22 20 

Vasemmisto: 

Vaeemm1stososiali amok. 32 32 
01keisto- n .' 5 4 

Juutal.Bun!1 1 1 

38 37 

Yht. 100 100 

"Latvialaisen oikeiston" pi ni voitto on oikeastaan vain näAnnäinen, 

sillä vaikeata on vetää rajoja näin monAn pienen puolueen kesken, jotka 

itsekin ovat erimiel1siä. sHtä. m hin ryhmään kllUluvat. Blo<1neckln llustl

lalliset v01si laskea myös keskustaan, jollOin keskustan ja latvlal.oi

ka1ston (ja talonpoikaislilton) vaJmaSUh!1e jäisi me~ In entiselleen. 

)(ikä yllRolevassa luettelossa eniten herättää huomIota , on se, että 

Latviassa on niin paljon pikkupuolueita, etenkin aalien aikana , jotka 

puolu et sitten eduskunnan t~imIajan k lues a. JOSSakin määrässä sulautuvat 

yhteen. Ylläolava luettelo. osottaa, että "pUOlueItten- lUku uudessa e!1uskun

nassa tulee olemaan entistä suurempI ja hallltl san muo ostaminan näIn ol

len entistä vaikeampaa. 

Osanotto vaaleihin on nyt väh ntynyt, 85 % äänIoIkeut tUista, ol

tuaan 1922 kokonaista 96 0/0. 
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RaporttI ':0 100 LatYl"t • 

falouSlO sslon Venäjän matka. 

Latvlass' on vlim vuoslna oltu eri mieltä nilhln mahdollisuuk

sUn nållden, void8.anlto Latvlan ja Venäjän vällllä päästä vllkkaamplln 

kaupall1s11n sUhte1hln vai el. n ensä on Latvian talouspol1t1k1ta Venä

jään nähden ollut eangen varovaista, elkä niitä suurla tehtalta , jotka 

811assa y.m. LatviaBsa työskentellvät Venäjän markkinolta varten ennen so

taa, ole pantu sodan jälkeen käyntlln Venäjän vaan länsimaiden markkinoit

ten vuoksl ja sittenk1n vain plen1 08a tehtaista. Näyttää Siltä , että vii

me vuosIen kuluessa niitten 1Ilkemiast n l~ärä, Jotka epäilevät mah

dolllsuUksla Venäjän markklnoll1a , on taSV8~Ut yllvOimalseksl, joten Venä

Jän taloussUhtelden lntoilljalnW lUkUmäärä on SUPistunut hyvln pleneksl. 

Koni tunnettu Latvlan liikemIes on kokemUksesta vuosien kUluessa tarkis

tanut antaansa ja muuttunut Yhä P88s1mlst1semmäksi . 

KUn Latvlankln taloueUinen asema yleensä vaatisl par&DllUsta ja 

kUn Venäjä kaikesta huollmatta on Latvlalle taloudelllsestikin hYVln tär

keä, nl1n on vllme-kuUkauslna jäl~en pOhdittu kysymystä eikö Venäjän 

kanssa vadsl -jotakin tehdä- Latvlan talOUdellisen aseman he]pottam1seks1 . 

Osaksi tästä syystä aeaksI senvuoksi, että tahdottlin korvata Latvian po

] Itikkojen matkaa länsimaihin, sai talOUskomission lähettäminen Venäj älle 

viime kesänä yhä enemmän kannatusta, mutta u]kam1nlsteri Keler~ios valna~ 

ja.n ä.k:_l!Il.1nen kuolema y.m. syyt lykkästvät komssian ~ matkan l!oka

kUun l~ppupuQlelle , niln että S9 vasta t.k. alussa pa]asl Venäjältä Oltu

aan matkalla noln 2 vllkkoa. 

xys~ksessä (lJ;evan ta1Oll.8komlssion JOhtajana to1m1 Latv1an Pan

kln ~nnon puheenjohtaja, ent. tinansslm1nlsterl ja yleIs sti tunnettu 

'a]QUsm18s Rlngolds Kaln1ngs, JOka on alkaisemmin suur~a menestyksellä 

t~lm1nut Venäjällä ja nä1n ollen tuntee er1ttäin hyv1n aaosuhteet enti

sellä Venäjällä. Kalnings on Yhä vieläkln n.s. venälälsen tal~ssuunnan 

ka1kkein huo.attavimpla kannattaj1a. Noin par1 vuotta s1tten kävi hän Kos

kovassa tarkatUksella. järjestää. Latvian Ja Venäjän Pankklen väl!lslä aslatta 

Tänään 0111 minulla tilaisuus pUhutelIe. johtaja Ka1nlngsla, joka 

matkasta kertoi m.m. seuraaraa:: Osanot.taJain lllkU oil 16, ja1sta 6 edUS

kUnnasta eri puolueista, 4 minister1öistä (3 tlnanss1- ja liuJkom1niste

riöstä) ja loput 6 M1ke- ja teoll1suus1aitoeten edustaJ1a. Ohjelmasta oil 

neuvoteltu jo etUkäteen ja käyt1in samalla matkalla ~ös Pietarissa sen-

jälkeen kUin kovan nålltävyyklll1n ja taloulaslo1hln oli perehdytty. 

lIOakoV&8sa Ol!1 lC0Ja1181011.8 lt -es ett~ luettelo tehta18ta ja kauPPali1kkels-
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tö. Ja p'yy~ettY koJA1aelota vapaasti vall tsemaan ne, JoJ.ss&. haluaa käYdä. 

MUuten oli kILo. otettu vastaan sangen ystävällisesti j a sltä 011 

suos1ttu kokO Moskovassa olon a1kana. Komlss10lla e1 ollut valtuUks1 , 

Joten matka 011 puhtaastl lntormatiomatkan luontelnen. 

KOmi8s10n matka 011 ollut 8 n jäsenille m1elenk11nt01nen ,mutta sanoma

lehtlen kertomat tllaUkset ,Jolta olisi tehty yhteensä 6 - 7 milJonasta kUl

taruplasta,elvät pidä palkkaansa.loht.Kalnings sanol,että kalkkl ne tllaUkset 

Jotka VenäJä vols1 LatViassa tehdä lählmmässä tuleva13uudessa laskettuna 1 

p:stä 10kak.(Jolloln talousvuosl Venäjällä laSketaan alkavaks1 ) nousls1vat 

maln. 6-7 mllj.k.ruPlaan ,~hln summaan Jo on laskettu ne plenemmät paperi

ym tilaUkset, jolta venäJä Jo JOku alka sltten tek1.Kutta Venäjä 81 tee näi

tä tilaUkS1a llman muuta ,va1kkapa se huomaisl ne Latviasta ttlattuna edul

lisemm1ksl kuin muualta,vaan tekee tilauslupaUksia ehdolla, että Latvla puo

lestaan suostulsi p01stamaan tullin :ärke1mm1ltä sellalsilta (tavarollta, 

joita venäJA tuottaa,tutan vl1Jat,f hUkakut,lesaet,suola Ja tanarl.Sltä 

paitsi tahtoo Venäjä - kUn LatV1an uus1 tullitaritti astuu vo1maan - saada 

venäläisen tupakan, vl1nlt klvennä1svedet,kulvatut hedelmät ja kond1tor1a

tavarat tullatullcs1 mimmi tarlttin mUkaan. IOht. Kalnlngs sanoi oman mle

lipiteensä kallistuvan s11hen suuntaan,että paremp1 on Olla ottamatta vas

taan k.O. tllaUksla kutu suostua kalkkHn Koskovassa tehtyihln tOl vomuksl1n. 

Jos venäjä nälstä toivomUkaistaan tlnkl1 huomattavan paljon, voi asia Jo 

muuttua Latvlall. edulllseksl. Sellalsina tav r01na,jolta Venäjä tar~itsee, 

011 malnittu etupäässä maanvilj.kone.t kuten separatorlt,perunannostokoneet , 

pulmakOneet sekä vesl turblnl t ,rautatle-Ja ral tlotievaunut ,erl1- vol.:makvneet 

etupäässä maanviljelystä vartan,nahka-ja vl1latavarat,kankaat,trikootavarat 
- ym. 

Komlss10 011 huomannut venäjän pyrklvän normallsUhtelh1n Latv1an kanssa ta-

10usaslol8sa. Latln koteraus Venäjän pörss.is~ä 011 otettu kysymyksen alai

seksl. L1baun-Romnyn radah suorasta l11kenteestä oli ollut ~ös puhe ,mutta 

tOdettu ViInan kYSymyksen olevan 9111e esteenä. Joht. Kalnlngs sanol venäjän 

t&louselämån elpyneen vl1me vuoslna huomattava~i paljon. 011 todennut et

tä slellä vallitsee tavaraln puute Ja että hinnat ovat paljon korkeammat kui 

Latvlusa. - )(uuten mainitaan. että Venäjän taloUsjärjestelmä on nykyään 

JO valtioloslalistinen eikä kommunistinen. Rahasystemi slellä on kapitalls

tinen.Kalkki luuremmat yritYkset OTat valtlon Ja autonomisia sekä kllpal1e

vat keskenään kuten yksityiset li11l:keet.f.Yöväenky8~s el 01. vielä Pahast1 

kärJistynyt,vaikka pa11l:at ovat alhaiset Ja elämä Dll1eta ja työvå.1l:i on y
leensä huonommassa alamassa kuin LatTiassa. 
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Rl , 'O/XI 1925. 

:0 100 La'y! t. 

La. 1'1 vuos1na oltu rl teltä nI1hin 01l1auu-

sHn n" d n, yaIda 0 Latv1an Ja VillÄJ9.n vU1l1' pää t ä. vllkk plln 

tau 111811n sUht lain I 1. Yle n8 on L t1'lan t 1~U8P 11'1 V nä-

Jään näh 8n ollut, en 1'aron.1I5ta, lle" nllt.ä. suur1a t ot.a.lta, Jo 

RiIassa y •• Lat.1'iassa tYÖ8k~nt 11vät. Venäjän markkino1ta vart n nn n so

t.a , ole pant.u 80 J " lk n käyntlln V nä.Jän yaan länelmal n rklCln01t.

ten TUokai J sltt nk1n Taln pIen1 08& t nt lat • J ' tiä 811t. , ttä. 1'11-

vuosl n kUlu.ssa. n11 t.t n ll1k ml at n l~äre.. jotka ep'· 11 1'ät. 

n rn lno 111 , on DS1'a.nut yli 1'0 18 ka1, jot n Venä.

JAn t 1 u SUht. 1d n /~ntoillJaln · Uk ~ rä on supIstunut. hyYln pIen ksI. 

onl tunnett Lat1'1 n lIlle 1e on)Co , Ula st.a yuosl n kuluessa t rkls-

tanut J nt uuttunut yhä pessl 

KUn Latvl&nk1n ~alou4.~ln n a8 yl nsä vaatlsi usta J 

kUn ~ näJä kalle et huolImatta on Latvlalle taloud 1118 st1kln nyT1n tär

keä t nUn on Y11m kUUkaualna J &.lleen polldit tu lCysYD\Yat.ä lkÖ Y, ill ' J ä.n 

kanssa V0181 -JotakIn t ehdä Lat.Yian t.alouttelll n a8 n hel Ottaml8e 1. 

o e1 täs t.ä syy ti 0 81 flnTUok 1, t ti ot t11n kOrTat t.vlan po

llt l kkOJ n tkaa läns1 101n, 8 1 talouskomi elon lähettim1n n ~ näJ " 11 

1'11 a k sän! yhä an mmän ka tueta , mutta UlkomlnIsterl • 1 rov1cs 

Jan. ålClll1n n kuol y •• 8m lykkäs11'ät. komlss1on ~ tkan 10 -

kUun loppupuolell • ol1n että 88 vas t a t. k. alussa palas1 VnäJ "ltä olt.u

aan tkal la noin 2 1'11kkaa . 

EySym,ykl88sä olevan talollSko laslon JOhtajana. t oI LatyIan an

ki n hallinnon pUhe nJ ohtaJa , nt . tlnanss l m1nl t rl Ja yl la • • t! tunne tu 

lalOUlm1 • RlDiOldA Jt&lnlna" JOka on alkal, n uur.ua. nlstyn'll 

tot.1nut Venäjällä Ja näln ollen t unte. erltt ln llyTln ol osUht eet eot1-

.e,Ui VenäJ "llä. . X&ln1na. on yhä. 1'1 l U in n ••• 1'8näl.älsen talou8Iuunnan 

kaikkeln huomattaTlmpl kannattaJia. Roin p r1 vuott s l tt n käYl hän s

lI01' sa 'a9atUkeella JärJ utU LatTian Ja VeniJ än Pankkien 1'åll s1ä. asioita 

!t.n5.än 011 minulla tilal suus PUhut lla JOht aja lCa.lnill881 , JOka 

mattast k rto l •• • ur T&&: OsanottaJa ln lUkU 011 16, J0181a 6 edue

kUnnas t a erl PUOIU81st- , 4 alolsteriö1atl " tInanosl- J 1 ulkom1n1s t e

rl~.t') Ja loput 6 lUke- Ja teoll1nu.l&1to.ten edu.taJIa. ObJ e et.&. 011 

neuYO'IUU J etuä Ja ~UJl ... Ua _Ualla ~Ö, P1et&rl.aa len-

3me. kUU aiIl'I1J11t'l1ll Ja \aloua.lollWl 011 perehdTtt7. 

1 aina J -.ppaJ & '""u.-
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t& Ja P1y4etty koa1 •• 10~a y paast1 ~11 8 ne, j01 sa luaa käY4ä . 

uten 011 ko a 10 ot ttu tastaan aang nystivälll stl j lt 011 

uo Utu kOko JfoekOya·s8 olon a1u.na. Ko lss101la 81 ollut valtuusla , 

Joten tka 011 pUhta etl lnto~atl0 tkan l uontalnen. 

IDmlsslon matka 011 ollut Ben jäsenllle mlel nkl1ntoln n, utta sanoma-

1 htlen kertomat tl1 ukset,jolta ollsl t hty ynt e nsi 6 - 7 ml1Jonasta kUl

taruplasta,elvät p14ä palkkaansa.JOht.Kalnlngs sanol,että kalkkl ne tl1aUk8el 

Jotka ,eniiJi Tols1 LatVlassa t~hc1ä. lähl ässe. tulevalsuudeasa laSkettuna 1 

p:etä lOkak.(Jolloln talousvuoel Venäjällä lasketaan alkavaksl } nousls1vat 

maln. 6-7 mllJ . k . ruplaan,mihln BUlIIIuaan JO on laSkettu ne plendmmat paperl 

ym tl1aUkset, jolta V näJä Jo jOkU alk sl tten tekl. Kutta V nnJä el tee näl 

tä tllalks1a 11 n muuta,valkkapa B hU0mals1 ne Latvlasta t11attu ac1ul-

.. 1sellllnlksl kuln muualt.a,vaan t ek e tllauslupaUk ala helolla , että Lat.vla pu<>-

19staan suostuls1 po lstamaan tullln t ärkel~ll ltä sella1sl1ta t avarol1ta , 

Jolta V n·· i tuottaa,kUten vllJat ,fehUkakut ,l 88 t, suola Ja tanerl . Sltä 

paltsi tahtoo Venäjä - kun Latvian uus l tullltarl rri ast uu vo i maan - saad 

v nälä18 n tupakan , v1lnlt kivennalsv dd t,kulvatut h~uQll ·' t ja konelltor1a

tavarat tullatuiks l ml nl mltarlrtln mUkaan. JOht. Kalnlngs sanol oman mia

) lplt ensi kallistuvan slth n suuntaan , että parempl on 011 ott amatta vae-

t k.o . tl1aUksla kUin 8UOstua kalkklln Koskovassa tehtyIhln tolvomuksiln. 

Jo e V näJä näis t ä tolvomuks lstaan tlnkl1 huomattavan palj on, vol asla JO 

uut tua LatYlalle edullls kel. Sellals1na tavarolna ,Jolta V näjä tarvltsee, 

011 malnlttu tupäässä maanYllJ.koneet kuten s eparatorlt, perunannos tokonset, 

pu1makoneet sekä veslturbl n1t,rautatle-J a ra1t10t1evaunut,erl1.volmakon et 

etu pääs 8~ maanvl1J lystä varten,nahka-Ja vl11at avarat tk nkaat.trlkootavarat 
YlI. 

Kom1s s10 011 huomannut Venäjän pyrklvän normalisUht e1hl n Latvlan kanssa ta-

10usa81018sa. Latln koteraU8 Venäjän pörss lseä 011 ot ettu kysymyks n alal

seks1 . Llbaun-Romnyn radaa suorasta 111k nt estä 011 ollut myös pUhetmutta 

todettu ViInan kysymykS nolevan 8111e es t näe Joht. Kaln.1ngs sanol Venäjän 

talouselämän 8lPyn88n vllme vuoslna l'luomatt valit. paljon. 011 tOd nnut 

t i slellä val11tsee taTa ln puute Ja ett& hlnnat ovat paljon kork ammat 

Latv1u sa. - Kuuten malnitaan, että V näJ än talousjärjest elmä on nykyään 

Jo valtl080s1alletinen e1kä k Illl unlstlnen. Rah&system1 slellä on kapltalls

t1nen.Kalkkl suuremmat yrltYkset OTat valtlon Ja autonomlsla sekä kllpa1le

~t k sk näin kut.n YkSltyiset 111kkeet.f,yövä8nkysymys el 01 T1.1e. pahast1 

kl.l"J lstynyt. yaina palkat ovat alha1set Ja elämä 01l1sta Ja työYi.kl on y-
10."" huon"-8B. ao ma ••• ""in L&tYi"'~"O . 
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Rae rttl liO 101 Latvlasta. 

a.llltu.krI1s1 ja uusi 

h&ll1tuI. 

Rlga, 27/111 1925. 

I:.'uUn t.k. 23 p:'nä sLtkötin on tunnettu latvlala.1nen 

po11tlklto ja manenkertalnen entInen plim1nlster1 UlmanIs aaanut vlh oln

kln uu~en ha1l1tUksen muodostetuksi, mlkl tapautul yölli t.k . 2} p. vasten. 

HallitUJI}[rlls1 on tällä kertaa ollut etittäln vaan. 

ja Plt~1al}[aln n (kestänyt noln 2 1/2 kk.), 8111ä UUden eduskUnnan man~en 

plkkUpuamu ltten ryhmlttym1nen, jalat. t1edotln r~ortlslanl N:o 99 Latvi

asta, on h1dastuttanut uuden hallituksen muodostamlsta. Entlsen tavan mu

kaan tarjas! pre.ldenttl Tsohakste hall1tuksen muodostamIsen ensln maan 

sU1r1mmall. puolUeell., vasemmlstosOSlalidemOkratel11e (jotka lvät o~e 

mun1stlja, j01 ta Latv1an ~uskunna8sa e1 0.1 ainoatakaan), mutta kun keSkus

ta luurlmma1ta Q ltaan ~1 talpuvalsempl yhteistyöhön ta~onp~kaI8~lton 

kanssa, nlln e1vät 8081al1demOkratlt saaneet uutta hallitusta pystyyn. El 

liene , Uman mlel!enkl1ntaa se, mitä IfSClJz.1alc1hlClkrats ll 81iHoln tarjQs1 vasem

mlstoha!litukaelle ohjelmaan: vanhuulvakUutus, työttömyysVakUutus, varatt~ 

ml n kOUlUlaet n aVU8t~mlnen, kaulUj n lisäämlnen, n.8. ltansantalojen pe

rustaminen, val lon mono,pal.len Ja yr1tysten l!aa.j.ntamlnen, hal..-van llUoton 

ha.nkklm1ilEl'l maanv1lljelyk18Ue· ja klJ.l1a1:Lukyk:ylnU.· teOUUsuudeUe, uuett.-

• ]alljsI11B ja hävItety~e; alU.1l ' •• n •••• ]Uk.u8tu~en muuttaminen su~. 

~ jeluatulL 1ke1, tuiJJ.1en al!.ent lnen ]aajCll1.il.l» kansanlCeN'OkB1Ue tarpeelll-' 

s1]ta tarvlkke1Ita, vl]JatUlll n poistaminen, IClJtapaIveluaajan ~Yhentämineu, 

hall'intol!altoeten UUd1stus, vero en ll1siimlnen kl1ntelm1stöllle ja arvolti.&l'\ 

nou.sellI. mnUUle ama1suUka11~. j ennen ka1kke~ agrar1re~Qrmtn koskematto~ 

muus' Ja vleraannettUjen maat1loJen karvaUkaetta jättäminen. Kitä Ulkopoli

tiltlCtI&Jl tUBe, on' ·Soz1a~1(1 .. o}[rata· ~uonnl)inll.st1 Venäjän ystivii.. 

r:un Taaemm1sto~Q81a1ldemQkrat1en .uonD1stumtnen aaa4t 

halI1tu.t~py.tyyn Q 1 taLDnpo1ka181l11tt~ lih1nn~ 8uurimpana puo~u ena vuo~ 

rossa J suostUi .ekin yr1ttimiin. Ta1onpolka1sI11tt~, jonka a .. ma muIh1n 

vuollUe1hin nihden QIl oike11ton Ja keSkustan _allJa, työsk.nt8ll1 .emal.en 

h .. 1U tuksen JIluOC1ostamlsekl1, Joka perustuiai kannl11Hll.I PGhJ ,.l!l!., kaik

kien ~tvlal&1.ten PQrTar1lliaten puOlue1tten kannatUlt.een. MUtta Ta8'~.-

61 '<e.lrultan Tu .... ta sl1Teati PUClilJUeel1 llUutamaa edustaJan, niln 

ett tal"npo,llalsUt takaan nanut a1van täytti lIlirii. Se lUe1 lrult"" 
jo. 47= dasta, kUten 111 ton erk JohtaJ lat.a (.l. Knhn) pre.lt" 
oli ilmot t 

3lttiel81~ tlhtiTika1&11toa takals1n. S1tten r 
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llh.u1n n... Ild raUn.n eentrum1- 'Y\1o.TOl8a. nmä lnkUln uuraa-

vat yrittäjät (oik.1stoaatv1ala18.t puolue.t: krlst1lllskansa1l18.t Ja 

n.e. puolue.ton eentrum1, etkä. mlnol'1t.t1t Ja 01keistOJl081a.l!ld.mGkratlt) 

nä.klvit an hal]itUk8.n muodo.tamlaen yl1v~lmalsekal ja mahdottomakS1. 

-De ratin n s.ntrum1. - 0ll.1 pyrkinyt etup-äässä n.8. -Suuren koalition" 

mUOdostamis.en, Jo.sa puolUe.t talonpolkalsl1ltosta vas.80slalld mokrata1-

h1n aI1.1vat -mUkana-. Tällaisen koalit1on 011 K.lerovlo.-valnaJa k.rran 

&&anut adostetUks1 (75 .dustaJaa sadasta). 

Kun ha.ll.1twcsen muodostamisessa eL. o~tu päisty tulaksl1n, 

ajateltiin JO työkabln tln ...... muodostam1sta, mutt kun slinäkään e1 

nähtävästi oJl.taisl pä.ä.sty vä.him "in mahdOll.li .en mi.ä.rää.n, nlmlttlUn 51 

ä.~.n daS ta , llla~tt1in ajatUksesta p1an. Erä1~tä tahGllta huomaut t

t1in, että i auta muu kuin t hdii JanlCUn verran myönnytYkSlä, nlln u.ac1aa.n 

p1ant puuttuva määrä täyte.n. Tämä uusi pyrk1mys vaatlmusta tarkistUk-

~. n näytti antavan uutta innostusta et'nkin vaaamm1stoll. ja talunD~kais

li11 tolie, Joka kuluvan j 001 kuun puolivälisa ä laaj nn.tun .. tuonpo.1.kals

ryhmän- nimellä ja tunnetun poli tllton K. U1.manlkaen JOhdolla ryhtyi uud 1-

ben muodo telutölhln, unjUkeen kuln vas.mml~tQSoslaHd.mQkrat1t oJ.lvat 

kieltäytyneet uudel]een ryhtymistä hal tuq 'lhl1n. TalOnpailtals~lto~ta 

el Olllllt .deIrisela kerrall..a puuttunut kuln 4 ääntä, jOJtka Ulmanls to.t

selma kerralla ann1stul .aamaan muutam1~ta våhemm!atökanaall1suuka1en edua

tajl~ta. MUtta hyvln valkeata o~ Ulmanlkse~ln ollut, sll1i keskustassa 

011 päiisoyt val.ll.al.l.t lUlrl'O>, että j lJ.l.e1 Ulmanl armilstuls1, n1in on Samuel.a 

(keSkustan vasemm.stiv stä, ent. päl- ja maanvl~.m1nlBterl) ]uvannut var

masti panna uuden hal1!ltUk en p.Ystyyn. Ul.man1kHn sangen malldo.U.J!1nen annls

tumlnen heTättl hän n vanhassa vastustaJ~8aaan Bamuelslssa kl]patrnuhalUa 

ja nä1n: ollen muodostettUn hall.1tuat/a yhta1~aa kahdel]a. taho.na vcdton 

rl1ppuessa Tain muutamasta ä5.u~ctä. Kun aa.lma ( ~uakUnta) t.k. 22 p:nä 

111alla kOkoontui •• 1 Ollut, nl1n vakuutetaan, yhtäkään .dustajaa. Jan 

Ollsi ollut varma 111tä, tur.eko UIman18- valk~ Bamu81a-hallitu •• Edustajat 

ollvat, kolmea sairasta ]Ukuunattamatta, mie.1Uku1aaetl ]jani. Ja yksl 

nä~tä koJ!JU.ta aalraa.ta - runatMJa Rain1. -- 0111 autOil.l2a tuo.tu' Tl1me 

t1ngassa iin •• tyk ... n. Kun pr.lld.nt1n Ulman1k •• LDa antama vaItuutu. o~ 

1mlJUnut miäriaJaItaan wap8en, QlU SuuelJ8 puJahtanut vill1n, Ja araanut llu

VIUl yrtttäi.. Kun Jo. 0 vähemmin lI1.lJtiJcl1.nJdtti.vU. kj's~Blä (Xl!! kUl

teUy, 1llltl P lhem1ea pres1dentin Bamuel.all.l .. antaaan valtuutUk8en, II1nlti. 

JlJDc.en Samuel ealtti v&U1IUIl1.t0 1la1 Jt1tuu.naa J .... n.t Ja 88n OhJ'lman. 
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DebatU ol1vat kl1.valt • Samuelsln hall1tua sal 45 "änt" elki Sasnu 181n 

yr1 tYI pUj ahtaa väJ.lln oman ha.llitukB nsa kanssa näin ollen onnistunut. 

lhlhem1eB ju11stl väliajan, JOnka kuluessa Ulmanls ajo,1 prtBldentln luo 

ja pa.lasl va~tuutus taskussa.an. Istunto atku1. Ulman1s lUk1 hal11tuk

sensa ohjelman ja sa1 52 ääntä. Hän 011 vOtittanut. Hänen hall.1tUksensa 

kokoonpan~ on seuraava: 

Pääm1nlsterl K. Ulmanis 
Sota " J. GOlmans 
Slsa " snt1nen E. Lalm1ns 
Lll1lenneminlst. P. Ara.nnets 
FInanssI " entlnen J. Bllunbargs 
Op tua " E. Z1emels 
90s1a11 " VI. Rubults 
Kaanvllj. " ent1nen loi. Gal11ts 
v.a. ulkom1nis-
terlön ,j ohtaja. G. Albats 
v.a. 01keusml-
n1Bterlön johto E. BrlkoNskls 

Tämä hallItus peruetuu koko latvlal. olkelstan,suurlmman osan 

keskustaa ja osan minarltettaja kannatuks en. JOB UImanls 011s1 ryhtynJ~ 

aIkaIsemmin hal11tusta muodostamaan, olIsI hallituskr11sI tullut lyhem

pl, mutta hän 011 kllnn1 mulssa tÖlssii, nllD.ittäln latvlalals-11attualal3-

ten talou<1~ll lsten neuyottelujan lstunnoJ.ssa latvlalalsan valtuuskUnnan 

puheenjohtaj a.n&. 

Ulmanlksen uuden hallItuksen tärkeImpiä tehtävIä tulee ~emaan 

maan taloudellIsen aseman parantaminen tuont1a suplstama:lla ja tull.l

makSUja korott~lla , halvan luoton hankklmlnen maanvlljelykselle, teol

~l~uudelle ja kaupalle , teld n parantaminen, kauppasw1telden kehlttäml-

nen e enkln venäjään .ähden. 

tulee 

n talollael~lsen toIminnan päämääränä 
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K. Herra Mln 1 s t e r ~, 

Raporttl N;o 102 Latvl eta 

jossa: 

1) Uuden Ulma.nls-na11ltUkeen ohjelmasta 
(elv. 1) 

2) Tshltsherln Riiassa (e1 v.;) 

lähetetään tämän mUkana 5 kP1 . 

Vastaanottaki ~ , Her ra Min1steri . Vakuu

tus mitä syvlumästä kunnlo1tUkseetan1 

Ulkoas1ainministeri S e t älä, 

Hels1nki. 
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Riga, 30/12 192,. 

RaPortti :0 102 LatvIHa. 

UUden UlmaA1@-hallltUkoen 

ohje eta. 

e~an kunnAolttaen tIedottaa Latvian ulkam1nIste l ön 

mukaan seuraav 

Reconnalesant (Ue la prlnc1pale täche du nouveau Gouv~r

namont eet d'ame1l~er la sltuatlon eoonomlque de l'ttat, le Gouvarne

ment accordera toute son attentlon a la pOlltlq a economlque, et a ' 

abord en equI11brant 1e bI1an ae notre commerce exterleur . Le Gouva~ 

eme t panse attalndre ce but an elevant les drolts de douanp sur 

l'lmpertatIon, surtout en ca qul concerne les artlcles da luxe. - II 

fara tout son possIbla pour que 1 oJuctlon agrIco1e solt p~tegee 

au meme tltre que l'lndustrla, en assurant aux produlta locaux des 

prix remunerateurs en hA~onlaant les drolte ae douane sur 1e fromant 

et la tarIne ae fro~ent et en affranchIssant a tout drolt ~e selgle 

et les fourrages. - II s'efforcera, a l'alde ae prImas, d'obtenlr lee 

prIx au selg1a reponaant aux trale ae culture. Le monopole du Iin 

sara conserve, maIs las bene!lcas reallses par l'ttat ne evront pas 

depassar les ~åpe aes eutrainees par l'entretIen de ce monopole. 

L'lndustrle sera encouragee aans toutee lee bran hae OU 1a matlere 

pramlera se tr uva sur place. Las slnlstres ae 1a guarra at lee nou

veaux termlere ont arolt a un oredlt a long terme. II convlent ae ra

a11ser par v~l. 1egls1atlve l'attrlbutlon des lnaemnltes pour pertas 

eubias en temps de guarra. Jusqu'& cono1uslon d'un amprunt eee ln-
" , 0/ , L aamnltas seront payeee sur les sommos prevuae au buaget. Pur 1 am~11e-

rat1an aes vOlas ae eommunleatlon 11 est lna1spensable ae creer un 1 

fonds specIal aes routas. Las 10ca11tåe qul ne Bont pas aesservles 

par des ohemins aa fer ao1vent 9tre pourvues å~urgenca' ae bonnes 

ohausseas. La eorroboratlon des nouve11es exp101tatlons sera a.ceele

rea et, pour Jlarglr 1a fonas de terras, 1e Gouvarnemant donnara tous 

sos solO8 au desseohament dae tarraa foreatleres at mareoageuaes. 

Le fonds ae tarras sara agrana1 da toua les terra1ns se trouvant aux 

cantres dee anclennas grandee proprletes dont las tarmlers ne 9spac

tent pae 11 oontrat cono1u avec 1 'ftat. L #agranalsaement des pati ta 

blena ae Latga11e dolt etre rea11se avac 1~appu1 aa la Banquo agralre. 

Au bord de 1a mer, lur une larg~ur de } kIlometras, 1aa ~~turage8 et 

1e pres eerant donnee aux pecheurs, et marIna et pecheure aseuree 

contre lee accldente. 
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11 8at neoassa1re de voter d'urgenoe l a 101 sur 19 am~118ra

t1ans des terrea , d 'augmenter 1e aombra des arpenteure en Latgal1e, 

d 'enoourager 1 navlgat10n et la peche, d 'ac order dea cre lts bon 

marche aux påcheurs. 

II taut alleger le tardeau 1es lmPots en tenant compte de la 

taculte de payement de ohaoun. L'tmpot sur le revenu est a supprimer a 
la campagne. 

11 convlent aussl de redulre 19 nombre des dlvert1ssements , 

des sp~\,;~_" 1.31:> :.';'n61 que le nombre des tvn tionna lres et l a buagat de 

l'~tat, d ' ancourager l a cooperat1on, de trouvar des cred1ts pour les 

besoins de l'exportat10n, de cont racter un emprunt extereur pvur aldver 

la torce de product10n. 

Dans la po11ttque lntar1eure 11 !aut atferm1r l'organ1sat10n 

domocrat1que da l'~tat. La const1tutlon de groupements de l 'auto-detens e 

dans les oampagnee v1t etre elaboree eur les hasss actuellse, a l 'acart 

de toute polltlque. L'1nv101ab111te as personnes sera garant1e et l'ac

tlv1te oUlturelle des m1norltes assuree dans los 11m tes actuelles . 

Dans l a polltlque exterleure nous garde ens de bannes relatlons 

avec tous les ttats, prlnclpalement avac les ys vols1os. Las 1nteråts 

de la Letton1e seront detendus energ1quement devant la Socletå des Ha

tlons on ce qul concerne 1a. pot1tlon presentea par 1 'anclenne noblesse 

au suJet de~ retor.me agralre. 

Las 1nstltuteurs contlennent a åtra payes par l'tta t 1& ou 11s 

l'ont eta Jusqu'a prasent . - La leg1s1ature soc lale assure contre l es 

acc1donts les ouv l ers agricolas. Les hab1tants de la c~agne aurent 

drolt aux solns me~lcaux. Dana la pol1tlque soo1a1re le prlnclpa ae 

l'ecole unlque sera sauvegaraå. 



T h1tsher1n Riiassa. 

Heuvosto-VenäJän ulkoasialnkomissari TShltsher1n vlIpy1 matkal

laan Barlin1st" Moskovaan noln 12 tunt1a Rilassa Jouluaattona. Jos tah

toisi verrata vastaanottoa Rllassa ja Kovnossa, niin lisl myönnettävä 

että KOvnossa yleensä hänen käynt1nsä herätti suurempaa Innostusta ja 

huomaavaisuutta, mlkä on luonnOllistakln, koska Llettua n pollt16estI 

lanempänä venäJäA kuin Latvia. utta tolselta puolen ei s inka&n voi sanoa, 

että LatVia olisi mitenkään laiminlyönyt huomatun polltikon vastaanottoa , 

koska Latvian hallitus uhrasi J0uluaaton suurille pälvällisllle ja i11an

vletolle Tsh1tsher1n1n kunniakSi, ja use1tten sellaisten mie11harmIksi, 

jotka 011sivat rueluummln viett~eet Jouluaaton perheensä keskuudessa. 

Sltäpa1ts1 p1ti pres1dentti Tschakste hänelle lunchln Ja VsnäJän täkä

lälnen edustaja teekUtsut, joten ulkonalsta jUhllmista ja kestitystä 011 

-ohjelman täydeltä- Rliassakin. V1araskäynnit R1iassa olivat samat kuin 

Kovnossa (presldentin, pääminlsterln, Ulkoministerin ja edu:kunnan 

PUhemiehen luona). S111ävälln ehti Tehitsharin antaa lYhyen naastattelun 

R11an sanomalehdille kertoen va1kutelmiaan Europan-matkastaan, JOnka tar

kotyksena sano1 olleen terveytensä h01to ja kylvyt. Kun ulkomaitten hal

litusmi9n1ä kuitenkin 011 ollut vaikd~ olla tapaamatta, 01 näitten kans

sa vaihdettu aJ tUksla kQll in lCysymyksCdsä 01 ~ain m.1Lt n sUhtelsta. 

Hänellä e1 c ut tehtävänään p1tää mlnkäänlals1a neuvotteluJa, mutta s1i

tä huo 1matta oli hän saavuttanut hyvin huomattavan politlsen tulokSen. 

allekirjottaessaan venäläls-turkkilalsen neutralltcett1 s~p1muksen, Jol

la, kuten oli sanonut, ei ole sot11aallista luonnetta, vaan joka kuUluu 

n1ihin sopimUksl1n , jotka lllJlttavat raUhaa. 011 pitänyt Latv1an ja SSBR;n 

välejä ystävälJJ!ls1nä ja luottamuJJsellls1na Ja aanonut olevansa valmis 

nä1tä Välejä v1eläkin syventämään malnitussa hengessä. 

Tavatessan1 TSh1tshenln1n, j Onka kanssa oleH tullut tutt&ksi no1n 

parlkolme vuotta sittAn eräässä konferenslasa Riia~sa, kysyin miltä Ril

ka nyt näyttää. vuos ien Jällteen, mihin hän vastasi kaupungin samo1n.lruln 

nähtävästi koko maankin sillä aikaa e~1styneen huomattavasti. KeSkUste

lun kuluessa mainitsi hän vielä, että oli paluumatkalla nimenomaan KOv

non Ja Riian kautta sentähden, että antoi näille maille siksi suuren po

lit1sen merkitYksen, ettei sopinut -ajaa läpi- pysähtymättä tai palata 
1, 

samaa tietä. Koettaessan1 tiedustella matkansa tulOksia länBi-Europassa, 

hän ei nl1 tä ollut halukas kertomaan, mutta malnitsi kuit enkin olevans~ 

matkaansa tyytyväinen. Todellisuudessa hän e1 11ene sitä Ollut , kOSka oli 
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er äll e Iähe18emmälle tuttavalle8n sanonut ette1 matkansa johdosta ole . ~ 

syytä l l olta. RanskaS8a el yleinen mlellplde a~e Venäjän kane~a, vaan 

111 lnt rn t lona18a Tastaan Ja tämä tekee menest] selli sen palltleen työn 

sangen valkeaks1. -Ilon syy ä· vähentää vielä se että la1nahankkeesta e1 

oll ut tullut mi t ään, Englann1l1e e1 ollllt mahtanut mltään elkä sen ulko~ 

m1nlster1 ollut ottanut Tshitsher1nlä edes puhe11leen elkä Saksaan nähden 

ole su1nkaan sanottu, että välit pysy1slvät entlsellään. ekä Tshltsherln 

että Venäjän täkäL edustaja ovat minulle selittäneet alvan s.amal1a taval.-

1 , että Venäjän-Saksan sutteet r1ippuvat nyt Saksasta Ja tehneet sen 8el-

la1sessa ään1lajlS8a, että tyytymättömyys Looarnoau on selvästl tullut 

ilmi. Täällä on Venäjän-Saksan suhtelsta puhuttu slihen tapaan, että s 

nähdä eteneekö Venäjä Saksasta, JOs saa RanSkasta kor'austa (es1m. polltl

sen so~imuksen) mutta Ranska p1tänee · edelleen kl1nnl yhtelsymmärryksestä 

Englannin kanssa, Joten Ranskasta .el nykyisin ole Venäjälle t01velta. 

Baltian IDa 1 tten pol1 tlkasta Tsh1tsher1n ma1n1 tS1, ett" kUnhan nämä maat 

nyt valn ymmärtäisivä.t parastaan e1vätk H antal ltulsl vaarallisten läns1-

valtain, eslm. Englannin johdettaviksl, Jo,ka pyrkll Itäm&-rel1e ykslnval

t1aaksl. Täällä on ikäänkuin llmassa tuntua, että tUlee nyt Englant1 val 

Venäjä saamaan enemmän valkUtusvaltaa kun Ranskan valkutus on vähentynyt. 

Myösk1n Tsh1tsherlnln sanoista käy ilmi, ettei hän hevin vo,l unOhtaa Ve

näjän k1]pa1]ljaa Englant1a, jossa -työväanhallitus- JOkU a1k& sitten kUkls 

tettl1n. Sano.taan, että Venäjän markk1nat ovat valiuttava real1nen taktum1 

sen pollt1kan va1kUtUksen lUj1ttamlseksi Balt1kum1ssa, mutta vaikka onkln 

totta, että Balt1kum kärsii Venäjän markklnaln poissaolosta, ni1n on L1et

tuan ja etenk1n Latv1an talouspo~1t1kka ollut Venäjään nähden sangen varo

va1sta ja pyrk1nyt laaJ entamaan tuotantoaan etupäässä läns1-Europan mark

k1no1ta silmällä p1täen • 
• 

Tshltsherln1n JoustaVUUdesta ja kyvystä olla 1nt~esantt1, jopa na-

kastettavakin, puhuttiin t~lä yleisesti. Hänellä on 1 teltävän hyvä 

mu1st1 ja kyky mukautua nopeasti ja edullisest1 mitä valke mmassak1n tilan

teessa. ·~stapäitten talon- lo~stelialesa suoJ1ssa, Jo1ssa " ~ välliset Ja 

1l1anv1etto annett1in, hän osas1 olla par1n kolmen sadan kuteuvleraan .polt 

top1steenä~ Ja hänen k1eltämAtön 1ntel11gensa lnsä kannatt1 huomattavast1 

mla11aDaa. 011 kOhtalokasta: s11nä kävel1 nyt h11Jaa Ruotsln kun1nka1tten ja 

Venäjän ke1sarien suurten muotokUv1en edessä Rauvosto-Venäjän d1plOmatian 

JOhtaja latv1ala1s8n 1säntäväen ympärö1mänä -- latv1ala1set ~vät Jättäneet 

Tahit8her ~ hetkeks1käin muitten seuraan -- arvostellen mikä muotOkUva oli 

onn1stunut m1~1 el. H1n tarkaste11 vanhan h18tor1a111spn t ~~ mu1takin aar-
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te1ta huoJ.e:\.la Ja llo1sekalsella tyyaytYk8ellä. 

p§Ydäseä hän 011 kOhtellas kunniav1eras. UUSl pääminlsteri Kar-

118 tn.ma.nis p1ti hänelle venäjäks1 seuraavan p1enen puheen: 

Herra KansankOmisSar1~ Lausuessani Teidät Latvian h lli tUksen ja 

omassa nlmessån1 tervet lleeka1 R1ikaan, pyydän saada lausua myös sen vakau 

muksan1, että Te1dän käyntinne Riiassa on lUJ1tt~va jo ennestään hyviä naapu 

r.ussuhteita SSSR:n ja Latv1an tasavallan väl111ä. Minä puolestani olen val

mls panemaan kaikkl voimanl näitten naapuruussuhteitten keh1ttäm1seksi s11-

nä mlelessä, että Te ja Teidän hallitUksenne myös n11n tekevät . Mitä tulee 

sell~l lin polit1s1Ln ja t.loudellisiin kysymyksi1n, jotka vielä ovat mait

temme välillä aVOinna, niin ei ~e oleva valkeata löytää sellalnan ratkaisu, 

joka vol tyydyttää molempia valtlolta . Erikolsella mie11hyvällä PYYdän saa

da mainita toimenp1tees tä , joka hlljakkoLn tehti1n valtloittemme molemmin

puolIseks1 intormG1nniksl. Toivon että tämä toimenp1de jOhtaa taloudellIsten 

suhteitten kehittämlseen edelleen ja edistää ma1ttemme taloudellista kuk01s

tusta. Valittaen sitä, että Teidän täytyy niin plan jättää maamme Ja tolvot 
0/ 

taon Teille terveyttä minä kohtan maljani luovalle työlle ja taloudellisten 

Suhteitten ed1stäm1selle Latvian tasavallan ja SSSR:n välillä.' 

Yle1seksi hämmästykseksi vastasi Tshitsherin selvällä latviankie-

lellä: 

'Minä kiitän Te1tä sydåmmell1sesti, herra Päämlnisteri, minulle 

osotetuista sanoista. Olen syvästi ll1kutettu ystävällisestä vastaan ,tosta 

Ja Jaan Teidän kanssanne vakaumUksen , että on välttämätöntä saada hyvät vä-

11 t molemp 1en naapurimaittan välille . Eläköön Latvlan kansa: u 

Sitten kansankomissari puhui venäjäksi moleulplen kanSOjen histo 

r1allisista s ~ eista ja politisesta lähenemisestä, jolle lat~ialåisen de

leg~tlon äSke inen käynt 1 Koskovaesa on antanut vaUhtia. TShitsher1n tOl~01 . 

et tä työ tähän s untaan on menestyvä ja lausui vakAumUksen että m~lempien 

valtioitten politiset ja taloudel11set suhteet kehittyisivät mitä paraiten. 

IEläköön politinen ystävyys "~ 

Tsh1tsherlnln sanat latviaksi h~rättlvät säteilevää tyydytystä 

Ja 110a latvialaisten kasvo llla ja kansanoma1selta pääm1nlsteriltä pääsI 

hyvätuuI1nen bravohuudahdUS. Ihmetelt1in, m1ten Tshitsherln 011 oppinut 

latviaa -niin paljon" ja 1 usutt iin mon~n' e Is1a arve1uita. Yks1 tiesi että 

hän -- aate11sm1es kun on -- on saksalaisen paronittaren poika Baltian 

ma1sta ja että ollei ä Idiltään oppinut latvian j r~n verran, toinen san i 

että oli Päntätty Venäjän täkål.lähetystössä h~l8n päähänsä, mutta itse 

hän sano i vieressään lstuvalle rouvalle , että olen oP. nut MOSkovassa, jo _ 
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9111ä on niIn aljan lat iala181 • 

Täällä on hUhuttu paljon SIitä, että 011si salaa n ~vote1tu erI

n" elstä tärke1stä kYSymyksIstä, mutta varslnaisia neuvotteluja e1 019 

Tehitsherlnln kanssa täällä kPyty. Puhetta n kyllä ollut hänen kanssaan 

kauppasoplmUkseeta, JOnka molemmat m}.apurimaat haluavat solm1a -- a' ka1 

ehkä välia1.k.a18 n, JotteI aikaa kulUisl liikaa.. Kyös arbltrage . ja "Jlacte 

de non-agr8861on n ovat olleet pUheen aIh ena., mutta kuten hyvln on ym

märrettävissä, eI T8hitsherln halunnut rYhtyä edes valmietelevlln neuvotte

lUihln, koska 011 ollut lilan kauan (noin ~ kk) poissa kotoa el slis ollut 

Moskovan aslain tasalla. KauppasoplmUksesta voi hyvinkin tulla toSI, mutta 

arbitragQsta Ja LatVian sen yhteyteen haluamaata ~paote de non-agresslJL

nuta" ei voi vielä rllltään toivoa, sillä Venäjä.n kanta on se, d"ta l voI 

ptrvarelata Ja kommunistelsta saada käytännössä välltY6tuom1Q~stulmelle 

puolueetonta lautakUntaa • 
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!,e.1.9.t<>,!,iQ.s_ lkQ!Cäamalkäsl8.än• 

Toissa päivänä palasi LatviarL ulkoministeri Meierov 

ulkoma~tkaltaan, JOka on kestänyt lähes viisl viikkoa . Kuten såhkö

sanomat JO 0 at tienneet kertoa on mln. Melerovics matkallaan ollut 

pUheissa ja neuvotteluissa Europan johtavain POlltikkOjen kanssa Lon

toossa, ParIsissa, Berllnissä Roomassa , ienissä, Praagissa, Va rsovas

sa yrn. Seuraavassa P~f~än saada selostaa haastattelua, JOnka min . 

Meierovics eilen täällä antoi Latvian sanomalehtimiehille, joille 

kertol matkastaan ja sen tUl\ kSlsta. 

Etupäässä ko1me tärkeätä ,olitIsta kys~stä 011 vaatinut perso

nallisla neuvotteluja lännessä : Geneven protokolla ja varmuuBsopi _ 

mus, Qaltilaisten valtakuntain sUhde naapureihin ja länsivaltoihin 

ja Latvian suhde Kansaln1iittoon. åitä G neve 

011 min. Meierovics sanonQt -- nlin sitä ei voi pitää lopullisesti 

hauctattuna eikä rnyöskäiID täysin elinVOImaisena . yyskuussa kOkoontu

va Kansainlii~~n täysi-ist1lllnossaan ei tulle tässä asiassa mItään 

Ull ttamaan ja protokollaa edustavat lUkllisat valtakunnat tulevat pa

laamaan asiaan myöhemllin . näln ollan voi sanoa tä än asian ulevan 

lepäämäs aä. Var,uuus sopimus sitä vastoin, sen jälkeen kuin saksa 

viime kesäkuun 16 p:n nootissa vastaa RanSkan noottiin tavalla, j Oka 

antaa hyvi ä L :'.. velta , viittaa t 10ksellisl1n neuvot ~all1 i in. Erl6lan

nin-Ranskan vastaus on Odotettavissa l ähimpinä viikkoina ja s opimUk

sen aikaansaantiin nähden ollaan sangen opti istisia. Ja suurL'unat 

optimistit pit ävät JOka tapaUksessa anglo-ranskalaista allianssia 

:nelke in va~na. opi muksen aikaansaanti on tärkeätä LatvialIekin. 

ei sopimus annakaan yhtä Slluria vakUUksia kuin protOkolla, 

n aikaansaanti epäilemättä olisl hU:Jlnattava askel raUhan var

mentamiseksi. Ehtona Yhteis~närrYkselle ent. l ii ttoutunaltten Ja 
ennen/ 

Saksan välillä on Saks~n tulo mUkaan Kansainlii~~ ,on , mikä Kansain-

liiton istuntokauden alkwqt' S~fsk ssa ei lyhyen ajan VUOksi ennä- "' 

t ä tapahtua , rml t t a mlkä el ID' öskään kovln kauan t ule antamaan Odot

taa 1tseään . 
maitten 

Mltä t ulae baltllaistan ... ,,,* .. s)1hteeseen :1aap'..l :- :, lhln ja 

läns17~ltQ ihln, 11n LatvIan ja Viron pyrkl myksiä SUhteitten kehit

tämiseks1 ·ähän suuntaan valkeuttaa suurestl Liettuan-Puolan yhä 

ratkaisematon konfliktl. Mutta tämän kysymyksen ratka1sun painop1ste 

on etsittävä. X&lkkIan maltten JObtavat pOlitiko~ olivat polkkeukset

ta toivoneet hyvien Tällen aIkaanaaantta malnittujan konniktlssa 0-
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~eierovics ulkomaamatkas taan. - ------- - -- - - -
Toissa päivänä palasi Latvlan ulkomlnister1 ~elerov 

u1komaa2atkaltaan, jOka on kes tänyt lähes vi1si vl1kkoa . Kuten sähkö

sanomat jo ovat tlenne t kertoa n min. Melerov1cs matkallaan ollut 

pUhelssa ja neuvottelulssa Europan johtaval n POllt i kkOjen kanssa Lon

toossa, ParIs1ssa. Barllnls sä Roomassa , WIenissä , Praagissa , Varsovas

sa ym. Seuraavassa Pyydän saada selostaa haas tattelua, JOnka min. 

Kelerovics ellen täällä antoi latvian sanomalehtlmiehl11e , joille 

kertoI matkastaan ja sen tulOksista . 

Etupäässä kolme tärkeätä )011t1sta kys~stä oli vaatlnut perso

nall1s1a neuvotteluja lännessä: Geneven protOkolla ja varmuussop1 _ 

mus, baltl1alsten valtakunta1n sUhde naapur elhln ja länsivaltoihin 

ja Latvlan suhde KansaIn11ittoon. itä Geneven pro:v~v.ll" .. _n : ul e8 ,-

011 mln. Meierovlcs sanonut -- nl1n si tä el voi pitää lopullisesti 

haudattuna eikä myÖSkään täysin e11nv01maisena. yyskuussa kOkoontu

va Kansa1n.l11t~n täysi-1stunnossaan e1 tulle tässä aslassa mltään 

muuttama~ ja protOkollaa edustavat lUkuisat valtakunnat tulevat pa

laamaan as1aan myöhemt in. Uä l n ollen voi eanoa t åillän as1an olevan 
• 

lepäämässä. Varmuussop i mus s1tä vast01n , sen jä1keen kuln saksa 

vi1me kesäkuun 16 p:n nooti s sa vastaa Ranskan noottiin tavalla , joka 

antaa hyvi ä t ~ ~ve1ta, vlittaa tuloksellls l ln neuvottel u1h i!l . Er~lan

nin-Ranskan vastaus on odotettavlssa lählmplnä viikkolna ja sopimUk

sen aikaansaantiin nähden ollaan sangen optl lstisia . Ja suuri&mat 

optlmlstit pitävät JOka tapaUkses sa anglo-ranskalaista allianssia 

melke1n varmana . Sopi muksen aikaansaanti on tärkeätä Latvia.llekln. 

Ja va l kka el sop1mus annakaan yhtä s luria vakUUksia kui n pr otOkolla, 

nlin sen al kaansaant i epäil emättä oli s i huomatta va aSkel raUha n var

mentami s eksi. Eb tona ynt ei symmär ryks el l s snt. l iit tout ungl tt en ~a 
ennen / 

Saksan väli l l ä on Saksan tulo mUkaan KånSain.l11 ::oon, mikä Kansa1n-

li 1ton 1stuntokauden alkuai STj3kuussa e1 l ;Yllyen a j an VUOksi ennä

tä tapahtua, mu t t a mlkä ei myöskään ko~auan tule antamaan odot

taa itseään . 
maitten 

. itä tulee baltilaisten .",I"RI sPhteeseen naap~r~ 1hln j a 

läns 1 7~l toihln , nl1n Latvian ja Viron Pyrk1~s1ä sUh te1tten keh1t

t äm1seksi tähän suuntaan va1keuttaa suurest1 Liettuan-Puolan yhä 

ratkaisematon konfl1kt1 . KUtta tämän kySymykSen ratkai sun pa1nop1ste 

on etsI t t ävä . Kaikk1en ma1\ten j ohtavat politikot ol ivat poikkeukset

ta t o1voneet hYvIen ~len alkaaDIeantla ma1n1ttuj en konfl i kt1ssa 0-
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levaln maitten välillä. Latvi an POlitikkaa , lähestyä Ll et t ~a ,oli 

pi etty yleensä luonnolli sena . Sl1hteltten yllä kehlttyvää. konsol1-

d01ntia balt1laIsten ja muitten ~l~ten välillä 01 suur val tain puo

leltak1n pidetty lotavana . Mln . Me1arovlcs oli huomauttanut , ette i 

hän Slllnkaan ollllt o)'tanut tehtäväkseen Liettuan-Puolan konf l1ktin 

ratkaisua, kuten eräältä taholta l i enee ilmot ettu , m~::. )l~ lisännyt, 

a: ·. ~. joS hänen p1.loleensa käännyt t ä.isUn tällaisessa tarkotUksessa ,niin 

hän luonnollisesti ei tulisi kIeltäytymään. 

latvIan suh teesta KansaInllittoon ja Kansainliiton neuvoston 

suhteesta petitIoon agrariasiolssa, JOISsa Latvian saksalaiset pa

ronlt vat kääntyneet KansaInliiton puoleen , Oli in . ~eierovlcs sa

nonut, että vllmeksi :nainlttu petltlokysymys un elä aivan selvit

täoättä, koska petition tekstiä ei ole Vi3lä vIrallises ti Jätetty neu

voston jäsenille. Kansainliiton slhteristö odottaa n1mI ttäin vielä 

Latvian hallitUksen vastausta jättääkseen mOlemmat asiakirjat yht

aikaa Kansainll1 ton neuvoston jäsenille. ...,_ . ten Kansainliiton neu

voston Jäsenten keskuudessa , jOita haastateltu ol i tavannut -- nimit

tä.in Englannin, RanSkan, Italian , Belgian ja Ts.ekkoslovakian ulkO

min1sterit -- oli ollut sellaisia , jotka ymmärtävät täy elleen LatVi

an kannan ja liittyvät si ihen, kun sitä vastoin toiselta puolen ei 

vielä oltu t ahdottu lausua 10p'1111s ta kantaa asiassa . JoiSSakin pai -

koi ssa oli ollut havai t tavi ssa VihjaUkSi a , että Latvian heikko kOhta 

a siassa on Si inä, että latvi alai set ovat sanoutuneet irti korvausperi

aatteesta . 

Matkansa käytännöllis istä tul Oksista (li min . Meierovics ans1n 

selostanut t ulOks i a Kovno ssa, j ossa hän oli mat kansa länt een alkanut . 

Kun haastattel u ei tuo mi tään uutta Siihen , itä Mi ni s t eriölle minul

l a oli kunnia kertoa rapor t 1ssani No 127 Liettuasta ( Kaunas 3/7-1925), 

niin en enää SIihen kohtaan pysähdy. 

Berlinissä oli min. KeIerovics Japan in lähe t t i lään ( K. Honaa ) 

kanssa allekirjottanut 4/7 Latvian-Japanin kauppasopimUksen. Yainit-

takoon muista kauppasoplmUksista, että hän 7/7 al18kirjot t i latvIan-

Bel&lan kauppasoplmUlcSen Brysselissä ( ulkomln . Vanderwelc1M kanssa ) 

Ja Latvlan-Itallan kauppasopimUksen Roomassa 25/7 KU BSOllnln kanssa. 

!ta1lppaSop1l1lUkset OTa~ tr: -.r. :=;u091 tuImm'lUSperIaatt~_l.la . Italian kans

sa tehclylle soplm\lltSelle OIl a.naeUala. lWten ~t.ataltu oJJ. lWOau~

t.aJw~. _ laU-.vaa poU~lat.a ... ~U.Y.;i. Jwau !;aJ.1& ~ltää WliJ.

Iilla Sopu.uu1a villemmän t&loWlaU1a.u., Ja&1A POllU81D& vat.i.vvVMO])!.ak-

81na. T01veet It&liaa u.aasa elyit enUn Olleet 8t1urla t autta kUn 80p1-



:"'lUS kuitenk1n allekirjotett l1n , huolimatta ~1elä järj estä.; ättö unä 
agrarlas l01sta Ita11an alamaisten kanssa , nl1n tod1staa se, että Ita-

11a tarl~0 1 uus1a trad1t10nell1n ystävyyssUhteensa Latv 1aan. 

Berllnlasä Saksan hall1tUksen kanssa tapahtunelssa neuvottelu1s

sa 011 kä.s1 telty sotavah1nkoJen korvausta, vleraannettujen maat11a1n 

kor vausta ja kauppala1valn takalS1nl1JOvutusta.\S~ll1n. e1-

erovics myöntää , ette1vät neuvottelut JOhtaneetlsuotuis11n tUlokslin 

koska kosketellut kysymykset ov~t sangen vaikelta . Jonkun verran 

mäksl päästi1n Ber linlssåkin , sillä yhte1nen pOhja neuvottelu1l1e l ÖY

~ett lln . Muita kosketeltuja ja toista iseksl vielä avoimiksi jä.äneitä 

kysymykSiä ovat Latvian-Saksan kauppasoplmus, jota suunnltellaan suo

situlmmuus perlaatteelle, ja arbltragesopl mus. 

Lontoossa ml n . Melerovlcsln slellä ollessa vakautett l1n Latvi

an velka Englannllle, jOka ens1n vaati yli 2 miljonaa puntaa sotavä

en varustamlsesta aseilla ym, mutta on summa vähitellen saatu tingi

tyksl 950.000 ~untaan. Kuluneelta ajalta el lasketa enslnkään korkoa 

mutta tulevllta 30 VUOdelta , jonka ajan kUJuess a lalna on maksettava , 

5 0/0. 
LopUkSl 011 haastateltu kertonut ylelslstä matkahavalnnolstaan 

ja malnlnnut missä maassa hp.n 011 hallitUks en vie aaN, J'ls " el .( Kov

nossa, Var<: ",PPp , Praaglssa ja Roomassa hallitUksen vleraar.a ). 

Käytän tilalsuutta mainltakseni tassä Yhteydessä, että jotkut po

litiset puolueet ja ryhmät ovat käyttäneet agltatorlsessa tarkotUk-

8&SSa hyväkseen m1n. Ke terovicsln matkaa. B11npä 01kelstolatviala1nen 

-Latvljae Saris" rummutt1 lUkljoilleen suurista vastaanotoista ja pä1-

vällls1stä, Joita mln. Keierovlr.Q ulkomailla antoi U latvlalalsen ve

rOnmaksajan kUstannUksella-. Myöskln uSoz1al~emokrats" on vaat1nut sel

Titystä matkan tarkotUksesta, vaikka ulkoasialnval1okunnan pUheenjOhta

ja on lehden tolmltUksen jäsen ja tletää s11s paremmln kUin muut aslan. 

Valheellinen hUhU, että m1n. Melerovics olisi mUka Berllnissä alleklr

Jottanut sopimUksen, jossa lupaa Latvian saksalaisille autonomisia kul

turlolkaUks1a Illan paljon ym, herä.tt1 aikanaan täällä hä11nää, mutta 

asettu1 het1, kun aslan oikea lalta alkol selvetä, ettei nlm. mln. Kel

erov1cs ollutkaan Berlinlsså Baksan kanssa soplmusta alleklrJottanut. 
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K. Herra K 1 n 1 s t e r 1, 

Raportt1 1:0 98 Latv1asta 

jossa: 

R11an näyt t e1y-messuista 

lähetetään tämän mUk:ana (5 lcpl. ) 

I --' 

Vastaanottuaa, Herra lUn1 ster1, vakuut us m1-

tä syv1mmä.stä kunn101tUk:sestan1 

Ulkoasiainministeri I d m a n, 

HelSinki. 



RaporttI 1 :0 98 Latylasta. 
Rlga, 14/9 1925. 

Rllan näyt tell-mess J en 

tulokslsta olen nyt aanut tllastoa, minkä JOhäos-

ta Pyydän saada palata as l aan. 
I 

Kess.utolml sto 11mottaa nyt eri Talt.1o.1ttan .1a ulkOlalsten fl r -

moJan osanoton 1925 vuoden näytteIy- as sulhln sauraavanla1seksl: 

Valt10 

Latvla 
S8.ksa 
Puola 
Tshekkoslovakkla 
Ranska 
Eng1antl 
Ruotsi 
ItäTalta 
Viro 
Amerlkka 
Suoml 
Tanska 
Sve1ts1 
Belgia 
Italla 
Venäj ä 
Unkarl 
Llet t ua 

Plnta-ala m2 

12209 
1850 

19 
235 
181 
679 
600 
48 

189 
174 
225 
527 
381 
13 

165 
632 
10 

2 

To imlnlm. l Ukumäär ä 

422 
1}8 

2 
12 
II 
2} 

4~ 
4 

10 

i.l 
47 

} 
4 

34 
2 
1 

807 

Tähän t1lastoon on suhtauduttava varova1suuäella , s1llä a i naki n 

mitä su&mala1s11n flrma1hin tulee on luku 27 pal jOn suurempi todellista, 

s111ä 17 suomalaista flrmaa ta1 n11den tuotteita 011 edustet tuna . LUku 27 

on ykSlnkertaisesti otettu messuIuettelosta, jossa f1rmamme kal erehdyk

SBstä olivat painetut kahteen kertaan, mutta nähtäväst1 hätälsestl t11as

toa t ehtäessä ~tatti1n uselmmat flrmat luettelosta sam01n kahteen kertaan. 

Olen tQ~saaltak1n kUu~t epälltävän numeroJen tOdenparä,lsyyttä. Hollann1s

ta ja Danzlgista pälnvast~ln sanotaan 01 een parin flrman mUkana. UlkolaIs

ten fIrmojen lukU e1 ollut missään tapaUksessa enemmän kuln 375, elSsa ta

paUksessa se olisl kasvanut 10:11ä viimevuotisesta lukumäärästä. Ulkola1s

ten f1rmojen käyttämä ala 011 vl1me vu~tIsesta vähentynyt noln 

metriä. lUtä tulLae Latvlan flrmaJ.llln oJ.1 niitä 1924 ollut 260, lu-

k'Umäärä sen mUkaan ollsl kasvanut 162, mikä voi olla mahdolllsta, Sillä 

Latvlan flrmojen tapana on kun saavat tehtaansa tai ~Ikkeensä pystyyn tul

la messuil.le -näyttämään ltseensä-. Tulokkaat ~vat 811s etupäässä uusla 

t~ln1miä. TOdennäkö1sest1 tulae Latvlan t~nImlan lUku ensI messu1~

l:1n kasvamaan ul!kaaaaIa1sten Jäädessä entlse:u.en. Olen täni vuonna Suomen 

I18ssuosast.b paIkall1san& tQJ.mlts1Jana tullut käytännössä huomaamaan useita 

lIl1elsntiint01s1a se~Ja. XOet.tasssani saa4a DåyttelY-lII8SSUllla Suomen 

tuotantoa malldoll1l111111Ul l8llT&8t1 eduet.tUk81 Ja 8ell 9duetaJ 1a luku18asl1 

-.ua.an-, aaatoill parma lIerk1lle, ett' &1a8S& luOll&la18t&n tuo.tte1t;.J1 .elta-
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taJain lUkU on yh- kaSTanut, mutta Jotkut kieltäytylvät tulemaata -mukaan

peläten kul.uJa (Ja sanoen -lzstaden- (Näyttely) yhtlön kannattavan tarpeen 

kyVln muutenkin Ja Jakavan lähes 60 % 0.81nk~}. SUomen KeSSujen tuotanto

amme kohtaan o.8ottamasta suuresta harrastuksesta tuli o.sanotto, kuitenkin 

tänä vuonna hyvln hal.vaksi, mikä herättl suam. oeanottajissa tyytyvälsyyttä 

Ja tolvottavastl halua ottaa ensl vuonnakln osaa. Kuulin ~ös osanottajaln 

yleensä (91 ainoastaan Suomalalsten) harkitsevan osanoton hyötlylllsyyttä 

sllnä m1elessi, että jOhtaak~ o.sanotto kauppQ1hln ja malnltsevan, että kun 

Ri1an messulllB Izstad9 O/Y pyrkli ansa1tsemistarkutuksessa antamaan ltan

san,1Uhlan letman, nlin o.sano..tto.. ltannattaa -palkan päällä- etupäässä se1lal-

81119, jotka myyvät messupaikalla yle1sölle vähittä1n r1hkamaa. Ja etenk1n 

sukIaata, makels1a, hajuvesiä, vlrvotusjuomla jne. tai halpoja taloUSkaluja. 
"'"1~ 

HUOkeat maanvtlJ elyskoneet voi vattsellalsen yleisön JOUkosta löytää ostajan. 

Kuutamat suuret f1rmat ovat suorastaan paheksuneet tä~ista järjestelyä, 

mutta tulleet rekLamltarkotUksessa kuitenkln -mUkaanI. Izstade O/Y el kul

tenkaan tahdo :LUopua -markk1nayl!e1sön- antamista tUlo.illlta, ja eräältä kan

nalta alnakln vo..1 sl tä plloaustaaJcln, koska se vo 1 lavlt tää taloudellls ta 

9dlstysmieltä suureen y]e1söön ja kansaan. Kulstan miten talvella 1924 n .s. 

messUkonferenssissa Latvian ja Puolan edustajain mielipiteet olivat aivan 

vastakkaiset juuri slinä asiassa minkälaista yleisöä on koetettava saada 

messuille. Puola kannatti nlm. vain tOdella osto.ilsta intresso.iltua ylelsöä 

ja sanoi nimenomaan että kalki lta mullta ollsi pääsy kiellettävä, toisln sa

noen rajatuttava lilkemiehlin. 

Kutta näyttää Silt ä , että mlelenkiinto näyttelymessuja kOhtaan 

alkaa helketä. Izstade e1 enää ilmota paljonko kaUppoja tai mistä summasta 
\ 

niitä on tehty , vaan tyytyy sanomaan; 8Huollmatta epäedulliateta taloudelli

sista olosuhteista olivat liiketolmet messuilla aivan tyydyttävät. Suurimmat 

kosketus toimet tehtlln maanvl1jelYs- ja my1lYkonelden, Lmukaasu- ym. mootto

rien, täydellisten myl1ylaltosten, puun ja metallin j~lostuskonelden, huone

kalujen, tekstlldn, automobil1en, granittitölden jne. alalla l • Sltäpaitsi 

väheni messullla käyneen suuren yleisön lUkU '5.000 hengellä. (tänä vuonna 

140.000 kävijää). hu~matta siitä, että messureklaamla ~ tehty alnakin 

saman verran kuln edellislnä vuosina. Ilainit t ako.on että Llettuasta ovl mes

sul1la noln 5.000 henkeä (etupäässä ekskursantteja). 

V&l.1Cka RUan liikkelden luku on nyt no.iln '0 % suurempl kuln en

nen IDtaa, Jolloln Rilan asUkasluku 011 2,o.000 s uurempi kuln nyt ('20.000), 

Jo.ten tarjonta 1~ I18SSUJaJ[U on nyt tarpeen laajaa Ja IIlOlllpuo11sta, nUJI 

mielestiDJ., kUn l'larklt'een asloit.a, Jatka ovat puolesta tal nustaan, 011s1 

osanot toa lI88su1h1n t.äällä vlelä kannatettava, kOSka se ainakU on tuot te tt

telllJ&8 tunnetUkSi tek_istä, .utta uselssa tapaukslssa (etenkln llYTin agentin 



• 

,. 
väl1 tyksellä) myös kau 1 aamista edellYttäen. että myönnytään !yhytal-

kalseen l.UottOOll (Tl't. lUrJ eenl 192. Josta tässä Jäl~ennös mUlaUla) Jota eeim 

saksan. Ruotsin, Tanskan. Tshekkoslovakian ym. maiden firmat käyttävät tääl

lä aivan yle1sesti llman valtl01t:ensa välitystä (vlentilUott~ JOka esim. 

Ruotsilta taitaa Jäädä käyttämättä). 

Kessujen luonne oli tänä vuonna ylivoimaisestl maanviljelyksen. 

etenkin plenviljelyksen kYSynnän tYYdyttämlstä, vaikkak1n Jotkut muut osas-

'ot. kuten autamabillt aIivat kovasti 

/ 
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Vastaanottakaa, Herra ll1nisterl, vakuutus 

mitä SYv.1mmästä kunnio1tUkSestan1 

l~!~ , 
It. Horra ~~i7 /" 

Ulkoasia1nminister1 I d m a n, 

H • 1 s i n k 1. 



Riga, 9/10 1925 . 

Raportti B:o 99 tatyl!fta . 

JduskuntavaaUt 
Latvlassa sucrltettllA t .k. } ja 4 p:nä ent1stä rau-

hal.l.1semmin ja ilman erlkolsempLa hälrlöltä (s111ä m.m. Oli väkljuomain 

myynti ja tarjoilu malnlttulna pälvlnä kokonaan klell.etty, m1nltä Latvlan 

kleltoJ..aklk1n 01181 kieltänyt kokonaan lauantaina lC.lo 12 pä.1 vällä astl) . 

Tänä vuonna ovat vaallvalmlstUkset olleet myös entlstä hlljalsempla Ja eh

dOkkaat matlCustelleet vaaUp llrelssään vähemmän kuln ennen. Samaan suuntaan 

o 1lmelsestl ulkonalnen "vaallkalastus" reklamien Ja kalkellalsten ilmotus

ten avulla käynyt. ~~-nal1.a sanoen, vaallkllhko, on jonlCunvarran asettunut . 

to~lstaen että yle1nen mleI1ptde valltaljol11a on akllntumaan päln ja ul

kona1sen vaall toim1nnan va1kutus kansaan vähenemässä • . 
Tätä todistavat myös vaal1tul:akset, sillä huolimatta 

taklCalslssa pllrelS&i hUhuttlln ml.llOJln vasemm1ston mll101n olkelston voH- ' 

toa, ei puolueitten vo.1masUhtelssa uudessa eduskunnassa tule tapahtumaan 

sanottav1a muutOksia. Tämä jontuu tletenk1n Q,Saksl slitä, ette1 poUtlsessA 

elämässä ole. noussut niin suurla Ja "mul.llstavia" kysymyksiä, että ne o~

aivat volneet muutOksia alkaanaaada, sillä puulueet ovat visustl väit tä

neet sellais1a kysymykslä (kuten vleraannetun maan korvaus) jotka v lsivat 

vähentää äänestäjäin kannatusta. 

AIl mpana pyydän saada juJ.ll.ista vaal1tul.a.lcoet t.k. ,-4 pälväItä 

rinnastaa ne VUMen ].922 tulOkslin. 

Vå.he lstökansalI1suudet: 
(Ä&rlamälnen olkelsto) ])922 1925 

1- SakfI:aJ:a1set 6 4 
2. Venärii1ut (Bo.tsnago,v) 1 1 

• (Koretskl ) 1 0 
Vanbausko1set ( v8näl. ) 1 2 
01lteauskoliSet ( • ) 0 2 

}. "Ml sroahe· (J uutal . ) 2 1 
Agudas I s roel!, ( Juutal.. ) 2 2 
Zelre Zl on • 1 1 

4 . Puolalalset 1 2 

15 15 
Latvla1alnen oikelato Ja 
talonpolka18l1ltto: 

~atillis-kansalllsmiell set 4 2 
lalonoaJ.ltaJat 0 2 
Eansallln8Q ttalonpoikall)l1it to 0 1 
Kansalllnen k.lkUS (Berg) 4 } 
Håvitetyt alueet (Gal ~it) 0 ~ 
Talonpoikal1l11tto (Ulmanil ) 17 16 
OUeti1alli.et (Bladneeks) 0 ~ 

25 28 



KeskUsta: 

Demokr. eentruml 
Uus t HaUia et (aonac) 
Latvial.katolila1set 
tatgalen k18rikallt 

" d8moJtratlt 
II talonpojat 
.. kansanpuolue 

tyi)puolue 
Kat ol11alset (KUblltSkl) 

Vasemmisto: 

Vase~stn~~slalld9mok . 

01kelsto-" . ' 
Juutal.Bund 

Yht. 

1922 

6 
} 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
o 

22 

;2 
5 
1 

}8 

100 

1925 

5 
; 
1 
4 
2 
2 
o 
2 
1 

20 

}2 
4 
1 

;7 

100 

2. 

"Latvlalalsen 01kelston- plenl voitto on oikeastaan vain näennäinen, 

sillä vaikeata on vetää rajoJa nä1n monan p1enen puolueen kesken, jotka 

itsekin ovat er1mielisiä siltä m\hln ryhmään kuuluvat. Blodneckln uuetl

lalliset voisi laskea myös keskUstaan, jO~l~in keskustan j a latvlal.ol

kelston (ja talonpoikalslllton) volmasUhde jälsi m8~e in entlselleen. 

Mikä yllåolevassa luettelossa eniten herättää huomlota , on se, että 

Latvlassa on nlin paljon pikkupuolueita, et nkin vaalien aikana, jotka 

pu~ueet sitten eduskunnan tOlmiajan kul uessa jossakin määrässä sulautuvat 

yhteen. Ylläo19va luettelo. osottaa, että npuolueitten· lUkU uudessa eduskun

nassa tulee olemaan ent istä suurempi ja halllt san muo~ostaminen näin ol

len entistä vaikeampaa. 

Osanotto vaaleihin on nyt vähentynyt, 85 % ääni01keutetuista, ol

tuaan 1922 kokonaista 96 0/0. 
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ka 
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Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainm1n1steri, va
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Ulkoas1ainmin1ster1 I d m a n 

Hels1nk1 



Rlga, }O/II .192~. 

Raporttl 1:0 100 LatTia.ta. 

falon'koa1.'lon Venälän matka. 

Latv1assa on v1lae vuoslna oltu er1 mleltä nilh1n mahdolllsuuk

sUn nähden, voldaankO Latv1an ja Venäjän väl1llä päästä vllkkymplln 

ltaupall1s11n SUhUihin val el. neensä on Latvian talouspollt1ltk& Venä.

jään nähden ollut sangen varoval.sta, elleä nll tä. suur la tehtaita, jotka 

Rilassa y.m. Latvlassa työskentel1vät Venäjän markklnolta varten ennen so

taa, ole pantu sodan jä.lkeen käyntl1n Venäjän vaan läns1malC1en markk1nolt

ten vuoksl ja s1ttenkln valn plenl osa tehta1sta. Bäyttää Slltä, että vll

aa vuoslen kuluessa nl1tten 111kemlasten lJkUmäärä, jotka epällevät mah

dollisuUksla Venäjän mar1C1Clnol11a, on kasvanut ylivo.1ma.lseks1, joten Venä

Jän taloussUhteiden lntol1lja1n W lUkumäärä on suplstunut hyvin pleneksl. 

Konl tunnettu Latv1an 11ikemies on kokemUksesta vuosien kUluessa tarkis

tanut J:antaansa ja muuttunut yhä pessim1st1semmäJcs 1. 

KUn LatVlankln taloU48ll1nen asema yleensä vaatls1 paraamusta Ja 

kUn Venäjä kaikesta huollmatta on LatV1alle taloudelllsestlkln hyvln tär

keä, nlln on v11me-kUUkauslna. jäIlleen pohdittu kysymystä eikÖ- Venäjän 

kanssa val1sl .jGta.kln tehdä" La.tvlan talQudellisen aseman hellI!otta.m1seksl. 

Oaaksl tästä syystä ~a.ksl senvuoksl, että tahdottlln karvata Latvlan po

lllt1kkOjen matkaa länslmalhln, ' .e.l talaUSkam1sslon lähettäminen Venäjäll!e 

vllme kesänä yhä enemmän kannatusta, mutta ullkom1nlsterl llelerQ;vlcs valna:-

Jan ä.k1rIL1nen kuo.lema y.m. syyt ly1C1Cäslvät komiss1on ~ matkan 1olca

kUun :ra.ppupuOllella, niin että se vasta t.k. alussa paJ!asl Venäjältä o.J!.tu

aan matkalla nQlin 2 v11kkaa. 

KysYlll7kSessä a.Eevan talaU8kCUlllsslan jontajana t<ll1m1 Latvlan Pan

kIn haIlllnnon pUheenjo.htaja, aut. tlro.anss1m1nlsterl Ja ylelststl tunnettu 

la]ausmles RingoldS Ka.ln1ngs, jOka on alkalsemmin suureLla menestykse1lå 

tQltmlnut Venäjäl1ä ja näin ollen t unt •• erlttäln hyvin aaaeUhteet entl

seUä. Venäjällä. Kalnlngs on yhä vlelälcin n.s. venälälsen tal.'OuSs annan 

kalkkeln huoaattavimp1a kannattajla. Noin parl vuQltta sltten kävl hän Kos

kovassa tarD.tUkselJ.a j ärj estää. Latvlan Ja Venäj än pa.nk1Clen vU1slä asla.l ta 

Tänään 0111. ainulla tllalsuus pUhutelIa JOhtaja KalJnlngsla, JOka 

matkasta kerto.1 m.m. seuraavaa:: Osanottajaln llllru oli ]6, ja1sta 6 edus

kUnnasta eri puolUelsta, 4 ministeriöistä (3 t1na.nssl- Ja nulkam1nlste

rlöstä) Ja loput 6 111ke- ja teollisuuslaitosten edust~ji&. Ohjelmasta 011 

neuvoteltu Jo etUkätean ja k8.ytl1n samalla matulle. ~ÖI Pietarill& aan

Jälkeen lmln JIOuovan nällt.ä.vyy'kslln Ja t.aIolUlasiolhln oll per8llClytty. 

MoskOV&88a 011 koa1 •• 10!le 88it . atty lIuat talo tahtaista Ja kaUppal11nals-



2. 

tä Ja pyydetty ~0~.s1ata vaR&&st1 valitsemaan ne, j~sSa, ha~uaa ~äydä. 

MUuten 011 ka.1IS10. o~ettu vastaan sangen ystäv~sestl Ja s1tä o~l 

suos1ttu ~o~o Ko.a~ov&8sa o~on a1kana. Kom1ss10l.la e1 ollut valtuUksla, 

Joten mat~a 011 puhtaas t1 1nromat1omat~an luontelnen,. 

Komisslon matka 011 ollut sen jäsenllle ml.le~11ntolnen,mutta sanoma

lehtlen ~ertomat tllaUkset,jolta 011s1 tehty Yhteensä 6 - 7 ml1Jonasta kul

tarup~sta,e1vät p1dä pa1kka&nsa.Joht.Kalnlngs sanol,että kalkkl ne tl1aUke 

jotka Venäjä v01s1 Latvlassa t6~~ä lählmmässä tulevalsuudessa laskettuna 1 

p:stä 10kak.(jol.loln talousvuos1 Venäjällä lasketaan a~vaksl ) nousls .vat 

maln. 6-7 milj .k.rupl&an,mih1n summaan JO on ~askettu ne plenemmät paperl

ym tllaukset, Jolta venäJä JO jOkU a1ka sltten tekl.Mutta Venäjä el tee näl

tä t1laUkSla 1lman muuta.valkkapa se huoma1s1 ne Latv1asta tilattuna edul-

11semmlksl ku1n muualta,vaan tekee t11auslupaut s1a ehdol~a, että Latvla puc

lestaan suostulsl polstamaan tullln ~ärke1mm1ltä Sella1S11taftavarol~ta, 

joita venätä tuottaa,kuten vlljat,.ehUkakU ,leseet,suola ja tanerl.Sltä 

palts1 tahtoo Venäjä - ~ Latvlan uusi tul11tarltt1 astuu volmaan - saada 

venälälsen tupakan, vlln1t klvennälsvedet,kulvatut hedelmät ja kondltorla-
Q 

tavarat tullatulksl mlnlmltarlttin mUkaan. JOht. Kalnlngs san01 oman m.1e-

11plteensä ~allistuvan slihen suuntaan, että parempi on olla ottamatta vas

taan k.O. tl1aUksia kuln suostua kalkki1n Koskovassa tehtyihln tolvomUksl1n. 

Jos venäjä nälstä toivomUks1staan tlnkl1 huomattavan Paljon, vol asla jo 

muuttua Latvia~l •• d~lseks1. Sellals1na tavarolna,j01ta Venäjä tarvltsee, 

011 malnittu etupäässä maanvl~j .~oneet kuten s8parator1t,perunannostokoneet , 

putmakoneet sekä veslturbinit ,rautatie-ja raitlotievaunut,er11.vo~oneet 

etupäässä maanv1ljelYstä varten,nahka-ja vl11atavarat,kankaat,trlkootavarat 

Komlssl0 011 huomannut Venäjän pyrklvän normallsUhteih1n LatVian kanBS~ t~· 
lousasioissa. Latln koteraus Venäjän pörs8e18~ä 011 otettu kysymyksen a1Z ~ 

se~s1. L1baun-Romnyn radab. suor&sta 11ikenteestä 011 ollut myös pUh.,mutta 

tOdettu VllDan. kysymyksen olevan 91118 esteenä. JOht. Ka.ln1ngs sanol Venäjän 

talouselämän elpyneen vllme vuos1na huomattava~t paljon. 011 todennut 

tä slellä vallltsee tavaraln puute Ja että hlnnat ovat paljon korkeammat 

La~vl .. sa. - MUuten malnitaan, että venäjän talOUSjärjestelmä on nykyään 

JO valtl0.0Ilall.tlnen eikä ~ommun1stlnen. Rahasystem1 slel~ä on kap1ta11s

tinen.KanU .uur ..... t yrltykset. ovat valtion ja autonomisla sekä k11pa11e

vat keskenåin kUt.en Yksltylset 111kkeet.f.yövåenkyBymys e1 ole v1eli paha.t.l 

kårjlstynyt,va1kka palkat. ovat. alhal.et ja eliai ~all1sta ja työväklon y
leensä huonomma.sa ...... 1& kuin Latvl ..... 

[l. 
I/lo{, o. 
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Rlga , 30/ X1 1925. 

t l OUSko1l18Slo matka. 

LAtvia ssa on viia vuoslna oltu eri le l tä niihin do1l1su~ 

slin nähden , voidaankO Latvlan Ja Venäjän vällllä päästä vilkk piin 

kaupall1s11n suht 1h1.n va1 el . nesIlB ä on La\Vlan tal uspol1Uklta. V nä

Jä.än nähden ollut sangen varoyaUta, eikä ni1\ ä. suur1a t hta1\a , J0\u' 

Ri1assa y.m. Latv1assa t yöskdnte11vät Venäjän markki no1ta var t en ennen so

taa, 01. pant u sod n Jälkeen käynt i1n V näJän vaan länsima1den markk1n01t

ten TUoksl Ja slttenk1n va1n pl ni osa t eht ais t a • • äyttä.ä s i l t ä, .ttä vll

a vuosien kUluessa nll t ten lilkemiesten 1Jkumäärä , Jot ka epäilevå mah

do 11leuUlcs la VenäJ än markk lno 111a, on kasvanu t y11 vo 1mal seksl, J otan Venä-

Jän talou.sUhte1d~n lnto11iJaln· l Ukumäärä on suplstunut hyvin pIeneksI . 
" 

Konl t unnettu Lat vl an lllk les on kOke Uksesta vuosIen kUl uessa t arkls

tanut Jantaansa Jauutt unut ynä pes s1mi s t lsammåks1 . 

K'Un Latvlanlt1n talowl.~l1nen as Jaa yleeIlBä. vaatis 1 paruausta Ja 

kUn Venäj ä kaikesta huol Imatta on LatvialIe taloude1l1s stlkln nyvln tär

keä , nlln on vUlle lruUkaus lna Jälleen pQhd1ttu kysyt%ij'stä eikö Ven" än 

kaIlBsa voIs1 -Jotakln tehdä - LatvIan taloudellIs n aseman hel pot tam1sekl 1. 

OsaksI te.sU. syystä osaks1 a nvuoksl. tti tatulot tl1n korvat a LatvIan po-

11t1kkOJen matkaa länsima1h1n , s 1 talOUSkOmissIon lähettäminen Venäjälle 

vll kesänä yhä enemmän kannatust a , mut ta Ulkomlnister l KeI erovlcs va1naT 

Jan äklllinen kuolema y •• sm lynäs l vät lcoml. s1on ~ matkan l Oka

kUun loppupuolel le , ni ln että se vasta t. k. alus sa palaSi Venäjältä ol tu

aan matkalla no1n 2 vi lkkoa . 

IYs~klea8ä olevan ta~oD8ko.1s s1on j ohtaJana t oimi Latvlan Pan

k1n hall.innon puheenJohtaja , ent. t lnanss l m.1.nl Uer i Ja yle18t .u t wmeUu 

lalGUaJl1.e. Il1D1O~c18 bln1DCs, JOka on a1kalsellm.1.n sUUN lla unestykl!l811ä 

to1a1nut Venäjälli Ja nä.ln ollen t unt .. erittäin hyV1n OlosUhte.t ent1-

I.lli V.näJä1ll. I&lnlnga on yhä. vle1ä..t1n n.'. venälä1sen talou.suuanan 

la1.t.teln huoaattavlmpla kannattajia • • oin parl vuotta s ltten kä~1 hän MOs

~vassa 'arla111bella Jirje.tii Latvian Ja Venä.Jän P8llkk1en Tll.1s1ä as i oita 

tlDiän 011 mtnulla tllal suus p~ut.lla Johtaja X&lnlQ1Sla , J~ka 

matka. t a kertoi • •• • seuraavaa: OsanottaJaln l UkU oli 16, j ol. ta 6 edua

kUnnast a eri PIIIOluelsu, 4 II1nJ.UerlöisU. (, t 1nanasl- Ja ~ u1koaln1ate

l~aSU,) Ja l.oP111 , U1ke- Ja 1eoll1nulaUolta edustaJ1a. QbJelast a 011 

Jlftft'euu Jo ete" .. ,Ja ~U •••• u. -uaua .,.as Pietar1, .. '.a-
~"k'_ b1a ... ,,,,,,,,uua J. talo"'loilWl aU per_qt17. 
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U Ja Pyy4eU7 ko1l11110\a npaastl nl1tsemaan ne, Jo188a haluaa käydä. 

u\en 011 komi.elo 0\ ttu Tastaan .ange~ 7Stävälllsestl Ja sltä 011 

,uoslttu koko Moskovassa olon aikana. Komlssi01la el ollut TaltuUks ia, 

joten matka oli pUhtaastl intormatlo~tkan luontainen. 

IDmisslon matka 011 ollut sen jäsenllle mlelenkllntolnen , utta sanoma

lehtlen kertomat tllaUkset,j olta 011s1 t hty yhteensä 6 - 7 ml1jonasta kUl

taruplasta,elvät p1dä palkkaansa.Joht .Kalnlngs sanol,että kalkk1 ne tl1aUkse1 

Jotka Ven~jä volsl LatVlassa tehdä läh1mmässä tulevalsuudessa laskettuna 1 

p:stä 10kak.(jolloln talousvuos1 Venäjällä lasketaan alkavaks1 ) nouslslvat 

maln. 6-7 mllJ .k.ruplaan,mihin SWlllnaan jo on laskettu ne plenemmät paperl

ym tl1aUkset, JOlta Venäj ä jo JOkU alka sltten tekl . Mutta Venäjä el tee näl

t ä tl1aUksia llman muuta,valkkapa s e huomalsl ne Latviasta t11attuna eaul-

11semmlksl kuln muualta, vaan tekee tl1auslupaUk sla ehdolla, että Latvla puo

l estaan suostuls1 po lstamaan tullln tärkelmilliltä sellalsl1ta t avarollta, 

jolta Venä»! tuottaa,kUten vlljat ,rehUkakut,l seet,suola ja tanerl . Sltä 

paltsl tahtoo Venäjä - kun Latvlan uusl tullltarlttl astuu volmaan - saaaa 

venälälsen tupakan, vllnlt klvennalsveae t,kulvatut h dQelmät ja kondltorla

tavarat tullatulks1 mlnlm1tarlttln mUkaan. JOht. Kalnings sanoloman mie-

11plteensä kalllstuvan slihen suuntaan, että parempl on olla ottamatta vas

t aan k.O. tllaUksla kU1n suostua ka1kklln :MoskOVassa tehtyihln tolvomukslln. 

Jo s Venäjä nälstä t01vomUks lstaan tlnkl1 huomat tavan palj on, vol as1a Jo 

muut tua Latvla11e edulllseksl. Se11als1na tavarolna,j olta Venäjä tarvitsee, 

ol i ma1nlttu etupäässä maanvl1J .koneet kuten separatorlt, perunannostokonset , 

pulmakoneet sekä veslturbln1 t,rautat1a-j a ra1tlot1evaunut , erll.volmakoneet 

etupääs sä maanv11jelystä varten,nahka-ja vl1latavarat,kankaat,t rikootavarat 
yra. 

Komlssio 011 huomannut Venäjän pyrklvän normall sUhtelhin Latvlan kanssa ta-

10usas101ssa. Latln koteraus Venäjän pörsseissä oll otettu kysymyksen alal

seksi. Llbaun-Romnyn radaa suorasta 11ikentees~ä 011 ollut myös pune ,mutta 

tOdettu Vllnan kysymyksen olevan s111e es t eenä. Joht. Kalnings san01 Venäjän 

talouseläMän elpyn88n vl1me vuosina huomattavattt paljon. 011 tOdennut 

tä s1ell.å vallltsee tavaraln puute ja että hinnat ovat paljon korkeammat 

Latv1as sa. -- Kuuten malnltaan, 8ttä Venäjän talousjärjestelmä on nykYään 

Jo valtlososlallstlnen eikä kommun1st1nen. Bahasysteml slellä on kap1talls

tinen.Kalkki suuremmat yr1tYkset ovat valtlon Ja autonom1sia sekä kllpalle

vat keskenään kuten yks1ty1set 11ikkeet.t,yövåenkysymys el ole v1elä pahasti 

kärJ lst7l1Yt, nlna palkat ont alha1set Ja elåaä kal.l1et a Ja työTilt1 on y-
.. -. nuo .......... _"a k .'n ......... /rJ . Q 
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Rap rttl B;o 101 LatT1asta . 

kllltukrU.81 ja uus1 

hall 1 tu.. 

Rlga, 27/1I1 1925. 

Kuten t.k. 2~ p~ä aÄUköttn on tunnettu latvlalalnen 

polltlkko Ja manenkerta1nen entlnen päämlnlsterl Ulmanls saanut vihdoln

kln uu~en hallltUksen muodostetUksl, mikä tapahtul yöllä t.k. 2~ p. vasten. 

Hall1tuskrlls1 on tällä kert.aa ollut ft'lttäln valkea 

Ja. Pltltåalkalnen (kestinyt no ln 2 1 /2 kk. ), sl11ä uuden edUSkUnnan mord.en 

plkkUpuamueltten ryhm1ttymlnen, jo1st.t1edotln r~ortls.anl B:o 99 Latv1-

asta, on h1da~tuttanut uuden hall1tuksen mUOdostamista. Entlsen tavan mu

kaan tarjosi pre.ldentt1 TschalCste hall1tllksen MUodostam1sen ensln ma~ 

su'rlmmall. puo~e.ll., vasemm1stosos1alid8makratel11e (J~tka elvät o~e 

munlsteja, jolta Latv1an ~uskunna8sa e1 Ql.a ainoatakaan), mutta kun keskus

ta suurlmmalta aealtaan Ql1 talpuvaisempl yhtelstyöhön talonPQdka1s111tnn 

kanssa, nlln e1vät soslal1demakrat1t saaneet uutta hallitusta ~ystyyn. El 

ll1en,,-.UJllan mlel:enlC11ntoa se, mltä IfSo,ziald.emOkrats" s1ll101n tarjQel vasem

m1BtOlla.l.ll1tUkselle Olljelmaan: VanhuuevalCuutus, työttömyysvakUutus , yarattOr

m1en kQulUlasten avust~m!nen, koulUjen llsäim1r.an, n.8. ka.ns~taloJen pe

rustamlnen, valt10n monQ;po~len ja yr1.tysten :r&aJentam1nen, hal!van JlUotnn 

ha.nkklm1h.m maanv1llJelyk .. J...l.ie~ ja kl1'Pa1I'UlCyk;ya.u.. taol.l;.18uudeUe, uustt.-

• llall:1s1l.l8 ja: häv1tety1i1ll.~ alUe1lle j .n.8., ll1lca.ustulllen muuttamlnen sua.-

• jeluetUlie1ks1, tu.iJl.1en a.bntamlnen llaaJ~ kansa.nkerrokSl11. tarp_&U..1-

s1lta tarvlkke1lta, v1]JatUlllen po1stamlnen, eQ,tapa~velusajan lyhentäm1nen, 

hall'1ntola1tosten uUdlstus, verojen l1slam1nen k11ntelm1stö111e ja arvo~aan 

noull e1l!l» 1IlU1lllL .. Clla1.suUkSl111.. jli' ennen kalkkea:. agrarlr8'tQrmin kOJlkematta.

muu., ja Tleraanne-tt~en u.at1l0jen kQU'T&~setta Jättim.1nen. lIitä ulkopOl1-

tlkJt.aJl tunte, cm -SCW1al'ClUlokrats- JlUOJlnoJ.ll •• stl Venäjän ystävä. 

KUn Taaemm18tOSQllal1dematratleA ei! ana1stumlnen saada 

ha1l1tU8t~ py.tyyu ~ tal~n~1kal'l11ttQ; lihlnni luur1mpana puo~ueena TUQ~ 

rasia ja' suo.tUl '.k1ll yrtttimib. TalonpolkalsI'11tt01, jonka .... ma mu1hln 

puorue1hin nähden an Q1lCe1stcm ja kHkU.tan lIal1al.l»., työsltentell1 Ul!.l!al .. n 

halU tuk .. n mU04ostaal.ekU, joka ~rustu1.1 lCanalllall..e po.hj~, olk

kien Datvlala1.teA PQrTar1llist.n PU~.1tten lCanDatUlC.een. )(Utta ya'.~a-

&1 'ce'lCUStan Tu .... ta .UnIU P1l8IlJu. .. muut ... e.dustaJan, 1'%1111 

ett talbllpo1kalsl1Utakaaa IUrlUt alTal1 t&,tti lIIIdL 8. Jiill kUU' 
j0147:" 

oli 11mottan .... Jittäns_ tehtiTiUlaat_ ta.tat'1n. litt •• 
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ratlnen sentruml· TU~roesa . tämä aamolnkuln eeuraa-

T t yr1ttäjät (Qlke1etQlatv1a1a1set pUQlueet: krlst1l11&kanS~~.et j a 

n.s. puolUeeton sentrum1, sekä minor1tet1t ja olkelsto.as1~demQkrat1t) 

näklvät pian ha~tUksen muOdo8tam1sen yX1v~lma1sekSl ja mahdottomaks1 . 

-ne cu:ratlnen sentruml· olli pyrk1nyt etuväässä n.s. "Suuren k~~lt1ona 

mUQdostamiaeen, j08Sa puo~ueet talbnpo1ka1s~11tosta vas.sos1a~ldemakratet

h1n Q)1s1vat ~ana·. XilIa1sen ko.~ltlon o~l Keter~V108-Valnaja kerran 

aaanut muodostetuks1 (75 edustajaa aadasta). 

Kwr ha1litUksen muodostamisessa e-L o,Jltu piiaty tul.OJcsl1n, 

ajatel'tlin JO työkab1net1n ...-0- muOdostamlsta, mutta kun s11nä.kään e1 

nähtäTäst1 ~tai81 päästy vählmpä.in mahdOzll!.1seen mäi.'rään, nimittä.ln 51 

äinaen sadaSta, lllQ~ttiin ajatUksesta pian. Eräi~ti tahoi~ta huomautet

tiin, et ti ei auta muu ' kUin tehc1i' jcmkun verran ~önnytYkSiä, nl1n &aa.daan 

pianl puuttuva määrä täyteen. Tämä uus1 pyrk1mys vaatimusten tark1stUk-

.. en näytti antavan uutta lnnostusta etenk1n vanmm1sto1~e Ja tal'anJ1Q;1kal~ 

Uitolle, Joka kuluvan JOUlUkuun puo~ iväl1ss ä aaJ ennl-tun .t~npo,lka1s

ryhmän- nimeUi Ja tunnetun poli U kon K. Ul.maniksen jOhdOlla ryhtyi uudel:

~en muodostelutöih1n , senjälkeen kuln vas8mm1~tQSoSiaxldemakratit ~livat 

kleltäytyneet uudeneen ryhtyai.st~ haH.1tu"p'.1'lh11n. TuonpOi1kaislL1i tolta 

ei a>llut edeUls,lllä kerrall.a. puuttunut kuin 4 ääntä, jOitka U1manla tOl1-

nlll!a kerrall.a <iIIln1atul oamaan muutamiJ..ta vähem.m.1stÖlCarulal.J!1suUksien ec1u~ 

taJ1J~ta. ltJ.tta hyvin valkeata oi:! Ul.manlksellalcl n ollut, 8111å keskustassa 

oI1 päiissyt vall!al.Le Il.llr~ , että j oJ.I.ei Ulmanias ann:lstul s 1 , niin on Sa.mueU 

(keSkustan vasemm. slivestä , ant . päi- j~ maanvi~ .ministeri) ~uvannut var

mast i panna uuden halI1tuksen RYatyyn. Ul.man1kaen aangen mahdQ~lnen onn1s

tuminen herät t i hänen va~~aasa vastuataJ~"aan SamuelB1esa ki1~aLrUha~a 

ja nä1n~ 011.n mUQdoatett11n ha]]1tust/a yhtaikaa kahdella tah~ vatton 

r 11ppuesaa va1n muutamasta ä.5.u~stä. Klln aaelma ( eduu:unta) t . k. 22 p:nä 

1l1a1lll. kOkOontu1, et ollut, n11n vakuutetaan, yhtäkään edus t aj aa, joo 

o11Si ollut varma l11tä, tureeko Ulman1s- va1k()) Samue.lS-halJL1 tUI. Edu8t aJat 

Olivat , kolJua sa1rallta l!Ulruun~ttamatta, m1esl.'Uku108t1 li.8nä, ja yks1 

nä:.t t ä kaJ!J.ueta 81raasta - rtlno.dlllja Rain1s - on autoUa tuGtu' vl1lU 

t1ngassa iän •• ttk .. en. KUn pr.sldentin Ulman1k"~ antama valtuutul~ Ox~ 

lmllmut miäriaj aJ:taan uap.en, QiU SaauelJ8 puJaht.anut väl1in , Ja nanut l u

van yrittää.. Kun jouno vähellllllin ll1eUäkl1mdttäTii kya~81ä aJJ.1 käs1-

t eUy, l!Ultl pUheml., pr •• 1dentin Sazauellllll .. antaun vaUuutUke.n, II1nkä 

JiJIk •• n Samuela . ,itti yaammlstoh.H1t.Ukaenaa Jiaen.t Ja .en ohjeIIllan. 
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DebatU 011 vat ki lTa1 ta . Saauels in halU tus lai 45 Untä elki Saaue1..81n 

yr1ty. pujaht aa väli1n oman hal11tult •• naa kanssa näin ollen onn1stunut. 

lhlhem1 .. j uJ.:istl vä.Uajan, j onka kuluessa Ulmanls aja.1. prt UdenUn lUo 

ja palas1 valtuutus taskussaan. Istunt~ j atku1. Ulmanls lUki hall1tult

senea ohj elman j a sai 52 ääntä. Hän 011 vo>1ttanut. Hänen h&llUtultlenlla 

kokoonpano. on seuraava: 

Pääminlsterl K. Ul mani8 
Sota " J. Go.lmans 
Slsa " entlnen E. La imi ni 
L111lennemini s t . P. Aroonets 
Flnanssl " entinen J. BlWnbergs 
Opet us .. E . ZlemelJJ 
6081a11 • Vl. RUbuJls 
lIaanv1l!J. 8 ent1nen 11. GaH.1ts 
v.a. ulkomin1s-
teriön johtaja G. Allbats 
v .a. olkeusmi-
niSter1ön joht. E . BrlkoJvsk1s 

Tämä hallitus perustuu kokO latvlal. olkelstan,suurl mman osan 

keskUstaa Ja osan minorl t etteja kannatUkseen. Jos Ulmanis ollsl ryhtynyt 

alkalsemmin ha111tusta muo dostamaan, olisi hallituskrlisl tullut lyhem

p1, mutta hän 011 kilnn1 muissa töissä, nim1ttäin latvialals-1iettualala

ten taloudel listen neuvottelujen lstunno1ssa latvialalsen val~uuskUnnan 

puheenjoh~aJana. 

Ulmaniksen uuden hallitUksen tärkeimpiä tehtävlä turee O~9maan 

maan taloudelllsen aseman parantam1nen tuontla supistamalla ja tu1l1-

makSUja korott~lla, halvan luotan hankklminen maanviljelyksella, tea l-

~ llisuudelle Ja k.aupalle, telden parantaminen, kauppasUhteiden kehittäm.i-

n taloudelTlsen taJ.m1nnan päämääränä 
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Rlga, }0/12 1925. 

Raportt1 .:0 102 L!t!1lftl 

. UUden UlmtpiS-hall1tUJsen 

Ohjelmasta 

saan k~o1ttaen t1edottaa LatVian ulkoministeriön 

mukaan eeu.raavaa: 

Reconnalee~nt ~e La principal& tåche~ du nouveau Gouvar

nament ast d 'amall~er 1a s1tuat10n aconomlque de l'~~t, 1e Gouvarne

ment ~ccordara touta son attant10n å 1a pol1tlqua aconomlqua, et d ' 

abord en equll1brant 19 bllan de notra commarce a~terleur . Le Gouver

nament panse atte1ndre ce but en alevant les drolts de douane sur 

l'1mpertat1on, eurtout en ce qul concarne les artlcles de luxe. - I1 

tara tout son posslb1e pour que l~ productlon agrlcole solt prptegae 

au mema tltre que l'lndustrle, en assurant aux prodults locaux des 

pr1x remunerateurs en harmon1sant les dro1ts de douane sur le troment 

et la tarlna da froment at an affranch1ssant d9 tout drolt la salg1e 

at las fourrages. - Il s'ettorcera, å l'a1de de prlmes, d 'obtenlr las 

prlx dU selg1e repondant ~ux trals da cultura. Le monopole du lin 

sera conserve, mals les beneflces realieas par l'~tat ne devront pas 

depaesar les depenses antratneas par l'antretlen de ca monopole. 

L'lndustrie sara encouragee dans toutas les br~nches ou la matlere 

premlere se trouve sur place. Las slnlstres de 1& guerre et les nou

veaux fermiars ont drolt å un credlt å long terme. Il convient de re

aliser par vale leg1Slat1va l'attrlbutlon des lndeanltes pour pertas 

subles en temps de guerre. JUsqu'å concluelon d'un emprunt ces in-
" , 0/ , , demnltes seront payees eur lae sommos pravu8s au budget. Pur 1 ama11e-

ratian des votes de communication 11 est ind1spansable de creer un 1 

tonda spec1al daa routas. Lea localitåa qul ne sont pas desservles 

par des chemina de ter do1vent etre pourvuas d'urgence! de bonnes 

chaussees. La corroborat1on d8S nouvellas exploltat1ona sera &Cc.el&

ree et, pour 'larglr le fOndl de tarres, le Gouvernement donnera toue 

sos solna au dsssechement d88 terres torestleres et marecageuses. 

Le tonds de tarres aera agrandl dl tOUI 188 terra1nB se trouvant ~ux 

oentrel del anclennal grand8s proprletes dOnt les termlere ne respec

tent 1*a 1. oOlltr .. t conclu avee 1 '*at. L 'agrand188ament de. pet1t8 

bllnA. d8 Latl&lle' dolt etre reall.' avaa ~'appu1 de la BaDquo agralre. 

Au bol"d 48 la _r, .UI' UIle largeur d. , kllaa8tra., 18S ~~urac.. 8"t 

1a. pru •• rent domWa aux p8Cl18Un, et II&rlU et ~8un &UurM 

contra 1 .. aac14ents. 



2. 

11 as t nec88 salre de voter d'urgence la 101 sur les &mdllera

tlans dee terres, d'augmenter le aombre des arpenteure en Latgalle, 

a'encourager la navlgatlon et la peche. d'accorder aea credlts bon 

marche aux pecheurs. 

11 t aut allåger le tardeau ~es impots en tenant compte ae la 

tacultå de payement de ohacun. L'impot sur le revenu est a supprimer a 
la campagne. 

11 convient aussi ae råaulre le nombre des dlvertissements, 

des spa(;~_\;'.as :tina i que le nombre des t onctlonnalres et l a bUdget de 

l'ttat, d'anoourager la coopåratlon, d& trouvar des crådlts pour les 

besolns de l'exportatlon, de contracter un emprunt extåreur pour ål~ver 

la torce de productlon. 

Dans la pollt1que lntårleure 11 taut attermlr l'organlsat lon 

democratlque de l'ttat. La constitutlon ae groupements de l'auto-aåtense 

dans les campagnee ao it etre ålaboråe sur les bases actuelles, a l'åcart 

ae toute polltlque. L'lnvlo1abl1ita das personnes sera garantle et l'ac

tlvltå culturelle des minorltås assuråe dans los l imltes aotuel1es. 

Dans l a politlque extårlaure noue garderens de bonnes relatlons 

avea tous les 1tats, prlnclpalement avec les Bays vols1ns. Les lnteråts 

de la Lettonle seront dåtendus ånerglquement devant la Societe aes Ha

tlons on ce qul concerne 1a potltlon pråsentåe par 1'anclenne nob1esse 

au suJet deA retorme agralre. 

Les instltuteurs contlennent a etre payås par l'1tat 1& ou 11s 

l'ont eta Jusqu'& present. - La leglalature aociala asaura contre les 

accldonts les ouvrlera agricoles. Les habitants ae la caaaagne aurent 

drolt aux solna madlcaux. DanS la polltlque scolalre le prlnclpe ae 

l'åco1e unlqua 8ara sauvegaraå. 
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tShltsnerln Riiassa. 

leuvosto-venäJän ulkoaslalnkom1ssarl %shltanerln vIipyI matkal-

laan Berlinlstä Koskovaan noln 12 tuntl~ Rliassa JOuluaattona. JoS tah

tolsi verrata vastaanottoa Rllassa Ja Kovnossa, n1in ollsi myönnettävä 

että Kovnossa yleensä hänen käyntinsä herätti suurempaa innostusta Ja 

huomaavaisuutta, mlkä on luonnollistakln, kOSka LIettua on polltlsestl 

lähempänä Venäjää kutu Latvla. Kutta toiselta puolen el sulnkaan vol sanoa, 

että LatVia 011s1 mitenkään la1minlyönyt huomatun politlkon vastaanottoa, 

koska Latvlan hallitus uhrasl jouluaaton suurille päivälllsille Ja lllan

vletolle Xshltsherlnln kunniakSi, ja useitten sellalsten mlellharmlksl, 

Jotka ollsivat ~ieluummln vlettäneet jOuluaaton perheensä keskuudessa. 

Sltäpaitsi p1ti presidentti Tschakste hänelle 1unch~n ja Venäjän tåkä

lälnen edustaja teekUtsut, Joten ulkonaista Juhlimista ja kestltystä 011 

'ohJelman täydeltä- R1iassakin. Vieraskäynnit Rll~ssa ollvat samat kuln 

XOvnossa (presidentin, päämlnisterln, Ulkomlnlsterin ja eduekunnan 

puhemlehen luona). S11lävälln ehti Tshitsherln antaa lyhyen haastattelun 

Rilan sanomalehdIlle kertoen vaikutelmiaan Buropan-matkastaan, JOnka tar

kotpksena san01 olleen terveytensä hoito ja kylvyt. Kun uIkomaItten hal-

11tusmIehIä kultenkln oli ollut valke~ olla tapaamatta, oli nältten kans

sa valhdettu ajatUksIa kUlloln kysymyksessä olevain maI~ten SUhteista. 

Häne11ä ei c.lut tehtävänään pitää minkäänlaisla neuvotteluja, mutta sil

tä hu01imatta 011 hän aaavuttanut hyv1n huomattavan politisen tulokSen, 

alleklrJottaessaan venäläls-turkk1la1sen neutraliteetti soplmuksen, Jol

la, kuten 011 sanonut, e1 ole sot1laal11sta ~onnetta, vaan jo~a kuuluu 

n1ihin sop1l1lUlCsl1n, jo,tka l;UJlttavat rauhaa. 011 pdtänyt Latvlan ja SSSR~n 

välejä ystävä]J!1sinä ja luottamuJISelll1sina ja aanonut olevansa valmis 

näitä vä~eJä vielåk1n syventämään maln1tussa hengessä. 

Tavatessan1 TShltshe~nin, jonka kanssa ~eu tu~lut tutUksi na1n 

par1kolme vuotta sitten eräAssä kont'erensissa lUiassa, kysyin mHtä RU

ka nyt näyttää vuosien jäMteen, mihin hän vastasi kaupungin samoJ.nJru1n 

nähtäväst1 koko maankin sillä a1Jcaa edistyneen huomattavasti. KeSkuste

lun kuluessa mainitsi hän vielä, että 011 paluumatkalla nimenomaan XOv

non ja R11an kautta sentähden, että antol näille uille siks1 suuren po

l1t1sen merkityksen, ettei sopinut 'ajaa läpi- pysähtymättä tai palata 
I 

samaa tietä. Koettaassani t19~stella matkansa tUloksia lins1-Buropassa, 

hän ei ni1stä ollut halUkas kertomaan,"lIlutta mainitsi kuitenk1n olevansa 

II&tuene. tyyt.yväinen. rodell.1suudessa hän ei liene sitA. Ollut, koeka 011 
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er!llle lihelsemml~e tuttava1l8en sanonut ettei matkansa Johdosta ole 
IV 

syyti iloita. Bansk&88a ei yleinen m1e11plde Qle Venäjän kans~a, Ya&n 

111 lnternatlona18a Ta8taan Ja tämä tekee menestyksell18en pu11tlsen työn 

sangen valkeus1. -Ilon 8yy~ä- vähentää vlelä se että lalnahankkeesta el 

ollut tuHut mitään, Krlglannille e1 olllut mahtanut mitään eikä sen UlkO!

m1nlsteri ollut o.ttanut Tsh1tsherln.1ä edes puheilleen eikä Saksaan nähden 

o,le sulnkaan sanottu, että väl1t pysy1sivät entisellään. Sekä TSh1tsher1n 

että Venäjän täkäL e~U8taj a Q,vat minulle sel1ttäneet aivan samalla tava~'-

11., että Venäjän-Saksan sut-teet r,l1ppuvat nyt Saksasta ja tehneet sen seko 

]alsesaa ään1lajlssa, että tyytymättömyys Locarnoon on selyästi tullut 

llml. Täällä on venäjän-Saksan suhteiSta Puhuttu sl1hen tapaan, että saa. 

nähdä eteneekö Venäjä Saksasta, JOS saa Ranskasta korvausta (e~lm. pOlit1-

sen sopimuksen) mutta Ranska pl tänee; edelleen klinnl Yhte1Symmärryksestä 

Englannin kanssa, joten Ranskasta el nykylsin ole Venäjälle toiveita. 

Baltian maitten polltlkasta Tsh1tsherln malnltsi, että kUnhan nämä maat 

nyt vain ymmärtälsivät parastaan elvätkä antautuls1 vaarallisten länsi

valtain, eS1m. Englannin johdettavilcsl, jaJt«- Pyrkii Itäm&l'elle yltsinvaI.

Uausl. ' Tää.l.lli a.n 1käänkuln liJ1massa tuntua, että tUlee nyt Englantl va1 

Venäjä saamaan enemmän va1kutusvaltaa kUn RanSkan valkutus on vähentynyt. 

Myöskin Tshltsherinln sano1sta kiy l]mi, ettei hän hevln va! unOhtaa Ve

näjän kl]pal~ijaa Englantla, jossa -työväenhallitus- jokU aika sitten kUkls 

tettlin. SanQtaan, että VenäJän markkinat ovat vaikuttava raa~nen taktumi 

sen politlkan va1kutuksen luJlttamlseksl BaltIkumlssa, mutta valkka onkin 

totta, että BaLtlkum kärsll Venäjän markklnaln po1ssaolosta, nlln on Llet

tuan Ja etenkln LatVian talouaP.Qaltlkka ollut Venäjään nähden aangen varO!

vaista ja pyrk1nyt laajentamaan tuotantoaan etupäässä lläns1-Buropan mark

klnoita sllmällä pitäen • 
• 

Tshltsherlnin joustaVUUdesta ja kyvystä olla lntr8santtl, jopa ~ 

kastettaV&kln, puhuttiln tä.äJ.l.i ylelsestl. Hänellä on Uua.eteltävän hyvä 

mu1st1 ja kyky mukautua ngpea8t1 ja edUllisest1 mItä vaikelmmaSSakln tilan

teessa. -lUetapältten talon- Do~stel1aissa SuoJlssa, jolSsa päiväll1set ja 

1l1anYletto. annettUn, hän 0.&81 olla parln kolmen sadan lrutsuvleraan -polt 

topisteeni- 31. hiilen Uemimitön lntelllgena8Inai kannatti huomattavasti 

alel'1aIaa. 01.1 :tohtalDkasta: sUnä kivel!1 nyt hl1!J1& Ruotsln kunlDkaltten ja 

VeniJin kel.arlen suurten .uotokUYlen edeBei .euY08t~VeniJin dlp~t1an 

JOhtaJa la'Ylalal.q lsintäTl.en lIlPlrölmW - latv1al.a1.et all'ät Jittineet 

fSh1tllber1D1i hetkeb1d.i.l1 aulttan .av ... - arvost811 .. n lI1ki IIDQtOGn. aJ.:l 

caml.tunut aul ei. JIID tarDatel1 1&I1l'l&D hl.torlalUgeD t81"n maltM1n aar-
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t81ta huo.l8:Ua Ja 11:o18801s8lla tyytytyk8ellä. 

POydlBs! hän 011 kohte11as kunn1av1eras. Uusi pääm1nlsterl Kar-

118 Ulman18 pitl hänelle v8näjä~81 seuraavan pienen puheen: 

Herra KanSankomlssarl: Lau8uessanl Teldät Latvian hallitUksen Ja 

omassa n1messäni tarvetulleeks 1 Rllkaan, pyydän saada lausua myös sen vakau 

mUksenl, et tä Teldän käynt1nne Rilassa on rUJ1ttava Jo ennestään hyviä naapu 

ruu8suhte lta 88SR:n Ja Latvlan tasavallan välillä. Mlnä puolestani olen val

mls panemaan kalkk1 va.1man1 näitten naapuruussUhteltten kehittämlseksl s11-

n! mlelessä, että Te ja Te1dän hallltuksenne myös niin tekevät. Mitä tulee 

s ellaislln palltlslln Ja talaudelllslln kysymykslln, Jotka vlelä ovat mait

temme vällllä avoinna, nlin ei ~e oleva vaikeata löytää sellainen ratkaisu, 

joka vol tyydytt ää molempla valtiolta. Erlkolsella mlellhyvällä pyydän saa

da malnita tOimenplteestä, joka hlljakkoin tehtiin valtlolttemme molemmln

puo:Useksi lnformolnniks1. Toivon että tämä tolmenpide johtaa talOudelllsten 

suhte i tten kehittämiseen edelleen Ja edistää malttemme taloudelllsta kuko·is

tusta. Val1ttaen sitä, että Teidän täytyy nlln plan Jättää maamme Ja tOivo,t 
0/ 

taen Teille terveyttä minä kohtan malJan1 luovalle työlle Ja taloUdellisten 

Suhteitten edistä.mlselle- Latvian tasavallan Ja 88SR:n välillä.' 

Yleiseksl hämmästykseksi vastasi Tshitsherin selvällä latviankie-

lellä: 

'Mlnä klltän Teitä sydämmel11sestl, herra Pääministerl, mlnu l le 

osotetu1sta sanoista. Olen syvästi llikutettu ystäväl:lisestä vastaano,tosta 

Ja Jaan Teidän kanssanne vakaumUksen, että on välttämätöntä saada hyvät vä

lit molemp1en naapurlmaitten välille. Eläköön Latvian kansa: • 

8itten kanSankomissarl puhui venäjäksi molemplen kanSojen histo

rlalllsista sunteista ja POlltlsesta lähenemisestä, jolle ~tvlalå1sen de

legation äSkeinen käynt1 MoSkovassa on antanut vaUhtla. Tshitsherin toivo i, 

että työ tähän suuntaan on menestyvä ja lausu1 vakaumUksen että m~lemplen 

va~t1o,1tten politlset ja talJu~~lllset Suhteet kehlttylslvät mltä paralten. 

'Blåköön p011tlnen ystävyys-: 

TSh1tsherinln sanat latvlaksl hlH'ä.tUvät säte1l:evää tyydytystä. 

Ja lloa latvlalaisten kasvo~lla Ja kansAnomalselta pääm1nisterlltä pääsl 

hyvätuul1nen braVOhuudahdUl. Ihmeteltlin, miten Tshitsherln oli opplnut 

latviaa 'nlin palJon' ja l~usuttlln mongnJals1a arveluita. Yksl tlesl että 

hän -- aatellsmlea: kun on -- on Saksalaisen paronittaren polka Baltian 

.alsta Ja että 011s1 äldlltään opplnut latvlaa JoriUn verran, tolnen sanol 

että .e o~l päntätt7 VenäJän tåkä~.länet7stÖ.sä hänen päähänsä, _utta ltse 

hän aano! vlere8aään lstuvalle rouvalle, että olen op,1nut MoSkoVassa, J05-
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IIslllä on niln palJon latvlalal81a. 

ti!lll on huhuttu paljon S11t~, että ollsl salaa neuvoteltu erl

näislstä tärke1stä kyBymyk8lstä ~ .utta varslnals1a neuvotteluja e1 ole 

Tsh1teherlnln kanssa täällä k~yty . Puhetta on kylTä o~ut hänen kanssaan 

kauppa8o.p1muksesta, Jonka molemmat naapurimaat haluavat solmia - alUksi 

ehkä vål1a1kalsen, Jotte1 alkaa kulUisi li1kaa. ~Ö8 arb1trage' Ja ·paete 

de non-agrHslon n ovat olleet puheen aiheena, mutta kuten hyvln on ym

märrettävls8ä, el T8hltsher1n halunnut ryhtyä ede8 valmlstelevl1n neuvotte

J:ulhln, koska 011 ollut liian kauan (noin 3 kl<:) polssa kOtoa el slls ollut 

Koskovan aslaln tasalla. ltauppasopll1lUksesta vol hyvlnkin tulla tosl, mutta 

arbltragesta Ja Latvlan sen yhteyteen haluamasta ·paete de non-agreSS1)L

nlsta- el vo1 vlelä mltään tOlvoa, s111ä venäj än kanta on se, ~tte l val 

parvare1 ta Ja kommunlstelsta saada käytännössä välltystuomialstulmelle 

pUOlueetonta lautakuntaa. 


