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Herra Kiniateri, 

AllekirJoittaneella on kunnia tämän ohella lä

hettää eeuraaTat raporttinaa: 

N:o 1 - Kappale akandinaTiemia-, 

- 2 - NeuTo.to-VenäJän Ja Puolan deklaratiohankkeet 

Beitin Teille, Herra Kiniateri, .uur~ 

oituk.eni Yakuutuk.en. 

Herra Ulkoae1a1naiJahter! A. Haetaen, 

HelaiJat!. 
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Tunnettu nuori tan8antaloustutkiJa, professori Bertil 

Ohlin, piti t.k. 2 p:nä erää8sä talou8tieteellise8sä yhdistyk

sessä Kööpe~inassa verrattain suurta huomiota herättäneen 

esitelmän PohJoismaiden taloudellisesta yhteistoiminnasta. Leh

tien .elo8tuksista päättäen esityk8en ytimenä oli ae aJatus, 

että PohJoismaat, nimenomaan Skandinavian valtiot, taloudellisi

na yksilöinä ovat liian vähäiset voidakseen suhteellises8akaan 

merkitykses8ä kukin erikseen toteuttaa minkäänlaista -om&varais-

taloutta-. Tämä voisi aitävastoin käydä mahdolliseksi, Jos ne 

muodostaisivat taloudellisen kokonaisuuden, Jonka puitteis8a n.e. 

euunnlte~talous (planhusbållning) voisi käydä JOllakin tavalla 

mahdollisek8i. Eaitelminpitijä näyttää aJatelleen sekä yhteistä 

pOhJoiaaaista valuuttapolitiikkaa että yhteistä hintata8oa, Ja 

hän on euunnitteleaaanaa yhteyttä nimittänyt tulliliitoksi, mikä 

kai merkinnee, että kaikki tulliraJat aaianomaisten valtioiden 

ke8ken ainakin olennaiaeeti pOistettaiaiin. r~ttä~pä hän mene

vän vielä pitemmällekin puhuessaan, Joskin himäräpiirteisesti, 

pohJoiaaaieeata valtioliitoeta, Joka, kuten aelo8tuksessa sanotaan, 

-borde omt.tta viea. .idor &v törsvarapolitiken vid törhand-

JAKELUOHJE : 

"avallinen. A._ ......... 12-••• • 5 ._ . ... nu ••.• .•• __ ..... u u n .. _ . .... . ...... . .. ... ......... .. .. .. 

UI 2: • 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ill1kal ... .. ......... ministeriölle. 
EI ulkomaaeduatuk .. n t iedoltukaiin. 
Ei utkomaaedultuklen, mutta ulko •• iainminlsteriGn t iedoi ... 

tukall". 
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linlar mellan militära och utrikespolitiBka 

epämääräistä, kuten näkyy. 

2. 

experter". Sangen 

Selostuksista ei käy 

aJatellut muita Pohjoismaita 

it.i, onko hra Ohlin ollenkaan 

kuin Skandinavian valtioita; jossain 

yhteydessä hän ainakin ohimennen näyttää maininneen Suomen, j 

hän olettaa tahtovan kulkea om1a teitään. 

• Xaitelmä lienee Kööpenhaminassa herättänyt jommoistakin 

innostusta. Yleensähän Tanska nykyänaä osoittaa huoaattavaa tai

pumusta "skandinavismiin". Eräät norjalaiset lehdet aitävastoin 

lienevät suorastaan torjuneen hänen aJatuksensa. 

Esitelmän herättämän huomion TUoksi on tietysti haas

tateltu asianomaisia pääministereitä, jolloin kumpikin näyttää 

vakuuttaneen harrastustaan kiinteämpään taloudelliseen yhteistoi

mintaan, ~tta torjuneen "valtioliiton" mahdollisuuden a8iallista 

merkitystä vailla olevana. Heidän lausunnoistaan kuultaa ehkä 

• j08sain ai.ärin läpi 8ekin aJatus, josta Kööpenhaminan pääminis

terikokoukseasa lienee keskusteltu, että molempien maiden työttö

myy8aaiasea sekä lakkoja ja 8ulkuja koskevaasa lainsäädännös

sään pitäisi pyrkii noudattamaan yhdenmukaisia suuntaviivoja. 

Titiliisistä lehdistä on erityisesti Dagens Nyheter 

a.ian Johdosta kirjoittanut huomauttaen, ettei sosialististen 

hallituaten aikana suinkaan ole tapahtunut mitään lähenemistä 

molempien aaiden kesken talouspoliittisella alalla; Bulku- Ja 

.äännö.telytoiaenpiteet ovat päinvastoin lisänneet hankausta. Ti

~ uudenaikain.n .0.ia1ismi, lehti kuivan kategorisesti päätte

le.. on ·uu8.ltandinaviuin· pahin 
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TU KH OL MA 
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Ty.khQ~ ...... ssa . ~ .... p : nä .. ~.~J. ....... kuuta 19 ... 3\ .. : 

As i a : .~f).\1.!().s..~.(). ::-:"'~.~.~.1.~ ....... J.Ii ....... ~.().~.a..n 

.d..!I.~~.~~.Ii.~.~.CI .ll.~.1r:.1r:.~.~.~. ~ ................ ............... ......... .. .. . 

T.k. 5 p:nä oli täkäläisissä lehdissä ensimmäiset tie

dot otsikossa mainitusta asiasta. Yleensä ei asiaa tähän men-

nessä ole kommentoitu vaan ainoastaan Suomen ja ulkomaiden 

lehtien mukaan sitä selostettu. Ulkoasiaindepartementiesa asiaan 

tietysti kiinnitetään suurta huomiota ja kysytään uteliaasti, 

tuleeko alote johtamaan enempiin toimenpiteisiin, vai raukeaako 

se Suomen päättäväiseen kantaan . 

Sen jälkeen kuin asia täällä oli tullut julkisuuteen, 

olen siiti laaJalti keskustellut Latvian ja Viron täkäläisten 

lähettiläiden kanssa. Tällöin oltiin yhtä mieltä siitä, että 

hanketta on pidettävä Saksaa vastaan kohdistuvaDa. Se parannus, 

joka Sakaan ja Puolan välisissä suhteissa on näyttänyt olevan 

havalttavana, lienee lähinnä pidettävä pinnallisena eikä voine 

vaikuttaa mitään olennaista muutosta Puolan politiikkaan. Paljoa 

tietoisemmin ja tarkotusperäisemmin se varmaankin koaiskelee 

Heuvosto-Venäjän suosiota ja pyrkii käyttämään näitäkin auhtei

ta astinlautana haluamaansa auurvalta-a.aema&n. Hra Akel oli 81-

tä mielti, että alotteen tekijät tuskin ovat voineet pitää 

-suojeltaviksi- tarkotettuja valtioita niin yksinkertaisina ja 

JAKELUOHJE, 

Tavallinen. --_'110' .... " ... ·'_ .. -····_··········· .. ··············· ................. -... .............. . 

UE 2 : A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIa1kai miniateriOlle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoitukaiin. 
Ei ulkomaaedultuklen. mutt'Z!I ulkoasiainministeriön tiedoi .. 

tukaUn. 
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2. 

herkkäuskoisina, että mielihyvälIä menieiTät ansaan . Saksan vas

taisessa demonstratioss& sellaisenaan olisi muka kylliksi tar

kotusperää riippumatta siitä, Johtaako se mihinkään tulokseen. 

Hra Seya Ja minä olimme siitä toista mieltä arvellen, että 

asianomaiset valtiot todella ovat uskoneet hankkeen voivan 

nistua eekä tällöin ottaneet lukuun sen, etteiTät k.o. valtiot 

voiei tässäkään aeiassa mitään yhteistä rintamaa muodostaa. 

Valitettavasti tämä olettLmus kai pääasiallisesti to

teutuukin. Hra Akel tiesi kertoa, että Viron hallitus, profes

sori Piippin lausunnon mukaisesti, on luullut alotteesta löytä

väneä lähtökohdan yleisempään kansainväliseen Järjestelyyn, jolla 

k.o. valtioiden riippumattomuus Ja ehkäpä niiden pysyväinen 

neutralisuuskin saataieiin taatukei. Tällainen toivo on epä11e

aättä erinomaieen heikoeti perusteltu, mutta Jos alotteen 

Jät nyt Jatkavat hankettaan, on tämä ilmeisesti käsitettävä 

todistukseksi siitä, että ne tahtovat käyttää hyväkseen niitä 

eroavaieuuksia, Jotka -suoJeltaviksi- aiJottuJen maiden kannan

ilmaisuissa eeiintyvät. 

Lopuksi mainittakoon, että kaikki olt.ae yhtä mieltä 

siitä, että koko homma Puolan taholta ilmaisee Jotenkin yli

mielistä suhtautumieta k.o. pienempiin valtioihin. Samassa yh

teyde8eä eaattaa olla eyytä huomauttaa, että ruotsalaiselta ta

holta tuon tuostakin kuulee lauauttavan viittauksia siihen 

euuntaan. että ykei Puolan po~iitti8ia pyrkimyksiä lienee 

vieroittaminen Skandinavian maieta. Sellaisille olettamukeille ei 

tietenkään täällä voi antaa mitään vahvistusta, mutta todelli

suudessa ne eivät kai ole toeiseikkam kaneea niinkään huonossa eo

pusoinnuesa. 

K i n i et. r i 
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Tukholmassa, tammi kuun 30 päivänä 1934. 

N:o 425. 

3 (j .S 

/ 

Herra Ministeri, 

• Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähet-

tää raporttinsa N: o 3 "Jälki kaikuja ja näköalo j a Suomen ----- -- --
kie~yksessä". 

Esitän Teille, Herra Ministeri, suurimman kunnioi-

tukeeni vakuutuksen . 
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kiinni t tää korkeiden viranomaisten huomi ota m.m, siihen, että 
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2. 

kiksi a joiksi muuttamatta . Se mi tä erityi sesti pe l ä tään ja 

Jlitä usein aiheettomasti kuvi te llaan , on Suomen ruot-

sinkie l istä väestö ä 

kaiseeti siede ttävlnä 

ajan mi t taan ale t a a.n 

e t t ä 

pitää vain väliai-

muukalaisina ja että ruotsinkielen as-

teet~ ~.inen hää t äminen , lähinnä korkeammast a. o i keus- j a s i vis

tyselämästä, vähit e llen ehkä t äydelliseeti kin, tarkoi t taisi 

ruotsinkielis en sivis tysmuodon pannaan juli s t amista . 

Jos tämä pel ko saadaan h~ihdutp.tuks i Ja Jos myös 

kin Suomen r uot e in kielis eltä taholta tähän myötävaikutetaan , 

e i aiheetonta puuttumista Suomen l ainsää.dännön a s ioihi.n tar

vitse vaka va sti pelätä. 

Jossain määrin to isin on asian l ai t a , mitä tulee Hall itusmuodon 

14 § :n muuttami se en, jota tarkoi ttavat ehdo t uks et täällä ovat 

herättäneet suurta huomiota j a joiden a r vel laa n merk i tsevän 

alkavaa kehitystä edellä vi itattuun suunt aan . Kuten kaksi 

perustuslakivaliokunnan vi ime syksynä käyttämää asiantunti jaa 

(prof. E . N.Setä lä ja alle kirj oit tanut) ova.t osoittOUleet, on 

Dlolempia kanoalliski el iä koskevan säännöksen arvel t u käyte.n

nössä sallivan melkoisia vaihteluita siinä yksity iskohtai ses

sa lainsäädännössä, jolla kielten käyttö viranomaisi ssa sekä 

kielitaitovaatimukset määrätään. Kielten periaatteellinen t a sa

vertaisuus ei ole esteenä sille, että t ehdään asianmukaiset 

käytännölliset Johtopäätökset molempain kieliryhmäin suhteelli

sesta suuruudesta. Niinpä olisikin vasta isessa lainsäädännös

sä otettava varteen, että Hallitusmuodon 14 § :ään kosketaan 

vasta silloin ja sikäli kuin tarpeelliseksi havaitut lain

säädännön muutot sitä Taativat. Ja eri ttäin onnelli s ta oli

si, j08 nämä muutokset Toisivat toteutua sillä tavoin, että 
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3. 

hyvällä syyllä voitaisiin s anoa ruotsinkielisen väes töosan 

sensäkin myöntävän niinen kohtuudenmukaieuuden ja, joe kohta 

Joihinkin ko h tiin nähden vastahakojse s i , niihin yhtmeen.10s 

näin on laita , silloin on ti e tys ti suhteellisesti helppoa 

Skandinavian maissa osoittaa, ettei noita muutoks ia ole lupa 

leimata miksikään sortotoimenpite i ksi. 

Huomattavasti to i sin on asian l a ita, mitä yliopisto-

kysymykseen tulee. RatkaisulIe sellaiselle, että koko ruotsin

ki e linen yliopisto-opetu~ siirrettäisiin Helsingis tä pois, on 

• tuskin ruotsinki elisen väestöaineksen kannatus .odotettavissa . 

Sitä tultaisi in yleisesti leimaamaan kohtuuttomuudeksi sekä 

ja siinäpä on 
-s~ 

ruotsinkieli (täten 

erittäin arka kohta selittämään, että 

leimataan toisen luokan kansalaisiksi ja 

että Turussa valmistuneilla virkamiehillä y.m. pelkästään sen 

nojalla, etteivät ole suorittaneet tutkintoa valtion yliopi s-

t oasa, ei olisi tosiasiallista yhdenvertaisuutta muiden kanssa. 

Jos yliopistokysymys saa rattaisun, jota ruotsinkielisellä ta-

holla Suomess a leimataan kohtuuttomaksi, tulee se pitki ks i 

• a joiksi jättämään mieliin k tkeruutta s ekä ent i stä enemmän 

vieroittamaan maamme suomenkielisiä piirejä Skandinaviasta ja 

samalla lähemmin liittä mään siih en Suomen ruotsin ki ~ liset ai

nekset. On hyvin ~Jsymyksenalalsta, riittäisikö se etu, jonka 

moni luulee tuolla muutoksella olevan saavutettavissa , vastaa

maan tästä kaikesta koituvia haittOja. 

Kouraan tun tUTampi haitta on kuitenkin se dg ein t 4reese

ment, joka puoluetuekyeymykeessä koituisi antiruotsalaieena esiin

t~~ästä kieli- ja kulttuuripolitiikaata. Kuten useasti aikai

semmin olen huomauttanut, ei puutu sellaisia, verrattain arvo-
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" 
valtaiseltakin taholta t u l evia lausuntoja, joissa Joko suo-

rastaan vaaditaan asettamaan nämä molemmat a s ia t suorana i

seen yhteyteen keskenään taikka val itetaan sitä, että yh

teisten puolus tusetujen ajajat muutwneissa elo issa eivät 

enää vo isi s aada ääntään kuuluville. Majuri Ribbing in äs

keinen lausunto on Suomessa tunn e ttu. Äsken kä vi pUheilla

ni "Den svens ke underoffieeren" nimisen lehden to imi ttaja, 

luutnantti Josephson, joka on kirjoittanu t tähän li itetys 

sä numerossa olevan kirj o i t uks en "Strat egiska gränslinjer 

på flyttning". Hän sanoi olevan sa erittäin kii tollinen 

niistä oikaisuis ta j a muista a siaa valaisevista ti edois ta, 

jotka saatoin hänelle antaa, sekä lupas i uudessa kirjoi

tuksessa esittää myönte1sempään ja euotuisampaan suuntaan 

meneviä ajatuksia. 

T~ , e ttakoon vielä kerran : ulkopuoliset eivät pyy

dä eivätkä voi pyytää saada millään määrääväl lä t avalla 

vaikuttaa meidän kieliolojemme järj estämise en. Mutta he ei

vät jätä omalta osaltaan tekemät tä päätelmiään niiden muu

tosten Johdosta, jotka meillä tässä arkaluontoisessa asias

sa ehkä tapahtuvat, ja noiden päätelmäin laatu ei ole 

vaikutusta vailla meidän omien etujemme kannalta, ei aina

kaan niin kauvan kuin meillä ei muuallepäin ole mitään 

varmaa orientointia. joka tekisi meidän etumme ri ippumatto

miksi Skandinavian maista. 

Samalla kuin objektiivisen arvosteliJ ankin täytyy 

myöntää. että sellaisissa kaksikielieyysoloiesa kuin meillä 

vallitsevisea täytyy lainsäädännöseäkin tapahtua eräitä toei-
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5. 

olojen vaihteluista aiheutuvia muu toks i a, on to isaal ta tär

keätä, ettei maailmalle anneta perusteltua syytä siihen väit

teeseen , että meillä tässä kohdin vallitsee epävakaisuutta 

ja haihattelupolitiikkaa. Näiden molemp ien äärimmäisyyksien 

liiallisen kangistuneisuuden ja epävakaisuuden keskeltä on 

pyrittävä vastaista kehitystä ohjaamaan ja niin pitkälle 

kuin mahdollista on silloin vältettävä sitä arvostelua ,et tä 

uUdi stuksia tOimeenpantaess& to imitt~isiin vastoin kielellisen 

vähemmistön kohtuullisia toivomuks ia j a sen pyrkimyksistä 

välittämättä . Onko se aika tuleva, Jollo in näitä periaattei

ta loukkaamatta olisi syytä siirtyä nykyisestä tasavertai

suusjärj eatelmästä varsinaiseen del e g e - vähemmistöjär-

j estelyyn, sitä on vaikeata sanoa eikä sellaista kysymystä 

pidä ennenaikaisesti ja harkitsemattomasti pannu vireille

kään. Meillä on sekä suomenkielisellä että ruotsinkielisellä 

taholla puuttuvan asiantuntemuksen johdosta se harhakäsitys 

jotenkin yleinen, että olisi olemassa valmiit kansainväli

sesti hyväksytyt kaavat kaikkien vähemmistökysymysten jär

jestelyä varten. Todellisuudessa ollaan siitä varsin kauka

na. Nämä kysymykset ovat tosiasiallises ti hyvin erilaatui

set ja vaativat yks i löllistä arvostelua, ja kaiken l isäksi 

tUlee, että vähemmistöjärjestelyjen teho ja valvonta ovat 

varsin kysymyksenalaiset. Ennakolta hylkäämättä asian käsit

telyä tältäkin kannalta, on olemassa oleviin ulkomaisiin 

malleihin suhtauduttava suurella pidättyväisyydellä. 

M i n 1 s t e r 1 
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RÖRLEDNINGAR 
a l la s l :q~ 

Berggrana Rllrladningaafflr A.-B. 
Tel. 670980 Si byllegalan 41 Tel. 61 2220 

S T 0 C 1\ H O I. ~I ('()'1.:J3) 

Karlaplans laddningssfaflon, 
Styrmans~al:m 52 Tel. 67,jH 77 

Lndtl llinu. rcpnrnticJJ1 oeh fOrsiiljn ing uv 
:lckuITIula torcl' för hilll r oc h rorlio . :1/. t T 

/II1.EI.1i KTTIIS K'/'. Iladiortparaliolltr. 
JUng d hii mla vi! (448/3S) 

H.E.L.-Mej eriels mjölk ä r h iisl , 

Ali nnnan mjölk den hlir d:irnii sl, 
Hing fyrliett och nitti , fjorlon, 
Oeh IIIjölkcn kOlllmcr n:i sla morgon. 

(4iG 33) 

l'ar bor .Vi i $lod:lw lm '! 
HOTELL KANAN 

2:. (':m l);, l\u ngsholmsurogn tulI 2 tr. UJIP 
Hil rll c l liV Klarn Sorru I\ yrkogulu 

STOC KHOI.M (4931"'1 
UilliK:' orh t r.·\' ''"" r um fn r nn l,loIT. m . r:llulljer 

Etlll; .... 1 .. ,"in. \' AIot I r l'lII Cenln,lstull on c n 
Te l. 10 1" 12 

Vördsa mt SCfJia lIollllskog. 

T,I. 50 II 11 T.I. 51 II 12 

--..... 21,_ ... 
Alla e.ag 

:1\' 3rlJf,ltm i rettrrttt ,til, u".r, .... 11 n .. h ,aAt, 
smaa' ... ,.,.,....., .......... !latnl ...... ,..... 
u lrores. Fnrs tk l. n r bcte . - Ihmum. Ilriaer. S pfO:C. : 

Jo' '-:; II s I e r" p 1) 111 i n . u r . III(o rd ru unhutl ! 
(X(t.!'!tl) II I\J{n k t l1 l n~srtT llt GIIIi. S,,·tdbrr g. 

II/o .. 'A ••• ". RIl",., • 11"11."11,. 
O. A. Franzoli 

Ui:lIIa \'iigcn 1 (518J33) Vä rta n 27 . 
n e k o mm e nd e ro R 

Jnstitut Jri3 
{Innl'll. Fr u lrll 7.elten\'all) Tcldon: :l8 65 39 
Sjuk.,-mftUtik, Mt dic . had., Tdl. od. OIJ .......... 
I'Ibnlc .... och PedJctI .... Hl~. K.artata.pA 
,'10' uppviuntl~ . '" drnrw annon. ~,hJlI~. '0" r.b.". 

(5.Y.f /33) 

r-.... a Il ... (,0961"'1 ' 

FÖtSlkl. Permanenl 

JJfRE.S »_,....-... N,bl"!'lral . 37, II 
Tel . ... "7 , . 68 (1'empos hus vkl c"I.ltlermal u .• •. ) 

Adolf Christiernsson 
JAR NA .... AR 

~~·h rogn tan 40 - S l oe k h ui m 

Rekmnmendtrar , iU ,'åI.orl C'ra dr laor, al I : 

E.'dI8IunR~miden. RYlfgna tlMMwlRR'. 
Ve rkt yu . Uusii tLuiugsurtildRl' m. m. 

Teh'fone r : 67 :16 76 - 6 1 4424 (t (i.'1 :UI 

Bi)cker , Musiknlier. 
Pa l)pe l'Svar(W och 
Trycksnkcl' 

A.-B. Hymans Bokhandel 
Tt·h·rnn 677420 

ELSA AHLIN 
Tandtekniker (;m:tll 

~' OSEn!lr. I(E T O II G 4, 1 Ir. 
T E l .. : 40 4:1 9!1. 

Viktoria Lar80n 
aaU- Ii M., ••• rrar 171>',(.1:1) 

T d . ~ I !lr .. ·) (hl('rl:In~~ft IQII :U :J6 E lu.,l . I IiUH 
S , . ( ) t: Ii II ( , 1. ~ I 

Inll eh u\'urc ; R:. r l n H nn sso n 

EUt'1I lilI f t~rl.·n inlJ au . p rci,t,t IIn l{ornuIII ÖSSftr. 
Il tsUJlIt.;ngllr fH' /. rrtltrr frl;" n r r ,,'p'ra ~ 

HOMEOPAT 

H. D01.1HAN. 
Gre \'Ma lnu 21 . 11 . h . 
&,te . .. "., .............. . 
.... r. 
1 ... 1a ........ ,... ...... 

~t oll llJ::: n l n J.; e.ne r (i\·cr,'Ui ko mTUt!l".· I,r h'1. ta !t!1 i7 

Hos 6 • • lIplls 
BOlllJ'nllep' 

Äsög.t an 176. 1 tr. (8119/33) Tel. 41 5976 
Btnrlns Edr" hlI<ker tilI hllllgt pri •. 

Hlllg, 51 h:I01I. \" ! 

Väl&jort .rbele garanter ... 

IllLlOIn GIIIIIATTfllll1 
12 Tors leo lOn$J(a tnn 12 STOt:IUIOI.M 
T fII\"'rkn i nK . ,. ; ..... 'rTO .......... ....... ,-, -. _.~ .... .....-, 
--..::=·t,!:UDl ,:.m.nA&. .:.~.'S3) 

(;cll .\· nONI~{f ,te fiClI."'. At :KE KIX Ii 
l,.clotIIIoIot Ml ~ ... 

U .. gAr ofl'~r l ! '1 clrron 62 24 !U 
-.1 -..ot I _. IU.I 

l .enlrull16r 1111 Senlfiln c- rl ... r d ler, ti ",ru lar'n.lt. 
Ot" b Epldemlsjukhuset. Krrmlllorlt't m . n . 

Aktiebolaget F ahlcrantt' Boktryclceri 
MJJI ...... m •• u'.'.n 17 - Sloclholm 

MODERNT. LEVERANSKRAFTIGJ • MODERATA PR1SER 
~ ~~ 

Kafferostel'i A.-B. 
-FENIX-

- 1l0~lnl or" oroslnl katTo P /I !Iros 
I\ (l rnl,.. mll s t or~ :.3 . Stock holm 2 

Tcleffl ll : 20RH09 Ulf';.'" Tc lcKf .' :ldr. t:\EIX, 

T. SUNDQUISTS 
MILITÄR· " CIVILSKRÄDDERI 
Ilrnhf"M'Rluu .. 2 - Tele ron fii 40 6:; 

Unirn l't'l1 c r . Sp ec ial i t c l : Bi ,lhyxo r 
Ci \' ilsk r:"ht rri (I~i:1 l ) 

Hcnovc ringn r - Gatt pnssro rl1l 
Förslklass igl ulfö ran,h' 

Omblltl [ ,ii' 1. lIl1 llby 1\. /11; .• 1.- 0 I v lill 

Köp alltid. Nordiska 
Slakteriaktiebolagets 

köukonserver. 

Tel. växd : 232100. 

(1" :'''' 

Tel. 73554 . Sthlm.tel. O. t. 4153. 

Välsorlerad fära· och kemikolie
aträr. - HushAlIsartiklar. - Kryd-

dor m. m. 

Vörldspatent6 Gummlvarareller 

Säkerhetens A & 0 

So"ez~Special. .ilveraidenllummi 
catn lltarlr.. tun." och epecial • • nn
..ulltanisc rad mAnairis 1 ... rinl Mmt 
kemi.llt rent med de.infektion.ve r
kaa enl Dr. K'e;n, mctod uiir/d ... -
palen,erod och farekommercndut 
.id San e z-Special p.io Ic.r. 7 
'sOIlf'.I". Hu förcaltenclc ulan deein
fektion ••. lu. 6. V l lj men vl lj det 
bl.eta. vunin. far cher. pnin • • r. 
V.ra Ovrip vllkAnda ml lllen i pria. 
\iaen lu. 3. 4. 5. 6. ulr. <jack. 
lu. 10. Rcltla mduaain eort. kr. 5 med 
bruk .. nv .• ' / r·du ... kr. 2.50. OnKi· 
"'" Rarme. k,. 5. Venllslys k,. 6. 
Alla varor flrak . .. m t. nolarant kon p 

trol1erade. K vinnosILyddet Onegll 

(1 HiJ34, ) 

i oin .... o&k •• , i . 0 •• 12 .. bl. k,. 3.50 
A .... sökerhelSOllaler , du ... k •. 4. 

Vi (o"-,,h Inom br.nlCh~n. bClol!ll l lltot r-.:i Önsll ." 
Katalos och ' lIIoly"ninK:oroh. Ira. " IIHUI f1Q1llllla m R. 
AUa ... aror ..a"das dlt l u,d>O rt~n , I I 'nl' .. ck;ult' 111-'" 

u+p~ft om ",noIoilI. t'ri;::;i~;lkV;d 

Sveo.vllgen 96. Sthlm 19 
(l2ör.t41 

• 

• 

RÖRLEDNINGAR 
a l la s l :q~ 
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Tel. 670980 Si byllegalan 41 Tel. 61 2220 

S T 0 C 1\ H O I. ~I ('()'1.:J3) 
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Hing fyrliett och nitti , fjorlon, 
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(4iG 33) 

l'ar bor .Vi i $lod:lw lm '! 
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Te l. 10 1" 12 
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(5.Y.f /33) 

r-.... a Il ... (,0961"'1 ' 
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'iO Stoc"holm - HGI.utGd - HIlI._lIo,.. 

H. 1. ' ... SlMterilli 
7 Sl6jdgala " 7 

Holorgshall en G9-iO Tel. 135 2~. J3:, 27 
Poa lgiro lw lll u II !-r <lu14 

Rtkommenduor . iltO prima 
Charku.l~ri· et- Slaktuir1QIor ( 12i $01) 

Sandbergs Bokhandel 
Sturegatan 8. 0 7"" 

Skrivmaleriel och l~·cksaker. 

~1 i ner alvallenfabriken 

IDEAL 
Kungsholm gata n 10 
S T 0 C J{ Ii 0 L ~t 

T e ) e f 0 n : 50 08 7 3 

EMIL LEVIN 
I IUI.\KI: UI &: I HU \S JHd. 

n.l ."\ ytlnl~:lllllI (i3. Tel. r.I I~ 70. i!Hi' tf) 

G ODA UR HUMANA PRI ER 
FOR TKLASSIGT ARO ETE 

Inn<hu 291n pukrilt frln in.orh utlandeu frimlu 6rmor 
d .. r:l\ 1)1r hOI Kunl: l. hovurm~lurC' LmdC'fOlh I ~I(k kholm 

Å.H. ÖSTERMALMS 
ESKILSTUNABOD 

HAnAI.O AU '\' .S Alla s iat; " ,. J iirn"nror 
Slurgulun ~:; Jl u s",~r ,hls')f· ti k lur 

T t ' ~(2~'~~':, (~~I~ I~~: I!~'~I,~ ~It J':f!~o~~ ~~J e~! ,?!'. AA. 

et'lIh' III , ';i"", (~ I")dltl rnl)'lr Pro ppnr. SlrOrnl ,n ·· 
IUft' , ~u nll UIIN ln r '" m .• 11'1 . 111 . 

Gllllno d,.", .'Im 911'''' '' J:.drr I U"5/33) 

OSTEN oeh LÖK.EN 
köpes hns : 

IJ HI,'~N • NOKU 
J .i1Iu N Yllu l.un .3 Tel "Uxd : 2:'13~O 

Holmia Glasmäs.teri 
II. .1. J ~lI B ElHi 

' ;eijel· ~\· tigc lI :.!, il1 v ld ~I)fmll . S I ,,(' kholltl 
·"el. !",,77lm 

l ' ltor Innunning.r Mml ~(lf'Mlor ()f"h 118,mllsferi · 

rn:~~'~~I~~~~~g!,i~~II~~~~:~':::i;n~;~J~!:~~ ~~~~~;~ 
ArlM.'h'n hnmtltSI)o' h h,·m Sn 'lIlesenl"rh·h· (IIII f1 rd f' r. 
IIftJt s l n rllu.1 1 1411111 !1'. (~i :r,) 

UR- REPARATIONER 
utJlro"l1ing u,· J.{laSfigon t'n r.r If,karrt'cc'pl. 

PETR U SAHLEN 
I IIMAKAUE I)(:n OI'TIKt: U 

KarJ."lllCcn 87 (27Gr.tl) T e l. 624117 

B B l1iJl' B R Nl RBP AI{B RA 
f :tt .. r UlI . :-tu lor.·yktl. \'el tipt'd , MOlorer. I.lls Q~'h 
N)ek lllr 111 . 0'1 . fiulIHlli ri u gur. Tn ,uhlln och Ih·· 

::b:.~h·l:nl~~I~~'·~!~~U~I~~:::~~~~.t ~ ~~':II:;1 t:~~~" t~~i 
Falllmlnl C,IIeI-. och MotorYlrllltad 

I.lnll~"al:lII !jg T,.1. G747()1J (464/3.1) 

STEN OHLSON 

".'mst." 
II. PlöUers Eftr., Balaast" 
StDre_tan 38 T.lefoll II 

U r·, Optfak oeh MUllkatflr 
R8JN\ratlon.r .. Ur 08 •• a.lllla.t ..... at 
utmraa IDeoi .t_ O ..... rJ!. (2.'11"1' 

Velocipeder 
(:reaee,nL HulMfV ....... Kl"tf, Klnlon. R~x, 

\vill'"nd. , V_ka_teD. 

Levin & Nilsson 
lIulmdad f2Gi33, 

Ir 1t64I. MJOLK •• t oell drwell 
och de t h ri lsos:a mma ste 
~l" alla (ö d oå rnnen (309 331 

Halmstadsortens Mejerlfllrenlng 

Fabriken KäIJans 
tilJ\'crkninga r fi \' 

Gr" " cnsle iner och Iloscohiiger. 
flEKO~'MENDEflAS 
Prö ,' o dir nyhet : 
Hulm8lotl.s. MenaJl (J92JSJ) 

Vattu gatan 3. Tel. 2504. 
HALMSTAD 

HalIEt.dE '11~IIIEBrtlls'Brntl. 
FIlEDflII\SVAW •. Tel. 1881. 

Garulll e.rar / örsll;luss;gl arbe/e. 
ft eparuli ooer. N,ytt gummi i lager. 
Gummipackllingar. Rcgummc.riogar. ,!\'-. :tIl 

Agda Nilsson 
FR IiKT· & GIW.vSA KSAI-·FÄR 

Tel. 266/ . . . Slorgalan 33. 
IIALJlSTAD 

Aulitlens fTukl och grönsaka. 
f~95 iJ.'n 

80NE880N8 
SPt'ceri· , lJdikalt .. -, fton,rn' .. (. f~rflklalTdr 

IIE 'iOMMENDEIlAS 

Etabl. 18R8. 

A ••• rllng 
G1asmisteriaffir 
HEKmt M EN D ERAS 

(9-I:J '3ff' 

Erik Sagars Bokhandal 
Välsorterad Pappershandel 

Tel. 51 och 451 ,n (.lH 

A.-B. J. B. Meijel 
H.lmstad 0131"3·" 

PA PPEIlS II ANIJH!.. 1I0KTllrCI\I:;IU. 
IJOI\8INIJI::RI. SKH/I ·.I1ASKIXSAFFAH 

Slånn.. och Mode.när 11l', " " 

första k l.~1 arbeltn . Bestimd le,'enn tid 
\ 'Id l\orreport HAI.MSTAD Tel. l i 6 ~ 

Nyströms HU,"" 
Kaffe och speceriafFår 

Rekommenderas • Sforgiltan 30 

".O. OL •• O". 
.'eoll- 00" Pl6t ••••••• 

I.Angvlnk.15gatan 187 Hil.lncborg 
Vlf6r alla .Iog. K oppar·. Bleck· och Pldl· 
.'aguiarb./en (a".1I ro"frio) .dvd l Bygg· 
nad.- ,om verk.tad.arbden .umi lilrrn iltuk -

ItJcJmingar. {lJrlen,ting oc.h reparalioner 
ulf lira. om,org.{ull1. (316 l.1 

BiI- & vagnslaekarin g 
(ö"en Oueolackering) ulföres fördclakligast i 

SVENSSONS BlLLACKERING 
Stattena" ugt'1l 10, lI ÄLS Il'GB IlG 10.13:1) 

'felc(oner: Verkstaden 4042, Uo~'ladrn -I14 :! 

Hatllngborg. E'tktr. Palnrenln)ng • .\.-8. 
~!'d~a~{J)~~~~,~~'~,nrl~'!~!~~~ic . t7Z\ :tll 

T"Ir·rol1 32~. -r.- Ieflr .. adr : ""dm:. 
'I'ilh'c rkll r f':tnn s l c-n s l ö,nln~e.n ""/oz. l .!Igt"r tu' l! 
Försilljnfng QV rus lskydthr;rnrtCrn J/ fln gCl nll. I ' , m r 

~.~~tl s::;fk~r!~~tnfj:;,~~~~~rt,~,~~~:/!~~g '~~~~~t~~rc;.; · 
Agentur mr S\ l' l1skn Sk~I' I)Srnrgsfubrlk~n 1I~lIIfi"" 
A"t'nlur fIlr Ocron Oil Co .. London . 

J llrnccnwnl, Smothon, Muujluni. c I\ ill , f;t:. ~rrt r 
och puekn lnJt:Jr 11ft dlto. CiummI5tlh' lu r.l~umlll i. 
s l:lO~u r m. m 

c. G. Hanssons Bokbinderi 
SMergo!. 19 IlÄtSll\GIIORG Tel. 10 3\ 

Aili slngs bokbinderiarbele 
tili bil/igas/, pris. P Ol! ''', 

ESKILSTUNABODEN 
NII.S AIlLIN 

TeJ . 17 32, :\.IS2 liull .. gatan 21. Tel. 1in, 3 .. 32 

Vil_orterad Jirnbande' 
Sk/ulnpen & a""Dunltlon 
Kllk.· It Bodttll'nK.ordkl .. (701< :<11 

S"chmlng om (::yk elreparutioner 
ut(öres fort och billigt (jO-Ij:tt} 

G. A. Lundström 
SVETSI\'Nr.S· &< CYKELVEI\I\STAD 

Lungv;nke/.!I"/fH' N~4 (Slaltenu) TrI. 2 (j :1'] 
t : l ' A' / .A II "wuUml'" "" I/inlu/6r'Juting 

Vid behov av Järnvaror och 
Bosättningsartiklar 

b<,ök Sultena Jim. G. Bosättningsaffär 
HälsollrirJ~n 55 Te/eron 5Si8 
lIörnrt ,U' O. D. Krooksg.lt. o. f-Ioilsovlgrn 

Prima varor tm b il ligol p riscr (70713:' ) 

I T:~. ~~llIC;I· II 18"" ~~ I 
O"0,,,.g ... n 8 _ STOCKHOLM _ T.I. 11 9172 A. B. Aug. Hansson's 60lHI 

Cilc16r " Grav6r 

?;~~;;: °BI7!'·::'h'·jB~:;;::, 8~o.:::''tf~id!·:!~P~:h:;; Tel. H Järnhand~1 Tel. 824 ~, I 
"","';0"" .'f., .. 1,.," ,y, bl.d IJilligasl pci plo/sen Flrmon -.s .... l·B. 

08 S.! RiI~k,h.:lr . ~no" kr 2: 50. l.ul Itr.); se. rund.d 188 • 
"L-______ �'_ij,_�~~v_";_n_ •• _. _M_h __ V_I~ __ "_rin_._., __ bi_"_I._"_I<_p_,_,,_. ~ __________ It:::e:k=O::Dl::Dl::e:n:d:e:r~a:8~ __ ~(~~~r.~.1I~1~~========~!==(=,r=,=.='I=,r=.:g.==3.~5.==SI:h:':nl:.~_ 
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Kungsholm gata n 10 
S T 0 C J{ Ii 0 L ~t 

T e ) e f 0 n : 50 08 7 3 

EMIL LEVIN 
I IUI.\KI: UI &: I HU \S JHd. 

n.l ."\ ytlnl~:lllllI (i3. Tel. r.I I~ 70. i!Hi' tf) 

G ODA UR HUMANA PRI ER 
FOR TKLASSIGT ARO ETE 

Inn<hu 291n pukrilt frln in.orh utlandeu frimlu 6rmor 
d .. r:l\ 1)1r hOI Kunl: l. hovurm~lurC' LmdC'fOlh I ~I(k kholm 

Å.H. ÖSTERMALMS 
ESKILSTUNABOD 

HAnAI.O AU '\' .S Alla s iat; " ,. J iirn"nror 
Slurgulun ~:; Jl u s",~r ,hls')f· ti k lur 

T t ' ~(2~'~~':, (~~I~ I~~: I!~'~I,~ ~It J':f!~o~~ ~~J e~! ,?!'. AA. 

et'lIh' III , ';i"", (~ I")dltl rnl)'lr Pro ppnr. SlrOrnl ,n ·· 
IUft' , ~u nll UIIN ln r '" m .• 11'1 . 111 . 

Gllllno d,.", .'Im 911'''' '' J:.drr I U"5/33) 

OSTEN oeh LÖK.EN 
köpes hns : 

IJ HI,'~N • NOKU 
J .i1Iu N Yllu l.un .3 Tel "Uxd : 2:'13~O 

Holmia Glasmäs.teri 
II. .1. J ~lI B ElHi 

' ;eijel· ~\· tigc lI :.!, il1 v ld ~I)fmll . S I ,,(' kholltl 
·"el. !",,77lm 

l ' ltor Innunning.r Mml ~(lf'Mlor ()f"h 118,mllsferi · 

rn:~~'~~I~~~~~g!,i~~II~~~~:~':::i;n~;~J~!:~~ ~~~~~;~ 
ArlM.'h'n hnmtltSI)o' h h,·m Sn 'lIlesenl"rh·h· (IIII f1 rd f' r. 
IIftJt s l n rllu.1 1 1411111 !1'. (~i :r,) 

UR- REPARATIONER 
utJlro"l1ing u,· J.{laSfigon t'n r.r If,karrt'cc'pl. 

PETR U SAHLEN 
I IIMAKAUE I)(:n OI'TIKt: U 

KarJ."lllCcn 87 (27Gr.tl) T e l. 624117 

B B l1iJl' B R Nl RBP AI{B RA 
f :tt .. r UlI . :-tu lor.·yktl. \'el tipt'd , MOlorer. I.lls Q~'h 
N)ek lllr 111 . 0'1 . fiulIHlli ri u gur. Tn ,uhlln och Ih·· 

::b:.~h·l:nl~~I~~'·~!~~U~I~~:::~~~~.t ~ ~~':II:;1 t:~~~" t~~i 
Falllmlnl C,IIeI-. och MotorYlrllltad 

I.lnll~"al:lII !jg T,.1. G747()1J (464/3.1) 

STEN OHLSON 

".'mst." 
II. PlöUers Eftr., Balaast" 
StDre_tan 38 T.lefoll II 

U r·, Optfak oeh MUllkatflr 
R8JN\ratlon.r .. Ur 08 •• a.lllla.t ..... at 
utmraa IDeoi .t_ O ..... rJ!. (2.'11"1' 

Velocipeder 
(:reaee,nL HulMfV ....... Kl"tf, Klnlon. R~x, 

\vill'"nd. , V_ka_teD. 

Levin & Nilsson 
lIulmdad f2Gi33, 

Ir 1t64I. MJOLK •• t oell drwell 
och de t h ri lsos:a mma ste 
~l" alla (ö d oå rnnen (309 331 

Halmstadsortens Mejerlfllrenlng 

Fabriken KäIJans 
tilJ\'crkninga r fi \' 

Gr" " cnsle iner och Iloscohiiger. 
flEKO~'MENDEflAS 
Prö ,' o dir nyhet : 
Hulm8lotl.s. MenaJl (J92JSJ) 

Vattu gatan 3. Tel. 2504. 
HALMSTAD 

HalIEt.dE '11~IIIEBrtlls'Brntl. 
FIlEDflII\SVAW •. Tel. 1881. 

Garulll e.rar / örsll;luss;gl arbe/e. 
ft eparuli ooer. N,ytt gummi i lager. 
Gummipackllingar. Rcgummc.riogar. ,!\'-. :tIl 

Agda Nilsson 
FR IiKT· & GIW.vSA KSAI-·FÄR 

Tel. 266/ . . . Slorgalan 33. 
IIALJlSTAD 

Aulitlens fTukl och grönsaka. 
f~95 iJ.'n 

80NE880N8 
SPt'ceri· , lJdikalt .. -, fton,rn' .. (. f~rflklalTdr 

IIE 'iOMMENDEIlAS 

Etabl. 18R8. 

A ••• rllng 
G1asmisteriaffir 
HEKmt M EN D ERAS 

(9-I:J '3ff' 

Erik Sagars Bokhandal 
Välsorterad Pappershandel 

Tel. 51 och 451 ,n (.lH 

A.-B. J. B. Meijel 
H.lmstad 0131"3·" 

PA PPEIlS II ANIJH!.. 1I0KTllrCI\I:;IU. 
IJOI\8INIJI::RI. SKH/I ·.I1ASKIXSAFFAH 

Slånn.. och Mode.när 11l', " " 

första k l.~1 arbeltn . Bestimd le,'enn tid 
\ 'Id l\orreport HAI.MSTAD Tel. l i 6 ~ 

Nyströms HU,"" 
Kaffe och speceriafFår 

Rekommenderas • Sforgiltan 30 

".O. OL •• O". 
.'eoll- 00" Pl6t ••••••• 

I.Angvlnk.15gatan 187 Hil.lncborg 
Vlf6r alla .Iog. K oppar·. Bleck· och Pldl· 
.'aguiarb./en (a".1I ro"frio) .dvd l Bygg· 
nad.- ,om verk.tad.arbden .umi lilrrn iltuk -

ItJcJmingar. {lJrlen,ting oc.h reparalioner 
ulf lira. om,org.{ull1. (316 l.1 

BiI- & vagnslaekarin g 
(ö"en Oueolackering) ulföres fördclakligast i 

SVENSSONS BlLLACKERING 
Stattena" ugt'1l 10, lI ÄLS Il'GB IlG 10.13:1) 

'felc(oner: Verkstaden 4042, Uo~'ladrn -I14 :! 

Hatllngborg. E'tktr. Palnrenln)ng • .\.-8. 
~!'d~a~{J)~~~~,~~'~,nrl~'!~!~~~ic . t7Z\ :tll 

T"Ir·rol1 32~. -r.- Ieflr .. adr : ""dm:. 
'I'ilh'c rkll r f':tnn s l c-n s l ö,nln~e.n ""/oz. l .!Igt"r tu' l! 
Försilljnfng QV rus lskydthr;rnrtCrn J/ fln gCl nll. I ' , m r 

~.~~tl s::;fk~r!~~tnfj:;,~~~~~rt,~,~~~:/!~~g '~~~~~t~~rc;.; · 
Agentur mr S\ l' l1skn Sk~I' I)Srnrgsfubrlk~n 1I~lIIfi"" 
A"t'nlur fIlr Ocron Oil Co .. London . 

J llrnccnwnl, Smothon, Muujluni. c I\ ill , f;t:. ~rrt r 
och puekn lnJt:Jr 11ft dlto. CiummI5tlh' lu r.l~umlll i. 
s l:lO~u r m. m 
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SMergo!. 19 IlÄtSll\GIIORG Tel. 10 3\ 

Aili slngs bokbinderiarbele 
tili bil/igas/, pris. P Ol! ''', 

ESKILSTUNABODEN 
NII.S AIlLIN 

TeJ . 17 32, :\.IS2 liull .. gatan 21. Tel. 1in, 3 .. 32 

Vil_orterad Jirnbande' 
Sk/ulnpen & a""Dunltlon 
Kllk.· It Bodttll'nK.ordkl .. (701< :<11 
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ut(öres fort och billigt (jO-Ij:tt} 

G. A. Lundström 
SVETSI\'Nr.S· &< CYKELVEI\I\STAD 

Lungv;nke/.!I"/fH' N~4 (Slaltenu) TrI. 2 (j :1'] 
t : l ' A' / .A II "wuUml'" "" I/inlu/6r'Juting 

Vid behov av Järnvaror och 
Bosättningsartiklar 

b<,ök Sultena Jim. G. Bosättningsaffär 
HälsollrirJ~n 55 Te/eron 5Si8 
lIörnrt ,U' O. D. Krooksg.lt. o. f-Ioilsovlgrn 

Prima varor tm b il ligol p riscr (70713:' ) 

I T:~. ~~llIC;I· II 18"" ~~ I 
O"0,,,.g ... n 8 _ STOCKHOLM _ T.I. 11 9172 A. B. Aug. Hansson's 60lHI 

Cilc16r " Grav6r 

?;~~;;: °BI7!'·::'h'·jB~:;;::, 8~o.:::''tf~id!·:!~P~:h:;; Tel. H Järnhand~1 Tel. 824 ~, I 
"","';0"" .'f., .. 1,.," ,y, bl.d IJilligasl pci plo/sen Flrmon -.s .... l·B. 

08 S.! RiI~k,h.:lr . ~no" kr 2: 50. l.ul Itr.); se. rund.d 188 • 
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F ••• ·s"n,.·shu"utltitelll i sta,tsbud;'etel.e 
Sliil'sla spul'snmhct ih'c,' Inl:( men i iivninl:(arnns , lerUI.pllll:(a1ule 101' de \,jh'npliklil:(u 

å l l'rS I)"l:(las licl s llil:(c ls .. l1\'ur. 

En Ijusning k:tn knnsla l(' ras i n fo rin g<li\'rl mcn (le l 
,'knnomisk:t liigl'l iir forl fara nde IH' kynllll l'rS:lIl1l. siigl' r 
s lal sminis le rn i el en synncrl igcn inlressa nla öVl' rs ild 
med \'ilk ,'n han in lcdcr arels <lalsvcrksproposition, 
Hikssla lcn, VH S lolala ulgi ft ssunHn:1 slular p" 
I.051.680,nOn kron nr , \'isar en ökning i de \'crkli ga 
ulgi ft crna pa elrygl :lli miljoncr kronor, varav social
hU\' II (ltil c ln s lukar 18 milj oncr, j orclbrukshll\'udlil cln 
7,7, fin a ns huvudlil cln Il,a oeh försva r shuvucllil cln 
l!,~ I milj oncr . Om dc uh'iig" r, ~om anlilals för all HI 
budgclcn a ll "alanse ra , sysslar f,-,r ögonblicke l d cn 
rlagliga I'ress(' n i mer e ile r lIlindrc krili ska leda rul 
I"" ndc n, . :; a rande 5rn a lgiinle rna för arhcls lllS
helens bckiillll'". I.; " de, som , Iuka tie s lörs la 'UIII-
1lI0rna , Od1 fjo" rels anli l lllle viigar för a nskaffandcl 
a \' de crfo nlerli ga III ccll e n följas j iimviil i å r , 

Ehur ll bckymrcn f,-,,' del slal sfinans iclla liigel s:\
IlI uda forlfarandc iiro slora Odl maningarna oeh å l
giinlc rna fi;r spur,,"nhe l s:\l unda \'iil befogafle miirk
les i a ll a fa ll e n lII era oplimislisk lonklang i den re
dogö re lse, IHcd vilkcn fina nsmini slc rn i . l' i radio 
presenlerllllc s in budgcl för svenska fo lkel , j ii mförl 
III cd förcgående 1' , Den var djärvl oplimislisk ih'c n 
d.I , III cn dcl fijrcfö ll emcllcrlid SOIll OlI' s lalsr d el " ' ig
forss i . l' skulle ha kiinl sig s lii p f:lsl.:lre m a rk , vil
kcl n1' vara honom IIpprikligl viHuuna\. Skalleiik ning 
tlrabbar e ndasl el e slörre förmögenhe lcrna 0"'1 della 
i sa ringa omfallning, all della poänglcrades i lrnn
lalel ge nom ko nllngens 100wikl p ordel "ntlyol ökad 
bcskallning", 

I ')IIan vi ~O lll vanligl i de lla andra nUllllUc r fiir rel 
inga pii ti e nyheler propos ilionen bjudc r i fr g:l om 
försv:lrshu\'udlilcln, vilj:l vi nämnu, all lronla lel före
IMdadc framlä ggande av för slag lill ny lj änslepen
s ions l"g l"ör e i\'ila bcfallningshavarc, Därmcd bekrflf
tHS sll lunda dc upplysningar härom, som finan smi
ni s lern meddelade nrmcn~ fullmiiklige, Därme(1 ryc
kc r de n m ilitåra lj ä ns le- oeh f:lluiljepe ns ionsfriig:tn 
ii ve n !'I I s lcg niirll1:lre sin lösning. Inga ändrade före
sk rifl er för s lalsljänslcmännens dyrtidsli11ägg ifriiga
sä llas :IV ,·cgeringc n . TY"iirr f vi viii snarl fr n annal 
hii li crfura, tili uppl"ullningcn i dyrlids lilliiggsl"n gan 
illlc p alla h II är överenssliimmande med regeriu-

g,' ns , \"i l"a ('nlcllerlid hopl':ls. a ll r r!/f' r;Il!/ (' 1I /lell r iJ.-s 
tlO!l('" :il'tJ i; \" (' re n s n a I' i tl e l :l ygi;r a nde j"go nlllirl,l'l 
ti en :"ll"Ii ~e l1 :l le rlio lllm:l ndc rör ~ l a l s lj ;in s t l'l1l :il1l1l'n 
s j :i1 \'a sa IJ";Ylllp:ltiska hwll'l :'in gningc n av tl c ras li)II ('· 
fllrh lIande n gu r :l\' s lape ln i k:unra rna. 

Dl'! 1" latles i l";; rcgac ntlc ars Iro nl a l om :lll d l' l I'uli
tiska iiigct i \' iirldell gc r anlt'd ning lill all\'arliga he 
I, YIIlIIIl' r o (' h farh;)gurna ~ckllndcrad ('s l'~cn dtl1l11i g: t nog 
därp .. t :.IV s lupantlct :IV tie \':irnplikti gas 4'i,'ningar. I ar 
nänull' de l ingentill g UIlI dl'! polili ska \':irldsl :igcl s 
vansk ;,ghc tt'r luen kkl' t1 cstu IlIintl n .' al (,l" ul'pla gas 
u\' ltingarna fi; r de \':i rnplildiga . Man I':l u . 0 111 111:.111 sa 
\"ill , i d ella l"örh ' Il ll ntl e Sl' e li \"i ss l ors:l kss:l lIIlII:lnh:lng, 
Faran i UI' iir siikc rl igcn inl e lIIiuch'c e liel' IIIc r a av
Higscn ii n rörcg . .lCn tle år. ulan t v:i rt orn. t !J~;l ar~ f i',r ~ 
~vat'sorga ni sa ti o n hjutl cr tyvä rr int c sti'IITC 111 [.tt av 
trygghct. ii n all org:lni sn tionens n'surser helttiva ", ~ 
nylljas lill s ina yllcrs la grii nsc r fi\ r all kllnna gi\"as 
I1:HIIIl :IV rörsvar. HUI"II gEidj :uulc i oc h f ii!" !'o i g :Hcr
upplaga ntll't ::IV iivnin t(a rna fiir tie v:.irnpliktiga iin iiro 
sa iir do(' k ålgii rdcn d iirför in'" i Iw ho \" :1\" n. ~ra ,'x lra 
la('ksägelsebclygelscr, I)en iil' niillllig,' n en :I\" Iiigd o~h 
:IV kl'[I\"cl 1'" olll sorgcn fii r rikd s siikel'hel hClin ga". 
fr:unlvin,.;ad f,t~ård och ingcnting a n nat. Den IHIV:.l

rande rcgcring('n framh l'd l ju för övrigt fii rcgacndc af. 
all cll fOl'I g- cn"c pii viigcn IIIcd ins liillantl .. l a\" "e 
väl'l1plikligas övningar kan ickc iiga 1"11111, ulan all 1!J:!5 
å r s förs \'arsordnin g brytcs söndcr. Den 11lc ningc n har 
lydligcn segral , SO Ill ej velal laga ans\":l r('\ fii r dl sa
danl söndcrbl'ylandc, \"i lru oss \"cla. :lll ele ,Iock ej 
saknals, SOIll ickc skull c ha biival föl' a ll laga den 
.. isken . 

Om alll sa viil'l1plikl sö\"ningarna å lc rupplagil s. \' il
kel isin lII il n ju o('k ' ,1 hidragcr lill a\" hj i.ill'andcl a ' 
arbcls"-'shclen I>I:lnd ungtlOlllc n, S,I hava me"I,' n inlc 
riickl liIl e n del andra be hövliga anslag, blan" \"ilka 
m. niimnas för fiill- oeh fiiltlj iinslö \"ningar O('h ('j 
hellc r lill anordua lldcl av siirs kiltla luflfii rs\"arsi; \·
ningar, Inom c n del undra omradcn siikcr dcparlc
menlsd1efcII e mellcrtid tillgoduse tlc mesl 1 r iingan"e 
be hovell oeh Illan kan i IUOlivcrill g,'n pii s ina hä ll 111 -
läsa, all han önskal kunnll s lriicka ans lagsbc\"iljan" ,' l 
längrc mcn all hau ej ägl fria händel'. Mali kan \"unl 
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ö\"crtygad om at! finan smini tcrn med sitt aosvar för 
riksbudgelen b' llil et! \'akande ög:l på departemenls
ehcrern8 oeh icke minsl på rörs\"arshuvudtileln, 

Anslagct tili den rrivilliga skytterörelsen saknas -
ej cns del lilla" n gol över 80.U OO k ronor. som Illed 
knapp nöd beviljades av röreg' cll rt e riksdag ä r upp

' Iaget. \ ' i få alll s ,' id arels rik ' dag anyo heviltna den 
dcmonstration av rörs\"ars" i1ja eliel' -Q"i1ja hos r iks
dagens ledamöl er. som slridcn 0 111 sky1tcanslagct över
Il' It tilI alt bli . Vad l'ik sdagen förcgaendc , r he\"i1jade 
"ar j u endasl del. 50111 e rfonlrudcs rör sjä l"a admi

. nis t ra lioncn u\" denna rrh 'illiga försvarsröre lsc. men 
ej ens den hj iilpen an ses lå ngre errorderlig. 

FI"llans ersii ltn ingsbyggnad forl siilles i begriinsad 
"mfa ttning. SlI lunda hegii res a n. lag för fullrölj a nde 
a \" arhe lena" den jagare. som enligl besl ul ingick i 
e1 en and ra peri oden a\" f10llans c rsii llningslJyggnads
progr,un . 

Blancl anslag, SOIll bcgäms för f1 yg\"apnel, miirkcs 
s:1danl för försök med f1 ygbomber. 

Den rörhuppning. van t vi i V,1ft förego ende num
IIle r givil ultryck. niimligen all a lerfinna proposi
lion lill riksdagen om e1 en i ul , ikl slii llda löneförbiill
ringen för ii ldre löjlnan ler, se rgeanlcr neh underorfi
,'('ra re a" ~ , oeh 3. gmdcn, har ieke infrial s. I hu\"ud
lit eln omniim nes ej e1 enna fråga. De fr'lln sliillningar 
i syflc all f:1 fmg"n rrallllagd rör rikselagen. snm 
gjnr!s dcls a v de mili! ära myncligbclerna, dcls av res l'. 
pcrsona lförbund . dcls i form av uttahIIllien i dcn all
mii nna oeh rackmannapress(·n. hava uppcnharligcn 
bliYi! ulan crrekt. 

Den hcka nl" malslrejkcn i I" arl skrona giyer (Iär
emo! , Icrlj ud i proposilioncn i forln av rörslag. hl. u. 
om förbältrad maLlt IIning i I"nd. högre porlionspris 
JU . IU . 

Efl cr dcnna axplockning ur propositioncn lämna 
Yi här cn kori res uln c ö"cr omraltningen av en del av 
de ans lagsiiskandcn. SOUl framsliillt s rör dc olika för
S \'~I·si'lndHlnå l c n. 

Försyarsminis!ern rörcbådar förslag Lill om organi
soliun av {ör,warels höysla mililäm Icdning sam! a" 
gcncra lslahen, men röru!sätler ingcn hiirrör behövlig 
rörä ndring i Hvlöningsllnslaget. 

Al rull{öringshc{ällll/voren i Göleborg fiiresl,ls cn 
arvodesökning med 420 kronor. varigenolll han Jik
slä llp~ mcd herälhavarcn rör Slockholms slads rull
röl'ingsområde, 

Kurserna vid skjulskolan rör inranlcriel oeh k,,,,al
Icri (' l bcräkn:ls iHerupp!agas i rull ornrallning under 
nii,l kommandc hlldgel ' r. Della innchär. glädjande 
nog, alt vi hl. a, hll alt cmolse lcrupplagandct a\' 
skju! skolek ursen rör sergeanlcr, cn lika gagn:l nde 
som f1V elc"ernll 111' underoffieerskårcn Itö"l värderad 
IItbildningsk urs, " 

A ruodcsrc!llering {ör landslormsomrddesflc{älhavare 
s ! ii llc~ i ulsikl ocb kOlUmcr alt rramliiggas i samband 
med raslslä llunde a" slaten rör näs la budgelå r. Vid
komlUande landstormsrörr1ldsrör"altarna säger dcpar
lemcnt scheren. all en undersökning resulleral däruli. 
alt I armCfönaltningens eivila dcp:lrtemenl liinmats 
herogen hel 311 meddela heslul i rråga om dcn jiimk
ning i. rcspeklivc indragning a" ulgående rör"altare
arvode. som IU. finnas påkallad med hiinsyo liII \'id
lagen omläggning av landslorrnsrörr d oeb diim" filr
anledd äodring i förrådsuppbörden. 

För surnumerära officerare röreslås sedvllnliga rör
må ner i 1'01'10 II" Iilldelandet II\' lediga löner saml 111-

njula nde IIV värnplikligs förmåner och ekipering, 
hj ii lp vid lltnämniogell tili offieer, 

Föl' persooal pd övergdngsslal vitl tlrmen rörcsb , 
viss inskränkning i Ijänslgöring sållloda: 

per~onal p1l r l' i v i II i S ö\'erg1lngsslal lOed si~ l ;I 
freds lj änslgöringsomgång rörlagd tilI tiden 1. ju li 
J 934- 30, juoi t 935 bcrrias rr n denna tjiinslgörings. 
skyldigbel: 

personai. t v Ii n g s v i s ö"errörd p ö\'ergAngsslal. 
vii ken under niislkomm3nde budgel l' uppn. l' cn ley
nads Ider. som med lre 'r eliel' ko'rlare tid undel'
sligcl' pcnsions.ldcrn . skall lika ledes vara berr' ad 
rr' n Ijiinslgöring under budgel rel 1934/ 1935. B('
rrielsen röranledcr ingen in"erkan pii "ederböran
des riill tili uppflyltning i hög l'e löncklass. Iilläggand,' 
:lV lön, uppflyltning i högre löncgrad e iler pension . 

Den anol'dnade poliskllrsen för underbefii l anmiilcs 
rör rik sdagcn, 

Inlel Merupplagn nde av rc,~erv."alells rekl'ylerin g 
före 1. s. De milil .i ra my ndighelernas förslag härutin
n" n iiro alUs: lå mnade Illa n avseende, Någon fÖl'bii ll 
ring dcnna viig i det Jlllvarande befordringslägct iir 
följ aklligcn ej heller alt el11olse. 

Al'mcns persoll"' över slal avses under Ill\Slfl hud
gelar laga, i a nspr k i rull ul slriickning. Frivillig he
fiilsi1yning 0 111 JO dagar medgi"cs röl' de reservoffi 
cerare oeh I'eservuncleroffieemre. SO I11 ej varil ink ul
laele inneyarande budge!år rör rullgörandc "V rörrall 
ningsenligl ,. liggan(le ljänslgöri ng, 

Chefcn för finHnsdeparlemenlet uppges hava rör ,)\'
sikl alt utfiirda nya beslämmelser rör flyllning,.ersäll
nill[l, i :l\'s ikl all rörckomma missbruk sa ll1l erh IIn 
f" slure 110 l'mer rör s:ldu n ersällllings beräknallde, 

N' gon in{(lIIleriof{icer,~skola kOl11ll1er ej alt 'lI1onl
naS under niisla budgcl r oeh ej heller n gm kOIn· 
memleringal' tili Gymnasliska Ccnlralinstitutel 1'" 
s latycrkels bekoslnad, 

Undcr rubriken "Vnderslöd dl {örenillgar oell liII 
skri{l ers IIlgivande" röresl l' deparlerncntsehefcn HII 
lill Svenska Underoffi eersrörbundet utg1lcnde a nslag 
tili r ö r h u n det s b i I d n i n g s ,. e l' k sam h e I. 
" yilkcn syncs vara "iil rörtj änl av all ii"en rramdeles 
undcrslödjas :1\' slalsmedcl" . uppröres såsom rasl un
der nä mnda anslagslitel med 1.500 kr., van1\' 1,00ll I'r:'n 
lan tförsvaret och 500 kr. fr n sjörörsvarcl. Likn:lnck 
• Igii rd förcsl. s rör u ndcrberälsförhuudel. Vi ba :lnlecl
ning IIlIala v r lacksambet rör " isad förslAelse rör 
\':'11' hildllillgs \'erksamhet oeh sä kerl skll ll underriillel 
scn härom mollllgas II" rörbundslJlcdlcl11lJlarna me" 
llllmii n Iillfredsstä llelse. För rörbundsled ningen kom
mer dcl genom den rörcslaglla anordnin "cn all bli\':l 
lällnrc alt i rörviig phlDcra bildnings"erk~Ullheten . de. 
man I11 cd siikerhcl kommer atl "eta vad mao har all 
riikna med . 

Kri!l,w el/' lI skapsaka.demiens Iid,",ri{1 hehö"er 4.531 
kronor rör atl täeka uppkommen rörlust. 
_ V lhyle av ma.rgarin , /Ilol "m ör i a.rlOens ulspisning 

roreslås och lIlalbå llDlngsanslagcl röreslås ökal mcd 
en oeb en k\'arls miljon, 

Vapcnrlllslagel röresl1ls höjl med 200.000 kronor oeh 
i 1I0Slllg rör anskaffning a" a l'I i II c l' i 111 11 1 e ri e I 
(engångskoslnader) hegäres en miljon kronor. ( Arme~ 
rörvaltoingen hadc hegärt 3 miljoner.) 

För rorlSllft anskllffning II" g r a 0 a I ka s I a 1'-

111 a t e l' i e 1 begärcs 500.000 krollor. 
. 8yggnadsansl(/gel ä r rör oiislkommande blldgel r 

lika hå rt heskurcl SOIll under innevarande, Atl d ellll 
illucbä r eft rort sii ltande på rörrallets väg rör tskilliga 
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a \' vA ra milil ä ra byggoader ä r uppeobarl oeh vad 50m 
i " bespa riogssyfte" on m sle efle r siitlas komme r gi
velvis a ll i f ra mliden \' isa : ig hava va r il molsatseo tili 
s pa rsa mhe l. 

Ve ndes a rlille riregcmeote föres lAs til i erhil llaode 
av eli nyll :1 m m un i t i 0 0 s f ö r r. rl för 157.000 
kr., skj ul skola n för oy va lle nled oings framd ragaode 
(;3.000 kr. 

Huru h r t pumpade a lla :l ns lag n u me ra äro ioom 
försvarsh uvlldlitc ln fra mgllr inl e mins!. dä r ulav, all 
depa rtementschefe n sell s ig föranl. le n a ll hegär a ök
n ing av an slngel liII cxlra IIlgi{lcr, nll 150,000 kronor , 
med ej mindre ii n 11 0,000 kr . tili 260 kr. 

Marin{ör /JnllllillgclI s kassa/Jösrll f. r , såsolll en följ d 
:IV de belä nkliga hr is lerna i kont ro lle n oeh revis io nen , 
förs tå rk n ing i arbelsk ra fl erna vilke t berä knas k osla 
12.226 kr. 

Ans laget lill kus larlilli'ril!ls uJ1derof{iccrssk ola före
sl s ökalmed 5. 100 k ronor för a ll lInder visn ingen ma 
kunna ordnas s , a ll likvå rd ighel i viss ut s lrikl, ning 
ernås rne ll a n exa mcn d li rstf.des oeh rea lexamen. Ar
vudel tili tillsy ningsma nnc n vi t! stal ens sjökrigshisto
risk u sam linga r. 1.200 k r., föres lås redovisa t 01'11 lI pP
fört i "a r vodesförlec k ningcns koI. A". 

Bet-rii ffa nde ö/Jcrgtin.{fsslalspersonal /Jid lIIarinell för
ut sli lles, a ll e n del av d en na persona i irke ko,"mer 
" II lagtis i :m spr k för Ij ii ns lgöring. 1 vilkcn ul slriiek
ni ng ins kriinkning k OIlUl1Cr Htl åga runl iär ej nänuarc 
herörl. 

Som fö rul nå mlll s iir p 0 r I i 0 n s p r i se I avsevii rl 
höj l i anslagsberiikningcn tili {örplägnud oeh IIPP
ska llas liII 84 örc i laod, 123 öre för sjöporlion . Del 
ordina ric ans lagel tili förpllignad fö res l' s pii grund 
hä rav fö rhöjl med ie l<e mindrc ii n 6 I 8.000 kr. för 
m a rine n . 

FrAgan om uUly l:mde l "V oompliklillu /Jid {loI/ali 
moi fasl a nslä llda iir i pro!'. fö rem. I för o moiimllad e. 
Slat ~rAdel ha r e melle rlid pA grund "V rn a riofiir valt
ningens ytlr:mde i ii r endet ej ansell sig nll böra göra 
n gr a ii nd r ingar IIUlIl fö res lll r forlfara ode ullaga llde l 
a v et! vissl anta l vii rnplikliga för tj iios lgöring \'id 
flolta n, fö r vilket äodtim ä l e n a ns lagsökning om 
140.000 k r. begäres. 

För forlsiillandc a \' {lol/lII1 .~ cr.,öllnillg .• byggnod 
hude marinför v"ltningen för budgetå ret 1934 / 1935 be
gii rl eli a nslag p o Agol öve r 17 milj onc r kr. De parlc
mentsehefen. som siiger s ig va ra av de n uppfa llllingen . 
all ingen de finiti v slåndpunkl lill fr åga n om floll a ns 
e r sä lloingsbyggnad ka n tagas förriin r esulta lel [I V 

den pllglleode utredoiogen av för svur s frllgan i dess 
hei hei före ligger, finner sig ej kuona tills lyrka mer 
ä n 3.732.000 k r. för floHan s er sältniogsbyggn ad , av 
vitkel belopp 2.026,000 kr. skall användas för fullföl
j a ndel a v byggnadsar helel pII e n pllbörjad j aga re. 

I övrigl bjuda a nslagen tili sj öför sva r cl inga mera 
anmä rkningsvii rd" a vvikelser frlln föreglleode Ar oeh 
nAgr :i oya hava ie ke ti llkommit. 

Flyg/Jap"cls orga nisation föres llls oföriiodrad, för
läggniogsförhAllandena vid Hiigerniis beröras gansku 
ulförli gl meo deparle mentschefen unser sig inte kunDII 
hegära d el uns lag om e n miljoo kr. som uppförundel 
"V en hefä lsbyggnad vid Hägernäs berii.knas kosta oeh 
siiger atl ordoandcl :IV manskapsförliiggoiogeo bör 
dess lllom utred as. ionan beslul fatlas om byggandel 
a v bosliider fö r be fä let . 

Såsom i d el föregAende rcdao n iimnls begåres 
167,000 kr. för anskaffaode ooh försök med flygbom
ber samt 89,000 kr. tiU f1 ygplanlorpeder. 

Strateglska g.eäuslinjer 
I,å flyituillg 6? 

De hc klagliga excesserna i Finla nd mot Fi nl all Is
svcnskarna neh hei sen o{'h förfölj elscn moI svc sk
he !.cn i v rl () Ira grannland ha följls m cd uppm ii rk
sa mhei, churll ul a n m. nga ord. p: denna sidan Bollen
havel. 

, Iskilli ga g ngcr cHe r F inla nds sj ii lvs liindi ghcl oeh 
fra mlr:l da nde som fri sla l ha va h iir i Svcri ge k iill na rc 
:1\' fin ska för hå ll a nden försökl a ll a n" lvsera illnchör-
1I{'n " V de n cx lrc ma , ii klfioska aggress'i\'ilclcns oför
sOllliga y llringar mot de ii nnu kvarst :'I{' l1ll e reslc rn :l 
av s\'cnskhclcn i F inla nd. Diin'id ha r bland annat 
ocks, gio rt s giHla nll c, a tl c1enna fö r oss svenska r ofall 
ha ra fi cndska p iek c 5 .. l'iklad moL Sn-rige oeh Sver ige
s\'cnska rna . ul a n ml' ses Illol ba kgrllndc n av s pcciclla 
inre fö rh ' lI anden i la nde!. :l \' bla nd a nna t iivcn socia l 
na lu r . S\'e nskarna i F inla nd hava u ndc r ma nga ar
hun ll rade n illlagit sl ii llningen s. som la ndels 1wrrar. 
hck lä ll de f r ii msla ii mh{'lcn oeh fr a mträ lL S.' SO Ill lan
dets ö\'crkl ass. \' i1kas he r ra\'iilde ii ktfinna rna i k ii ns
la n aV nyfö r\'ii r v:ld frih t'l neh sHir k l posilion ej lii ngre 
~illln ad c underordna s ig. De vill e pLl en gang gil ..... 
s ig lill her ra r i del hu s, va rs frihel ,k dY1'1 fa ll köpa 
mccl cgna Ii \' . ulan \'li nl ad hj iil p a v del gamla mot! cr
la ndc l. För del dem okrali sk:l F inla nd bl (·v. sa des del. 
svensk helen oeh dcl som \'a r s \'cnskl i l:uulc l, s innc
bildc n av cn ar islok rati , vilk en Ill a n inle lii ngrc vill c 
kiinnas d d c ller vela av. JI1 c n 111 01 S\'er i ~(' fa nns ingen 
a voghcl. Ingen mi 'slug sig heller pii dc kiin slor av iik la 
hj ärUighe!. mcd \'i1ka swnsk:t konunga paret H1 ollogs 
\'id s ill o ffi c iella besök i Fillla nd :"" . HJ2å, ne h \' i togo 
el ella oek sä S·· som bevis för cn i Finla nd a lllj ii mt 1'01'1-
le\':1I\11c kii ns la a \' \'ad de l ga mla l1I oele rl a ndet helylI 
o(' h gh ·it . li\'clI om tie t oekså lagi l. Oeh \':111 den \'i sade 
svc ns kfic ntlighelcn betrii ffadc. s. Irös l:Hlc ma n s i ~ hos 
oss rned. a ll o ä r frihctsyr:lIl hos den unga n yb li vna sla
ten rasa l 111 oph lä mna l rUIll föl' den mera kloka c ft e r
lank clI . s: skullc del svc nska cle menl'" i F inla nd til1 -
crklinnas sin hi slori ska oeh lI a lurliga pla ls . IIcty tl elscn 
a \' \':tt! s \'cnsk k u lt u r neh svensk od lin g ha ft för la ndcl 
och icke minsl f.lr hå llan. lcl :IV hoppel upl'c IIndcr 
viinlan P' en ny frihelens dag. under tie lunga ofii nl s
: re n. sklllle d 1\ • te l' v"klla tili li v. 

De h ä nde lser . vilka p sena r<' tid lagit s ig IIlIryc k 
i Finla nd. yttr:llldc s ig i eX{'esser cm ol svcns khclcn av 
1,. de uni\'e rs il elel s o{' h ~a l ,, " s piibel. It a c lll cll ertit! ic kc 
k uona t undgå all in w rka p:". det alllll ä nna k ii nnandc!. 
oeh l ii nkandr l p dCllIw sida n Bolle nha vcl. Dcssa yll 
r ingar a v oansva rig" clem enl i Finland skullc n" hä ntla 

I en gangskosln:.dcr fö r :lIlskaffning av fl ygma lcri cl 
begäres 2,100.000 kr. 

Deparlcmenls{'(lefcn framll' lIer a tl {' n led a nde 1:llIke 
vid :lvvägningen ,,,. IIIcde ls:uwisnillgen för d e olika 
ä odulllll le n varil. all inskrii nka all\' isn in gcn tili "ad 
SOUl oundgiingligcn er fordras för o öd vii nd iga likvide
ring"r under s"mnUI budgel r . Ans la gsökningcn lIlol
sv"ras i hllvudsak av de merkostn"dcr , som eli . Icr
gän g liII norllla la \'iirnpliklsövn inga r helinga l·. 

Huvudtilelns ulgifter s lul" p. en summa av 
111.298.700 kronor . Dii r"v belöpa s ig P' lanlförsvarc l 
66.5 17.287 kro nor, p sjöförsvorel 34.97:J.026 k ronor. 
p f1 ygva l'ncl 8 ,792.787 k ronor oeh på dep" r le me nlct 
31 4.100 k ronor . Ulldcr lit eln gemensalllma a nslag iiro 
upplagna 701.500 krooor. 
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a \' vA ra milil ä ra byggoader ä r uppeobarl oeh vad 50m 
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n ing av an slngel liII cxlra IIlgi{lcr, nll 150,000 kronor , 
med ej mindre ii n 11 0,000 kr . tili 260 kr. 

Marin{ör /JnllllillgclI s kassa/Jösrll f. r , såsolll en följ d 
:IV de belä nkliga hr is lerna i kont ro lle n oeh revis io nen , 
förs tå rk n ing i arbelsk ra fl erna vilke t berä knas k osla 
12.226 kr. 

Ans laget lill kus larlilli'ril!ls uJ1derof{iccrssk ola före
sl s ökalmed 5. 100 k ronor för a ll lInder visn ingen ma 
kunna ordnas s , a ll likvå rd ighel i viss ut s lrikl, ning 
ernås rne ll a n exa mcn d li rstf.des oeh rea lexamen. Ar
vudel tili tillsy ningsma nnc n vi t! stal ens sjökrigshisto
risk u sam linga r. 1.200 k r., föres lås redovisa t 01'11 lI pP
fört i "a r vodesförlec k ningcns koI. A". 

Bet-rii ffa nde ö/Jcrgtin.{fsslalspersonal /Jid lIIarinell för
ut sli lles, a ll e n del av d en na persona i irke ko,"mer 
" II lagtis i :m spr k för Ij ii ns lgöring. 1 vilkcn ul slriiek
ni ng ins kriinkning k OIlUl1Cr Htl åga runl iär ej nänuarc 
herörl. 

Som fö rul nå mlll s iir p 0 r I i 0 n s p r i se I avsevii rl 
höj l i anslagsberiikningcn tili {örplägnud oeh IIPP
ska llas liII 84 örc i laod, 123 öre för sjöporlion . Del 
ordina ric ans lagel tili förpllignad fö res l' s pii grund 
hä rav fö rhöjl med ie l<e mindrc ii n 6 I 8.000 kr. för 
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FrAgan om uUly l:mde l "V oompliklillu /Jid {loI/ali 
moi fasl a nslä llda iir i pro!'. fö rem. I för o moiimllad e. 
Slat ~rAdel ha r e melle rlid pA grund "V rn a riofiir valt
ningens ytlr:mde i ii r endet ej ansell sig nll böra göra 
n gr a ii nd r ingar IIUlIl fö res lll r forlfara ode ullaga llde l 
a v et! vissl anta l vii rnplikliga för tj iios lgöring \'id 
flolta n, fö r vilket äodtim ä l e n a ns lagsökning om 
140.000 k r. begäres. 

För forlsiillandc a \' {lol/lII1 .~ cr.,öllnillg .• byggnod 
hude marinför v"ltningen för budgetå ret 1934 / 1935 be
gii rl eli a nslag p o Agol öve r 17 milj onc r kr. De parlc
mentsehefen. som siiger s ig va ra av de n uppfa llllingen . 
all ingen de finiti v slåndpunkl lill fr åga n om floll a ns 
e r sä lloingsbyggnad ka n tagas förriin r esulta lel [I V 

den pllglleode utredoiogen av för svur s frllgan i dess 
hei hei före ligger, finner sig ej kuona tills lyrka mer 
ä n 3.732.000 k r. för floHan s er sältniogsbyggn ad , av 
vitkel belopp 2.026,000 kr. skall användas för fullföl
j a ndel a v byggnadsar helel pII e n pllbörjad j aga re. 

I övrigl bjuda a nslagen tili sj öför sva r cl inga mera 
anmä rkningsvii rd" a vvikelser frlln föreglleode Ar oeh 
nAgr :i oya hava ie ke ti llkommit. 

Flyg/Jap"cls orga nisation föres llls oföriiodrad, för
läggniogsförhAllandena vid Hiigerniis beröras gansku 
ulförli gl meo deparle mentschefen unser sig inte kunDII 
hegära d el uns lag om e n miljoo kr. som uppförundel 
"V en hefä lsbyggnad vid Hägernäs berii.knas kosta oeh 
siiger atl ordoandcl :IV manskapsförliiggoiogeo bör 
dess lllom utred as. ionan beslul fatlas om byggandel 
a v bosliider fö r be fä let . 

Såsom i d el föregAende rcdao n iimnls begåres 
167,000 kr. för anskaffaode ooh försök med flygbom
ber samt 89,000 kr. tiU f1 ygplanlorpeder. 

Strateglska g.eäuslinjer 
I,å flyituillg 6? 

De hc klagliga excesserna i Finla nd mot Fi nl all Is
svcnskarna neh hei sen o{'h förfölj elscn moI svc sk
he !.cn i v rl () Ira grannland ha följls m cd uppm ii rk
sa mhei, churll ul a n m. nga ord. p: denna sidan Bollen
havel. 

, Iskilli ga g ngcr cHe r F inla nds sj ii lvs liindi ghcl oeh 
fra mlr:l da nde som fri sla l ha va h iir i Svcri ge k iill na rc 
:1\' fin ska för hå ll a nden försökl a ll a n" lvsera illnchör-
1I{'n " V de n cx lrc ma , ii klfioska aggress'i\'ilclcns oför
sOllliga y llringar mot de ii nnu kvarst :'I{' l1ll e reslc rn :l 
av s\'cnskhclcn i F inla nd. Diin'id ha r bland annat 
ocks, gio rt s giHla nll c, a tl c1enna fö r oss svenska r ofall 
ha ra fi cndska p iek c 5 .. l'iklad moL Sn-rige oeh Sver ige
s\'cnska rna . ul a n ml' ses Illol ba kgrllndc n av s pcciclla 
inre fö rh ' lI anden i la nde!. :l \' bla nd a nna t iivcn socia l 
na lu r . S\'e nskarna i F inla nd hava u ndc r ma nga ar
hun ll rade n illlagit sl ii llningen s. som la ndels 1wrrar. 
hck lä ll de f r ii msla ii mh{'lcn oeh fr a mträ lL S.' SO Ill lan
dets ö\'crkl ass. \' i1kas he r ra\'iilde ii ktfinna rna i k ii ns
la n aV nyfö r\'ii r v:ld frih t'l neh sHir k l posilion ej lii ngre 
~illln ad c underordna s ig. De vill e pLl en gang gil ..... 
s ig lill her ra r i del hu s, va rs frihel ,k dY1'1 fa ll köpa 
mccl cgna Ii \' . ulan \'li nl ad hj iil p a v del gamla mot! cr
la ndc l. För del dem okrali sk:l F inla nd bl (·v. sa des del. 
svensk helen oeh dcl som \'a r s \'cnskl i l:uulc l, s innc
bildc n av cn ar islok rati , vilk en Ill a n inle lii ngrc vill c 
kiinnas d d c ller vela av. JI1 c n 111 01 S\'er i ~(' fa nns ingen 
a voghcl. Ingen mi 'slug sig heller pii dc kiin slor av iik la 
hj ärUighe!. mcd \'i1ka swnsk:t konunga paret H1 ollogs 
\'id s ill o ffi c iella besök i Fillla nd :"" . HJ2å, ne h \' i togo 
el ella oek sä S·· som bevis för cn i Finla nd a lllj ii mt 1'01'1-
le\':1I\11c kii ns la a \' \'ad de l ga mla l1I oele rl a ndet helylI 
o(' h gh ·it . li\'clI om tie t oekså lagi l. Oeh \':111 den \'i sade 
svc ns kfic ntlighelcn betrii ffadc. s. Irös l:Hlc ma n s i ~ hos 
oss rned. a ll o ä r frihctsyr:lIl hos den unga n yb li vna sla
ten rasa l 111 oph lä mna l rUIll föl' den mera kloka c ft e r
lank clI . s: skullc del svc nska cle menl'" i F inla nd til1 -
crklinnas sin hi slori ska oeh lI a lurliga pla ls . IIcty tl elscn 
a \' \':tt! s \'cnsk k u lt u r neh svensk od lin g ha ft för la ndcl 
och icke minsl f.lr hå llan. lcl :IV hoppel upl'c IIndcr 
viinlan P' en ny frihelens dag. under tie lunga ofii nl s
: re n. sklllle d 1\ • te l' v"klla tili li v. 

De h ä nde lser . vilka p sena r<' tid lagit s ig IIlIryc k 
i Finla nd. yttr:llldc s ig i eX{'esser cm ol svcns khclcn av 
1,. de uni\'e rs il elel s o{' h ~a l ,, " s piibel. It a c lll cll ertit! ic kc 
k uona t undgå all in w rka p:". det alllll ä nna k ii nnandc!. 
oeh l ii nkandr l p dCllIw sida n Bolle nha vcl. Dcssa yll 
r ingar a v oansva rig" clem enl i Finland skullc n" hä ntla 

I en gangskosln:.dcr fö r :lIlskaffning av fl ygma lcri cl 
begäres 2,100.000 kr. 

Deparlcmenls{'(lefcn framll' lIer a tl {' n led a nde 1:llIke 
vid :lvvägningen ,,,. IIIcde ls:uwisnillgen för d e olika 
ä odulllll le n varil. all inskrii nka all\' isn in gcn tili "ad 
SOUl oundgiingligcn er fordras för o öd vii nd iga likvide
ring"r under s"mnUI budgel r . Ans la gsökningcn lIlol
sv"ras i hllvudsak av de merkostn"dcr , som eli . Icr
gän g liII norllla la \'iirnpliklsövn inga r helinga l·. 

Huvudtilelns ulgifter s lul" p. en summa av 
111.298.700 kronor . Dii r"v belöpa s ig P' lanlförsvarc l 
66.5 17.287 kro nor, p sjöförsvorel 34.97:J.026 k ronor. 
p f1 ygva l'ncl 8 ,792.787 k ronor oeh på dep" r le me nlct 
31 4.100 k ronor . Ulldcr lit eln gemensalllma a nslag iiro 
upplagna 701.500 krooor. 
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kunna lälllnas t si lt värdc om mot dem såsom mol 
"iki kunnai liiggas \'arna nrlc I'iistcr, hörda ö\'cr tu mul
lel. inolll ti et finska folk el. mc n dc rösl<'rn:l ha ul e
bli\'it e liel' oc'ks. ha dc kk e fiir m:ltt göra sig hönla, 
Or i är nog a lt konstalcl'a , all \'ad som skell i Finland 
un(ler senas le titl har f'-'l'Il1all skapa e n cnig s\'e nsk 
folkmening a\' del s lag, ~Olll vi inle a lltför o fta bc
\'illna, 

DenII" huI' inl c lagil s ig a lltföl' pllfa llandc s lal'ka 
\'lIl'r ulIl'yc' k, Sildant li ggc l' intc heller för s \'enskl 
k\'nnc, De n skri k,' r ill"', som hiler ihop tiinrlerna, Men 
den har :\ anflra s idan f. II oss all jus lera 0 111 il lskil
ligl ,1\' \'a ll \'i lidigal'c riikl1"t med s, SOIII ,'n rc" lil el 
fd n d.' 1 Finland . le rigcn "Iev en fl'i och sjii h 's l iindi g 
s la l. Del l'örs la IlI l'ra markan la ullrycke t föl' en sädan 
ul'pf" lIni ng ,Hcrfinl1cs i 19:i3 ,,,'s s isl" h ii ft e av AII
,",l nna Förs"al'sfiin'ningens lidskl'irt "V,\rl F örsva r", 
däl' e li s: fl"Jln s l.I'nde kiinnal' t' ,,\' de fö l'ciigg"ndc 
fiil'hllll'Hlflcna som ma jor O lof Ribhing tagil tili orda. 
('n >I\' de S\'cnska o ft'ic·,'ra l'e. SOIll ,\ 1' (\) 2-1 s l ii lld es ti li 
fÖl'foga nll c fii l' " lt urganisel'a ()('h kda dcn bög l'e 1I.ili
liil''' ulhildn in"cn i Finl"nd s"mlidigl mcll all svcn
s ka mililiil''' 15 1'0" ns l" lIer öpP""dcs för finska o ffi 
ccran'. 

~I ajo r Hibbing sii lt cl' lien hcleeknande I'ubl'ikcn 
" Frl/l' Sys/I'rbä('k /il/ T orn /'Il" pä si n synne l'li gcn I.ii nk 
\'iirda al'lik~ 1 och I'inrar ulU den senl ens. 50 111 kunung 
(;II,I"f Adolf liil inri sla pa den s lcn. "ilken nOl'r UIII 

Ladoga bclet' knade ha ns \' iildes gl'äll s mo I. Musk\'as 
ma l'k : " ~'I å ll e en n' dig försyn lala verkel hli\'a he
s l ' endc" , Det \'ä lde, \'ars gr ii ns i ösh'r IIrogs ,1\' Gusla(' 
Adolf, har up pslå ll i ny form . ",en de fuma rikshi'o lf
It' rna pii ömse s idol' om lloll c '1\'iken sI: inför sa mma 
uppgifl , SO lU fö l'l' " a r g('mensam: säkl'"ndc oeh Iryg-
0'3 'Hle :IV hii\'Clvunnen mark a\' frihc l och fred, :1\' 

~iis l 'rliindsk slal sh~'gg ll3d , o.lIing oeh kultur, \'ill 
kO l'c t för den uppgiftens fö r \'erkligandc vaI' förll'o
c lltle fullt samal'hcle oeh crkiinnande lIV den förs\'ars
politi ska samhiil'ighclc n m(' lIan el e b, da I'ik shä lflerna, 
Endas l S' skulle - i ny oeh linnan form - .Ien s lals
grupprring kumia ' t ei'sl ii llas. \'ilke n i gångna lider 
s: liingc I~'{'kadcs hcjda del ryska \'äldcls fram lrän
gande \'ii slcrul. 

Samhöl'ighele n me llan S\'crig" oeh Finland vilar 
fÖl's\"lI's poliliskl sell pa eli hi s lurisk l oeh rec llt \'ida 
slal'ka rc und r l'l ag än d en p. senare lid omdeball crade 
salll\'('rkan Ill ed de skandina\'iska liinderna i söder 
oeh , ',lslcl'. siiger major Hihbing, El'f;t renhcten bar 
sedan della skre\'s yllerliga rc hc krä ftal sanningen i 
påsläendel , 

Med framh,lIandel av ele äk lfinska s lä lllning:,rnas 
för oss IInderli ga yttringar 1Il01 a ilI. s \'e nskt i Finlaml, 
sl ii l1lningar. ,' ilk a lill Iils lag:l s ig ullryck ul a n a ll de 
sansade 01'11 förnuftiga gruppcrna i Finland förm;,1l 
eliel' vela l gö ra s ina ri,s ler hörda ö\'er de m. ko~sb.
tcrar hiirp. major Ribbing. a ll den grund , på \',Iken 
en förs\'arssamverkan skllll e kunna byggas. är be
länkligl r ubbad. "/)('/ är Finlalld, som sd /mr /Jcla/ , 
/)el är S/Jcrigr, .,om m ås /r draga 1.'0Ilscl",clIserll" ," 

Förfallaren i "V, rt F örsvar" crinrar om all han för 
loh' l' sedan i sammu lidsk rift log upp del bisloriskl 
oeh a klue lll . för forntid oeh nuUd lika livs\'ikliga 
spörsmå le t om huru\'ida den skiljande griinscn ska ll 
gil vid Sys terbäek eliel' \'id Torne salll l säger he
sliiml ifrån. :111 förhålla ndena i dag ickc iiro d esamrna 
som när del spörsmAlet fralll slälldes för loi\' å r sedan , 
Liiget k\'flrstår. dess faror ha snarast ökllts. del ge
m~nsamrna inlresset för hAda landen ä r detsamma 

som förr, Men \'ägarna. "itku bort j ii mnlil pandl' ).,,, 
mo I del gcmensarnma millel, lIa med \'Ald bn'gls , II 

sk iljas , 
Major Ribbing ' o rel ha å le rgi\'i,ls i IH~ 1a s\'ens l" 

pressen , Aterh.lIs:Jmbelen, me~ v"ken bans al'l,l" 
diskulera ls, bekriiftar a ll\'tuel , \':,d de n a\'h"nlll :II 
Oell ol\'i\'e lakligt kan (le n få \'e rknrn gar a\' an,~" ,.-1, 
anad räckvidd. d. hiir för fÖl'sl" gil ngcn e n , kann ,,," 
:I \' det faklisk a Hige l sligcl' s in öppna_ nWnlll}.( , nl:' 
s lral cgisk:, grånsens flyltning fr' n SysterhaC'k 1, 1 
TorneA be l\'dcr för " å rl lanel I ngl m er an s. , Dl'" 
bcl vder mer ä n en ä ler gång tilI förh' lIamle na ri',l" 
1914. elär Boll cll\'ik en intc längrc ii l' cll ill'"a" h:1\ 
ulan \'ii r kusl o"h , '11 1'1 ha v moI öste r. I~' \'1 h,", n" 
alt räkna med elt flY b'n'pen a" heli anlll''' III "JIr ~
hele:' ii n dä, 

Brislen pä konkl'cla m: I ol'h uppgiflcl' ~, s \'('n ~k fiil' 
s\'arspolitik P' la lades säsom e li av de slorsla lele" • 
den uppläggning :IV," ra försn,rsproblem. ,,!iI' se"a sl< 
fÖl's\'ars utredning ularhelade under < ren HJt!I- JH~ ;1 
Riktlinj e rn a ha seLItin eless klarnat oe h ~a ll so" . 
krafligl bidragil hiirt ill iir oeks en , kl',fl. SOl O 

,m'd t'rkiind t"lang mer iin n gon annan byggl p" 1"" 
ken om h:ir olllbandlade sa mverkan mellan s\'ensk l 
oeb finskl förs\'a r - boken Anlingcn- Ellel' - \'il 
kens hela !a nkeg ng liises i rubrike n, diil' IIe l (" ,\ :1 

o rdl'l s s lulbokstavsslapcl p kadun rcser ,' n ha l' ''':1 1' 
i linjen Hcpola- Finska \'ike n . dc n andra , IannaI' 1''' 
s, 'ens ka öslersjökuslen , Ali d el nya läget ös le ,' "" ' 
l3ollell\'ik en ej underlällar fullfö lj andel av lank l'g,m 
gcn i Anlingcn. lorde \'ara " issl oc~ lyvä rr sa n':, ~"' " 
lika \'iss är ocks. de n g:rrn la sannlJlgc n. all granSl'II 
för \'ii slerl ii nd ' k sta lsbyggnad, odling oeh kullul' , alll 
jällll g' " diir de n :l\' Gus laf II Adolf blc\' s3 11 , 01'1, , i 
ha i S,'c rigc S'Ulllll" Ih'sinlrcsse i dal-{ SOIll pa 1""" 
lid all se den grii nsen ben'.rad , Oeh \'i kunn" int.
" iinl:, sa mllla 11I nga ö,'crg, ngslid i eli cx pansiolls
skede näsla g[lIlg det gii lle r Finlands Me. som fö l' 12:, 
UI' sedan , D[, Iräd er Ryss land inför \'åra dÖl'l'nl'. fiir 
' " l' Irös ke l. Me n 1. I oss ej hcller förbise - Nalione l'
nas F örbund , \ ' ad del hnr all bclyda för niir\'a l'and." 
karak leri se ras lIl å hä nda biis i därav. all ingen lä ngl'" 
i kriti ska iigonblil'k erinl'ar s ig dess cx islc ns, Del 
ii r enllas l nii r del giiller " II kOlls lalcra el c fruld 
Iösa resulh, len a\' konferenscrna. som Illan liinl,er 
på förbundc': 

!lien s liingc ele l finn s oeh s ' liinge vi ii r o lll ed lc lI ' 
lIlar ll\' förbundel oeh över huvud tagel Iillm:ita d ell " 
" 1'1 llIedlclllskap nAgol värde. s ha vi oeks1l skylclig
heI all I la \'Ar polilik. ii \'en förs\'arspolilik en . hc
slämmas IIV " Ara iklådda förl'liklclser , Oeh li\'cn tili 
dem gäller det all laga hän syn niil' e n s dan frt'rga 
som den om v 1'1 sl ii llningstagande tili förcleelse rna 
i Fin land skola övervi'ogas oeh bedömas, Vi iiga Iill s
\'idare dO('k skyldigbcl all d eltaga i e li sanklions in 
gripande i enlighel ml'd Nalionernas Förbunds bes lul. 
oa , 'sell om dell::t följ es av n:ltionella kiin slosl i.imnin
gu r för dc n andra medlellllllen eliel' ej , Ävcn d"lI 
sidan f l' böllas i sik le. ocb d en visar pii s ill sii lI. all 
proble mel ingalunda Iöses p s enk la viigar. SOIll 

Illan i den synliga diskussionen i an ledni ng av majol' 
Hibbings ullalande p e li oeh anna l 11' II har sell , 
Säkerl är förfaltaren i "\ Art F örs\'ar" mer iin viii 
oeksä medvelen bii rOIll , Äklfinskhelens yllringar mo i 
s\'e nskheten i Finland h" koml'liceral frilgan om 
svensk-finsk samverkan. de n iir för rr ll anviinll" 
major Ribbings egnu ord "belänkJigl rubbad". men 
är därför ie ke definilivl ominletgjord, 

Svirdalls Harrmodalffir 1 :sla klass specillJaffiir i modern Herr
beklädnad, Herrskrädderi, Herrkonfektion , 
Herrekipering, Gosskläder, (447,S3/ 
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DEN SVENSKE UNDEROFFICEREN 

För 
OSS som är 
ute hela dagen 

är det alldeles nödvändigt att 

skydda kängorna och stövlarna 

mot den ständiga följeslagaren 

vätan. Vi göra det med hjälp av 

Viking Fiskarsmorning, som på ett 

I~ti 
FlSKARSMORNING 

Siili" ö,· .. alll ; blJ· 
d,.korulJd~ blukQS~,". 

U . M. KonunRrns Hovlnrr.ntör 
Levcnntör rill 
H. K. H. Hcniacnav Söderm.anl.and 
H. K. H. Hmlgm JIV Vl,tergöd.lnd 

o H. K.I'I Hc.ni~t'n.v Ntrikt' 

HALLBARHETEN 
:II,' Ede.rt dyrbara linneförrid beror U\' huru h 'AUen skötu. 
Ul1der de 5elllste tjugo Aren hava ,,1 sjäh':'l till\'crkat sApa 
och h'AI f'ör alt kuoDa kontrollen och gOfantera utt "l1Ir8 
t"'Umedel Icke okad. h ·iitlell. D& "iiderleken lillAI.r lorku 
.11 IvliU ule I 001 och barrskogslun. VI uUova etl mr,l · 
kl ... igt .rbete. End. be",n...,1 Nl rAr med h·itl.n och .tryk
nlngen Ar att rlnga os~. 

Vönbuml 

ESSINBE lNBrvlTT 
CARL B. WIDtll 

Telefon : Slhlm I'h. 33642 STOCKBOJ.~I C Eulogen 12 
UTHYRN 1NG av Sf: RVETTElI OM DUKT1' GElI 
Dutlker : Uppsal.,.t . 17, tel. 88882. Sibyll.gat . 21, tel. Ö. 822 

Ridstövlar samt Marsch. och 
Sportskodon 
säljes i de f1esu bättre 
skoaffärer 

Tillverkare : 

C. G. STRöMS A .• B. 
KumIa 

(1.;"'") 

UNIFORMER 
alla slag 

och civila kliider köpas 
numera billigast i 

S"nlkl Eklperlngl A.-B. 
Underot8ceraroes egen alTAr ar 
. t1Rad ov och iReo IIIJ ollin 10 
deleo IV underofficerarne. ,"~f" 
rOr varje uoderof1lccr bör gyDDU 

denn. nffir och dir vara (lI~t 

kund. (206 . 2) 
SlbyUegalan 31 

STOCK HOLM 

Tel. 14204. 74066 

BETALD A .vNONSPLATS 

STRANDV ÄGSATELJEN 
Tel. Gi 52 90 Td. 67 S29ct 

Gruppfoton a" (ester o. dyl. Porträtt. spcciellt barnport di tl på 
ate1jt!D o("h i hemnll'l1. Fotografcrlng D\' hundar. (7!\5I ~t' ) 

Kamrater! 
Gynna alltid 
Tidningcns anooosiircr. 
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rOr varje uoderof1lccr bör gyDDU 

denn. nffir och dir vara (lI~t 

kund. (206 . 2) 
SlbyUegalan 31 

STOCK HOLM 

Tel. 14204. 74066 

BETALD A .vNONSPLATS 

STRANDV ÄGSATELJEN 
Tel. Gi 52 90 Td. 67 S29ct 

Gruppfoton a" (ester o. dyl. Porträtt. spcciellt barnport di tl på 
ate1jt!D o("h i hemnll'l1. Fotografcrlng D\' hundar. (7!\5I ~t' ) 

Kamrater! 
Gynna alltid 
Tidningcns anooosiircr. 



3fi DEN SVENSI,E l'NDEROFF ICEREN 

Debet oell 
kredit 1111 bättre .11011 

om man hush:\l1ar m ed pcngarnn mcd tillhj ii lp 
RV en & p a r k a , • e r å k n i n 9 - ty fn kturn ii r 

a ll ju mind rc pcnga r mali bilr »5 s ig des to mer 
sparar man. Sält in hos oss \'ad :-.Ii cj genast 

behO\"er och d r:lg l1y ttn "" rilnttl n. 

Skandlnavlska Banken 
(16' . ' ) 

MOGUL 
PIPAN 

är den endo pipo sam 
ger kall, aljefri rök. Äkta 
briarrot. Genialisk svensk 
konstrukt ion 

I I le~:i·~~5==17=.5=0=. =8=.6:::;0 
56ljCj 1 lJd/$orluode tolHJJu4l4rer. 

n :u :W) 

Givafltl 
iir du lagil elel av lexlen. 

gellomsc dfl även annonserna; 

bliv serlan 

våra annonsö.'ers kumI 

och säg dem , 

varIör Du ä.' det! 

F rilz EriesODS Herr~llider 
Storgatan 8. Telefon 3148. ÖREBRO. 

Finare Herrkonfektion 
Måttbeställningar (,m'" 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111IIII~ 

I KOOPERATIVA FORBUNDET I = = 
MARGARINFABRIKEN A.-B. 

E V E specialblandat margarin 

S 0 1.- 0 s växtmargarin 

-- välsmakande - - hygienisk -
!folllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r. 

Medaljer 

Plaketter 

Tallrikar 

Pokaler 

c. C. SPORRONG & CO, 
Kung s gatan 17 

STOCKHOLM I 

Telefon: Na mnunrop t SPO lUtO~G &: CO. ' 

(77/33) 
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DEN S\'ENSKE l"NDEHOFFIf.ERE1\ :ri 

NACl"B ord OlD elite Ilu,,".l
t.ftebl (jtenslollel"). 

l ' nrl cr rl e l "II fr llgo rna 0 111 ele lIIili ltir" I""liilln ing'
ha"a r,,,, s Ij ii ns lc- oeh fa,"ilj cl'c ns io ncr f"rlfa r,,"<1e 
,":i l1l a pt sin Ii)s nin l-t . \ 'ilk l' l1 görc!' hel'Ol'lHll' :I Y ('11 
mung:d "\a ulverk and e orsal<t'r. frotllll iiggas i n fi"II' art'l "\ 
rik sdag nägra :'Htdra ri) r ~ l:l g tili unlnandt.' ( ;t Y (' 11 tl eI 
s \'äY:1 nde pt'ns iun o;,; fragor. \':trihland s:irs kill el e 0 111 

rör:i ndrarl e pen s i o ll e ri ng~"'g runrl l'" ft', r g r:lli a li s lel' l ill 
huranel e \ '" <l s lc n,, kri gs lII"ns hll skass" ne h fii rs la g lill 
re lroaldi \'a ~ra ti a la\'gH l c .. t'.j .. fl aggl\u rpl'aler uch hi.g
bå lSlll ä n ii ro a,. s pel"ie lll illtreNSsc. 

Furs lagc l helrii 'fallde \',,<l s l" II:' krigshll s lll""s k,, ssa s 
gr'aliaJister ;t\'scr hunHl su kligast HII n;rt'llkla I'e ns in
neringsgruntlerna oc.: h diiri ge no lll nedlJl' inga atllllini 
s lrations koslnaderna . Tili u ll, lt-rs li;<I il l kri g lll:lll s hll s
kassa n hnr in,." lid hu sfo lldc n hi<lrag it lII e<l e li be l,,!,p 
a " 84.300 kronor "rlige n . Stal , k" nlo rc l ha r n ll rii si 
up p rn ä rk sa lllhclen p:'1 a ll inva lidhll , fo n<l e ns ink oll' 
stcr nlcdgi va en a\' ~e \, :jrt St("UTt' fij r !'Ö trikk nin g :.\ 1 kri~!'o 
... ", nshll skassan. Invalidhlls fo 'III,'n alnju le r n ll e li 

r li gt s ta tsbid rag fö r indragna hc mll l:lns r ii nlo r oeh 
arrcndcrn cdel, :I V vilkel bidra g uI. a . grali fi kati ll llcr 
O('h S" iird sl'cns io ne r bes lridas. Är fran . l' h:"I" 
c lII l' lI ertid bctyd alldc ,i"c rskolls bl'lopp ka l'ilali sc ra ls 
a " d essa III cde l, Odl det "ar pa grulld hä r:,,' SO I1l 
s la l skonl oret ifragasa ll c. hlll'l,dda kkc in n .li"hus
fonden s klllle kU ll na hidraga Hled eli slu .... c be lo l'p ii n 
de o"a nn iilllnda R~ .anO 1, l'Onorna å rli gc n . Deparl c
mClltsclu'fcn gal' nu dcl\'i"i eli annan ,·äg. I-Iall sug('r 
sig sk ola \'crk slå ll a en 1I1l'cdning OY fråga n. i \'ilkclt 
omfallning invalidhlls f{lIllle n fö r frarntiel e n lIIa kUllna. 
utövcr " ad hillill s s kell . hidraga lill de a yscvi.irela 
kos tnaderna för unde r slud å l f. d . ;'lIle ll lIIall s ka p. 
1 avvaklan pa rcsull a le t :W de nna lIndcrsiikning f,-) re
s lll r han , all det hiltill s 1I1 g c nele hi<lragl'l tili i'1\'a
lidhll s fondcn sllso Hl e rsiiltning fiu' in<lragna helll
mans r:;lIl o r o(' h a .... e lldc l1lc <l e l. IiO.:J50 kronor. indn. 
gcs o('h ut es llll cs 111' rik sslaten. IlIvalidhllsfo ndc n kan 
dä ri gen om vi sse rli gc n inle liilllna 1'11111 ""lIIlla bidrag 
tili kri gsmanshus kassan SO Jll fur ul Jll,' n n.1i SO lU fal
ta s kQJlllll c r " II ul ga tili kassan i 1'01'111 av slalshidr"g. 

Det ka ll va ra ll\' intrcssc " II i d ella salllJllanhan g 
omnä mna. :111 re prescnlante r fö r Svcn s ka Undcroffi
"crsförbunrl et )Ja sin tid i l1Iuntli g 1'01'111 framfönlc cn 
underhallll s fiirfrågall tili chc fen fur armCfun'altllin 
gens e ivila dejJnrt"l1Ienl om ul s ildcrlla fö r a ll rn ed 
hiillsy n tili invalidhus fonde n s synnerli gc n go<la ~ t iill 
ning oe h penningvä rdcl s fall 1':1 e li h iijnillg tili slt n<l 
i utgåc nel e svii rdspens ioner. Dc nna lanke a\'vi smlc< 
bestiiml m cd hiins)'n lill öns kviirdhete n all invalid
husfo ndc n m ll lle "äxa s ig slark fur de n uppgifl i 
biindelse av eli kri g, som ligger i fo ndcn s lI a mn . 
T a nken vur ju vac ke l', ehuru det fa nns s k,i l a ll an
fö m mot dess s kenbaru fllllföljandc. nu sy nes man 
m bckriiftat vad mnn redan da kundc uera rn av en 
alltfur kraftig fondbildning: all s lal en en dag ko m
me r " II kasia blickarna p fond ens s tora kapital. Den 
ii r IIU p. god Yä g a ll gö l'[( de t. 1'11 se vad det d :1 ~pa
ra s fö r inyulidbus fond ens iind:III1.1. 

Civila d cpartem enlel ollluämllcr uck sä , alt dc ti
ltiga re fran Vndli te na krigsmanshllsk:l:ssa lItg ellelc 
gratifikalionerna tili officerare oeh lIndcrofficerare 
lJled vederlikar vid anne n järnlikl kungl. brey de n 6. 
februari J!120. IlU lledgä U s , nll e ndnst en underoffi
cer erh lI er cn ,Iylik gratifikation p 200 "l'Onor ar-

l "rul l'r ,knna ruhrik alllll :i lt'l' n'ge rin ~"' n tili riksd a
gt' l1 fijlj an ul' fij l" rörs ,"art" lIlfiil'tlu arheh'n und(' r :..I I' 

I!J:\:I : 
F ii r "rnrh r: Gara gehyggn:ul vid Sk a ns ka Ir;,ingl, an'I1 , 

fi. I'I·Lld s- Odl pj :jscxe rl' i shy~gnad vili Bndens arlill!-' I'i 
r<'gt'l11 cnl l'. ortln ande av \'i ss rÖl'li:i ggning filr Salll\"l'l s
ö llllll a \' :i rnplikli ga. IIpp\' i,i l'l11ni ngsal1t;i g~ l1in g ill l llll 

(iö l:t ill gc nj örldh. cc nt l'a lupp\':i rtltning a'" \' issa 110-
s latls lJyggnadcr i Bodl'n . 

Fii r {lygl1(1jJ/H" : Bl'ns inlag ringsa nl :iggnin g \"ili Hars
fj iirdens de!'a ol'h cenlral d rlll c in s l"lI a lion i vi,,:o 
h~'ggn:1d e r lillhurn nel e ~ . nygk:orcn o .. h flygskolka re n . 

F ii r l1Iorilll'T' : Olj e lankf:orl~'ge l Ilriinnarc n. :! yedcll
hå la r oeh 2 1lI010rs lul':II' fii r ku s larlillcr id hay:o fiir
d igs liilll s . 

F I~·gplnnkr~·ss:1r .. n {;ollan d ~aml yedl'lllJal l' n I\ap" 
rpn haya sj iisall s . 

Bygga n<l cl aY j:ogarn: .• Sl uc kholm ne h Gi',l e l", rg sall.1 
IIIH.lcl'\·all c nslJal en Springarc n hava p •• lJörj:ol s . 

(c lllrah.'l'pvii nllnin g i vi ssa fo rl ill OIll \ 'a xhohll s 
f ~, s l ll in g har anlag ts oc lt :'\ ng pann <'anläggning i Illall 
s kapsk uk Yid Osc:1 r-Fredrik s borg s lulfiirl s. 

rllJ r cdo[Jii r('/.'f'r1l1l f ,ir k ommil/ l' l'rllnS vr rkslI l/lh r l 
lIIa fii ljande a\" inh'C'ss l' auri.ras: 

I, o llllnitl (' n a ngac nd l' slflls{it' l1l1iy lJt'rk.wlIlIlU' l . SOIll 
lill s"lIes lkll :W. maj I!Ja:i m ed uppdrag all \'l'rliS liilla 
(,' n fö rut s:l tlningsliis utrl'tlning an gae lld c atJ.tiird er 111 01 
sa<lan a" sallllllans lulllin gar e li e l' e nskild" hedri" e n 
wrksa lllh (' 1. SO Ill syflar tili " II m e<l nlltl e ll c r el j es l pa 
u la g li ~ \' ~i g ulll s tiirta ell c' " fi; riind .. a S\"c ri gl.'s s lal s- He h 
r iill so rdlling uc h heslå r :I V sju Icdalll ö lcr j iilllle ,'II 
sc krete ra rc. har sedan (i ess hå llil I vu sallulI"nlriidcn . 
O rdfura nden ocb sckrelera r cn siiga s ya ra s~'ssc l s :1t1 a 
'lI ed all ularbela pmmc morio r allgäe nrl c <l e ll ve rl,-

ligcn . Yi \'(' Ia viii . :oli IIlIry .. kcn fiir galllla li tlc rs hj iilp
\·c rk s:tlllhc l. S OUl l\lllul e ta ga furlll i lillcrk:i nn:lnd el :I \" 

dylika gralifikalioncr. cj Hill gre r ii na g('l1klall g ho!'oi 
v: ra nulida llIyndighcter. ul'h vi fin gu fii r e li 1'''1' ar 
lilllJak" eli e kl"lallt ullry .. l, h iirf;; r i " '" rcl 1':1 ,k ll 
fra msliillning " a ri fö rbund l ills :lIIIIII :.11I S lI. ed fiire nill 
gel1 I'cnsioneratl c uiiiccran' inga \" UIII \'i s"\ Ill s lriic l\
ning a\' de o llln iilllnda grali fil,a lioncrn:l tilI I'c lI sio
niircr a\" yngre datuln Iltcn I1l cd Ii.igrc pcns io l1 :in ti e 
,' fI (' r HII!J I'cll sioncrade. S\'are l IJl e \' - n c k a lld ~. 
:-.; ,. sla t(' n herikas ju lIIed \':1<1 SO Il' \'o rc CII .lIcr ii ll 
" ii lbchii"lig hjillp iH de gamla a ldringar. SU li. I,'\'a 1'" 
~r r. n sl' 11 tili cxi s tcns lninillllllll oc h. "gagl1:tr tl e l s la 
te ll. så sla tili". heler del. 

\ 'a <l <l e rcl ma kti"" gr"tial :"'g ifl ~ rna fi j r fl agg kur
prale r ol'h hiigbal s lll iin helriinar. sa III c<lrlc lar 1111 ,le
pal' lc lll c lIl sche l'cn "lihan ii r 1,,' re,1I1 all lill s lyrka ul 
fiireland el ,,,. ('rfur<l c rli ga fij rl'allllingar fö r lJe rc<l::Oll
del :W familj epcn s io n fii r fla gg korpralc r oeh hug
bäts lI1iin Ol'll all rctroaktin'\'l{iI'I er f<i r dc nn: .• pensi u
Ill'ring belalas a" sla ls lll cll e l fiir d('n li<l \'e<ler"ii ran<l .. 
"id inlriidel i kassan ii \'c rs kri<lil e n 11' \,11:1<1 ,,11<11'1' ", 
;!II ar, i ,'nlighl' l lTIed tl e l fiirslag h5 roll. SOIll <lirckli u
nen övcr f1 0ltans pe ns iuns ka s sa .1\'g iYil de n ~-1. a ug. 
1\)33. Medelsan\'i s ningcn' rik s,lal e n I'ii r iin<lallwl cl 
fö rcs l: s bcgrällsat tili eli lJe lopl' 1II01"'aran<l (' riilllan 
cfler .j I'rOl'cnl ä d e n ed orde rli ga ui<lragss lIlIIlIllIlI 
lika lI1ed 3,00U krollo r . Gratiale n s Vll es 1<O IIIIIIa all 
ulgll m e,1 eli hclopp a" ~(jO kro nor ~dl del erfon k r
liga bidragsbeluppel fur liic kalldet a" s lalt' lI~ <le l i 
I'clro:lktinl\'gifl erna ber ii knas tili i runl tai 75,Onn I<r. 
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r<'gt'l11 cnl l'. ortln ande av \'i ss rÖl'li:i ggning filr Salll\"l'l s
ö llllll a \' :i rnplikli ga. IIpp\' i,i l'l11ni ngsal1t;i g~ l1in g ill l llll 

(iö l:t ill gc nj örldh. cc nt l'a lupp\':i rtltning a'" \' issa 110-
s latls lJyggnadcr i Bodl'n . 

Fii r {lygl1(1jJ/H" : Bl'ns inlag ringsa nl :iggnin g \"ili Hars
fj iirdens de!'a ol'h cenlral d rlll c in s l"lI a lion i vi,,:o 
h~'ggn:1d e r lillhurn nel e ~ . nygk:orcn o .. h flygskolka re n . 

F ii r l1Iorilll'T' : Olj e lankf:orl~'ge l Ilriinnarc n. :! yedcll
hå la r oeh 2 1lI010rs lul':II' fii r ku s larlillcr id hay:o fiir
d igs liilll s . 

F I~·gplnnkr~·ss:1r .. n {;ollan d ~aml yedl'lllJal l' n I\ap" 
rpn haya sj iisall s . 

Bygga n<l cl aY j:ogarn: .• Sl uc kholm ne h Gi',l e l", rg sall.1 
IIIH.lcl'\·all c nslJal en Springarc n hava p •• lJörj:ol s . 

(c lllrah.'l'pvii nllnin g i vi ssa fo rl ill OIll \ 'a xhohll s 
f ~, s l ll in g har anlag ts oc lt :'\ ng pann <'anläggning i Illall 
s kapsk uk Yid Osc:1 r-Fredrik s borg s lulfiirl s. 

rllJ r cdo[Jii r('/.'f'r1l1l f ,ir k ommil/ l' l'rllnS vr rkslI l/lh r l 
lIIa fii ljande a\" inh'C'ss l' auri.ras: 

I, o llllnitl (' n a ngac nd l' slflls{it' l1l1iy lJt'rk.wlIlIlU' l . SOIll 
lill s"lIes lkll :W. maj I!Ja:i m ed uppdrag all \'l'rliS liilla 
(,' n fö rut s:l tlningsliis utrl'tlning an gae lld c atJ.tiird er 111 01 
sa<lan a" sallllllans lulllin gar e li e l' e nskild" hedri" e n 
wrksa lllh (' 1. SO Ill syflar tili " II m e<l nlltl e ll c r el j es l pa 
u la g li ~ \' ~i g ulll s tiirta ell c' " fi; riind .. a S\"c ri gl.'s s lal s- He h 
r iill so rdlling uc h heslå r :I V sju Icdalll ö lcr j iilllle ,'II 
sc krete ra rc. har sedan (i ess hå llil I vu sallulI"nlriidcn . 
O rdfura nden ocb sckrelera r cn siiga s ya ra s~'ssc l s :1t1 a 
'lI ed all ularbela pmmc morio r allgäe nrl c <l e ll ve rl,-

ligcn . Yi \'(' Ia viii . :oli IIlIry .. kcn fiir galllla li tlc rs hj iilp
\·c rk s:tlllhc l. S OUl l\lllul e ta ga furlll i lillcrk:i nn:lnd el :I \" 

dylika gralifikalioncr. cj Hill gre r ii na g('l1klall g ho!'oi 
v: ra nulida llIyndighcter. ul'h vi fin gu fii r e li 1'''1' ar 
lilllJak" eli e kl"lallt ullry .. l, h iirf;; r i " '" rcl 1':1 ,k ll 
fra msliillning " a ri fö rbund l ills :lIIIIII :.11I S lI. ed fiire nill 
gel1 I'cnsioneratl c uiiiccran' inga \" UIII \'i s"\ Ill s lriic l\
ning a\' de o llln iilllnda grali fil,a lioncrn:l tilI I'c lI sio
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:El ~ sa mhei, som kRn belecknas S' som slalsfienllig. Dell.a 
:: -:1 ;:; jiimle inhämlandet :W cn del utllltandcn fr . 11 <, lika 
_ c:t ~ myndigheler har hillill s kos tat mcllan II oeh 12 lusen 
-:c: 00 kronor. 
::!:..::: =.::: ~ Iilr~II~~k~~~l~~~k!:~II~~~~ ·;I\~gr~~S:;~~~IJS'~l~,lri~~~:.! 
.... _ Q) kassaväsende oeh övcr denna granskning inlämnnl eli 
=:II _ Q) par llktstycken den 29. maj oeh 19. seplcmhcr 1933, 

:..::: E-< har koslal (;,407 kronor, varav 5,9 15 kronor i (lag-

• 

:1 

an'oden, reslen i rcseersä llninga r oeh expenscr. 
CiIJilnns/ällningskommillen, som nll urhelal sedan 

J1 den 25 . ok lobc.· 1929 oell hesl. l' :n ' riksdagsmannen 
-.: knplcn N. Holmslröm oeh redaklör C. \V. CurlllHln. 
'" har endasl koslal 4,8 10 kronor för hela lidcn sedan 
.: lien lillkalladcs. Kommillcn har IInder 1'11'e l h lIil 27 
. ~ s3111manlriiden o("h "vgivil ell flerlal framstiillningar 
jl E s3mt förhandlal mcd olika myndigheler. i syflc all he
§ ~ främja eivi lans lä llning 3V ~I\'skedat mansknp. 

" F(jr.H!ll rskommissionrn har IInder • ret h lIit oli salll -
~ :g- manträdcn. Kommissionen har under ilrel avgh'il fii l
=: .= jan(le utl landen: 
Ei ~ Ovcr förslagt· t tili omorga nisa lion :1\' al"lllt'n' Ol'h 
; '3 lIlarinrns högsla ledning. 

t.:: ~ ih'cr förslagel lill IIppfiirande aV cn ÖVlli ngskascm 
z pii ,liirwlfältet , -= ~ angacll(l,' IIlfi)randcl :1\" försiik IIIcd fly ghollllJer. 

~ 7. angående vissa furtifikaloriska ömillgar. ! . angål'lHle vis, a spriingförsök IIINI flyghomher. 
... ( ' lIder rl'l h:l\"a :IV kornmissionen mcd hilriide ,,,. 

• :: tilI fiirfogalldc slii lld personai ve rkstiillls eli fl erlal 
~ f- sllccialulred llilwar. 
... :.. D :_ iii Nilgon tidpunkl , dr. kOflllllissiuncn kan beriiknas 
~ ~ hava slulfört sill uppdrag. kun iinnu i("kc :l llgiv:! s. 

- KOIllmissioncn har hillill s kostal :l22.H7n kronor. 
Den BOlu//'d/ .• ko fll/gkonulli ... ,iollell, tilIsalI den 28. 

juli 19:\3 oeh hestilcnde av fem ledamöter S(Ullt en 
sckreterare oeh en siirskild sakkullllig all hilriida kOlll
lIlissionen, huI' undcr året h ållil 20 s:J1nmanlriiden . 
I{omm issinncn anmäler all den har under arbetc fi)r
s la g tilI å ndradc bcstämmelser anl:' cnde undcrsök ning 
::IV haverie r mcn niinllll'r ingcnting om sin myckcl 
urnt"lade fr:llllsliilllling, ingivcn olllcdclbarl förc dl' 
den 8. dee'cmher företagna befordri ngarna vid flollan. 
I\ olllmissionen bar hiltills knstat 17,320 kronor. 

.1Inrinr n .• {örplägllfllls.<flkknnniga, som lillk:llladl's 
i anledning av matförhil llandena Yid floll:Ul oeh hc
st :1\' Ire personcr. av vilku den ene iiro om vi minn:ls 
I"ä II , källarmiisl:lrc p hoi eli Gillct i Stockholm, den 

andre m::ltkonsulcnt \'id ::Irmcn och ordförandl'n är 111:1 -

rinr.verintendenl, uppgiva sig ha så goll som dagligen 
haf' sammanlr:idcn. med hotell Gillct s som lokal. 
Dcssa samlllanlriiden ha hillills koslat a,400 kronor. 
Det n.r n gon tidning, som uppga\', atl förplägnadcn 
vid llIarinen bör \'ara ordnad som vid en folkreslan
ranl. 

En komlllill'" som visserligcn inte hör IIndcr för
svarsdepartemcntet ulan under sOl'ialdcpartelllcntct 
men c10ck ilgcr sitl intrcsse för oss lIIi1itärcr, är sak
kllnniga angål'nllc bCI/(;pnadr I'n,yJ,:ilda .fammansln/
ningar, som ha hå llil 17 sllllllllanträden och tilJ chc
fen för soeialdepartementel liimnal Jlromcmorior om 
skjulvapcn och amlllunitioll m. m. Den har kostat 
nära 12.000 kronor hiUiUs och har loval slutföra silt 
IIpJldrag i början a\' della Ar. 

1930 ärs pl'nsion&Sal.:lwnlliga bestå a\' generaldirek
lören greve H. A. Hamilton, ordförandc, riksdagsman 
Ernst Eriksson i Stockholm och kommendörkaJltenen 
S. Lindsh~dl. vcrkställllndc dircktör i statens änkc-

och pupillkassa, såsom ledamöter, med rc\'isor H. E. 
~orberg i riksriikenskaps\'erket s.åsom s~kreterarl' .. . 

Akluaricn i försäkringsinspekhonen, fll. d :r E. 1. 
.Jansson, har bitriill med försäkringst('kniska h('riik · 
ningar O('h rektor C. A. Sjöwall vi~1 hchancllingc.n :(\ 
frågor, som berörn under\'isnings,'ascndels l)('nSlol1 ' 
förh lIanden. 

De sakkunniga hava i sllptcmher 1932 avgivit .!lC
tiinkande med förslag tili reglemente angående tJan · 
slepension för tjänslemiin tillhörandc den civil:,. sl:ll,
för\'altningcn 11J . m. (Statens ~~r. ntrcdn: 19.3~ : 19 lo 
dels liII reglemenlc angående IJanstepenslon fOI" ar
helal"e i stalens tjånsl (Statcns ofr. utredn . 1932 :22 ) 
(J("h vitlare fnunlagl förs lag tili fl")ljdförfallningar fiil" 
,agda hilda reglementen . 

Därlllcd alUnilla sig de sakkunniga hava slutförl silt 
IIppdl"ag i vad ang:\r ordnanclcl :1\' Ijänstcpensionl'rin 
gen fiir civila slatstjänstcllIiin oeh statens arlwtsp('r
sonal. 

\"idkollllllande {arniljepen .• ionrrinw'n anmiila 1,," 

,:ekk unniga , all dl' innan deras uppdrag ul\'idgad\'s 
:eli :1\"SC jilm\'äl ramiljcpcnsioncringens ordnanelc fii r 
Ij iinslcmiln vi.1 ('ivilförvaltningen (uppdrngct givel .kn 
17 . mars J!)3:3 ) uppgjorl preliminärt fiirslag tili famil 
jepensionsreglcmenle rör arbctsperson:tI, "ilket för
slag ('mellertitl synts bÖ"a vila i :wvaktan p I"csIII 
latel aV f<'irslniimnda utn'dning. Fi,r närn.randc p. ga 
försiikrings lek niska undersökningar rörande den pi 
\'Hu Ijiinstl' llI :lIInapcrsonalcns anstiillnings- neh fanJ I
jl'förh lIanclen . l ppclraget heräknas blh'(J sllllförl IIn 
dCI" 11 1' 1934 . 

..:....-----:---. --. - -
Norge!>! bt'fal8lagll landMmtite 

avhölls i Oslo den 5. ueh H. januari. Mötet VUI" 
{'llIolscll med mcr än vanligt inlresse. Det har slAII 
slrid kring . hcfalslagels ledning oell den st iillning 
(Ienna inlagit tili den förlidet år antagna härordnin
gen i Norgc, grnflm \"ilken dcn gumla :iOO-åriga distrikl 
hcfalsinstitutionen - cn motsv:lrighet på sill sii li lill 
\·å l·t indelningsverk - fick stryka Jlå foten o('h ,a m
liclibt1 den gamla norska undl' rofficersinstitlltioncl1 
dler som de efter 1!l27 år ' biirordning Illed infrll'an
del :l\" enhctsbefäl kallades, b-be{cifl'/ ( befiilsskolcnl 
hildad .. officerare), tili skillnlld frAn k-hcfiilet ( krigs
skoll'u lhildndc officerare ) fick eli grundskoll . Befäls
,kolorna förs'lInrades o('h b-bcfii let IIlcstiingdes fr il n 
li dig:ll'p riill :111 hckliicla vi"a hefä lsposter i org:lnisa
lionen lIl ed min/lre de k\"alificerat sig genolll all 
gcnolllgll föreskrin'n officersuthildning i kurser \'ill 
krigsskolan. 

I avsikt all fr n annen avlasta utbrifh'rna för <len 
1 idi garc omfnllanelc hcfälsskoleutbildningen föreskri 
ws nu vissa minimifordringar i albnänbildningshiin
seende på ele clever. som komllJu all söka anställning 
i dcn norska annen. Della synes komma att leda tili 
all dt'n g:unla, goda rekryleringen :lV undcrbcfiil neh 
underofficcrarc ( b-hef:i l ) från landshygden o{\h Nur
ges gam!:., stolta bondehefolkning kommer ;l ll IIpP
hör:! och övergå tili rekrylering från slä(lernas IIng
dow, .. ilket Norges bef'llslags ledning hcteeknar såsolll 
en olycka för Norges rörsvar och ett avklippandc a\' 
förbindelserna mellnn folk oeh försv"r ,-ia l:ulIlsbyg
dens unga söncr. 

Den kalllp Norges befalslag Wrt för sina synpunkl{'r 
under ledning !IV sin ordförande, kapten P. Skolll'. 
har varit hård . Un der stortingsdebatten 01)1 häronl
ningen 1933 ti llät sig en medlem av den förslärkla 
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:El ~ sa mhei, som kRn belecknas S' som slalsfienllig. Dell.a 
:: -:1 ;:; jiimle inhämlandet :W cn del utllltandcn fr . 11 <, lika 
_ c:t ~ myndigheler har hillill s kos tat mcllan II oeh 12 lusen 
-:c: 00 kronor. 
::!:..::: =.::: ~ Iilr~II~~k~~~l~~~k!:~II~~~~ ·;I\~gr~~S:;~~~IJS'~l~,lri~~~:.! 
.... _ Q) kassaväsende oeh övcr denna granskning inlämnnl eli 
=:II _ Q) par llktstycken den 29. maj oeh 19. seplcmhcr 1933, 

:..::: E-< har koslal (;,407 kronor, varav 5,9 15 kronor i (lag-

• 

:1 

an'oden, reslen i rcseersä llninga r oeh expenscr. 
CiIJilnns/ällningskommillen, som nll urhelal sedan 

J1 den 25 . ok lobc.· 1929 oell hesl. l' :n ' riksdagsmannen 
-.: knplcn N. Holmslröm oeh redaklör C. \V. CurlllHln. 
'" har endasl koslal 4,8 10 kronor för hela lidcn sedan 
.: lien lillkalladcs. Kommillcn har IInder 1'11'e l h lIil 27 
. ~ s3111manlriiden o("h "vgivil ell flerlal framstiillningar 
jl E s3mt förhandlal mcd olika myndigheler. i syflc all he
§ ~ främja eivi lans lä llning 3V ~I\'skedat mansknp. 

" F(jr.H!ll rskommissionrn har IInder • ret h lIit oli salll -
~ :g- manträdcn. Kommissionen har under ilrel avgh'il fii l
=: .= jan(le utl landen: 
Ei ~ Ovcr förslagt· t tili omorga nisa lion :1\' al"lllt'n' Ol'h 
; '3 lIlarinrns högsla ledning. 

t.:: ~ ih'cr förslagel lill IIppfiirande aV cn ÖVlli ngskascm 
z pii ,liirwlfältet , -= ~ angacll(l,' IIlfi)randcl :1\" försiik IIIcd fly ghollllJer. 

~ 7. angående vissa furtifikaloriska ömillgar. ! . angål'lHle vis, a spriingförsök IIINI flyghomher. 
... ( ' lIder rl'l h:l\"a :IV kornmissionen mcd hilriide ,,,. 

• :: tilI fiirfogalldc slii lld personai ve rkstiillls eli fl erlal 
~ f- sllccialulred llilwar. 
... :.. D :_ iii Nilgon tidpunkl , dr. kOflllllissiuncn kan beriiknas 
~ ~ hava slulfört sill uppdrag. kun iinnu i("kc :l llgiv:! s. 

- KOIllmissioncn har hillill s kostal :l22.H7n kronor. 
Den BOlu//'d/ .• ko fll/gkonulli ... ,iollell, tilIsalI den 28. 

juli 19:\3 oeh hestilcnde av fem ledamöter S(Ullt en 
sckreterare oeh en siirskild sakkullllig all hilriida kOlll
lIlissionen, huI' undcr året h ållil 20 s:J1nmanlriiden . 
I{omm issinncn anmäler all den har under arbetc fi)r
s la g tilI å ndradc bcstämmelser anl:' cnde undcrsök ning 
::IV haverie r mcn niinllll'r ingcnting om sin myckcl 
urnt"lade fr:llllsliilllling, ingivcn olllcdclbarl förc dl' 
den 8. dee'cmher företagna befordri ngarna vid flollan. 
I\ olllmissionen bar hiltills knstat 17,320 kronor. 

.1Inrinr n .• {örplägllfllls.<flkknnniga, som lillk:llladl's 
i anledning av matförhil llandena Yid floll:Ul oeh hc
st :1\' Ire personcr. av vilku den ene iiro om vi minn:ls 
I"ä II , källarmiisl:lrc p hoi eli Gillct i Stockholm, den 

andre m::ltkonsulcnt \'id ::Irmcn och ordförandl'n är 111:1 -

rinr.verintendenl, uppgiva sig ha så goll som dagligen 
haf' sammanlr:idcn. med hotell Gillct s som lokal. 
Dcssa samlllanlriiden ha hillills koslat a,400 kronor. 
Det n.r n gon tidning, som uppga\', atl förplägnadcn 
vid llIarinen bör \'ara ordnad som vid en folkreslan
ranl. 

En komlllill'" som visserligcn inte hör IIndcr för
svarsdepartemcntet ulan under sOl'ialdcpartelllcntct 
men c10ck ilgcr sitl intrcsse för oss lIIi1itärcr, är sak
kllnniga angål'nllc bCI/(;pnadr I'n,yJ,:ilda .fammansln/
ningar, som ha hå llil 17 sllllllllanträden och tilJ chc
fen för soeialdepartementel liimnal Jlromcmorior om 
skjulvapcn och amlllunitioll m. m. Den har kostat 
nära 12.000 kronor hiUiUs och har loval slutföra silt 
IIpJldrag i början a\' della Ar. 

1930 ärs pl'nsion&Sal.:lwnlliga bestå a\' generaldirek
lören greve H. A. Hamilton, ordförandc, riksdagsman 
Ernst Eriksson i Stockholm och kommendörkaJltenen 
S. Lindsh~dl. vcrkställllndc dircktör i statens änkc-

och pupillkassa, såsom ledamöter, med rc\'isor H. E. 
~orberg i riksriikenskaps\'erket s.åsom s~kreterarl' .. . 

Akluaricn i försäkringsinspekhonen, fll. d :r E. 1. 
.Jansson, har bitriill med försäkringst('kniska h('riik · 
ningar O('h rektor C. A. Sjöwall vi~1 hchancllingc.n :(\ 
frågor, som berörn under\'isnings,'ascndels l)('nSlol1 ' 
förh lIanden. 

De sakkunniga hava i sllptcmher 1932 avgivit .!lC
tiinkande med förslag tili reglemente angående tJan · 
slepension för tjänslemiin tillhörandc den civil:,. sl:ll,
för\'altningcn 11J . m. (Statens ~~r. ntrcdn: 19.3~ : 19 lo 
dels liII reglemenlc angående IJanstepenslon fOI" ar
helal"e i stalens tjånsl (Statcns ofr. utredn . 1932 :22 ) 
(J("h vitlare fnunlagl förs lag tili fl")ljdförfallningar fiil" 
,agda hilda reglementen . 

Därlllcd alUnilla sig de sakkunniga hava slutförl silt 
IIppdl"ag i vad ang:\r ordnanclcl :1\' Ijänstcpensionl'rin 
gen fiir civila slatstjänstcllIiin oeh statens arlwtsp('r
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,:ekk unniga , all dl' innan deras uppdrag ul\'idgad\'s 
:eli :1\"SC jilm\'äl ramiljcpcnsioncringens ordnanelc fii r 
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jepensionsreglcmenle rör arbctsperson:tI, "ilket för
slag ('mellertitl synts bÖ"a vila i :wvaktan p I"csIII 
latel aV f<'irslniimnda utn'dning. Fi,r närn.randc p. ga 
försiikrings lek niska undersökningar rörande den pi 
\'Hu Ijiinstl' llI :lIInapcrsonalcns anstiillnings- neh fanJ I
jl'förh lIanclen . l ppclraget heräknas blh'(J sllllförl IIn 
dCI" 11 1' 1934 . 

..:....-----:---. --. - -
Norge!>! bt'fal8lagll landMmtite 

avhölls i Oslo den 5. ueh H. januari. Mötet VUI" 
{'llIolscll med mcr än vanligt inlresse. Det har slAII 
slrid kring . hcfalslagels ledning oell den st iillning 
(Ienna inlagit tili den förlidet år antagna härordnin
gen i Norgc, grnflm \"ilken dcn gumla :iOO-åriga distrikl 
hcfalsinstitutionen - cn motsv:lrighet på sill sii li lill 
\·å l·t indelningsverk - fick stryka Jlå foten o('h ,a m
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gcnolllgll föreskrin'n officersuthildning i kurser \'ill 
krigsskolan. 

I avsikt all fr n annen avlasta utbrifh'rna för <len 
1 idi garc omfnllanelc hcfälsskoleutbildningen föreskri 
ws nu vissa minimifordringar i albnänbildningshiin
seende på ele clever. som komllJu all söka anställning 
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dens unga söncr. 

Den kalllp Norges befalslag Wrt för sina synpunkl{'r 
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ningen 1933 ti llät sig en medlem av den förslärkla 
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milil ii rkommillCn i slorlingel - Henrik Ameln - all 
rikla c ll \" IdsamL aogrcpp mol befal slagcl oeh dcss 
slyrelst', som han bcskylldc för förs\"a rsnihilislIl Od1 

ucsl cnde a\" clemcnl rncd ryska förbindelser , 
Ullal:Uldel \"ikkle slorL uppscende oeh lordc h" ~i\"iI 

anledning tili all bcful s lagcls sLyrelsc kallade hcf"l s
lagcL tili exlra landsmöle oeh \"id della sliillde sina 
I'lul scl' lill förfogande , 

Mölcl slöt cmellerlid m ed enhiilligt fiirlro"'Hl c\'I)lum 
mr slyrclsen oeh len ':ol ö,'cr hela Jinj en, l.:onrlsl1löll'l 
ga\" ullryck å t : 

all den nu\"arande s lyrclsen i Norges bcfal s lag ha r 
arbelat i ö, 'c renssHimmclsc med (l e p l:tnrl smiilcna 
ttppdra gna rikllinjerna o('h 

all sl\'l'cl srn har landsmölcls förlJ'ocndc , 
Landsmölel ga\" slyrelsen i uppdrag all ttll'ddl'la 

stOJ' tingcls presidcnlskap della beslul saml 
uPl'drog , 1 styrclsen all hos kommcndcJ'and,' g,'tt"-

1':11 anhalla om eli ullaland,' i anledning a\" hJ' Aml'lns 
grundlösa bcskyllningar, 

KommendcJ'ande genera l Laa kc begäJ'.!" kuri fii!'t' 
landsmölcls sa nllnanlriidc alt fa tillfiillc ittfö r tt, ötrl 
,'edogöra för s la lsmaklcrnas syn p, spörsll1al cl : f)"1I 
"1/" Ilärordllingen, GcncJ'al cn inuj öds all ö\"cJ'\"aJ'a 
landsulölcls öl'pnandc den 5, januaJ'i saml liimnad(' 
där\'id undc.' Irc k,'uJ'ls lirnmc cn ö\,c.'sikl ÖWJ' flin'
nämnda spörslll l\ l, som ble\' 1110llagct mcd slörsla upp
ttliirksa mhel :IV den slarkt inlrcsscradc församlingcn , 

Genolll norska TT IIlcddclades officielll följandc 
frå n landsmölets ins liillning lill härordningssl'iirs
ttI lel : 

Genomförandc l :IV härordningsbcs lllLcl :.1\' !II' I !I:I:\ 
hör uppskjulas, II Illan syncs ö\'crlygad , all hiirunl
ningen av är 1927, IIlcd \'issa ä ndringar i besparings
hänscende, ur samhiillssynpllnkt bjudcl' p. stora föl' 
delar s. \'iil sot'ia\t SOIll t'konomiskl och förs\'arsmiis
sigl; 

Norgcs beralslag :lnsel', aU härordningcn av å l' IlJ:\:! 
iil' föl' dyrbar i förh lIundc lill dl'SS nylla ur förs\'ars
synpunkl. 

Skllllc dcn ant.agna ol'ganisalioncn Iik\'iil g('nom
rörns, sel' NOl'gcs bcfalslag - såsum lidigarc 1Il'prc
pade g nger fr:unh,lIi1s - i organisalioncn cntlasl 
dl nClllraliLcls\' ii l'll, oeh skal\ upplaga urbelcl för .. Ira
gundet a\' konsckvensen hiil'av i dess helhel. 

Eflcl' landsmölet W34 har befalslagcls slYl'clsc föl
jandc sammansällniog: 

Ordförande : kaplcn p, Skolle, Lysakcr: sckrclc
I'arc: fänriken, leklor L, \\Telhe, Möre; löjlnanl Hans 
Ii , Askeland, Hord:lland; kaplcn Aagc Risan, Trönd('
lag: löjlllllnl Hans Lö\'ik, Akersblls ; löjlnanl H, A, 
Opperud, Opland, 

I nderoHlcel'8811bJkal,et I Stoekbol_. 
l'ndcro\'ficerssiillskapcl i Stockhofm firal' sin 'lI'S

högtidsdag i Siillskapels lokalcl', Nybrogalan ;'7 , liil'
.tagen den 10, illslun.lalldc febrlllll' i, 

Närlllarc program I'ör Ul'sfcslclI medtlelas i niisla 
nlJlI1l1Jer av dcnna tidning, 

Säll,"wpcl,. f)umklllbb lIleruJlJllal' sin \'cl'ksalllllct i 
Sällskapcls slImliugsIokalc.' lisdagcn dcn :10, dcnncs 
kJ. 19,30, Damklubbcns \'erksulIlhel förtj iinar del 
slörslll crkällnande ocb tl~ss arbclsresult,at olllfaltas 
mcd tacksammu kunslor frä n 111' nga inom \'åra led 
mindre Iyckligt loUade, ensamsh'lcnde änkor, Alla 
Dumklubbcns mcdlclllmar önskas hjärlligt viilkollln:l , 

Smakar gott 

Kostar litet 

K,D- n , 

hOB (UI " 

s. A. R. A. 

1\ :1 ph.' lh'U i murinl'" 
C. L. Sn:nssoll . 

.\ \"g!lcndc ord fj, rnnd .. , 
Fl u~).t",l)rm a n Hu,..", l .a:.:s t r t1llt . 

NY" :lhl u rcl fö l':lIId,' 

i Sjtlu lld crofliccl'SS:ll bk.I ,H.'1 i Knrls kl"o na . 

Eli hcly.lclsc fulll pel'sunalskift" iigd,' I'Uttl i'lOlI' 
Sjöu ndcl'ufrkcl'ssii llskl\,c l i I\arlsk I'ona 1': ny:il'c t. 
d:: s:illskapets nH. ngärige. v:.ilhcpri)\":lcll' onll'i'II':lIHk. 
kapt c l1{'n i llIarine n C. Ii. SIJ{' /lSS O Il , u \"(·rI:ilun :uh· 
denna sin bcfallning lill sin (' fkrlriidan>, fla ggs t~'I' 
ttlannen HU!l0 I.nystrii /ll , 

I\aplcn r.. 1-. S\'enssulI tillhö,' dl' lII iillniskol', SOIl' 
iiro fiidda all led:!. 0('\1 sum u:ll'l"st pii tien fiil'lkn f:\lt 
goll rÖl'sl ä n,l, klokhcL oeh omdi;lt.c, ~iir "C, 1 .. ", som 
hnl1s n0111 ti e glle .. rl~ Iyd cr i oeh uinut kallllatl,rdscn . 
I i;1IIn:II\(' undcJ'offk('l'skurpl':tlsgl':lIlt'n o('h IIl1d" I'"f
l'ic,' rsk " rprals,ii IIska pcl i'! r 191:! hadc h" n I'cd" II SlIt 1 it 
orrlfiiJ':Jndc i dclla sii llsk:tp i fYl'iI al' Ul'll hedl':td ,', 
\'id sin :I\'gång pi'! gl'lInd a\' .trlllcrnffi",'rshcfol'l ll':It, 
lill hcdc l'slcd:tlllol i siill skapcl. '\1',, 1. d iil''''' sa lL hall 
rrllan SOIll kongl'csso lllhlld ,'id della :11" "'HI(' l'Offi 
,'cl'skungl'css, \!1I.\-- I;, ,'al' h:tn Sji'lItnd,'mt'fit'e rssii ll 
skapels sekrclcl':tl'c, fiiljantlc al' , 'k" onlfiil':lIlIh' 01'1, 
fr:1n 1. janIlari 1!l17 tili \!1I11 ars s!t,l siill,k:l\lt'ls 01'11 -
föra lll'lc, Efl,'1' all på grund :1\' \' iixlatttle lj iinslgi;l'iltg 
,'aril hOl'la n"gl':,' å l', .lc l'log \talt rodrel i Sjii llnd l'l'
oflkcl'ssiillskal'cl I'r'ln :"11' 1!J2:; sum hait sedan \teh : 1-
lit tili nu , 

S'I 'ttinlltiijsl inpassad i ,ilta spu,' dlrl' linjal lIl'h 
snöl'e en untkl'offic(' l's mililära hana iin ii ... s skllllt, 
den duck r"r en man :I\' C, 1.. Swltssons l'ynnc hjuda 
1" en H",'ikclse 1'1',111 .Ie a\' I'cglelllcnll'l hcsliimda \' ii
J:;urnu. oeh delta inlr:irfade. n:ir hall Yicl :lYI-t '· ngcn 111' 

akli\' ljiinsl tlcn :10, dccemhcl' IH:l2 ulniilttrlll", lill 
kaplcn i lIIarincn , Del , ' [II' endasl ,'n mening 0111 d"t 
l'iill lriiffadc \'aleL tili ,h,ltm, hcdl'l'suln iilllning av ('II 

IIndcl'offieel' tili kal'lcn i marinelI den g:"lI1gcn, Den 
kom som ell crkiinnandc fi;r plikllt'Ugcn, sam\'clsgl'a tt II 
ljänsl, föl' sliillningcn SOttl fö.'gl'llllClslllan inom sill 
k l' Ol'h för gagnandc insal"' r inom ,lad 01'1. S:tlll 
häll,', Ingcn kllndc giil'a honom dclla oH(' nlliga ,'1'

kännundc stricligt inulu nå~nt :.l\' angi\"na oludicll'l1 
för hans \"erks:llnhel. 

För sina mångskiflandc inlrcsscn ha.' C, L, S\'l~ n s 
SOIl IIldrig glömt käl'lekell tili sill \'a"en - örlogs
flollan , Hall ha,,' insupil tlel lYl'kcl med 1lI0th'rs
mjölkcn, ly ban äl' äkla son a\' sin sl:ui. \'i kunIla illl c 
gA in på hllns 111 ngskiftandc milil iira giil'lling, Han s 
IIndcr 10 l' innehanla bcfallning som cxpedilions-
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=:l ,'cr:lI-es Ih-sfr:l gor. d e lll fall:lll e d e "-:1 I, alllrat e rna eftt>r 

gC lllc n!'<o:l1ll111:1 ing[ll' ntl(' i",,"crt iggning:tr . I d (, tta gud a 
S:l uwrlJc l r "le ilan Iv:1 In:in, av prinla I"csning. SUI U 
hatla vi lle ~in k.II- ~ o('h sina k:llnrah'rs ,-iil ()('h biista . 
I[lg lill en tll'I hl' lIIliglu' ll' ll i den rr:tlllgung. SOlll i 
III nga h iinsN"Hlcn priig lark d (' t.,,"la siillskapens fralll 
t r:.idandl' lIntlel" d Cl1lla lid :IV gl' 1I1 c ns:l11l1 sal1 l:lrheh'" 
Talet Oili k:llllrat~k:lfJ var fii r dem in ge n fras _ 

C" L. SVl'nsson iigcr i hf,g grad dl \"crkli ghl-' ls lH'to
nat , innt·_ Han iir Ol-h har alltid vari! .'n <Iritl~ns 
Illan. oriidd . rakrygg:1l1 odl iippcnhj iirtig. kl,c ~ii llan 
i e n Ilrad. SOIll li.illlnal är r c fter sig i s lrirle n _ ~len d l' l 
r cdliga upps,itet ne h d e n ii rliga viljAn h ar ingc n he
Ivi,-Iat. O"h nii,· slridens ,-[,go r g:'lll hiiga. har C. L. 
Svensso n varit i ~i ll r iilla ('Ielll ent oeh lilII ti e galllla 
\"ikingarn:1 friljdal ..;ig {lt s tridens gny. 

Swn,ka I -ndernffkersfiirhunde l s t :'l r i s tor t:lI·k
~:lmhe l s~I<lJ ld tili c. 1.. Swns~on _ Ävcn tilI fi-,rlJlInll (· t 
inlog han t ili en hill'jan pn :,,-\","<lanllc. pri)V,"Hl c 
slii llning m e n scdan hall mY"kct sna rl hli,-il p fl d et 
klara med fiil"lJund ,'!s het~-dcI Sl·. hkY han en :IY de'ss 
uryggligash" ITH' k :illlpar. l~on gl"('s~ lcctafllnt skap flrc n 
I !113. I II:!:!. J!l:!ti. I !J:!!I II"h HI:I~ . d~ t Ya senaste .,re n 
som kongr~"o rdfii r:.lnd c . he' l ed",ar ti e ytll"c lIIil s lo l
pal"na i fi1rhllnde ls tjiinst. ~ I ell tilI dd la komlller dl·t 
o \"kinlerliga Stiifl förhnncll'1 hart i el et sal1n 'l'lsgranll:l 

~ 01'11 gl"unrlliga al"b" tc. SO Ill .ii llska l'l'l i I, a rl skmna 
sa.::I IInd t'l" hans onll"iirandclid lH'dlagl i n iistan alla d l' -== 1"r1lgor ay 1ll'1~-dcnhct. lIIed ,-ill,a fiirhllllll el IIl11kr d l' 
__ senas te fcmlun aren hart atl hrollas_ SlIkligl,,·t. 
E: gnllld lighct. nd, ~Iriiyan a ll se I"l"agol'l1:I oeh deras in -
...:: ycrkan p" liingn' sik t . h:ll" IIlm ii .. kt sii ll<kapl'ls ulla-

Qj t"IHie n "dl 11111 d(·t ,'in ej alllid , -ar il mi"'jligl I"i", r fiir=-=: ~ b llndl'l all ula II kompromiss gu 1':1 sii ll skapc t ~ linjc. = ~ har della aldrig i'1\"erkat 1''' s:lmarhclc t. 

sa.::I [ C_ L. S'-l'nssons bc tydclse I"iil" sjf, un,l e rnrf;'-c rssiill
.... IIJ skape t i I\adskrona kommcr l'n g{lng all skriyas i en 
a-a E mera utfö rlig form . i.in yad som iir lIIi1jligt i e n 
--. ... begriinsll,1 tidningsspa lt. Sj iillndcroffi"crs<iillskapl'l i 
.....::;::;1 :~ I\arlskl~ona iigpl' illOIU sina led l11 å nga (hl~Rndt' lll:.in. =--= SO Ill m ed bed e l" (wh fnlln gflllg ml"l'I riida d e n kflr. d l' .... i akla oe h viinlcl"a_ Ali C, L. Swnsson IInd el" s:1 a-a :/8 I:'\ n g lill hc, lrals meri all sta i s pc lS<' n I"ör k:'In'n , 
.....::;::;1 l:Cl yillnnr om det fflrlroend c han .llnjulit. Hans le rl:IIHle 
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\ ' j hring:.1 i dag hiirl e n aV e n av vii ra flygplanfi"'l"al"l' 
IIr IIIHI,·roff iccl"sk.l"en. Syenska Rii,la korscl s :lI l1hll 
l ansfl~-garc i Bode n. sCl"gl'anlen 1\_ S_ G lIlHle ,·fe ldt. ' "111 
ptl gl"llnd av sina djiirv:l 0111 1110 '1. s inIH'sl1:in"aro 
n('h r :Itlighet ,-illnar"le :Hlllmlansflygnin gar varit I"iin'
lIIal fi1.- lika viilfiirlj iinla som herlrantl e Olllniillln:IIHk ll 
i tlagspn'ssl'n tlch SO lU i konsl'lj('n fr('dagt'n de n I:!" 
jan Ilari lH'tlr:"h-s 1111,(1 a ll hliva Iilldc lad g uldmcda lj l' " 
fiir hc rij ll1liga g:irn in wu· . 

I s in si"lIldagshilaga fil .. de n i" jallllari innc\"al':-tllck 
ar liilllnar Slorkholms-Ticlnin gc n- Sl ol' kholms Da g
hlac1 en synne r lig(' n inlrcssant oe h viil s krh'('1l ski ldril1 g 
:!v s l"' rgl'ant (iuIlIH' rfl'ltlts 111:irkliJ.{H :lI11Lntlansflygllill ~ 
gar uppc i dc yll r rsta iid('lIIark s lllpns terna i varl lallll_ 

kraft. hall s f ii rm ' l;.:a all ena o(' h S:lIl1l11an h iilla. hall s 
dnnand '" re)lI"cs('ntntå \":! ('g-enskapt' r . niir sa kr:inh's. 
V:II" ('n YPI'(' rlig tili :;. Il g u('h h5rt ill k OHl sisl. Hl cn kkl' 
1I 1il1"1.l , dl'n !'" t:.illning han int :.q,~ l· l· inolll s ladt'ns ot'h S;lIII
h ii ll " ts kllllllllunala . (lo litiska Odl off"nt li ga Ih-_ 

:\'iir hall 1111 liimnar s in " fnl'iella I"dand" \"(' r k<: lIl1 -
het i IIe ll s\"l'nska IIIHlcroffil'l' rskarc ns Ijiinst. i Sjö.
IIl1d"rorfkerssällsk:'1wt i I\arl s kronn n"h i S\"l' lI s k:t 
I -ndcroffk(·rsfiirhundct . iir C. J.. Sn' nssnn , -iinl dl 
"1'l'riktigt t:"' k neh en iirlig h o nniil" fi1r v:tol hall IIt 
riillat. Oeh vi iin<ka hono m ,Iel o tilllll han viII "'" '" 
sig. vi lket varc s:t;.:t m ed bit:tnkp 1"1 :IIt hall ii 1111 II 
lII :1 nga gangcr s kall finna \"ägcn tili sitl I(:i ra s iil I. kai" 
oI iir hall si lkr sll m iira rl h ' d ·rsletla lll ll t. aili III1lkr II l'! 
han fortf"ran<l(' d e lar \"l'rli<alllhctl' lI 1II (' IIall sill s l:,," 
oc h s itt !'":uuh :,illl's a l1 ~l' l rl g~nhch'l* o .... h hrtlll1l t'l i 
I\arlsk ,'o'!:lSkii re ll_ 

Den n yc onlri-,ranol('n i Sjii lln<l('rofn"l' rssiill s kal'l'l i 
I\ nrlskrona Iwhö\"e r ingcn pres(·l1tation. Flaggs tyr
Illan Hugu Lagstri"lI1l s 1'1:111111 iil' \"iil kiint illOin II l'l:I 
,,-!'nska IIn(\ prurril'crsl,.trcn (J(' h hans ,",,1 lill ortlf;-,
ra nll e be t~'de r ri">rutlllll (' ll forl,iillan"!' i rle linj ~I' fiir 
siillskapels \"l'rl,samhe t. C_ L. SWIlSSOIl ,h-tl ~i t "1'1'_ 
eli l'nc rgi , kt arhc lc fiir de n k, l' 01'1, d e l sii l1 s kap i 
f{"r1skJ'Ona. lill \ ' (II' S friim sle 1"lesman han nu km'al s_ 
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unde .. o ffic e .. i k tlrt'he f~e x!,edilionen viltnar m i'l h iinda 
hiist 0 111 tI(·t d ... l ~ ha ns ii ,-ernrtln:" le sii tt :1 pa ho n 0 1ll_ 

Ingen kan nl (·d s tii rre r iilt ~ n C. L_ Svensson he tecl,
llaS sa sol11 fl)rgru ncl s m:lll ill onl det s;ill s kap. han tigllal 
I('jonparh' n av tid. "rhete ()(' h intresse_ AIt söka 
riikna u!'p allt vael han IItriitta t ino m SPOSf{. sklllle 
hliv;) a llt för o ll1faltandl'_ Ya re ti e t nog sagt. a lt in
gcnting 3 " bc lytl enhc t IItr iitlals inoll1 si.illsl,ape t IIn 
der tid (' n fö r han< o nl;-ii rantl cs kap. utan att Svc ns
son h uft sin hanrl 111 (" 1. En ,, "ntl ko n se rvn tism har 

::;: 
...l 
o 
:I: 
:.: ' -a ri! d e t g<'enornga~ntll' k:or:dd ii rsdragcl hos SL-OS :l\"-g gfl ngnc o rdfö ral1dt' . Hall 11;11' inlC' latil s ig ry t.·k as m ed 
E- fi;1" en Y:lC'kl' " r els l. SUI11 onb. prakc t s:i~(·r. liian f(1rsl 
CIJ vc la t gran~ka o(' h hilda !'\ig s in rgl" U I1Il·n ing. 1 dl'! 
"," h iinsee n,kt voru de tva kolll·gl'rna. C. 1.. Sve nsson i 
"" Sl-OSf{ {)"h Ax e l _\ ('kl'rl",rg i' SI -OSS. varandra lika . 
; o"h d e t Ur I'a sin plal<- :ot l i ti e t s:nnrnanhange t n ä mn:o 
~ el e llt pa en g: ng . F fll'g rlll1d ... figlll '(·r. vaI' o('h pn ino 11l 
~ s itt sä ll skap. o('h fi; rgr lllldsl1 tii ll inolll dl'll S '"('lu;l(;I 

~ und (' ro ITic.·('nd, ;! n ' l1 . e hul"lI (liika val"nndra i II1 flng:1 
~ antlnl h i.in..;ce nd e n . kOlllph'llel":tdl' ti e ,"arandra i !'iin 
~ gC l11 c nsa mlll:l ,"c rk sal11lH'l 1':1 e li YIJPl' rli gl s iilt. n(, .= stora print'ipfragu rua , SU Ill r i;n lc fl o tl:lns 1Il1dcr orn
=:l ,'cr:lI-es Ih-sfr:l gor. d e lll fall:lll e d e "-:1 I, alllrat e rna eftt>r 

gC lllc n!'<o:l1ll111:1 ing[ll' ntl(' i",,"crt iggning:tr . I d (, tta gud a 
S:l uwrlJc l r "le ilan Iv:1 In:in, av prinla I"csning. SUI U 
hatla vi lle ~in k.II- ~ o('h sina k:llnrah'rs ,-iil ()('h biista . 
I[lg lill en tll'I hl' lIIliglu' ll' ll i den rr:tlllgung. SOlll i 
III nga h iinsN"Hlcn priig lark d (' t.,,"la siillskapens fralll 
t r:.idandl' lIntlel" d Cl1lla lid :IV gl' 1I1 c ns:l11l1 sal1 l:lrheh'" 
Talet Oili k:llllrat~k:lfJ var fii r dem in ge n fras _ 

C" L. SVl'nsson iigcr i hf,g grad dl \"crkli ghl-' ls lH'to
nat , innt·_ Han iir Ol-h har alltid vari! .'n <Iritl~ns 
Illan. oriidd . rakrygg:1l1 odl iippcnhj iirtig. kl,c ~ii llan 
i e n Ilrad. SOIll li.illlnal är r c fter sig i s lrirle n _ ~len d l' l 
r cdliga upps,itet ne h d e n ii rliga viljAn h ar ingc n he
Ivi,-Iat. O"h nii,· slridens ,-[,go r g:'lll hiiga. har C. L. 
Svensso n varit i ~i ll r iilla ('Ielll ent oeh lilII ti e galllla 
\"ikingarn:1 friljdal ..;ig {lt s tridens gny. 

Swn,ka I -ndernffkersfiirhunde l s t :'l r i s tor t:lI·k
~:lmhe l s~I<lJ ld tili c. 1.. Swns~on _ Ävcn tilI fi-,rlJlInll (· t 
inlog han t ili en hill'jan pn :,,-\","<lanllc. pri)V,"Hl c 
slii llning m e n scdan hall mY"kct sna rl hli,-il p fl d et 
klara med fiil"lJund ,'!s het~-dcI Sl·. hkY han en :IY de'ss 
uryggligash" ITH' k :illlpar. l~on gl"('s~ lcctafllnt skap flrc n 
I !113. I II:!:!. J!l:!ti. I !J:!!I II"h HI:I~ . d~ t Ya senaste .,re n 
som kongr~"o rdfii r:.lnd c . he' l ed",ar ti e ytll"c lIIil s lo l
pal"na i fi1rhllnde ls tjiinst. ~ I ell tilI dd la komlller dl·t 
o \"kinlerliga Stiifl förhnncll'1 hart i el et sal1n 'l'lsgranll:l 

~ 01'11 gl"unrlliga al"b" tc. SO Ill .ii llska l'l'l i I, a rl skmna 
sa.::I IInd t'l" hans onll"iirandclid lH'dlagl i n iistan alla d l' -== 1"r1lgor ay 1ll'1~-dcnhct. lIIed ,-ill,a fiirhllllll el IIl11kr d l' 
__ senas te fcmlun aren hart atl hrollas_ SlIkligl,,·t. 
E: gnllld lighct. nd, ~Iriiyan a ll se I"l"agol'l1:I oeh deras in -
...:: ycrkan p" liingn' sik t . h:ll" IIlm ii .. kt sii ll<kapl'ls ulla-

Qj t"IHie n "dl 11111 d(·t ,'in ej alllid , -ar il mi"'jligl I"i", r fiir=-=: ~ b llndl'l all ula II kompromiss gu 1':1 sii ll skapc t ~ linjc. = ~ har della aldrig i'1\"erkat 1''' s:lmarhclc t. 

sa.::I [ C_ L. S'-l'nssons bc tydclse I"iil" sjf, un,l e rnrf;'-c rssiill
.... IIJ skape t i I\adskrona kommcr l'n g{lng all skriyas i en 
a-a E mera utfö rlig form . i.in yad som iir lIIi1jligt i e n 
--. ... begriinsll,1 tidningsspa lt. Sj iillndcroffi"crs<iillskapl'l i 
.....::;::;1 :~ I\arlskl~ona iigpl' illOIU sina led l11 å nga (hl~Rndt' lll:.in. =--= SO Ill m ed bed e l" (wh fnlln gflllg ml"l'I riida d e n kflr. d l' .... i akla oe h viinlcl"a_ Ali C, L. Swnsson IInd el" s:1 a-a :/8 I:'\ n g lill hc, lrals meri all sta i s pc lS<' n I"ör k:'In'n , 
.....::;::;1 l:Cl yillnnr om det fflrlroend c han .llnjulit. Hans le rl:IIHle 
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\ ' j hring:.1 i dag hiirl e n aV e n av vii ra flygplanfi"'l"al"l' 
IIr IIIHI,·roff iccl"sk.l"en. Syenska Rii,la korscl s :lI l1hll 
l ansfl~-garc i Bode n. sCl"gl'anlen 1\_ S_ G lIlHle ,·fe ldt. ' "111 
ptl gl"llnd av sina djiirv:l 0111 1110 '1. s inIH'sl1:in"aro 
n('h r :Itlighet ,-illnar"le :Hlllmlansflygnin gar varit I"iin'
lIIal fi1.- lika viilfiirlj iinla som herlrantl e Olllniillln:IIHk ll 
i tlagspn'ssl'n tlch SO lU i konsl'lj('n fr('dagt'n de n I:!" 
jan Ilari lH'tlr:"h-s 1111,(1 a ll hliva Iilldc lad g uldmcda lj l' " 
fiir hc rij ll1liga g:irn in wu· . 

I s in si"lIldagshilaga fil .. de n i" jallllari innc\"al':-tllck 
ar liilllnar Slorkholms-Ticlnin gc n- Sl ol' kholms Da g
hlac1 en synne r lig(' n inlrcssant oe h viil s krh'('1l ski ldril1 g 
:!v s l"' rgl'ant (iuIlIH' rfl'ltlts 111:irkliJ.{H :lI11Lntlansflygllill ~ 
gar uppc i dc yll r rsta iid('lIIark s lllpns terna i varl lallll_ 

kraft. hall s f ii rm ' l;.:a all ena o(' h S:lIl1l11an h iilla. hall s 
dnnand '" re)lI"cs('ntntå \":! ('g-enskapt' r . niir sa kr:inh's. 
V:II" ('n YPI'(' rlig tili :;. Il g u('h h5rt ill k OHl sisl. Hl cn kkl' 
1I 1il1"1.l , dl'n !'" t:.illning han int :.q,~ l· l· inolll s ladt'ns ot'h S;lIII
h ii ll " ts kllllllllunala . (lo litiska Odl off"nt li ga Ih-_ 

:\'iir hall 1111 liimnar s in " fnl'iella I"dand" \"(' r k<: lIl1 -
het i IIe ll s\"l'nska IIIHlcroffil'l' rskarc ns Ijiinst. i Sjö.
IIl1d"rorfkerssällsk:'1wt i I\arl s kronn n"h i S\"l' lI s k:t 
I -ndcroffk(·rsfiirhundct . iir C. J.. Sn' nssnn , -iinl dl 
"1'l'riktigt t:"' k neh en iirlig h o nniil" fi1r v:tol hall IIt 
riillat. Oeh vi iin<ka hono m ,Iel o tilllll han viII "'" '" 
sig. vi lket varc s:t;.:t m ed bit:tnkp 1"1 :IIt hall ii 1111 II 
lII :1 nga gangcr s kall finna \"ägcn tili sitl I(:i ra s iil I. kai" 
oI iir hall si lkr sll m iira rl h ' d ·rsletla lll ll t. aili III1lkr II l'! 
han fortf"ran<l(' d e lar \"l'rli<alllhctl' lI 1II (' IIall sill s l:,," 
oc h s itt !'":uuh :,illl's a l1 ~l' l rl g~nhch'l* o .... h hrtlll1l t'l i 
I\arlsk ,'o'!:lSkii re ll_ 

Den n yc onlri-,ranol('n i Sjii lln<l('rofn"l' rssiill s kal'l'l i 
I\ nrlskrona Iwhö\"e r ingcn pres(·l1tation. Flaggs tyr
Illan Hugu Lagstri"lI1l s 1'1:111111 iil' \"iil kiint illOin II l'l:I 
,,-!'nska IIn(\ prurril'crsl,.trcn (J(' h hans ,",,1 lill ortlf;-,
ra nll e be t~'de r ri">rutlllll (' ll forl,iillan"!' i rle linj ~I' fiir 
siillskapels \"l'rl,samhe t. C_ L. SWIlSSOIl ,h-tl ~i t "1'1'_ 
eli l'nc rgi , kt arhc lc fiir de n k, l' 01'1, d e l sii l1 s kap i 
f{"r1skJ'Ona. lill \ ' (II' S friim sle 1"lesman han nu km'al s_ 
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DEN SVENSKE UNDEROFFICEREN ~ 1 

3" vilken den ena gick upp liII Ireri ksröset, sålnnda 
dl' n punkt , r1 ii r de tre rikenas, Sveriges. :'\orges Ol'h 
Finlands, gränser lii ngsl upp i norr stöta ihop i en 
punkt oeh vid"rc för fä rden tili ;\Iuoniun atus ta , liingre 
at fin ska gr;;nsen, delvi s pll fin skt omr tie, b da syn
ne.-ligen spä onandc och fa rli ga, sä tt andc ft ygplan
fiira rens s innesnä rvuro, mod oell r, dighel 1'11 dc högsta 
pro,', "i1ka dock bestodos med glans. p , följ a nde dag. 
den R. januari, fort sä tt cr den stora hU\'lul st,ul stid
ningcn s inu skildringar 'IV v1'l rn un([eroffi ccrarcs Ij ii nst 
som fönll'l' ,1\' Svenska lHida kOl'sels a mbula nsrlyg
pian i 130den lInder rubriken " Ill/mdr lls slI/lI"ri/ (" 
bu iltl,, " oeh hiir lälllna fanjunkare Ferdinand COI'Ill'

liu s. s,' rg",nt Gottfrid Lundberg oeh se rgeant Harry 
Blumqui s l. j ii mtc löjtna nl Geo"g Lindow . a nspr:\k",
liisa lII en il' ke mindre spänn undc skilrlrin l-l"r av s ina 
rr. rc!er i ii rl ebygdcn lill sj uk a mcrllll ii nl1isknrs tjii ns l 
o .. h hj ii lp. Mcd W Ill Orl c rinras vi om yli (' rli gan' (' tt 
ii rorikt l1 a llll1 i denna ska ra aV dj ii rva pilot(' r. l1 ii ll l li gen 
fa njunkarcn A. G. Svensson. d,' n sy ,npati ske no rd 
polsftyga rcn, SOIll s tödatle i Yiisteras t\1:l1. 

Ännu " 'sc r nanllll't F. Corn C'l ius nll'tI ofii rminsl, atl 
glan s rr,.;, fä ... lc l'I1:1 hiirupp('. I'ionjiir(' n oeh banbry
taren fi .... amhulan sflygnin g(' n i lI ötla korscls tj ii nsl. 
ne! iir gliidjande c..rara. att l" lIl s cft (' rföljare )u 11:0 
traditionen fr1'l n hans fii rder llppC p, minsl sa nlln a 
hiiga niv •. Oeksll har se rg,'anl C.unnl' .. fcloll f.i tl s in 
sk ola som mckanike .. ho;; Cornelius III"le r dcnlll' s 
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3" vilken den ena gick upp liII Ireri ksröset, sålnnda 
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ningcn s inu skildringar 'IV v1'l rn un([eroffi ccrarcs Ij ii nst 
som fönll'l' ,1\' Svenska lHida kOl'sels a mbula nsrlyg
pian i 130den lInder rubriken " Ill/mdr lls slI/lI"ri/ (" 
bu iltl,, " oeh hiir lälllna fanjunkare Ferdinand COI'Ill'

liu s. s,' rg",nt Gottfrid Lundberg oeh se rgeant Harry 
Blumqui s l. j ii mtc löjtna nl Geo"g Lindow . a nspr:\k",
liisa lII en il' ke mindre spänn undc skilrlrin l-l"r av s ina 
rr. rc!er i ii rl ebygdcn lill sj uk a mcrllll ii nl1isknrs tjii ns l 
o .. h hj ii lp. Mcd W Ill Orl c rinras vi om yli (' rli gan' (' tt 
ii rorikt l1 a llll1 i denna ska ra aV dj ii rva pilot(' r. l1 ii ll l li gen 
fa njunkarcn A. G. Svensson. d,' n sy ,npati ske no rd 
polsftyga rcn, SOIll s tödatle i Yiisteras t\1:l1. 

Ännu " 'sc r nanllll't F. Corn C'l ius nll'tI ofii rminsl, atl 
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ne! iir gliidjande c..rara. att l" lIl s cft (' rföljare )u 11:0 
traditionen fr1'l n hans fii rder llppC p, minsl sa nlln a 
hiiga niv •. Oeksll har se rg,'anl C.unnl' .. fcloll f.i tl s in 
sk ola som mckanike .. ho;; Cornelius III"le r dcnlll' s 
flygfii .. dc .. . und ra 1'.1 att han d , k" n sin sak . Tili 
hj i;lp vid den 1" fn's la ndc tj ä nsten hn .. se .. geant G"n
ne .. fcldt nu f. tt s""gcant (' n Ha .. ry Blomqui s l. vilk,'n 
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han ej hell(' r iir nl'gon friimling , "IIdenstunol han he
rii ttaI' , all han var mcd i , ,,nbnlan s fl~'gningar hiirllpp" 
.. edan 1929. 

De t ä .. fiirklarligt 0 111 ole s\'l'nska undcroffic (' .. arna . 
nll' oI sin s ta .. ka kå .. - och ka mratk iinsla. kiinna s ig 
hihle tacksalllma, slolla oeh glaola Ö\'l''' ol en heel e ... 
nwol vilkcl1 d('ras flyga .. kam .. ale .. "ppe i Uoden nll 
01'1, tidign .. e rörcträ tl unoleroffi ce .. sna llllwl. \ ' i gliieljas 
il'k e mins t ii\'C .. att inom vil rt fly gnlJwn llthil"at s sa 
godu flygan'. '"1ll nu tillhö .. " llndc .. offkcrsk ii .. en Ol·h 
vi vilja , för nll nu anvii nola cn kiiml fras, uppriktigt 
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tie ulvalts tili re"skap oeh medhj iill'a .. e '" Svenska 
Rötla kllrsct i eless b" .. mhiirtighe ls\'l' .. k fö .. ii,lebyg
d.'ns folk i högsla Norc"'n . Det ii,' sä , 'i "ilja hö .. " 
,,,. oIcm, att (le sc s in uppgifl. 1\1en elel ä r ocks:', pä s in 
plals, all nägon gäng de .. " s a .. bele i ,lel Iysta blir 
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sii sympa ti sk form i lidningsprcsscn Iillkolllm,'" 
dennll g' ng oheslritlligeo StQ('kholms-Titlningl'n
Slo('khohns Daghlad. 

Tili undfäcndcl av den ulmärkclsc, mc,1 vilk(' n 
Kungl. :\1aj:l hedrat v .. flyga .. kamrat, se"gt'anl K. S. 
Gunncrre ldl , b!'inga vi IWllom dr uppriktiga Iyek
iinskan och vi kuona försäkra honom, att i denna 
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l1li ,~fall fa ltas vad man skulle vilja kail a "gott hUlllör" 
~ 'ii hos vederböra nde, som i förtre te n resultera t i d(' 

== 111 :; fyra dagarnas permission ·förbud. Betyget åt kor-i<.'!. :' pralen för lojhel och s lä hel wrkar inte fullt ii\'c r-
11"1 ~ 'a, tygande, selt i j iimförclse med tidigare Yil sord, II1 cn = ~ 1:1 ~ naturligh 'is iir del inle mäjligt rör e n ulom stlle ntle 
~ Il ~ ~ a lt avgöra Va r felel Iigger . Skall Illan emellcrtid 

= 
;: dölI1a eft er M. O:s be rä ltelse, sll är man intc tvc k

:; sa lli 0 111 \,(11' sympa tierna i delta fall s tanna. 

- å E n annan cpisod, SOIl1 vi a ndrom tili varnagl' l \'ilp 
~ "I! ~ nii lllna , iir den hä rda eft erräkni ng i form av en m:'l
~ ; nads s uspension som en kapten vid fl olt a n fillt vid-! == :; k,innas för alt ha n hos vederhöranele fa r lvgsinten -
" J l1li .5 denl förans taltat om 3vdrag [1\' och tillgodoriiknat 

Oil ~ s ig elt bclopp 3 \ ' en 2. klass sj(hnan SO Ilt ersiiltning = -: för rUlII shvra pII hote ll i Stol'kholrn , ~);.trosen skull e 
IlO ha försu rll'mat lägf!3 0 111 en telt'fo nviixel I'å fa rtygcl. 

Diirigenom haele kaptcne n ej kllnn a t komma i för
l' hind(' ls(' lIted farlygel för alt kllnna a"h ii mt as med 
::> hat 1'" nalt('n ut a n f It skafl'a sig rum ön r na lten i 

~J) ~' staden o"h för e1et!.a gjort le ha n ma l rose n c"siiltnings
t.:l s k~'ldig . 

== . En a nna n episod , diir syml'alie rna stanna 1'" d en 
~ '" a nklagadcs sida, är f," gan huruviela uncle rorrker vid == ~ ~ IItl'urrning mnbord Ii örlogsfarlyg gjort sig skyldig 
;;::; tili lIli ssbruk av s in myndighet och missfirmat e n 
;!; \'ä rnpliklig. llnderoffi cere n, vilken för nägot å r till
:( haka till sam mans IUed e n kanua l, tillika undcroffi-
1: ('er, mcdaljeraeles för en utomorde ntligl lapper Odl 
~ dödsföraklande riiddningsbragd ule i ele stockholmska 
:r. skiiren en slormig hösldag, d. elt ti otal finnar räd
~ [ dades lill livel IIr sjill1öd, hade en mo rgo n ombonl 
~~ viieki ('n värnpliktig, h 'å gå nger , rad, mcel fe lli mi-

nute rs lII ellanrum, ulan atl de nne ii nd ' behag::uie sti g" 
upp. Trcdjc gången skedde \'äckningcn lII ed e n stii! 
i kuje n som kum vcderbörande alt rllmla IIr oeh falla 
i golvel. Underorricercns Iilllaj.( kYilt l'rades omcdel
harl av de n värnpliktige IIl cd elt par krafliga ,Iag i 
ullderorficere ll s ansikte, Det blc\' krigsrä tl od, s lrarr 
för dcn viirnpliklige lUen ocksä 1I11miilan liII M. 0 , 
:1\' IIndcroffi cl'rens Yäckningsmetod('r :1\' e n he rre, 
som IIlIderl eck nat sig "Medlem i Swriges Kommll
lI istis ka Ungdom s'förbund , Sektion av Ko mmunis lis ka 
I ' lIgdolll s inlernalionulen" , varpii illg";l'andc sk"dde, 
Det Il('la resullerade i Iv' dagars arresl utan bevak
lIing fi>r und erofficeren. Vi hoppas alt herrll i KOIn
IIHlIli sli ska l II gd oll1 s förbundel ble\' nöjel. 

I e li annalfaII, där 'IIlmiilan gjorls moI unde r
" ffh' cr för lIIinelrc Iitml'ligl upplriidunde, har anmiilan 
riiranlt'lI varning. 

Av inlresse iir ä"l'n den synpunkt M. O . giir giil
lamle, alt regelll enl schef ickc äger hcfogl'nhcl all be
onlra underlydalHle ehef, exempl' '''is kOlllpanichef, 
" II ut ;;"a rege,uenl sl'l' ef lillkol1lll1l1 nde rält alt III cd
,Iela tillriilhl\'isning. 1 förevarande fa ll IHllle lInll1iilan 
ingå lt tili rcg(Hllcnl sdlCfcn all niigra Illan på eli 11:11-
I('ri ('II IIwrgun fiirsovit sig. Hegcmelltsrhefen haile 
('ftel' wrkslällt förhik i saken ö \'e rlä lllJ1al prutokollen 
lill halt ericheferna fö,' uldelande av tillrältavisninj.(. 
~1. 0 , :lI1 silg lII ed s löd :IV 39 ~ i lIIilitär beslraffnings
förurdning, all regd, i della fall sjiilv burt medde la 
I illriil lavis llingen . 

P dcpåfarlyget DI'islighele n hade 19 'Järnpliktige 
a llselt sig vara ulsalta för slraffexercis och h ä riiver 
allförl klugall hos M. O . Eftcr undersökJling av fiir
hil llandena haelc l' lI1ellcrtid M. O. funnit den anorll
nade övninge n fllll\ isin ordning ol'h ej förelagit vi-
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da"e ätgärd i iircndel. Hiirom skulle de klagancl(' 1111 -

tlerrä ltas. Vilkel vi hoppas blev gjort! 
Tili redogörclscn för elt myckel lIPPI~, ii rk s:'"I1I1 :11 

i.i .. e nde lI1ell a n en offi cer och en underorr,,'cr VIII fl ot· 
tan lorele , 'i med hä nsyn liII del sammanha ng ii rclltl r t 
h:lr l11ed en del andra å lgä rder, föranledtla :IV tl l'lI 
hc rö .. da konlroyer sen, få å lerkoll1l11a, 

Moi en kOll1panit'hefs lIIelod a tl Iilldcla e li kOI").r:l 1 
varning inför lIppslä llt kompani, hacl e M. O . gjort a ll 
m iirknillg ueh hänvisal lill fö .. esk riften i § 210 straff
lagen för krigsmaklen, där det sladgas, at.t v:l':.".n ;.: 
III cddclas i nän-a ro av n:\gra !IV den felakhges u\'er
ordnllde e iler lIled honol11 lik stiilld:1. Atl medtl cl:r 
\": .rnill "cn i nii n 'aro av eli flerlal personer :111 5. g 
M. 0 , k' ke s tå i öve rensslä mrnelse mecl n ii mnda st:lIl 
gande, 

En Olllf:ltlallde redogörelsc förekomme r filr tlc : 
för ('''ående li rs berä ttel se ullmämnda :"t lgiinlcrna viII 
K. 4"mol yi ssa underbcfä l, SOIll misslänkles fö r all h :r 
lii ll.nat fö rsvarsvilsl'.ndels IInderbefiilsförbllnd "1'1'
h 'sning .. ö .. ande vi sst tillrä llavisningsärende, 1" "' 1( :1 
liade lillika IIppsl:\ tt, om hurllyida liill1nantlct :r\ 
(Ielta medde lande tili uncle rbefillsförbllnclet v:lril :111 -

ledningclI tili alt ordförallden i regemenlets ko rpral s
fiirening blivit ayskedad. 

\':ul som yppas om a llt del, som Iydligcn Icgal 
hnkom denna n ffilr, k val'lämnar e lt myekel otrevligt 
inlrVl'k oeh del är fön 'ånande, ali vi i d ra dagar f:r 
bev;'lIn:l ull")'ck för iillnll kvarlevunde IIl'pfaltnin g 
om unele rordn:rdes brisl på förm , ga ull reflek kr:r 
neh 1m p e1 eras brislande kunskap om viigcn :111 
ska ffa s ig s in .. ä ll , där dc l' It :l nledning a n ,<' tI('1I 

iiye nlyrad . Gliidjundc nog iiro clylika IIl s lag lI.y .. k'" 
sä llsyn la . 

Tili l'lI tle l öniga erinringar fr å n M. 0, Inl'(lc .!t·1 
gin.s Iillfällc :l1t . Icrkomma i annat s:lIl1l11anhnllg, 

SJöu'lderofflcendllllkapet I Karl!!lkrollH. 

Enligt g:lIllllw l god Iradition hö ll SliOS de ll I ~., tle
('emher sin jlllfesl för ii nkor oeh barn e ft er :lvlitln:l 
sj öundcrofficerare. Av de liII fesl en inbjlldn:r ii nko rn:r 
had c eli slorl anlal m ed s ina barn infllllnit s ig. \'ar
jiimle elt s tor l :lI1lal ledamöler nän'oro, 

Efte.. samlillg i d l' d ekorerade 0 1'11 illulllin(' .. ,,,1l' 
lokalerna hä lsadc Sällskllpel s ordförande, ka ple ll C, 
1.. Syenssun , sa mtliga välkoll1na, erinrande o m jlllcns. 
Ijllsels, höglid , om m ' nga Icelamölcrs lIitiska arbcl., 
rör alt göra de nn:r julfest liII en gliidjcstund för dCIII 
a lla sa mt erinrade ä \'cn 0 111 dc avlidnll k:lmralc rnas 
minne. T a lare n fnllnhöll s:lInlidigt e1en 1)(' ly(l eI5" 
amiralen Ol'l1 amiralinnan Slen Ankarcron:ls dOlla 
lionsfolld haft ol'l, har för dt' nlla jululde lning, Se
lIarc beslöl Illan ih 'e n p. orclfilrande ns m rslag atl a\'
sällda <,!l häl sllingsh' l<,gralll tili allliral('n o('h II miral 
illn:l ll Ankart:rona, varpå ä"cn unrler aftone ns lopl' 
eli hjärtlig t sva rstclegr:un illgic k . Dcssulom :lI1liilllk 
lelegram frå ll flaggskeppa rc 1\'1 rlensson , som lill 
förne under en hl ng följd av iir \"id denIla h i'lgtielsfes l 
:Jlltirl n,rit giislernas lalcsmall, men IIU pii grulltl II" 
sjukelnm var hinelrad all närvara. 

S:\ ser\"erades karre under den biis la slä mllillg od. 
s lora SOIll S iil i lälo sig \"iil smaka. Undt'rh IInings
progr:lllunel inleddes av fem små söla Lucior i vit t 
?l'h med sljä rnor i _hår~I, v.ilku s~ngo några vaekra 
Juls nge r. Sed:1I1 forfnskmngar och golter intllgit s 
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l1li ,~fall fa ltas vad man skulle vilja kail a "gott hUlllör" 
~ 'ii hos vederböra nde, som i förtre te n resultera t i d(' 

== 111 :; fyra dagarnas permission ·förbud. Betyget åt kor-i<.'!. :' pralen för lojhel och s lä hel wrkar inte fullt ii\'c r-
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= 
;: dölI1a eft er M. O:s be rä ltelse, sll är man intc tvc k

:; sa lli 0 111 \,(11' sympa tierna i delta fall s tanna. 

- å E n annan cpisod, SOIl1 vi a ndrom tili varnagl' l \'ilp 
~ "I! ~ nii lllna , iir den hä rda eft erräkni ng i form av en m:'l
~ ; nads s uspension som en kapten vid fl olt a n fillt vid-! == :; k,innas för alt ha n hos vederhöranele fa r lvgsinten -
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Diirigenom haele kaptcne n ej kllnn a t komma i för
l' hind(' ls(' lIted farlygel för alt kllnna a"h ii mt as med 
::> hat 1'" nalt('n ut a n f It skafl'a sig rum ön r na lten i 

~J) ~' staden o"h för e1et!.a gjort le ha n ma l rose n c"siiltnings
t.:l s k~'ldig . 

== . En a nna n episod , diir syml'alie rna stanna 1'" d en 
~ '" a nklagadcs sida, är f," gan huruviela uncle rorrker vid == ~ ~ IItl'urrning mnbord Ii örlogsfarlyg gjort sig skyldig 
;;::; tili lIli ssbruk av s in myndighet och missfirmat e n 
;!; \'ä rnpliklig. llnderoffi cere n, vilken för nägot å r till
:( haka till sam mans IUed e n kanua l, tillika undcroffi-
1: ('er, mcdaljeraeles för en utomorde ntligl lapper Odl 
~ dödsföraklande riiddningsbragd ule i ele stockholmska 
:r. skiiren en slormig hösldag, d. elt ti otal finnar räd
~ [ dades lill livel IIr sjill1öd, hade en mo rgo n ombonl 
~~ viieki ('n värnpliktig, h 'å gå nger , rad, mcel fe lli mi-

nute rs lII ellanrum, ulan atl de nne ii nd ' behag::uie sti g" 
upp. Trcdjc gången skedde \'äckningcn lII ed e n stii! 
i kuje n som kum vcderbörande alt rllmla IIr oeh falla 
i golvel. Underorricercns Iilllaj.( kYilt l'rades omcdel
harl av de n värnpliktige IIl cd elt par krafliga ,Iag i 
ullderorficere ll s ansikte, Det blc\' krigsrä tl od, s lrarr 
för dcn viirnpliklige lUen ocksä 1I11miilan liII M. 0 , 
:1\' IIndcroffi cl'rens Yäckningsmetod('r :1\' e n he rre, 
som IIlIderl eck nat sig "Medlem i Swriges Kommll
lI istis ka Ungdom s'förbund , Sektion av Ko mmunis lis ka 
I ' lIgdolll s inlernalionulen" , varpii illg";l'andc sk"dde, 
Det Il('la resullerade i Iv' dagars arresl utan bevak
lIing fi>r und erofficeren. Vi hoppas alt herrll i KOIn
IIHlIli sli ska l II gd oll1 s förbundel ble\' nöjel. 

I e li annalfaII, där 'IIlmiilan gjorls moI unde r
" ffh' cr för lIIinelrc Iitml'ligl upplriidunde, har anmiilan 
riiranlt'lI varning. 

Av inlresse iir ä"l'n den synpunkt M. O . giir giil
lamle, alt regelll enl schef ickc äger hcfogl'nhcl all be
onlra underlydalHle ehef, exempl' '''is kOlllpanichef, 
" II ut ;;"a rege,uenl sl'l' ef lillkol1lll1l1 nde rält alt III cd
,Iela tillriilhl\'isning. 1 förevarande fa ll IHllle lInll1iilan 
ingå lt tili rcg(Hllcnl sdlCfcn all niigra Illan på eli 11:11-
I('ri ('II IIwrgun fiirsovit sig. Hegcmelltsrhefen haile 
('ftel' wrkslällt förhik i saken ö \'e rlä lllJ1al prutokollen 
lill halt ericheferna fö,' uldelande av tillrältavisninj.(. 
~1. 0 , :lI1 silg lII ed s löd :IV 39 ~ i lIIilitär beslraffnings
förurdning, all regd, i della fall sjiilv burt medde la 
I illriil lavis llingen . 

P dcpåfarlyget DI'islighele n hade 19 'Järnpliktige 
a llselt sig vara ulsalta för slraffexercis och h ä riiver 
allförl klugall hos M. O . Eftcr undersökJling av fiir
hil llandena haelc l' lI1ellcrtid M. O. funnit den anorll
nade övninge n fllll\ isin ordning ol'h ej förelagit vi-
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da"e ätgärd i iircndel. Hiirom skulle de klagancl(' 1111 -

tlerrä ltas. Vilkel vi hoppas blev gjort! 
Tili redogörclscn för elt myckel lIPPI~, ii rk s:'"I1I1 :11 
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tan lorele , 'i med hä nsyn liII del sammanha ng ii rclltl r t 
h:lr l11ed en del andra å lgä rder, föranledtla :IV tl l'lI 
hc rö .. da konlroyer sen, få å lerkoll1l11a, 

Moi en kOll1panit'hefs lIIelod a tl Iilldcla e li kOI").r:l 1 
varning inför lIppslä llt kompani, hacl e M. O . gjort a ll 
m iirknillg ueh hänvisal lill fö .. esk riften i § 210 straff
lagen för krigsmaklen, där det sladgas, at.t v:l':.".n ;.: 
III cddclas i nän-a ro av n:\gra !IV den felakhges u\'er
ordnllde e iler lIled honol11 lik stiilld:1. Atl medtl cl:r 
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M. 0 , k' ke s tå i öve rensslä mrnelse mecl n ii mnda st:lIl 
gande, 

En Olllf:ltlallde redogörelsc förekomme r filr tlc : 
för ('''ående li rs berä ttel se ullmämnda :"t lgiinlcrna viII 
K. 4"mol yi ssa underbcfä l, SOIll misslänkles fö r all h :r 
lii ll.nat fö rsvarsvilsl'.ndels IInderbefiilsförbllnd "1'1'
h 'sning .. ö .. ande vi sst tillrä llavisningsärende, 1" "' 1( :1 
liade lillika IIppsl:\ tt, om hurllyida liill1nantlct :r\ 
(Ielta medde lande tili uncle rbefillsförbllnclet v:lril :111 -

ledningclI tili alt ordförallden i regemenlets ko rpral s
fiirening blivit ayskedad. 

\':ul som yppas om a llt del, som Iydligcn Icgal 
hnkom denna n ffilr, k val'lämnar e lt myekel otrevligt 
inlrVl'k oeh del är fön 'ånande, ali vi i d ra dagar f:r 
bev;'lIn:l ull")'ck för iillnll kvarlevunde IIl'pfaltnin g 
om unele rordn:rdes brisl på förm , ga ull reflek kr:r 
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ska ffa s ig s in .. ä ll , där dc l' It :l nledning a n ,<' tI('1I 

iiye nlyrad . Gliidjundc nog iiro clylika IIl s lag lI.y .. k'" 
sä llsyn la . 
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gin.s Iillfällc :l1t . Icrkomma i annat s:lIl1l11anhnllg, 
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a lla sa mt erinrade ä \'cn 0 111 dc avlidnll k:lmralc rnas 
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amiralen Ol'l1 amiralinnan Slen Ankarcron:ls dOlla 
lionsfolld haft ol'l, har för dt' nlla jululde lning, Se
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illn:l ll Ankart:rona, varpå ä"cn unrler aftone ns lopl' 
eli hjärtlig t sva rstclegr:un illgic k . Dcssulom :lI1liilllk 
lelegram frå ll flaggskeppa rc 1\'1 rlensson , som lill 
förne under en hl ng följd av iir \"id denIla h i'lgtielsfes l 
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koru aflollcns glanspu nkl för banwn. dan, kri ng jul
gr:m c n od, lfi ngdalls, \'ilke n :1 \ ' '" de ga lll lllal o('h 
IInS lrå ddes m ed Ii\' o('h hl sl. 

Eli uppskalla l inslag i progra nllll c l hle \' iiwlI sallI-( 
a\' ju\'c lerare Bernhard .Jonsson, SOIll. ae kompanjer:1I1 
a\' h crr Frej JuhJin. I-( l 1Idd~ gam la orh un ga mell e li 
fl crlal \'twkra so losangcr i ,ihiil hiigrc som lii llarc 
slil. 

l\Iusikkapelh' l underh li ll Il essulom afl o ll cn igenolll 
flili gl m ecl lrc\'li ga III c lodicr . 

Tili sisl scn 'crael es s m l; rg' saI' 0 1'1, ehok lad SO Ill a\,
s lulning pä (le n male rie lla \'iilf iignaden. ol' h onlföran 
e1 t·n . kaplen S\'cnssun . lin skade giislc rna I'n g011 jul 
neh e tl go tt nyll 1\ ... Flaggsl~Tlllan Lngslröm fram 
fiirde de inhjllclnns la l'k f'-, r eli n llgl'lI iim a ft on. 

I julgä \'or ulde ladcs lill J~7 iinkoI' cwh ~(i barn UI' 
Siill ska pel, undc rs l lu lsl'tmel kr. UI! ~: 111 s:l lIll 111' 

:lminll Allkarnon:ls e1 ll na liollsfolld kr. J.(J:l2: !lO. " :01' 

jiimlc Sl'OS:s Oamklllhh hielrug IlI cd ,,: - kr. lill 
\'arj e barn eile r kr. laO: - . S:omm:llllagl ultlclacics 
sä lunel n kr. 3.075: - . 

H . I.- /II . 

Personamotiser. 
t'ödeh.edar;ar. 

f'anjunkare J. S. Uulmerlz ;.0 
ii r . F' lI1jllllkarcn \'id KUl'lgl. [ "p
lamls rt'St· ltl cntc J. S. Ho lllu'r l z. 
rylldc d"1I '1. ja lluari ;JO : r m'" 
hC\' iljacll''s i ~at11 h'llld d ii rnU'tl 
;I\'sk cd fr: II ft ' '':l'UH'lIh·t. 

II. kom i Ijunsl llt-II i . jan. 
IHO". )'Ie \' St'r~t-'anl HH ·" r:lll 

junknrl' IH2;, o ,'h ~ \':in l s1Hnn 

I ~J2~J . 
... . har umh'!' ~ ill mili Hira 

Ij :illsl IU'k lä ll rlt' rtnlt'l 11\' tl t' IH' 
fnllnillf,: :tr SOIl1 kun lillk n llll11 :1 
" 11 ull c.h·rorriccr . Snlulld:1 hh'\' 
II . t: ft, ' r ":CIIUIH . ~ II !;CII ksp ' 
kllrs tul-' adjlll:mt d dd 19 1;, 
lI yupp~a tta k.~pkol1lp" \'ilkl'lI h,'
ratlnin J,: d h 'r .. .i r filljdt 's :1\' 

:uljulill1ts k:lp :: li \'kom p, Kilk " 
fö rcslunc.lan' unde r "'I! AI'. 1111 ' 
d,' r \' ilkclI titl d"1I iIlOh' idlll'll;1 

IIbl'i ~uin,,:clI IIlprö\'ud,' :" hclj :i llinf;s fr~i !;nn u mdUlHld t,s nt; h ki,k ,, 
röreslAndurckl1rSl' r , 'oro unurdnnd,: ,Iitl r,',,:clIlcnlc l, , 'isar ull II. 
\'u r \'iil k\'ulificcrnd :i"Cll fflr d" tt n s lllJ.:s tjänst. Vr II 1\,:" li1I 
a\'s k t'tlcl Ijå l1 s lf.!jo rdt' II. snsoUl knsf' rnundl' roffi cc r och rt''':''· 
1IIl'l1b:vubcl. 

\"id Gus taf II Adulfs-milllH't " fi rnntl t' i l\'~k l llnd HJ:i:l dl' lI o(o: 
II , i urm (ol1s (h'l'ulu(iol1 . . 

Tidigt iusc('ndc b(!tydclM'11 lIV ult " kuns ku., ä r m ;lkl": ;':I' IIt1I11.: 

J.:ick Ii , 1007- 19U8 "KlIrs rör kOIllJlch 'us tili IiinslI1unSt'xnuu'u 
,'id R:ulrhlt'ho lms jurilJi ~ku sC' lI1illariUlI1 , \' ilk,'1 sc(jun fö ljts :IV 

li,' l i~ s jiil\'s tudic \'crksa ltlhc l, 
1110 111 dcl knmmnllulu hur II : ~ kruf"'" laJ.:ils i ulI ~pr4k me,! l'tI 

1!t'rl:11 uppdrng. "id r iksda,.:s milnnanllcl 192H \'lIr II, uJlI'~all 
~åso l11 kundida l, S,·d,, " lilU'rulu fi.Tt'l1in~t 'n bildllch's innl11 UCUld· 
k"rkn 5:11 hur II. inlt chafl unl filrund"lws tclI . 

, Juoni ul1dc.rofncc rsk ren har 1-1, !l elJlng t c lt illt rc~st: rul .. rlll'h', 
"cd:m e li fh' rtu) Ar i o likn 1J,' fulIl1il1f.;ur illOIn s lyn'ls,'n \'ur hUll 
tIlIde r a Ar dC5S ontfi.rundt'" S soltl .'11 11\' s tirtnrno tili kAn 'l1s 
~pllrknssu hur d,'nm, "urit huus s pccic llu skölcbarn . SCclölU 1924 
\'('rknr H. s4soll1 kns sör illOI11 knssun 0 ' II elt' l urbetc som dåT\'id 
IIrcsh 'rn ts ii r i suunin,; lu!rön\\"ärt. Ali II. titnjutit kAn 'lIs fi'l r · 
Irocndt, bt:\·js itS ii\'cn 11\' ult hUll uuder dt "' ('r lul r , 'urH dcs~ 
IlInhud , 'id S,It!l1s ku Undcrltffic~ rsförbund,'1s ko nJ.:f('ssc'r . 

P U sin h öglic.lsdu,,: )'1.,\· II , 11..,11\'11 k 1:\1 I fII cd "· ... gnJlII 01'11 pr,'
~cntcr u\'bl.u,rcgCJn('nISclwfcn . .,fnc','rs knn'lI . lIIHJc rofficcrs kAn' ll , 
S\'ellsk~ Ulldersoffi cersfö rhuud,·t, Ostru und,' rurfic,'rsWrellingc'I1, 
ullderofficersfruA.r , pc~rso l1:e1 n',.:t'n1l'nll'l s \'c'rksläd('r SUlUt \'uu 
Ilt'r fr611 Stockholm och lippsnla , 

Allas Damf,.isering 
N~·brol!Jll.n 6!1 STOCK IIOUI Tel. 110"60 

Har. ueb ögonbrynsfäran1ns, Mlsc en pii! , OndulerluJC, Oljec:ham
pooerlnll. Kllppolnll saml .11 slulls bArbchaodllnll utr6re • . 

Brudkl"d .. l. Diodtm och .16jor. ""en liII ulhllrnlng. (585/33) 

p" n t'lulh'n ~U\' jubil:trcn uch IUlIls muka supc <1 lIltd l'!" 
Orfif'c rs rnässcn, l1ii n ' id bra,:lt's h OIlO nt ylt crligurc hyllnillgur i 
ta i uch IOJU'r . SA lundu ttllade fö r nndcroffi cc rskd rt~ n dcss urdf.. 
fanj , Ekhom, för S\'c lIsku ' nde rofrkersförbundcl dcss ombud,
mun. rcdnklÖr JOS('phSO Il , oelt rör "äunt'r oeh kununl er ty~för · 
n dturc Emil 1'\ordin, 

1-1 . hur i samhnnd IUcd U\'sk cdcl Ulll ii ltllll..s tili Wjtnant i U rll1t~ lI . 
FrAu fchruuri mAnud tilltriidcr H. twrnttnins c n SO I11 köksr;.n '" 

.. Inndnrc 1 skjulsko lan i ltosershr rJ.: . 

Veroer _10 li8 'r. Den 16. 
s is lIidlln dcc(.'mbc r fy lldc fun · 
junkurc ll \'id Kultf.:1. Götu Ih·· 
~a,d,·. C. E. V. Ilodin . 50 1\' 
Hch länmade d:irmcd den uktint 
t jånslclI . 

Sill militiim hanu bö rjuth: 
Bollin den .. . npril HKll. ui · 
näulIuks tili undcroffi err Imm 
neh bdordrades tili ra lljunkar(' 
HJl i . A\' militiirn hf.'fa llnillj.:flr 
ha r tj :inslC'1I SUUl knmpullindju
tunl o lllfntlnt d" 1I längs tu tidct1 , 
ll ii ll1li~cl1 å r(' u 191H- IU2;" tili 

dt~ r \' ilkcn tili Ilodin än'u \':tr 
i lill fii llc 011 Ij:instr.;öru ,'i,) dt'lI 
lill AllInd lI , 1918 ö\'c,fll' lIl1d.· 
~ \'c lIs kn Iruppstyrkan , Så\'iil i 
hcfatlnin[:(m SOUl kompuniudju · 
l unl som c:liircft cr i l>gcnsknp U\' , . . ~ 
kascrllunt!c rorficcr oclt rcgcnu'nls\'iihcl hur Dudl11 SJurt Mg ka nt! 
SOlU t' n sYllllcrligcn sUl1nctsgrunl1 och l)liktt rogt' n unt!" ruffil'c r 
sumt om lyekt oeh \'ärd(~rad kunnat. Vid sidan :I\' Ijä ns te n IlUr 
S tock hulms lunds tormsförbund under cll 1 u!:: fö ljd :1\' r kUII 
IIUt r flkna m cd h O Il O O1 Sl S 0111 rörbundcls lIta tc rialri'I T\'a lt :lrt', 
\'urom ueksii förbund cts förtjä nshncdu lj b ii r \' iII II l', 

p rödc ls\'dugc l1s 1I10rgoll uPP"ukta d es Undil1 a\'. förutoltt s lflk 
liuJ.:nr och \' ii lllu'r, regclllc nt cts UTHi l'ro rriccrskå r ~cnum tl ess s ty · 
rel sc', SUn! u\'l~rlfi ll1l1ude e li ~u)dur , samt a \' F örs tu inl clld" l1lur· 
kUllIpal1ids ulId('roffic('ruTl', SUI11 ih'crH't mnud,! "II :!lo k ~ I :1 \ ' tellll . 
S,'n:lrc pä dnge n u \' l;.t ckadcs Undin i niin'aro :IV oHiccrs - 01'1, 
und,' rorfi c(' rskA run:l u\' rCH"Jlh'l1h' ls sl'kulHlt·hcf. u \'c rs lc lI T , 
ar Klc rcke r , \'itk"1I där\'id sfi rskilt \'il sordullc UHlIius SUIt\\·ch · 
"rU I111:1 urhcle uude r t' lI Irctlio tn\å ri..:: Ijiinsh'tid saml lillunsk,ul, ' 
!.:ilsa och kraftc r för komm:unh' dn~ar I)eh för up pgiflt'r 1':1 
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H. HuulII r,o li r. Fanj llllkur"1I pn i;vcq.:unJ.: ~)oo 'at \'ill f.\ul1 ,.: I, 
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~ r , ,Jubilun'll, Mun 1ll111!t:r;1 :ir hu!'>all i tirä nnaforsa , 11:1111' in hj u
dit ~ I :i kl. kumrulcr fnn rl'f.l: t' nll'uh' l tll'h elt' n:irlllu"l c \':illltl'rnu 
liII lIIiddaJ,: i hCJnm,'t. Hy llnil1g" 1I f'-I r (t'"lmre'IU. lc l froulI fl-lrd,'" 
pii lIul lIgu ~å ll . SI lUIHin ö" c rWmn:lfl,' k å ft ' lI ~ ordfönHuh' ,'11 
gu ld llr fr:l1t kUl11ralcTltöI \'id n 'g"l1h'nIC'l pii .. al1tIlW g: I1g ~UII' 
ha it frulllfrlrdc Itiibillingnrltll, 

Fanjunk llrt, lIollltZ, SU I11 är m lld i Ut'rgs fi't rMlI11 1illg :1\' }\nl
lIuLc rgs Iän , kOIl1 i Ijä lls t \' id rc':CIltI'IlIt't It)02, hdurdrad,'s IiU 
sU':":lnl . UU;; udt fUlljUl1k :lft' IU2a saml IIll1 ä111ndt'~ tili s \'änh
m un 1\):\0, 

l ' l1d,!r s in Ijäl1s tg i;rin~ tillh örd,' II , rq,:l'lIh' lIld:, ,kylll·f'-II·
" l1i"J.:8 s lyrt' lsc U('h SOI11 s kytt r t:prcs l'nll'Tadc ha n skyttdört'lIill " 
:,:e l1 p{1 t' tt \'ärdi,.:1 sii li varmn hans I11 cdu lj,' r o (' h " lrort',c,l''' h:i ru 
\'itllH' , 

För furl ~1I 11 Iyc'k:l uC'h hftls:1 1JriuJ,:1I kamr:II"fll:( .. in hä l .. llill;": . 

Död,,'.U. 
Adolf t ' redrlk MUhllilf.ln t. ))"11 2:4. ~bll itlllll Ih'n'mlwr ,1\' lcd i 

s ill 11('111 i J ii rua löj llHl1Il clI i "rnu"n, rUlljunkafl'H i }\1I111o:1. (; ö la 
Ih',:urd,'s r t'Sen ', :\ . F , MiIIs lcin, (;2 • r ':11111111;1I . 

.lo rdfii s lniltgt' lI ii~dt , TUlli i So lnn kyrku s'-U1cta~I ' 1I t.! CII :\1 . 
dl'cl'mlwr i " ii r\'lIru :I\' e li s lllrl :1l1lal orfi ,,'TUre uc h '1IIdc' ruffi · 
l'cru rc frä n rc·J.t('mc nle l. "id gra\'l'u frnmrönlt's 1I1tlIc rnrficcr .. · 
kArcus tll(' k tili rlt'n hiidallgå nglH' U\' k n'l1~ unlf'-ITUud,', fanjlln . 
karc n, IIc llmilt , 

Ml'tl Ifljlnnnt MiIIsh 'in ho rl t: ick 1"11 ~YIHH'rligcn dll/ldig "dl 
pliktlrof; l'lI 1Il1d('roffil'cr , SHI11 nwd ,'II ICnllll'" intresse mr ljiill 
s te n ii \'t' lI I','jrc nud,: dc ef.!I ·l1 skuJll'r, \':Irlill k:Ul1ralskupc' l ml" 
pliklnr. Sumbnndr t med kå re l1 oc·h intrc..."s,'t för 1I11t1(' rorfi,',' r .. ' 
angcl iif.:,~nlH'tcrnu bt'l!öll hUll å ,'c lI ent'r illlr:idc t i lH'ns iuns Itlt'TlI 
neh ö ,'(' rI-:411': tili aunnn \'('rksamhcl. 

F ödd i Odt'ns \'i förSölmlillf.: i Viis i mun lund llt'l1 Bt :1t1..:u~1i 
IX71 il1lriidd(~ MiIIs ldn i tjäns l \'id regcm clltct IgH~' och ull1 ii nllt 
des tili undc rofficer UlUä. 1 sumbund m ed :\,'skcd och ö,'(' rgAItJ.,: 
tili rcscr\'c n Ar 19'22 lIlnä mndcs hait tili IIndcrlö jtllullt i nrmclI . 
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koru aflollcns glanspu nkl för banwn. dan, kri ng jul
gr:m c n od, lfi ngdalls, \'ilke n :1 \ ' '" de ga lll lllal o('h 
IInS lrå ddes m ed Ii\' o('h hl sl. 

Eli uppskalla l inslag i progra nllll c l hle \' iiwlI sallI-( 
a\' ju\'c lerare Bernhard .Jonsson, SOIll. ae kompanjer:1I1 
a\' h crr Frej JuhJin. I-( l 1Idd~ gam la orh un ga mell e li 
fl crlal \'twkra so losangcr i ,ihiil hiigrc som lii llarc 
slil. 

l\Iusikkapelh' l underh li ll Il essulom afl o ll cn igenolll 
flili gl m ecl lrc\'li ga III c lodicr . 
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und,' rorfi c(' rskA run:l u\' rCH"Jlh'l1h' ls sl'kulHlt·hcf. u \'c rs lc lI T , 
ar Klc rcke r , \'itk"1I där\'id sfi rskilt \'il sordullc UHlIius SUIt\\·ch · 
"rU I111:1 urhcle uude r t' lI Irctlio tn\å ri..:: Ijiinsh'tid saml lillunsk,ul, ' 
!.:ilsa och kraftc r för komm:unh' dn~ar I)eh för up pgiflt'r 1':1 
nndrn \'c rksulI1hcts l)mrå d "lt , 

H. HuulII r,o li r. Fanj llllkur"1I pn i;vcq.:unJ.: ~)oo 'at \'ill f.\ul1 ,.: I, 
lIallullds n'J.:t!ll1cnh ' Bob, 11 01111 7. fylld c tlt'lI ;" j!llwari n':4 .. ,')11 
~ r , ,Jubilun'll, Mun 1ll111!t:r;1 :ir hu!'>all i tirä nnaforsa , 11:1111' in hj u
dit ~ I :i kl. kumrulcr fnn rl'f.l: t' nll'uh' l tll'h elt' n:irlllu"l c \':illltl'rnu 
liII lIIiddaJ,: i hCJnm,'t. Hy llnil1g" 1I f'-I r (t'"lmre'IU. lc l froulI fl-lrd,'" 
pii lIul lIgu ~å ll . SI lUIHin ö" c rWmn:lfl,' k å ft ' lI ~ ordfönHuh' ,'11 
gu ld llr fr:l1t kUl11ralcTltöI \'id n 'g"l1h'nIC'l pii .. al1tIlW g: I1g ~UII' 
ha it frulllfrlrdc Itiibillingnrltll, 

Fanjunk llrt, lIollltZ, SU I11 är m lld i Ut'rgs fi't rMlI11 1illg :1\' }\nl
lIuLc rgs Iän , kOIl1 i Ijä lls t \' id rc':CIltI'IlIt't It)02, hdurdrad,'s IiU 
sU':":lnl . UU;; udt fUlljUl1k :lft' IU2a saml IIll1 ä111ndt'~ tili s \'änh
m un 1\):\0, 

l ' l1d,!r s in Ijäl1s tg i;rin~ tillh örd,' II , rq,:l'lIh' lIld:, ,kylll·f'-II·
" l1i"J.:8 s lyrt' lsc U('h SOI11 s kytt r t:prcs l'nll'Tadc ha n skyttdört'lIill " 
:,:e l1 p{1 t' tt \'ärdi,.:1 sii li varmn hans I11 cdu lj,' r o (' h " lrort',c,l''' h:i ru 
\'itllH' , 

För furl ~1I 11 Iyc'k:l uC'h hftls:1 1JriuJ,:1I kamr:II"fll:( .. in hä l .. llill;": . 

Död,,'.U. 
Adolf t ' redrlk MUhllilf.ln t. ))"11 2:4. ~bll itlllll Ih'n'mlwr ,1\' lcd i 

s ill 11('111 i J ii rua löj llHl1Il clI i "rnu"n, rUlljunkafl'H i }\1I111o:1. (; ö la 
Ih',:urd,'s r t'Sen ', :\ . F , MiIIs lcin, (;2 • r ':11111111;1I . 

.lo rdfii s lniltgt' lI ii~dt , TUlli i So lnn kyrku s'-U1cta~I ' 1I t.! CII :\1 . 
dl'cl'mlwr i " ii r\'lIru :I\' e li s lllrl :1l1lal orfi ,,'TUre uc h '1IIdc' ruffi · 
l'cru rc frä n rc·J.t('mc nle l. "id gra\'l'u frnmrönlt's 1I1tlIc rnrficcr .. · 
kArcus tll(' k tili rlt'n hiidallgå nglH' U\' k n'l1~ unlf'-ITUud,', fanjlln . 
karc n, IIc llmilt , 

Ml'tl Ifljlnnnt MiIIsh 'in ho rl t: ick 1"11 ~YIHH'rligcn dll/ldig "dl 
pliktlrof; l'lI 1Il1d('roffil'cr , SHI11 nwd ,'II ICnllll'" intresse mr ljiill 
s te n ii \'t' lI I','jrc nud,: dc ef.!I ·l1 skuJll'r, \':Irlill k:Ul1ralskupc' l ml" 
pliklnr. Sumbnndr t med kå re l1 oc·h intrc..."s,'t för 1I11t1(' rorfi,',' r .. ' 
angcl iif.:,~nlH'tcrnu bt'l!öll hUll å ,'c lI ent'r illlr:idc t i lH'ns iuns Itlt'TlI 
neh ö ,'(' rI-:411': tili aunnn \'('rksamhcl. 

F ödd i Odt'ns \'i förSölmlillf.: i Viis i mun lund llt'l1 Bt :1t1..:u~1i 
IX71 il1lriidd(~ MiIIs ldn i tjäns l \'id regcm clltct IgH~' och ull1 ii nllt 
des tili undc rofficer UlUä. 1 sumbund m ed :\,'skcd och ö,'(' rgAItJ.,: 
tili rcscr\'c n Ar 19'22 lIlnä mndcs hait tili IIndcrlö jtllullt i nrmclI . 

ÖREBRO JÄRNHANDEL 
CENTRALPALATSET OREBRO 

REKOMMENDERAS 



DE SVENSKE UNDEROFFICEREN 43 

koIU aftonens glanspunkl för hamen. da ll kring jul
granen oeh I ngdans, "ii ke n :"1\' h;ld l' gammal o('h 
ung II' ddes mcd Ii" 0<"11 lusl. 

Elt uppskulllll ins lag i Jll'Ogl'allllllc' IJ le\' ä" cn sting 
a" juvclerare Bernhard Jonsson , som, ackollll'anjcrad 
>IV harr Frej JuhIin , gladdc gamla oeh unga med e li 
fl crlal \'lll'kra solosangcl' i "väl hi"grc som lältal'c 
slil. 

Musikkal'cllcl lIndcl'höll d CSS lllolll aflo ncll igenolll 
f1ili gl meri ll'evliga melodic l'. 

Tili s isl sCl'vcl'ades slI1iil'gåsal' odt choklatl SOUl aV
s lulning Jl' dcn lllalc l'i ella \'iilriignaclcn. oeh ortlfönlll
tien , kapl e n Swnsson. önskafle giislcl'n:, en god jlll 
och elt gOll nyll : r. FlaggslYl'lllan La gs ll'iim rralll
fö rde Il c inbjlldnas la .. k röl' e li :l1lgeniilll a rt oll . 

I julglh'or uldelades tili 127 iinkoI' n .. h 21> ba l'll U I' 

Siillskal'cls und ersl t,c1s fllnd kl'. UJ1:.! : 10 sa llii 1'" 

amil'ul Ankan'l'onas donali u lI srontl kl' . l.U:l2 : !)(), \'al'
jiimle Sl'OS:s Damklllbh hitll'og Illcd 5: - kl' . liJl 
varje bU1'1l e lie l' kl' . \ :iO : - . S:.IIIlIlIanlagt 1I1de laties 
s:i lllnda kl' . 3,075: - . 

H.I.- III . 

Persona,hlotJser. 
t'ödehledapr_ 

"anjunkar. J . S. Holmeri. ~.o 
Mr. FUlljunkurcn "id Kuugl. [pp" 
lal1c1s r cg('l1I cnle .1. S. Ho lnwrt z 
fy lldc elen 2. jaul1uri ilO il r och 
hc\' iljml,'s i s:"uIl1lIlfl ,1:irl1lc',1 
:1\"Sk Cf l friin n'J,:(·ulcnlct . 

1-1. kUIn i tjänsl d en -; . jall . 
lUO ... blc \' S t ' q.WU II 1 HU4 . (nu 
junknr' IH2fJ o"h s"iirdsIHun 
1112\1. 

1'1. har umlt.' r s in ruililftra 
tjäusl tn'kHiIl fl t'rlult' l :I\' til' tw
fllllniu,.:ar SUin kun lillkol1lll1a 
eli uudcroffi ct· r. Sii lulldu hh'" 
II . cft cr ": t!lI olH J;ä ll~cn ksp
kun HJU :uJjuhml t\ de l HU :, 
nyuPJl~u tta kspkomp., "ilk"1I h,'
faUnin,.: e fl er .. 1 l' ft,ljll('s I\\' 

adjuhllll,sknp 1 li,'kolUp. I\ öks-
fön 's tundan' uudcr 4' /: : r . 1111 -

d" r \'ilkclI tid (kn illdh' iclu('lh, 
ubpisnint;cn ulprö,'udl's , IJcljä nings fr ~an omdunad,'s och köks
WrcstAndurckurst'r ,'oro :lllllrdnudc "id rc~enu."nh' t . "istu ult II. 
, 'ar " ii l k,·a UriCt' r:u.l ä ,'~n f(lr d,'lln s lugs tjä nsl. FrAn IU;U tili 
:n'sk t.'<Iet tjän stgjo rtlc }.1. s .\iOln knscruundc roffi c('r uch n'..:,'
Int'uts ,·iibcl. 

\"id Gustuf II Adolfs-l11illlH' ls firnnd,' i Tn~kland 10:12 lh.' lIo~ 
Ii . i armens depululion . ' 

Tidigl il1 st~('nde bclydt')sclI 11\' ull " kulIskup är makt". j.:l'nUI1I 
..:iek H. 1907- 1908 " Kurs för kompctcns tili länsmulIs"xllmcl1" 
\'id Kutrincholrns juridisku scmillurilllJl . "Hk"1 sctltm fijJjt s :.,\' 
n,' li,: själ\'studie,'erksu mhcl , 

1110111 dct kOlllll1unuln huI' Ii :s kraflcr lu .,; its i ullsln k lU ed eli 
fl crlul uJlpdrng. "id riksd:tt-::Sfllal1l1u"alc l J~28 ntr II. IIppsn ll 
~usom kUlldidnl. Scdun IiIwrula fön'uillgt'u hildudc."i inolH Hnlld 
k~'rkn S;11 huI' 1-1. innchun o rdfönmdcposlt·u. 

Il10m uutlcrofficc 'rskå rcn h:lr 1-1 . ncd lugl e li illlrc.!ts,'ml arl,.'I,' . 
~cdul1 eli fl erlul Ar i oliku Iu-f:lllningur ino lU styrdscu \'ur hUll 
IHlde r 3 Ar d css ordförul1d(·. S4som eli U\' s tiftarnn tili kAr"ns 
s pnrkussu hur de lHI" \'urit huns spccicllu sköt cbnrn. Seduu lU2-& 
\'crkur Ii. sASOIU kussör iuom kassll ll o eh d('1 arhcte SOPI cJiif\' id 
prcstcral5 är i sonning hc röm,·ä rl. AIt II . ålnjutit , k rClIs för
trocndc bC"isas ii"cn u,' all hun under c ll flerl"1 Ar nlrU ell'ss 
umhud vid Svcnsku Undcro ffi ccrsf,'jrbund els kongrcss" r , 

PA sin högtidsdug hlel' Ii , upp,'uktad IIU'cJ tch'..:rum U"'I prt'
scntcr u\'bl .u.regcIUCnll«;hl'fcl1 . offi'~t'rs kä n'll . IInc.l ' roffic:e rskAr"II . 
Svenska. t IIdcrsoffi ccrs I'Örbllnd,'1. (hirn ullde rofficcrsf(jrc lling('II , 
underoffi ersfruar. Iwr80 llul 11 rC,"Wllwntcls ""rkst äd('r Muut viiu 
II l'r fr611 Stockholm uch liPI)Sulu . 

Allas lJamfrberlng 
SybropI.n 63 STOCKIIOUI Tel . fI00t60 

IIÄr- oclt ögonbrynsrarRning. Ml .. en plis, Ondulerlug, Oljecham. 
ponerlng. Kllppnlng saml .11 olag. hArbebandllng ullöre • . 

Brudlrldd.el. Dladem e><h .I~jor, d'len IiII "'hllrning. (&II5/BS1 

Pii a fton en ":0 \ ' jubilurc lI och hUlIs IImkn supc å lInda
officc rsmiisscn. Oii r"id bragtcs hu nom )' tt,·rli..:arc hyllningnr i 
htl uch tmH'r. SAluudu tulnde för underoffi cc rskin~n dcss ordf .. 
fnnj . Ekbom , fö r S\'(~ n ska Undcrofficcrsförbundet d ess olllhuds· 
mun, rcduklÖr Joscphson. oeh lör "änuer oeh kumnttc r tyJ: fö r -
"ult nrc Emil r\urdin. 

Ii . har i snmhand m ed a\'skedcl ulllulIll1ls tili löjtl1:lnt i urmcl1 . 
Fr n fcbrunri mAnuel tilllruder Ii . t)('fnltnin gl'n SO Ul köksWn'

.. tAndnrc A skjutsko lan i Ros{·rsh(·r,.:. 

Vern .. BocIln 110 ir. Dell 16. 
s isllidna dcccmbcr ryHdc fan 
junknrcn \' id Kungl. Gilln li\' 
,.:ardc, C. E. V. 8 0di n. 50 å r 
nch lämnnclc diirmcd d en uklh'u 
Ijä nstcn. 

Sin militftr" hunn börjmh~ 
Hodin d en 4. "Jlril 1901 . ut 
niimndrs tili unduo ffi c(' r lOOA 
neh bcfordrndcs liII flllljunkurc 
1917. ;\\' mililära hcfutlllin,.:ar 
har tj ii lls tcn sOm komp:lllindjn 
tunt OI'lIfatlal tll'n länf::s tu tid r n. 
nä mligclI urcn IUlf' H.25, lIlI · 
der "ilkcn tid Ilodill ii n ' lI \'ur 
i tillfällc oli tjiinslgöru "id de'" 
tili Alulld 61' 1918 ö"crflyllndt' 
s \'cns kn truppstyrk:m . SA,·ftl i 
hc fnttnillgen som kOlJlpuniudjll -
lanl som diirc fl cr i cgcnskup u" _ .,, _ 
knsl'rnundcroffi cer och n :gcmcntsnlbcl hu r llucJm f;Jo rl ~ Ig kauli 
SO Ul ('II s\'nncrligcn 5ulll"cl,sgrunn och plikttrogt~ n und"rnfficcr 
san1l ollll;'ckl o'h "ärdc rud kummI. Vid s idan u\' Ijänsten Iw r 
Stockholn;s lands lormsförbund unde r en li ng fö ljd 11\' l' kun 
IIUt rä kllR mcd honom såsolll förbundcls rnal crin)fö n ·nllart'. 
\,:lr(JI1l ucksu förbulldets för tj iins tmedalj biir "Hlm.'. 

På födc.lsl·dugcns morGon uPlwaktadcs Uudill :1\' , förul olll slä k · 
lin,.:nr oeh \'ällner. regl'mcnt cls undt.'rofficcrskAr ~l'lIom dcss s ty
rdsc. som f,,'crlämnudc e li (;uldur, sanll ;t\' förstu iul cndcnlur
komp:mil'l s und,' roffi ceruTl'. som ö,'e rlämnad,: ,'n skå l :I\' h 'UII . 

Scnarc pii dllgen o\' ltlckadcs 1J0din i lIå rl':lro u\' officc rs- ul'l, 
unde roffic('rskArernu :I\' rcgcllIclllcls s,"kllndch cL u\'c rslcu T . 
af Klcrckc r. "ilk{'u dån'id särskilt "Usurdad(' Boclins snm"l'IOiI 
I:rUl11111 urhclc unde r eli trcHiul\'AA ri..: tjälls letid sa ml lillönskad,' 
htilsl! och krnftc r fö r kommand(' dagur uch ft1r uppgifh'r 1" 
nndrn ' ·c rksumhelsumr:\d'·It. 

H. Houlll 50 Mr. FUl1junkun'lI pu (; \·cr~a "I-t~ .. lut "icl KUll t-: l. 
lIallunds n',.:emcnt e Bob. Hoult l fylldc d CII r,. jUlIlIu ri lU:44 ;.tI 
å r . . Iuhihln·n. SUIU Humer" :i r husu lt i Gränl1ufor~a . had,' inhjll 
dil s lii kl. kumrut ct' frun rt'f,:'·II1,'nh·t uch eh' Ilä rmas lc " iilllH'rIlH 
liII middu,: i h Clllnwl. 1·lyllninf.:l'" rtl r ft's tfön' lIIa lcr rrul1Ifördl'" 
II" IIInn'::lI ~:ilt. Sli lulHln ö\'crlii ml1:ul c k rCl1s ordfönt1ulc ,'II 
,.:uldur frlin kumralcrn:l ,'id rt'f.:,'nh 'lIll'I pA ~:lIl1l11a ,.:; II~ S UIII 

11:111 fruulfl',rue hälsllin~llr"a . 
FUlljunkan' lIo ullz, SUIU är föud i Bl· r..:s fjj r~allllill '; lI\' I\ rtf · 

nolJc rgs Iän. kom i tj ii nsl "id rCj.wrncnlcl l!K)::!, hl'fnrdrad,'s lill 
sert:(':anl . HU :) tu'h fanjunkuf(' IU2a sU II11 I1lnänIlHlt·'i tili ~ \' :irt"" 
mun IU:lO. 

rudt!r sin tjiinstgö rål1J.: tillhö rd,' II. n''':l'lIh'nh'ls ~kylh'WI" 
,'uilli:s s ly rclsc odt som skytt fI!prcsl'nh'r:ldc hall s kylldörl'"in
;.!cn po ,·tt "iirdigt "t1 11 \ ' :11'('111 hans IUcd:tljcr ndl " lruf{'\'r" Itära 
\·ittl1c. 

Fiir fnrl satl lyt'k:1 ndl hälsa hrin..:a köll1lra h'nlOl .. i" hä l,"il J.: . 

Död8'.II. 
Adolf . ' redrlk MIU" Ie.I ...... ))"11 2:1, ~i s llidl1a ,kl','m)""r a\·lee.! i 

s ill IIf'IU i ,Hi rllu löjtllnnlclI i nrrncl1 , fnnjullkart'1I i Kun~1. (; ,,1:, 
lh'gurdt·s rt's(' f\· . .. \ . F . MiIIs lci n , (;2 r ";UIIIIIIUI. 

.Inrdfiis tningcn ii J:d l' rum i Sulna kyrkll sönda,,:clI dl'lI :U. 
.h'ccml)('r i nä rnlru 11\' l'1I s tort nnlal offic('rnrc OI:h IHHIt'foffi · 
cerurt: friin rt'·~c·mcntct. \'id ,:r:l\'Cn fflHnfi,rtlcs IIl1dc rnfficcr' · 
kArens luck tili elt' n hädllllg ngnc nv kArt'us ordförund ... , fuujulI 
ktlre H, 1'lcHmin , 

Mt~1 löjtnnnt MiIIsh 'in horlr.;i,·k 1' 11 ~Yllnl'rli~cn du,:lig 1)(' 11 
plikltrogell undnofficcr, SO lU n",tt ctt IC\'ulldc intn.'sst~ Wr tjäll 
s ten iin'n förclludc d l' cJ.:,·nsk uJlt:r. \'artill k:unratsk1t pct mr
pliktnr. Snll1bundf't nU'd kårcn och intrc.."iscl för undc roffi c,' rs 
:ms,' liigt'nhclcrnn l.H'höll han ii"cll cfh'r inträdcl i rH'll s ionsA ldt'rl1 
fI('h ö \'ergå ng liII Hnnnn "t!rksnlUhcl . 

Född i OdclIs,·i försnmling i Viistnumland .1"11 UJ, uUf(II~li 
IM7. illtriidde MiIIstdn i tjänst "id regcmcntcl Iml9 och ulniimll 
des tili undcrofficcr HJV5. 1 samlJuud mcd ",'skcd och Övc rgå u,.: 
tili rcscr\'clI Ar 1922 utuiimlldes hUll tili undl'rlöjlnunt i a rm(·n . 
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koIU aftonens glanspunkl för hamen. da ll kring jul
granen oeh I ngdans, "ii ke n :"1\' h;ld l' gammal o('h 
ung II' ddes mcd Ii" 0<"11 lusl. 

Elt uppskulllll ins lag i Jll'Ogl'allllllc' IJ le\' ä" cn sting 
a" juvclerare Bernhard Jonsson , som, ackollll'anjcrad 
>IV harr Frej JuhIin , gladdc gamla oeh unga med e li 
fl crlal \'lll'kra solosangcl' i "väl hi"grc som lältal'c 
slil. 

Musikkal'cllcl lIndcl'höll d CSS lllolll aflo ncll igenolll 
f1ili gl meri ll'evliga melodic l'. 

Tili s isl sCl'vcl'ades slI1iil'gåsal' odt choklatl SOUl aV
s lulning Jl' dcn lllalc l'i ella \'iilriignaclcn. oeh ortlfönlll
tien , kapl e n Swnsson. önskafle giislcl'n:, en god jlll 
och elt gOll nyll : r. FlaggslYl'lllan La gs ll'iim rralll
fö rde Il c inbjlldnas la .. k röl' e li :l1lgeniilll a rt oll . 

I julglh'or uldelades tili 127 iinkoI' n .. h 21> ba l'll U I' 

Siillskal'cls und ersl t,c1s fllnd kl'. UJ1:.! : 10 sa llii 1'" 

amil'ul Ankan'l'onas donali u lI srontl kl' . l.U:l2 : !)(), \'al'
jiimle Sl'OS:s Damklllbh hitll'og Illcd 5: - kl' . liJl 
varje bU1'1l e lie l' kl' . \ :iO : - . S:.IIIlIlIanlagt 1I1de laties 
s:i lllnda kl' . 3,075: - . 

H.I.- III . 

Persona,hlotJser. 
t'ödehledapr_ 

"anjunkar. J . S. Holmeri. ~.o 
Mr. FUlljunkurcn "id Kuugl. [pp" 
lal1c1s r cg('l1I cnle .1. S. Ho lnwrt z 
fy lldc elen 2. jaul1uri ilO il r och 
hc\' iljml,'s i s:"uIl1lIlfl ,1:irl1lc',1 
:1\"Sk Cf l friin n'J,:(·ulcnlct . 

1-1. kUIn i tjänsl d en -; . jall . 
lUO ... blc \' S t ' q.WU II 1 HU4 . (nu 
junknr' IH2fJ o"h s"iirdsIHun 
1112\1. 

1'1. har umlt.' r s in ruililftra 
tjäusl tn'kHiIl fl t'rlult' l :I\' til' tw
fllllniu,.:ar SUin kun lillkol1lll1a 
eli uudcroffi ct· r. Sii lulldu hh'" 
II . cft cr ": t!lI olH J;ä ll~cn ksp
kun HJU :uJjuhml t\ de l HU :, 
nyuPJl~u tta kspkomp., "ilk"1I h,'
faUnin,.: e fl er .. 1 l' ft,ljll('s I\\' 

adjuhllll,sknp 1 li,'kolUp. I\ öks-
fön 's tundan' uudcr 4' /: : r . 1111 -

d" r \'ilkclI tid (kn illdh' iclu('lh, 
ubpisnint;cn ulprö,'udl's , IJcljä nings fr ~an omdunad,'s och köks
WrcstAndurckurst'r ,'oro :lllllrdnudc "id rc~enu."nh' t . "istu ult II. 
, 'ar " ii l k,·a UriCt' r:u.l ä ,'~n f(lr d,'lln s lugs tjä nsl. FrAn IU;U tili 
:n'sk t.'<Iet tjän stgjo rtlc }.1. s .\iOln knscruundc roffi c('r uch n'..:,'
Int'uts ,·iibcl. 

\"id Gustuf II Adolfs-l11illlH' ls firnnd,' i Tn~kland 10:12 lh.' lIo~ 
Ii . i armens depululion . ' 

Tidigl il1 st~('nde bclydt')sclI 11\' ull " kulIskup är makt". j.:l'nUI1I 
..:iek H. 1907- 1908 " Kurs för kompctcns tili länsmulIs"xllmcl1" 
\'id Kutrincholrns juridisku scmillurilllJl . "Hk"1 sctltm fijJjt s :.,\' 
n,' li,: själ\'studie,'erksu mhcl , 

1110111 dct kOlllll1unuln huI' Ii :s kraflcr lu .,; its i ullsln k lU ed eli 
fl crlul uJlpdrng. "id riksd:tt-::Sfllal1l1u"alc l J~28 ntr II. IIppsn ll 
~usom kUlldidnl. Scdun IiIwrula fön'uillgt'u hildudc."i inolH Hnlld 
k~'rkn S;11 huI' 1-1. innchun o rdfönmdcposlt·u. 

Il10m uutlcrofficc 'rskå rcn h:lr 1-1 . ncd lugl e li illlrc.!ts,'ml arl,.'I,' . 
~cdul1 eli fl erlul Ar i oliku Iu-f:lllningur ino lU styrdscu \'ur hUll 
IHlde r 3 Ar d css ordförul1d(·. S4som eli U\' s tiftarnn tili kAr"ns 
s pnrkussu hur de lHI" \'urit huns spccicllu sköt cbnrn. Seduu lU2-& 
\'crkur Ii. sASOIU kussör iuom kassll ll o eh d('1 arhcte SOPI cJiif\' id 
prcstcral5 är i sonning hc röm,·ä rl. AIt II . ålnjutit , k rClIs för
trocndc bC"isas ii"cn u,' all hun under c ll flerl"1 Ar nlrU ell'ss 
umhud vid Svcnsku Undcro ffi ccrsf,'jrbund els kongrcss" r , 

PA sin högtidsdug hlel' Ii , upp,'uktad IIU'cJ tch'..:rum U"'I prt'
scntcr u\'bl .u.regcIUCnll«;hl'fcl1 . offi'~t'rs kä n'll . IInc.l ' roffic:e rskAr"II . 
Svenska. t IIdcrsoffi ccrs I'Örbllnd,'1. (hirn ullde rofficcrsf(jrc lling('II , 
underoffi ersfruar. Iwr80 llul 11 rC,"Wllwntcls ""rkst äd('r Muut viiu 
II l'r fr611 Stockholm uch liPI)Sulu . 

Allas lJamfrberlng 
SybropI.n 63 STOCKIIOUI Tel . fI00t60 

IIÄr- oclt ögonbrynsrarRning. Ml .. en plis, Ondulerlug, Oljecham. 
ponerlng. Kllppnlng saml .11 olag. hArbebandllng ullöre • . 

Brudlrldd.el. Dladem e><h .I~jor, d'len IiII "'hllrning. (&II5/BS1 

Pii a fton en ":0 \ ' jubilurc lI och hUlIs IImkn supc å lInda
officc rsmiisscn. Oii r"id bragtcs hu nom )' tt,·rli..:arc hyllningnr i 
htl uch tmH'r. SAluudu tulnde för underoffi cc rskin~n dcss ordf .. 
fnnj . Ekbom , fö r S\'(~ n ska Undcrofficcrsförbundet d ess olllhuds· 
mun, rcduklÖr Joscphson. oeh lör "änuer oeh kumnttc r tyJ: fö r -
"ult nrc Emil r\urdin. 

Ii . har i snmhand m ed a\'skedcl ulllulIll1ls tili löjtl1:lnt i urmcl1 . 
Fr n fcbrunri mAnuel tilllruder Ii . t)('fnltnin gl'n SO Ul köksWn'

.. tAndnrc A skjutsko lan i Ros{·rsh(·r,.:. 

Vern .. BocIln 110 ir. Dell 16. 
s isllidna dcccmbcr ryHdc fan 
junknrcn \' id Kungl. Gilln li\' 
,.:ardc, C. E. V. 8 0di n. 50 å r 
nch lämnnclc diirmcd d en uklh'u 
Ijä nstcn. 

Sin militftr" hunn börjmh~ 
Hodin d en 4. "Jlril 1901 . ut 
niimndrs tili unduo ffi c(' r lOOA 
neh bcfordrndcs liII flllljunkurc 
1917. ;\\' mililära hcfutlllin,.:ar 
har tj ii lls tcn sOm komp:lllindjn 
tunt OI'lIfatlal tll'n länf::s tu tid r n. 
nä mligclI urcn IUlf' H.25, lIlI · 
der "ilkcn tid Ilodill ii n ' lI \'ur 
i tillfällc oli tjiinslgöru "id de'" 
tili Alulld 61' 1918 ö"crflyllndt' 
s \'cns kn truppstyrk:m . SA,·ftl i 
hc fnttnillgen som kOlJlpuniudjll -
lanl som diirc fl cr i cgcnskup u" _ .,, _ 
knsl'rnundcroffi cer och n :gcmcntsnlbcl hu r llucJm f;Jo rl ~ Ig kauli 
SO Ul ('II s\'nncrligcn 5ulll"cl,sgrunn och plikttrogt~ n und"rnfficcr 
san1l ollll;'ckl o'h "ärdc rud kummI. Vid s idan u\' Ijänsten Iw r 
Stockholn;s lands lormsförbund unde r en li ng fö ljd 11\' l' kun 
IIUt rä kllR mcd honom såsolll förbundcls rnal crin)fö n ·nllart'. 
\,:lr(JI1l ucksu förbulldets för tj iins tmedalj biir "Hlm.'. 

På födc.lsl·dugcns morGon uPlwaktadcs Uudill :1\' , förul olll slä k · 
lin,.:nr oeh \'ällner. regl'mcnt cls undt.'rofficcrskAr ~l'lIom dcss s ty
rdsc. som f,,'crlämnudc e li (;uldur, sanll ;t\' förstu iul cndcnlur
komp:mil'l s und,' roffi ceruTl'. som ö,'e rlämnad,: ,'n skå l :I\' h 'UII . 

Scnarc pii dllgen o\' ltlckadcs 1J0din i lIå rl':lro u\' officc rs- ul'l, 
unde roffic('rskArernu :I\' rcgcllIclllcls s,"kllndch cL u\'c rslcu T . 
af Klcrckc r. "ilk{'u dån'id särskilt "Usurdad(' Boclins snm"l'IOiI 
I:rUl11111 urhclc unde r eli trcHiul\'AA ri..: tjälls letid sa ml lillönskad,' 
htilsl! och krnftc r fö r kommand(' dagur uch ft1r uppgifh'r 1" 
nndrn ' ·c rksumhelsumr:\d'·It. 

H. Houlll 50 Mr. FUl1junkun'lI pu (; \·cr~a "I-t~ .. lut "icl KUll t-: l. 
lIallunds n',.:emcnt e Bob. Hoult l fylldc d CII r,. jUlIlIu ri lU:44 ;.tI 
å r . . Iuhihln·n. SUIU Humer" :i r husu lt i Gränl1ufor~a . had,' inhjll 
dil s lii kl. kumrut ct' frun rt'f,:'·II1,'nh·t uch eh' Ilä rmas lc " iilllH'rIlH 
liII middu,: i h Clllnwl. 1·lyllninf.:l'" rtl r ft's tfön' lIIa lcr rrul1Ifördl'" 
II" IIInn'::lI ~:ilt. Sli lulHln ö\'crlii ml1:ul c k rCl1s ordfönt1ulc ,'II 
,.:uldur frlin kumralcrn:l ,'id rt'f.:,'nh 'lIll'I pA ~:lIl1l11a ,.:; II~ S UIII 

11:111 fruulfl',rue hälsllin~llr"a . 
FUlljunkan' lIo ullz, SUIU är föud i Bl· r..:s fjj r~allllill '; lI\' I\ rtf · 

nolJc rgs Iän. kom i tj ii nsl "id rCj.wrncnlcl l!K)::!, hl'fnrdrad,'s lill 
sert:(':anl . HU :) tu'h fanjunkuf(' IU2a sU II11 I1lnänIlHlt·'i tili ~ \' :irt"" 
mun IU:lO. 

rudt!r sin tjiinstgö rål1J.: tillhö rd,' II. n''':l'lIh'nh'ls ~kylh'WI" 
,'uilli:s s ly rclsc odt som skytt fI!prcsl'nh'r:ldc hall s kylldörl'"in
;.!cn po ,·tt "iirdigt "t1 11 \ ' :11'('111 hans IUcd:tljcr ndl " lruf{'\'r" Itära 
\·ittl1c. 

Fiir fnrl satl lyt'k:1 ndl hälsa hrin..:a köll1lra h'nlOl .. i" hä l,"il J.: . 

Död8'.II. 
Adolf . ' redrlk MIU" Ie.I ...... ))"11 2:1, ~i s llidl1a ,kl','m)""r a\·lee.! i 

s ill IIf'IU i ,Hi rllu löjtllnnlclI i nrrncl1 , fnnjullkart'1I i Kun~1. (; ,,1:, 
lh'gurdt·s rt's(' f\· . .. \ . F . MiIIs lci n , (;2 r ";UIIIIIIUI. 

.Inrdfiis tningcn ii J:d l' rum i Sulna kyrkll sönda,,:clI dl'lI :U. 
.h'ccml)('r i nä rnlru 11\' l'1I s tort nnlal offic('rnrc OI:h IHHIt'foffi · 
cerurt: friin rt'·~c·mcntct. \'id ,:r:l\'Cn fflHnfi,rtlcs IIl1dc rnfficcr' · 
kArens luck tili elt' n hädllllg ngnc nv kArt'us ordförund ... , fuujulI 
ktlre H, 1'lcHmin , 

Mt~1 löjtnnnt MiIIsh 'in horlr.;i,·k 1' 11 ~Yllnl'rli~cn du,:lig 1)(' 11 
plikltrogell undnofficcr, SO lU n",tt ctt IC\'ulldc intn.'sst~ Wr tjäll 
s ten iin'n förclludc d l' cJ.:,·nsk uJlt:r. \'artill k:unratsk1t pct mr
pliktnr. Snll1bundf't nU'd kårcn och intrc.."iscl för undc roffi c,' rs 
:ms,' liigt'nhclcrnn l.H'höll han ii"cll cfh'r inträdcl i rH'll s ionsA ldt'rl1 
fI('h ö \'ergå ng liII Hnnnn "t!rksnlUhcl . 

Född i OdclIs,·i försnmling i Viistnumland .1"11 UJ, uUf(II~li 
IM7. illtriidde MiIIstdn i tjänst "id regcmcntcl Iml9 och ulniimll 
des tili undcrofficcr HJV5. 1 samlJuud mcd ",'skcd och Övc rgå u,.: 
tili rcscr\'clI Ar 1922 utuiimlldes hUll tili undl'rlöjlnunt i a rm(·n . 

ÖREBRO JÄRNHANDEL 
CBNTRALPALATSBT OREBRO 

REKOMMENDERAS 



DEN SVENSKE UNDEROFFICEREN 

e- ." t'. d. nagg8keppa..,0 
o ' .= -.., -
" '-0'<> 

V'.l .,:: 

" ::: Q 
~ 

'" -

C. G. )18.leo .. oo t . 
S:lmtidi~t m cd :llt 

jll lklnC'knrn:l ringdc in 
:irt' ls julhögtid h:tr 
nen' i "SjömåunclIs 
s lacl" s pr t>d s ig fi\'(' n 
buds kapcl u tt eli :1\' 

flt·~S nwra kä ndn s jö
l1Ianll ;I\·f" It ' r;nH~ r. r. d . 

~ flaloa.: ... k'·ppllrC'11 i flul -
:- ~ 1:111' n~.s , ·n· . Ca rl Gus-

L. taf ~ 1 :1 rl(' II.s ... on. a"lidil. 
~ l::l F lagg~ k('PPHn' ~I r · 
ta ~ It'II '\SOIl :ln lngs tili 

:::'~ =... !<okt·PP <i;go .. ", · 1 X7;,. hl" 
rurtir:lfh'" tili 1I1I,1t' 1' -

~ Ilrnn·r,k'lrpral. sk t,p' 
~ 0':. P :lrt ' , II'm:' Sl1In l ui -

t:: Ilfi 111 1H1t·", tili 1Indl'r-== ==_= _.~ nrn.,.,!" ;I\" 2. gro umli 
~ _ lI{'h tili flag gtllltlt' ruf-
~ == Ii:: li"I ' " IHun. S\':i "'!-.III:III 
~ § - " 'dall I no,; :I \'gi"k hall 
ta ==.:.: IIr "kli,. Ij ,ill s l 11111\. 
.... ~ S· Til i 1!1:l:. I j :ill ~ l,::jllrd,' 11:111 d ii n ·nl 'r ~ Olll rU!<olkalllllwrllppht.rd .. . 
__ § OIlIa lI ntn' jd hall ih ','1I lilhll·I:lII. · ... ~l1 l dlHt · tl : d j fii r lIil odl rt,tl li lo(ht'l -= § -=: i rik,' '''' Ij :ill s l. 
...... =_= ~ 1)' · .... ' :1 p :.t lIa~r : 1 k uria r:ld ,' !' Ul'plt'(·kl1 :u!t · cl :tla illllt· ... llll u ,' n 

rik "dl g i\':1I14lt· li n'J,::'irllillg i Ir'I''''':lrl'l;;; 1 j:1II ~ 1. ~I:III ;': "II II'" rlll',,1 
~ ~ "- 11:11' df'1l ;': :1111 1" ... jrllJm''''I'1I 'aril 1111'11 .HlI pa eI.' r ll· ... I ;1 :I\' jurd"I" 
......, § t:: lI :n . Lh-rlllll 01'1 1 I1h.'dr~· ('k: lll1lt · lI:!r :i" "1I rlat!.,:s k,' pp:tfl· ~I : rh'n .. · .... = 0, "'111 ,,:n :i l ~kl'in li gl S OUl nllJllllig l .. kildral s ill:l lII ilHlt'n fr{UI .. ill:l a. ~ .:: lIIallga n ' ~lIr udl ~:i r,kilt ,· :'i r l ll "tJlII,,~;.:lillgt ' lI 111,,(1 \'illladis IXX:I-== § ::: X: •• SIIlII kamral \':11' hall hr';.:1 ... k :IIIIHi IId l IIHlII I,:t'1I ... k,·pp" kalllral 
ta § Q" ll1illn,·~ 11 11 1111111 1l 1U),01'(1. tI:ir ... iI1l:1Iioll"1I m å ngt' l1 giing k:tll " ;ixla 
I!!!!!!!!!! § Cl- ha~ljg:ln' iin all llors l:'i.!.· ... . "asolll elt' lI :dlli tl hjii IJl.!ii:I 1111111' nf'll 1':1 
&iiiiI § ~ dl'! l'iilt :1 " ii ll"1 .. trHIj :md, ' \'iillll"I" 

S ru;; ~ 1110111 Sji .. Ulltl. ·l'tlrril·' ·r ..... :ill~~ap'· 1 II,,'lIog hllu , .. :1 lan;.:1 h:lI" -- ~ e h iil.:o.:I IIH 'u~n ,' IIl1'c l Ih' ul' h 111 .. 1 i arl",ll'I . odl IIal' hall tl :ir Illltlt'r 
c::t !; 0 [11"1'11 IIH', I\'I ' rk :tI uli n li ka ktJlllllliltl·uppdrag . Siiri\kilt tlllllH:IIHIt-

rtlr 11 :11'111 ' 11 tll h hj ii ll'llI' h ö " :lIlth' :'iJ,:I1 :uh' hall ~ig i r iki III :'H I :11 
Siilb,k :lrwl .. Ulltlt·r'itiicl .;; n·rk .. am llt 'l. I H22 k:lll:ltl,'~ han ii\" ' 11 lill 
hl' l.lt · r ~"·,I:I II1I,t illOIll Siilbik:qw l, 

. ~n·11 1':' :I 114 ln l IIlIInltI"1I \'ar tll' lI "::1 111 h' n:I~lo(sk"Plml't'lI Ih·li,.: 1 
' ·,·rk!\:III1. 11:111 \'ar !\:i lumla M" lall 111: l1;.:a : l' l illhaka "'eI:Hllut a\' 
"11 11 ;.:1 •• \111 :ls fiirsamHngcl1 s k.\·rk4.rtHt. 1" (1:1 '111 11 :1\' ky rkflg:lrfl, · 
.. tYI'l ' I""II , nrdfttr:llult' i IlIatrusk:1r,'IIS JU'gr;I\· lIjll ~skass:l. \'i c ,,' 01',1 · 
rtH': II I4I, ' i Sjr,IIIH.IC'rorn Cl·rarmIS j.!ral ialkassa. Jl ii rftlrt llo m 11 1 r ;jt · 
lacl,' h :1I1 ,' tt IIpp.!<lk :llt at arhC'ff' iin' lI i ll urn :tIulra o lik:1 S a ll lllWI1 ' 

!<IllI lnin ;.: a rs ~ 1~· I't·b, ' I' . 

~I"d si tt alllill ;.:1:ld:1 1 ~' III1' " gmla h jt, r la .. dl n 'tlhara \':i"" '1I 
""h-rl:itnll :lI' hall 1'11 Ij 1I.!<o 1 "dl \':1rke' rl l1Ii II 111' . 

U"II ;'::11111.· \·:lII :lI.li 'lIIalllll' t1 S f:irtl l ill ,h' lI .. i .. la \' ilal1 :igd,' r lll11 
lur" l:tg,·t1 tI"1I 2M. dl'I '. IIlId"r ~iil's kilt .. 1111' lil)...llI l lIillj.: av korpnra. 
liolll' r ueh \·:illlH·r . Jurl lfii!\ll1illj.:l·1I ii;.:d, · rutH i KUI1;.:I .. \III :ls 
k~· l'k : llI . l ' lr i" :"1 I'ia . dii r d"l1 hlom~ I I'l'ltii l jtl:1 ki .. lall ":11' pl:ll"'r:n' 
i d,'! riki MII YI' k :u' I' kur"' . I kyrkall h:tI.!" i"fllllllil ,i~ IJI . a . 
.. t:tli"II !\lu·fiilha\·:lr' ·II . :tmiral l .illtls~ lril lll . k: rl'It ,·rCII. kmnm" llClr,1' 
S ,j dl'r b :llIlII . :tmira lil l·I ... frlrs :t111Iing'·lls uc h s lud s fiirs a l1lliuJ::"ns 
pr:'i ... I , · rs~:lp . h'd:tmi', I,·1' :1\' :ll lI ir:l li ll'l"'fi;r .... :ll11lill;;::'· II .. ky rknr:"HI. 
" 'IIIUHtih' l' :1 \ ' sros IIH,.I ~ill II rtlfi',r:II Hlc. ka pl t'1I C. 1.. S""II"'~OIl . 
.. a 111 I ,·tt s lort :l lIlnl \':lllIwr lill t! ( ' 11 :I\'liclllt'. I korl' l Il;Id,' \·mw · 
tliMI1:'inu"lI 01'11 ~:tIl1la kalUra"'r lill d l' ll hur l,.:tl n ;':l1C" t:1:;:iI p lal ... . 

""dl' r ol'g:· llIlI l.~ik .... 11II1:ld,·s ,1" n ä rl1l :1!\1 ... ii rjum ..... \,l1rl'f l"r 
fl't,k"1I Bril:t ll iiJ,:"r fr:1II uq.wll:ikl:ll'l'lI ulruru c " I)f'U s ids tc Hcis " 
;1\' AIII:u·s. E n"r "11 psa ltn Iriidd, ' alllintli h' l s p:l~tllr E. 1I1111111H'r~ 
fral11 tili IlIhl' lI 1){·1t h tl ll dl " :tl'lllftj:irlul l-!rirt,·I:t1. ~alUl Inlkad, ' 
d"1I g:lI l1h· plikllrllgn,' ullch ' l'orfit'(·r " lIs . \' ittfar ll t' Sji'IIIWlllu ' IIS !H' 1t 
\'ä l1 siill, ' ky rk'lrfldsl ... dalllll l l' IIS riku li \'sgärn i ll":. 

En,' r jllnlf:hlllil1J,:" 1I utrt, rcl, · rl''':l'I1H'lIl spu~l tlr E. A. Cu llt' " . 
i l'tlru lII äs .... krud . 1 .. 'gr:I\· I1in~ sm ii ssall , En,'r "II p.:o.:tlin sji'Ul J.! ka n · 
tilI' ,1, J.1111,hn:lrk . Ita uulaht , 11 :'iIHIt' ls La 1''':0. 

Tili tUllt' rnu :.1\' Ca rl X\':s sfl l''':lIIars ch rr.rdt's kbl:lll lill kyrku, 
;.::.'in' lI . " id IHls .. l·r:tudd 11\' "" 11 :l\'lidlll'S fas tigft,'1 : \ ' ;dl"::lIOI" 
... 1:lll1wd,' kur l",.:I·1I mitt r,ir d, 'lIl1a , 1'11 lI\·"k,'d'lIIilll1 t. 

\ ' il.l ~rlln' l1 lu laelt- \' :1 111 11'1', k:lll1rah'r '11' 11 n'llr,'s,'lItnnlcr rtll' 
olika korp"ratiwlt'r. Ih'r:ls 01'11 lill d ('1I a"lidncs lII il l l1l' S:HlIIU :t ll . 
falta s i k:IlI1f1 'r LIHltlJ,:I't' IIS ~ llItlJ rcl \-ifl 11,~dl ii,.:r: IHH.i l' l öI\' k\'rk,, -
r:it-It ' I ~ kr:tI1 .. : • 

" Sak llad"11 ,' ft"r Di;.: :'i r Iik :1 s tll r MUII d i' 1I ta d:. s :lmh,·1 \ ' j k;illll:t 
f ,ir :tllI \':ul ))11 111 r:i 11 :11 , ' ·öi Ji\ i;.tlllll \'111'" nitl 111 iu 11(' . \ ' il:. i frid !" 

Notiser. 
Vlnimn1"".r. 1\ lJn ~l . ~laj : 1 huI' t i li löj lnunt c r i arm"1I 111 · 

1I :'i mnt dl'" 2 1. s is tlidll:l decI!ll1bcr fanjl.1nkarcn i Göla li\' ~;tnl , ' ''' 
r e.sen· t:. E, \ ' . Bodi n: 

den 2H. s is tlidna d cccmbcr f:llljullkarcl1 i Äh'sborgs 1'1'g l' 11I CII 

It·s r.!sen · H. T . ~i1sson veh (ön'nlt ut'r ll i Intcndcl1 turk, r" l1' 
!'t'scn ' c:. A. LönllCl\'is l : 

dl' " 12. j:lIH1ar i funjunk n rcl1 i l ' ppl:wds rcgclIh'nh' ;;; 1't. " .1'\ 

.1. S. HoIJllcrl1.. ranjunkartn i J.i\·rf' t-:(' m ent (' ls hll s art·r .. 1'I'"",n 

(; . O .. \ . Bcrg l il1~ lIeh r:lIljllnkar .... " i For l ifiklllioll(' I1 !<1 .. l· .... I·' 
C. O. V. Ka i!' 

liuo.cl. H.1I8 .. dlii rege.meut .. , Arml,riirt lf'lningsc hdl'n 1I1Ir f i'l r 
urclllal r:llljulIklll'l'lI p: ih'f'q:å ngsstat \' i<l Kun~l . lIall:IIHI .. I't ';': I" 
IIH,,,It' .1 •• \ . BjeirkhHlll u ll ro rll'ara lld,' fr . o . 111 . d"1I '2 . 111:11'''' 
Hl:l-l t. u . 111. tI(' l1 :W • .'wp tcmb(·r 19:n b t:'s trid:1 l)('r:lllllill ;:"1I ' :1 

"", 1111 , ·xpt·di li II IlMlll fh-' rufri c,'r \'id r eg(' III ,·nlt' t . 
1l":::l'III"lIt~I ' I1t'rl ' lI h :lr tili f:uljunkarc i 1'(' ~(, IH"lIh' t rr . II . 111 

,h.·1I 1. 111)\' . 19:\:i h <.' ftl rdral s ,·rr.: callh~ rlla K . Tyko Carls , tJ lt o ell 
Hit'll . C"rls "un . Ti li s<.'rJ:c':1l11 i n',::, ' lII f' nt {'1 fr . "'-' . 111. d"n 1:,. 111 ... 
Hf:i :l kOIl!\liltlt' rat fu rirl' lI :1\' fi; rs la k la,s 2i l Larzt"lIill" . 

lJohus liins rr~ .. me nt ... \ ' id k : n ' n s IIrdillari" h ösbamnt ;lIlll' :i, I,' 
fiin 'kOln 111. :1. \':d a \ ' s l \,I'{' lsl·' fö r : r IHa4. Udl fi('k r!i'n sallllll :t 
ft ,ljallclt· ":l1nrn:lIl .. ;i ltl1ill ~ : ordL. f:l1Ij unkufl' C. 1 \,;lr~~ l l ll ((·n, ,!' 

f:llljlll1k :II"I' C. l. iHgn' lI . SUin a" sa~ t to iJ! tll"""al I'a ;':1'111111 ;1\ 

ITIH, .. I:'h.·n.h· :I\.t::: , 11": UI' :tklh' Ijii nsll ; \'k,' nrdf. . f:l1Ijl1l1kafl' J' . !) . • 

Chri s t"ff,' r"OI I: _",·kr .. srrgt':1II1 E. Gu s larssoll : k:t ~ "': l ftll· \· .. f all 
jllllkar,· .\ . :\urling ; k lu bblll:'islan·. IIIl1siks"rgl':llIt II . S. Ohl ..... o ll ; 

hilJliolckari c, M'rg,'an l .1 . Sa lli\' lam: s lIpp l";l1I1. IIII1 .. ikralljllllka t'l · 
T. \\' . TiirtH' r . 

Olllhud !'.ir \'ii .!to l ra :trmt~ förd(' llIi n":f'I'l '" rntll·rnrri{'l'l'.!<I ... ii ll .. ~ ; q , 
fanjunkart ' C. " ':1rs "o l1 nH'd flll1junk:ll't! .\ .. \lIgIl SIsMHl "0111 ""1'1' 
tt·!tlll; tllIIIIlIl1 ft.r 1)4 ' 11 S\' l' lI ~kl' l · l1 clt' rufri('(· I'l ' II . ralljullk :lr, · .\ 
~nrlinJ.: ; knrn'.!<I jlolldl·r:lnd, ' lt:"d:tllIt,lcr ft.r D"II S \'f'lI s kt , l ' lI d , ' 1' 
tlfrk"!'l· II . fmljllnkurc- A. :\ugusl"sll ll tleh ~l'r~ca l1l T , :'\nrd ;.:r l·lI : 
II1 fi .. ~din 'ktiClII . f:llljUllk:lflHI 1'. Sjrl" l ralHI oeh 11 . I-IIIIII II'I' J,:. 11 11 ·.1 
Sjii .. lrllurl "-'liU \·(' rk.:o.t :ill :l lHlt· 1,'d;lnl ll l . 

Frun 1, I i. Ft,r :1ft IIl1l1H' r:l kuuna ;.:i',1'll :llIs prllk 11:1 :111 \:t I'.1 
"11 nltldl' rll illr:IIII, ·ri .. t ron lr:!", 111. :1. :h 'cl1 :1 11 hj :ilpli;.:t l..111111 :1 
:t1l\' ii l1c1a illr:ultt' r;"l s tllng:t \·:lpl'n . Ft,rd"ns kllll IIa r \'i" I'l';':'" 
111 " 111'" 1'11 kllr .. i j.:l'lIlIatkas tarlj:in .. t \'ul'it :tIIo rdn:td . Tili kllr""," . 
.. 11111 111;:: .. i" lu-,rj:11I i IIkloh,' r vdl :1\'''iInlades i jUh·l'('k:w . 1t:11' dl'! 
.. loI':! f'lI ' rlah' l :1 \ ' ,.rn e(' r:ln' . IllId"ruffin'l':ll'l' Odl IIl1d, ·rI,, ·t ii l 
" :ll'it 1,,'ul'(lr:lIlI'. nll n~l' n :1\·s llll atlt.~s I1wd s ko l· tleh r:i ll .. kjulllill ;.! . 
\-:II' \' ill cl l' \'I'1'!1;! 1,1. :1 . fillgtl Ij;ins l j.! ö r:t SUS O Hl l,ldl"'c1:1ft, ' H' h I'j ii, 
pla l ·lu ·f:'ilh :l\·:tI' I·. Skjulrl'sull:lh-.t iir i"kc hl'k:.,,1 (Ur uIHh·r l, ·,· l.. · 
11 : 111 . IIH' I1 "lIligl \" 'lh' rhö ralld, ' (·h ·\·'·r .... 1'j.!"U lIt s a gu lii r I.h ' l il' k,' 
Ir'n'rill ll lts s lora IlIuj lig llt'll' r 1:1",.:1'1 ' [eir l'l1 n"lId c a ll diHj:1 .. i;.: 
"akOln d .. · hohu .. l:i ll .. ka bcrlj l' lI . Eli ku r s i kulsprutl'lj :'ill .. 1 1:110(1'1' 
,in IIlirjan i jallu:lri . 

.:\\'1' 11 illUII1 k : 1"1'11 ur"l'Ias ,"'1 Wr rlllll. \ ' id l..:lr,·lI s unlill:l !' i. - • 
hö ... ls :llIIllwlllr ii tl" guclk rlfH lcs 'Jt' h fa s t, lii lld,' " ~ l lIt.!i' · l'lall f tll' 
ar lll'l ~" n't. l!):i:I - Hf:' -~ . SItIlJi,' phllH'l1 IIlIIfatl ar : ty s ka :'\Iu· .. kl'l 
,f"r ts:t ltlllllg :1\' l'Il lö n'gill' lId ,' [Ir .. kllrs l l' lI ligt li nguaJlhlllll ' 
m,' IIIlI"II , ,'1\ ~l'I' i c hbluril!lka förl 'dnlg ;1\' IiirO\' f'rk s adjllll~1 
"ri ~ I \ :lI I ,!o, SO Il sum l J;:",'t: l'uns ka förcdra.,: IU Ct.! ski"pli l.."I1I,iltlt·r . 
D,' S," I:tn' f,i rcdrll;':" 11 skola h Ilas :1\' IIIt:dlt'11lIllar ll:l ~j iil\':t i 
lu r neil urdllin,.: . Tili ml'('clr:t~W II ii..:a :'in'u 1I11.1t.l'lIfril'l.l':lr .... 
rlll1liljl' l' tilltrii dl '. 

Vic! rt.·gt'IIlCll lct ha \' i,s :1 IH' r .'iriO llalfiir:illdr i,, "n r ;i"1 "'"11 IIl1d"r 
. Il" sis l rörrJulna hai n rcl. lIeh IiiIlIl1US h :ir lI ~dall 7'1\ klll'lr:II I:1I1 
n ·dll,.:i'I'(·ls,' h:'irWr. 

.\",kl·d h :lr fr . u. 111 . elt' lI 22. jll li hl' \'iljal s r;llIjllllkal'l ' .1 . \ . 
HI,,·k uwlI . 

Hr· ro rtlr:te! .' fr . o. ~ll. (h-n 22. ju li: Tili fal1jllllkar,' \" i,1 1'1' 10(1 " 
IIU' IItl'l rallJulIkarc l1 1 rl'f.,:"I1H'II II'1 1\. O. Cltri s lorr,'rs lIlI ti li " ' r . 
gC<1II 1 \'icJ n'g"l1Icllh' l scrgcallh'l1 i f('gl·llIl.·l1ld A. \\'. ~;Irlill """ 
t ili scrgc:1II1 i n'gc'III(,lI l ~t rurirt:'1I \'id rt"gcllh' nlt'l ,1. " . . \u j.!II .. I ... . 
MII I: 

. dl' II 12. w plt'lIIhn : li11 falljunkan' i I'('l-Wllh'u td M'1'j.!" :ll1h' I'1I :1 
\' ul n ',.:I·IIII,,, tl'l F . n. Itlldq\'ist. H. C. l.ill<l:lh l nc h C. (j . Um' k . 
111 :1 11 ; 1.1(' 11 1. 1Iu\·' .' U1bt·r :\. G. AUJ.:us l s~n ll IH·1t 1\ .. \ . E. \\'a llin : 
. ell' n ~4 . 1IU\' t'lII lJl'r : l ill lIIu!'iiks,,' r ':W:1tI1 i f('gt' nH'n ft ' l IIII1Sikfll ' 

1'11'(' 1\ ,' ,d rl'g"III" lIld II. S. Ohlss tlfI; 

K . ll; ~I.I ~:::n~I'~:~~::~II{. r: l i ll s t' r'::t':wt i n'~('lI1 c l1lt 'b n's ,' I'\' f"dr"1I 

Tili tj:'ins t,.:ei rill j:: \' id 1. HI har IJcurdrals s (' rgl'anh' l'IlU E . 
.lvh:lIIsSUI1 Vdl:\. \\'. Nurlin pc!h tili Ij ii n" tgöri ll t: \' id .\ . :1 s"r. 
":,ca llt .\ . O lssoll SlIlII t tili kll rs r.-.r fiir\'ultart"ns pir:llltcr s c rf,:,':tlll 
(r . O hI': S. 

GQR ED RA lNKQp i min välsorlerade 

F1R8-, KEMIKALlE- o. SJUKV1RDSAFF1R 
Tel. 70222. 4 FHEOlllKSHOFSClATAN 4 Tel. i0222 

(mlU emot Oscarskyrkan) 
(511/8.') VOrd .. ml GUNHILD NYLUND 

DEN SVENSKE UNDEROFFICEREN 

e- ." t'. d. nagg8keppa..,0 
o ' .= -.., -
" '-0'<> 

V'.l .,:: 

" ::: Q 
~ 

'" -

C. G. )18.leo .. oo t . 
S:lmtidi~t m cd :llt 

jll lklnC'knrn:l ringdc in 
:irt' ls julhögtid h:tr 
nen' i "SjömåunclIs 
s lacl" s pr t>d s ig fi\'(' n 
buds kapcl u tt eli :1\' 

flt·~S nwra kä ndn s jö
l1Ianll ;I\·f" It ' r;nH~ r. r. d . 

~ flaloa.: ... k'·ppllrC'11 i flul -
:- ~ 1:111' n~.s , ·n· . Ca rl Gus-

L. taf ~ 1 :1 rl(' II.s ... on. a"lidil. 
~ l::l F lagg~ k('PPHn' ~I r · 
ta ~ It'II '\SOIl :ln lngs tili 

:::'~ =... !<okt·PP <i;go .. ", · 1 X7;,. hl" 
rurtir:lfh'" tili 1I1I,1t' 1' -

~ Ilrnn·r,k'lrpral. sk t,p' 
~ 0':. P :lrt ' , II'm:' Sl1In l ui -

t:: Ilfi 111 1H1t·", tili 1Indl'r-== ==_= _.~ nrn.,.,!" ;I\" 2. gro umli 
~ _ lI{'h tili flag gtllltlt' ruf-
~ == Ii:: li"I ' " IHun. S\':i "'!-.III:III 
~ § - " 'dall I no,; :I \'gi"k hall 
ta ==.:.: IIr "kli,. Ij ,ill s l 11111\. 
.... ~ S· Til i 1!1:l:. I j :ill ~ l,::jllrd,' 11:111 d ii n ·nl 'r ~ Olll rU!<olkalllllwrllppht.rd .. . 
__ § OIlIa lI ntn' jd hall ih ','1I lilhll·I:lII. · ... ~l1 l dlHt · tl : d j fii r lIil odl rt,tl li lo(ht'l -= § -=: i rik,' '''' Ij :ill s l. 
...... =_= ~ 1)' · .... ' :1 p :.t lIa~r : 1 k uria r:ld ,' !' Ul'plt'(·kl1 :u!t · cl :tla illllt· ... llll u ,' n 

rik "dl g i\':1I14lt· li n'J,::'irllillg i Ir'I''''':lrl'l;;; 1 j:1II ~ 1. ~I:III ;': "II II'" rlll',,1 
~ ~ "- 11:11' df'1l ;': :1111 1" ... jrllJm''''I'1I 'aril 1111'11 .HlI pa eI.' r ll· ... I ;1 :I\' jurd"I" 
......, § t:: lI :n . Lh-rlllll 01'1 1 I1h.'dr~· ('k: lll1lt · lI:!r :i" "1I rlat!.,:s k,' pp:tfl· ~I : rh'n .. · .... = 0, "'111 ,,:n :i l ~kl'in li gl S OUl nllJllllig l .. kildral s ill:l lII ilHlt'n fr{UI .. ill:l a. ~ .:: lIIallga n ' ~lIr udl ~:i r,kilt ,· :'i r l ll "tJlII,,~;.:lillgt ' lI 111,,(1 \'illladis IXX:I-== § ::: X: •• SIIlII kamral \':11' hall hr';.:1 ... k :IIIIHi IId l IIHlII I,:t'1I ... k,·pp" kalllral 
ta § Q" ll1illn,·~ 11 11 1111111 1l 1U),01'(1. tI:ir ... iI1l:1Iioll"1I m å ngt' l1 giing k:tll " ;ixla 
I!!!!!!!!!! § Cl- ha~ljg:ln' iin all llors l:'i.!.· ... . "asolll elt' lI :dlli tl hjii IJl.!ii:I 1111111' nf'll 1':1 
&iiiiI § ~ dl'! l'iilt :1 " ii ll"1 .. trHIj :md, ' \'iillll"I" 

S ru;; ~ 1110111 Sji .. Ulltl. ·l'tlrril·' ·r ..... :ill~~ap'· 1 II,,'lIog hllu , .. :1 lan;.:1 h:lI" -- ~ e h iil.:o.:I IIH 'u~n ,' IIl1'c l Ih' ul' h 111 .. 1 i arl",ll'I . odl IIal' hall tl :ir Illltlt'r 
c::t !; 0 [11"1'11 IIH', I\'I ' rk :tI uli n li ka ktJlllllliltl·uppdrag . Siiri\kilt tlllllH:IIHIt-

rtlr 11 :11'111 ' 11 tll h hj ii ll'llI' h ö " :lIlth' :'iJ,:I1 :uh' hall ~ig i r iki III :'H I :11 
Siilb,k :lrwl .. Ulltlt·r'itiicl .;; n·rk .. am llt 'l. I H22 k:lll:ltl,'~ han ii\" ' 11 lill 
hl' l.lt · r ~"·,I:I II1I,t illOIll Siilbik:qw l, 

. ~n·11 1':' :I 114 ln l IIlIInltI"1I \'ar tll' lI "::1 111 h' n:I~lo(sk"Plml't'lI Ih·li,.: 1 
' ·,·rk!\:III1. 11:111 \'ar !\:i lumla M" lall 111: l1;.:a : l' l illhaka "'eI:Hllut a\' 
"11 11 ;.:1 •• \111 :ls fiirsamHngcl1 s k.\·rk4.rtHt. 1" (1:1 '111 11 :1\' ky rkflg:lrfl, · 
.. tYI'l ' I""II , nrdfttr:llult' i IlIatrusk:1r,'IIS JU'gr;I\· lIjll ~skass:l. \'i c ,,' 01',1 · 
rtH': II I4I, ' i Sjr,IIIH.IC'rorn Cl·rarmIS j.!ral ialkassa. Jl ii rftlrt llo m 11 1 r ;jt · 
lacl,' h :1I1 ,' tt IIpp.!<lk :llt at arhC'ff' iin' lI i ll urn :tIulra o lik:1 S a ll lllWI1 ' 

!<IllI lnin ;.: a rs ~ 1~· I't·b, ' I' . 

~I"d si tt alllill ;.:1:ld:1 1 ~' III1' " gmla h jt, r la .. dl n 'tlhara \':i"" '1I 
""h-rl:itnll :lI' hall 1'11 Ij 1I.!<o 1 "dl \':1rke' rl l1Ii II 111' . 

U"II ;'::11111.· \·:lII :lI.li 'lIIalllll' t1 S f:irtl l ill ,h' lI .. i .. la \' ilal1 :igd,' r lll11 
lur" l:tg,·t1 tI"1I 2M. dl'I '. IIlId"r ~iil's kilt .. 1111' lil)...llI l lIillj.: av korpnra. 
liolll' r ueh \·:illlH·r . Jurl lfii!\ll1illj.:l·1I ii;.:d, · rutH i KUI1;.:I .. \III :ls 
k~· l'k : llI . l ' lr i" :"1 I'ia . dii r d"l1 hlom~ I I'l'ltii l jtl:1 ki .. lall ":11' pl:ll"'r:n' 
i d,'! riki MII YI' k :u' I' kur"' . I kyrkall h:tI.!" i"fllllllil ,i~ IJI . a . 
.. t:tli"II !\lu·fiilha\·:lr' ·II . :tmiral l .illtls~ lril lll . k: rl'It ,·rCII. kmnm" llClr,1' 
S ,j dl'r b :llIlII . :tmira lil l·I ... frlrs :t111Iing'·lls uc h s lud s fiirs a l1lliuJ::"ns 
pr:'i ... I , · rs~:lp . h'd:tmi', I,·1' :1\' :ll lI ir:l li ll'l"'fi;r .... :ll11lill;;::'· II .. ky rknr:"HI. 
" 'IIIUHtih' l' :1 \ ' sros IIH,.I ~ill II rtlfi',r:II Hlc. ka pl t'1I C. 1.. S""II"'~OIl . 
.. a 111 I ,·tt s lort :l lIlnl \':lllIwr lill t! ( ' 11 :I\'liclllt'. I korl' l Il;Id,' \·mw · 
tliMI1:'inu"lI 01'11 ~:tIl1la kalUra"'r lill d l' ll hur l,.:tl n ;':l1C" t:1:;:iI p lal ... . 

""dl' r ol'g:· llIlI l.~ik .... 11II1:ld,·s ,1" n ä rl1l :1!\1 ... ii rjum ..... \,l1rl'f l"r 
fl't,k"1I Bril:t ll iiJ,:"r fr:1II uq.wll:ikl:ll'l'lI ulruru c " I)f'U s ids tc Hcis " 
;1\' AIII:u·s. E n"r "11 psa ltn Iriidd, ' alllintli h' l s p:l~tllr E. 1I1111111H'r~ 
fral11 tili IlIhl' lI 1){·1t h tl ll dl " :tl'lllftj:irlul l-!rirt,·I:t1. ~alUl Inlkad, ' 
d"1I g:lI l1h· plikllrllgn,' ullch ' l'orfit'(·r " lIs . \' ittfar ll t' Sji'IIIWlllu ' IIS !H' 1t 
\'ä l1 siill, ' ky rk'lrfldsl ... dalllll l l' IIS riku li \'sgärn i ll":. 

En,' r jllnlf:hlllil1J,:" 1I utrt, rcl, · rl''':l'I1H'lIl spu~l tlr E. A. Cu llt' " . 
i l'tlru lII äs .... krud . 1 .. 'gr:I\· I1in~ sm ii ssall , En,'r "II p.:o.:tlin sji'Ul J.! ka n · 
tilI' ,1, J.1111,hn:lrk . Ita uulaht , 11 :'iIHIt' ls La 1''':0. 

Tili tUllt' rnu :.1\' Ca rl X\':s sfl l''':lIIars ch rr.rdt's kbl:lll lill kyrku, 
;.::.'in' lI . " id IHls .. l·r:tudd 11\' "" 11 :l\'lidlll'S fas tigft,'1 : \ ' ;dl"::lIOI" 
... 1:lll1wd,' kur l",.:I·1I mitt r,ir d, 'lIl1a , 1'11 lI\·"k,'d'lIIilll1 t. 

\ ' il.l ~rlln' l1 lu laelt- \' :1 111 11'1', k:lll1rah'r '11' 11 n'llr,'s,'lItnnlcr rtll' 
olika korp"ratiwlt'r. Ih'r:ls 01'11 lill d ('1I a"lidncs lII il l l1l' S:HlIIU :t ll . 
falta s i k:IlI1f1 'r LIHltlJ,:I't' IIS ~ llItlJ rcl \-ifl 11,~dl ii,.:r: IHH.i l' l öI\' k\'rk,, -
r:it-It ' I ~ kr:tI1 .. : • 

" Sak llad"11 ,' ft"r Di;.: :'i r Iik :1 s tll r MUII d i' 1I ta d:. s :lmh,·1 \ ' j k;illll:t 
f ,ir :tllI \':ul ))11 111 r:i 11 :11 , ' ·öi Ji\ i;.tlllll \'111'" nitl 111 iu 11(' . \ ' il:. i frid !" 

Notiser. 
Vlnimn1"".r. 1\ lJn ~l . ~laj : 1 huI' t i li löj lnunt c r i arm"1I 111 · 

1I :'i mnt dl'" 2 1. s is tlidll:l decI!ll1bcr fanjl.1nkarcn i Göla li\' ~;tnl , ' ''' 
r e.sen· t:. E, \ ' . Bodi n: 

den 2H. s is tlidna d cccmbcr f:llljullkarcl1 i Äh'sborgs 1'1'g l' 11I CII 

It·s r.!sen · H. T . ~i1sson veh (ön'nlt ut'r ll i Intcndcl1 turk, r" l1' 
!'t'scn ' c:. A. LönllCl\'is l : 

dl' " 12. j:lIH1ar i funjunk n rcl1 i l ' ppl:wds rcgclIh'nh' ;;; 1't. " .1'\ 

.1. S. HoIJllcrl1.. ranjunkartn i J.i\·rf' t-:(' m ent (' ls hll s art·r .. 1'I'"",n 

(; . O .. \ . Bcrg l il1~ lIeh r:lIljllnkar .... " i For l ifiklllioll(' I1 !<1 .. l· .... I·' 
C. O. V. Ka i!' 

liuo.cl. H.1I8 .. dlii rege.meut .. , Arml,riirt lf'lningsc hdl'n 1I1Ir f i'l r 
urclllal r:llljulIklll'l'lI p: ih'f'q:å ngsstat \' i<l Kun~l . lIall:IIHI .. I't ';': I" 
IIH,,,It' .1 •• \ . BjeirkhHlll u ll ro rll'ara lld,' fr . o . 111 . d"1I '2 . 111:11'''' 
Hl:l-l t. u . 111. tI(' l1 :W • .'wp tcmb(·r 19:n b t:'s trid:1 l)('r:lllllill ;:"1I ' :1 

"", 1111 , ·xpt·di li II IlMlll fh-' rufri c,'r \'id r eg(' III ,·nlt' t . 
1l":::l'III"lIt~I ' I1t'rl ' lI h :lr tili f:uljunkarc i 1'(' ~(, IH"lIh' t rr . II . 111 

,h.·1I 1. 111)\' . 19:\:i h <.' ftl rdral s ,·rr.: callh~ rlla K . Tyko Carls , tJ lt o ell 
Hit'll . C"rls "un . Ti li s<.'rJ:c':1l11 i n',::, ' lII f' nt {'1 fr . "'-' . 111. d"n 1:,. 111 ... 
Hf:i :l kOIl!\liltlt' rat fu rirl' lI :1\' fi; rs la k la,s 2i l Larzt"lIill" . 

lJohus liins rr~ .. me nt ... \ ' id k : n ' n s IIrdillari" h ösbamnt ;lIlll' :i, I,' 
fiin 'kOln 111. :1. \':d a \ ' s l \,I'{' lsl·' fö r : r IHa4. Udl fi('k r!i'n sallllll :t 
ft ,ljallclt· ":l1nrn:lIl .. ;i ltl1ill ~ : ordL. f:l1Ij unkufl' C. 1 \,;lr~~ l l ll ((·n, ,!' 

f:llljlll1k :II"I' C. l. iHgn' lI . SUin a" sa~ t to iJ! tll"""al I'a ;':1'111111 ;1\ 

ITIH, .. I:'h.·n.h· :I\.t::: , 11": UI' :tklh' Ijii nsll ; \'k,' nrdf. . f:l1Ijl1l1kafl' J' . !) . • 

Chri s t"ff,' r"OI I: _",·kr .. srrgt':1II1 E. Gu s larssoll : k:t ~ "': l ftll· \· .. f all 
jllllkar,· .\ . :\urling ; k lu bblll:'islan·. IIIl1siks"rgl':llIt II . S. Ohl ..... o ll ; 

hilJliolckari c, M'rg,'an l .1 . Sa lli\' lam: s lIpp l";l1I1. IIII1 .. ikralljllllka t'l · 
T. \\' . TiirtH' r . 

Olllhud !'.ir \'ii .!to l ra :trmt~ förd(' llIi n":f'I'l '" rntll·rnrri{'l'l'.!<I ... ii ll .. ~ ; q , 
fanjunkart ' C. " ':1rs "o l1 nH'd flll1junk:ll't! .\ .. \lIgIl SIsMHl "0111 ""1'1' 
tt·!tlll; tllIIIIlIl1 ft.r 1)4 ' 11 S\' l' lI ~kl' l · l1 clt' rufri('(· I'l ' II . ralljullk :lr, · .\ 
~nrlinJ.: ; knrn'.!<I jlolldl·r:lnd, ' lt:"d:tllIt,lcr ft.r D"II S \'f'lI s kt , l ' lI d , ' 1' 
tlfrk"!'l· II . fmljllnkurc- A. :\ugusl"sll ll tleh ~l'r~ca l1l T , :'\nrd ;.:r l·lI : 
II1 fi .. ~din 'ktiClII . f:llljUllk:lflHI 1'. Sjrl" l ralHI oeh 11 . I-IIIIII II'I' J,:. 11 11 ·.1 
Sjii .. lrllurl "-'liU \·(' rk.:o.t :ill :l lHlt· 1,'d;lnl ll l . 

Frun 1, I i. Ft,r :1ft IIl1l1H' r:l kuuna ;.:i',1'll :llIs prllk 11:1 :111 \:t I'.1 
"11 nltldl' rll illr:IIII, ·ri .. t ron lr:!", 111. :1. :h 'cl1 :1 11 hj :ilpli;.:t l..111111 :1 
:t1l\' ii l1c1a illr:ultt' r;"l s tllng:t \·:lpl'n . Ft,rd"ns kllll IIa r \'i" I'l';':'" 
111 " 111'" 1'11 kllr .. i j.:l'lIlIatkas tarlj:in .. t \'ul'it :tIIo rdn:td . Tili kllr""," . 
.. 11111 111;:: .. i" lu-,rj:11I i IIkloh,' r vdl :1\'''iInlades i jUh·l'('k:w . 1t:11' dl'! 
.. loI':! f'lI ' rlah' l :1 \ ' ,.rn e(' r:ln' . IllId"ruffin'l':ll'l' Odl IIl1d, ·rI,, ·t ii l 
" :ll'it 1,,'ul'(lr:lIlI'. nll n~l' n :1\·s llll atlt.~s I1wd s ko l· tleh r:i ll .. kjulllill ;.! . 
\-:II' \' ill cl l' \'I'1'!1;! 1,1. :1 . fillgtl Ij;ins l j.! ö r:t SUS O Hl l,ldl"'c1:1ft, ' H' h I'j ii, 
pla l ·lu ·f:'ilh :l\·:tI' I·. Skjulrl'sull:lh-.t iir i"kc hl'k:.,,1 (Ur uIHh·r l, ·,· l.. · 
11 : 111 . IIH' I1 "lIligl \" 'lh' rhö ralld, ' (·h ·\·'·r .... 1'j.!"U lIt s a gu lii r I.h ' l il' k,' 
Ir'n'rill ll lts s lora IlIuj lig llt'll' r 1:1",.:1'1 ' [eir l'l1 n"lId c a ll diHj:1 .. i;.: 
"akOln d .. · hohu .. l:i ll .. ka bcrlj l' lI . Eli ku r s i kulsprutl'lj :'ill .. 1 1:110(1'1' 
,in IIlirjan i jallu:lri . 

.:\\'1' 11 illUII1 k : 1"1'11 ur"l'Ias ,"'1 Wr rlllll. \ ' id l..:lr,·lI s unlill:l !' i. - • 
hö ... ls :llIIllwlllr ii tl" guclk rlfH lcs 'Jt' h fa s t, lii lld,' " ~ l lIt.!i' · l'lall f tll' 
ar lll'l ~" n't. l!):i:I - Hf:' -~ . SItIlJi,' phllH'l1 IIlIIfatl ar : ty s ka :'\Iu· .. kl'l 
,f"r ts:t ltlllllg :1\' l'Il lö n'gill' lId ,' [Ir .. kllrs l l' lI ligt li nguaJlhlllll ' 
m,' IIIlI"II , ,'1\ ~l'I' i c hbluril!lka förl 'dnlg ;1\' IiirO\' f'rk s adjllll~1 
"ri ~ I \ :lI I ,!o, SO Il sum l J;:",'t: l'uns ka förcdra.,: IU Ct.! ski"pli l.."I1I,iltlt·r . 
D,' S," I:tn' f,i rcdrll;':" 11 skola h Ilas :1\' IIIt:dlt'11lIllar ll:l ~j iil\':t i 
lu r neil urdllin,.: . Tili ml'('clr:t~W II ii..:a :'in'u 1I11.1t.l'lIfril'l.l':lr .... 
rlll1liljl' l' tilltrii dl '. 

Vic! rt.·gt'IIlCll lct ha \' i,s :1 IH' r .'iriO llalfiir:illdr i,, "n r ;i"1 "'"11 IIl1d"r 
. Il" sis l rörrJulna hai n rcl. lIeh IiiIlIl1US h :ir lI ~dall 7'1\ klll'lr:II I:1I1 
n ·dll,.:i'I'(·ls,' h:'irWr. 

.\",kl·d h :lr fr . u. 111 . elt' lI 22. jll li hl' \'iljal s r;llIjllllkal'l ' .1 . \ . 
HI,,·k uwlI . 

Hr· ro rtlr:te! .' fr . o. ~ll. (h-n 22. ju li: Tili fal1jllllkar,' \" i,1 1'1' 10(1 " 
IIU' IItl'l rallJulIkarc l1 1 rl'f.,:"I1H'II II'1 1\. O. Cltri s lorr,'rs lIlI ti li " ' r . 
gC<1II 1 \'icJ n'g"l1Icllh' l scrgcallh'l1 i f('gl·llIl.·l1ld A. \\'. ~;Irlill """ 
t ili scrgc:1II1 i n'gc'III(,lI l ~t rurirt:'1I \'id rt"gcllh' nlt'l ,1. " . . \u j.!II .. I ... . 
MII I: 

. dl' II 12. w plt'lIIhn : li11 falljunkan' i I'('l-Wllh'u td M'1'j.!" :ll1h' I'1I :1 
\' ul n ',.:I·IIII,,, tl'l F . n. Itlldq\'ist. H. C. l.ill<l:lh l nc h C. (j . Um' k . 
111 :1 11 ; 1.1(' 11 1. 1Iu\·' .' U1bt·r :\. G. AUJ.:us l s~n ll IH·1t 1\ .. \ . E. \\'a llin : 
. ell' n ~4 . 1IU\' t'lII lJl'r : l ill lIIu!'iiks,,' r ':W:1tI1 i f('gt' nH'n ft ' l IIII1Sikfll ' 

1'11'(' 1\ ,' ,d rl'g"III" lIld II. S. Ohlss tlfI; 

K . ll; ~I.I ~:::n~I'~:~~::~II{. r: l i ll s t' r'::t':wt i n'~('lI1 c l1lt 'b n's ,' I'\' f"dr"1I 

Tili tj:'ins t,.:ei rill j:: \' id 1. HI har IJcurdrals s (' rgl'anh' l'IlU E . 
.lvh:lIIsSUI1 Vdl:\. \\'. Nurlin pc!h tili Ij ii n" tgöri ll t: \' id .\ . :1 s"r. 
":,ca llt .\ . O lssoll SlIlII t tili kll rs r.-.r fiir\'ultart"ns pir:llltcr s c rf,:,':tlll 
(r . O hI': S. 

GQR ED RA lNKQp i min välsorlerade 

F1R8-, KEMIKALlE- o. SJUKV1RDSAFF1R 
Tel. 70222. 4 FHEOlllKSHOFSClATAN 4 Tel. i0222 

(mlU emot Oscarskyrkan) 
(511/8.') VOrd .. ml GUNHILD NYLUND 



DEN SVE SKE UNDEROFFICEREN 

Kun«l. \ 'I rml.nds regeme.nte. Fnnjunknrnu pä ö\'r rg ngsstnt 
O. F . S\'ö rd och O. A. Axc lsson hn bC\'ilja ls :lnk"rl l1l ('d pell 
.. ion fr . o. 111. tkn 29. re ' J>. 25. s is lförfl ulll a d ,'n 'mhcr. 

Ilt'g ~ ' rn c "t "ch c fc l1 hn r fr . o. lll . d C' n .1. j:llllltlri t9:j.J utn ä m nt 
ndl rö rurd nut : tili st' r gt'unl i rCl;rmcntd furir l'rna E. F . ASS<' 
odl F . 1-1. \\'a h lgrl'n : saml tili scrg('nnt i rcgcnwnt cls re~cn' 
f l1rirt' 1I i M\mma rl',\("rv Ii . Liman. 

Kungl. Kronoberg~ rel~menle. Rege·mcntschdclI h :,r tili !ol l 'r

~.!t'a l1t i n~gc mrnl {' 1 fr . o . m . d l' ll 24 . dee. kOlls lilul' ral furin 'll 
:IV l. klassc II O. H . Almgren : 

t i li sl·r f:!'·H nll ... .. i rcgcm c ntcls f('scn ' rr. u . 111 . den :W. d('(' .. 
f"r irerna C. A. Svensson och F. ~ . Erssoll . 

Kun~1. Göt. Ih'~.rde. Sl'kundc'ht'fcn har rr. o. IH . den I" ' !. 't"
lill fllujllllkan.' dll r('~ t ' lll l' lItct förorcl!ml fanjunkan' lI i rq.;" · 
ml'l lh' l Löi)w s a ml liII se rgeant \' id r cgc lIl cnld ~"rJ:l':llIll'll i n' 
;:"IIH'n!t'1 ) W lh' r , 

S,'rgcunlt'll A, S, Ande rssoll h ar Ill cd Kuu SI. )bj :t, till ... t :1 nd 
öllllagit läkt IIU 111 11 (' 1 Bjurrors, 

1 .~diJC urvodf'splats. P:1 ~I' ulld U\' illlH'h :" ';!I"l' I'" ill1 6 iff:lllf' fr:l1I 
fii lle Udl lIll'd ii l1drin~ :lV fö rd C' hs lI :r 2nr."/ tH:J:' k llllgö n ' '\ i ~ t a -
11' 11 ft1 1' 1. II uppl ll J: cn lJt' fatlnin s s . St)1ll \' a p (' II U n d l' r 1) f r j 
t ' " l' tili an~;' kall IcdiJ: . 

n,'fa tlniuJ!('1I sku ll (Iär" s l KUIl":1. )lnj :t it' kl' :lllllor ltlll lla he'· 
~ I ;i llllll {' r till s vidurc upprii tth i\ Jla .. :.1\' pl' rSIJII:.11 pu i. \'c rJ: :I Il J!~ ... I:11 

• odl ((";ro rdH:md,'1 kvmml'r all ~ ii l1:. ~ :l liillJ:l' \' I'th--. rlu-,r:HHll' k \' :l1'· 
,tilI' $ 1" '''11 ,,' tHlJ.,: s \' is iin' r fö rd 1lt'~ l ii llllillJ.:~ h:l\'art' pa tJ\' I' .. ..:a ng' · 
,1 :11 , 

En-nllll,lIu ansö kniugur ~ k(lla , ' :11' :1 ('Il1'f"1I f(i r J. II Ijllh:lluln 
,It'n ; •. ill~tulldnnd(' f"hr uari S,lInl tili ~ 1:II Hi"Xp"dititJII"1I i S i',clf!I 
arlll i-r;i rclt' lningl'n j:imt l' i J:tI 2nU I / HI2'7 . HWIU, 4. tl lllft,rm ii ll iu 
t~' J: ut'h ~l ttralld,' inko lllll :1 cl t:'n W . i !\;WHna 111:111 :11 1. 

1'111 expedltlonsundt'l'ufflet'r i Chcft' n" ft,1' ~l'nc r:tl s t abl' lI , 'xlw 
tli ti o ll "ner s t~'l' kjllnkurt' lI Jl Ö\'cq;tlllgssla t \'id SIIU I:UHI'\ arlll i· · 
ar lilh'rin'~(,' lIl l' lIh ' 'rl!, SclH'ruc rg. :;0111 (Ja ,.:rulHl :1\' Hppn~l ,hl 
P"II'-iUII .. iilcll'r rn'i nlriill d c nn:! hcfu ll ninf,: . ha r fö rordn :ll s fa ll 
jUllkarcn I'~ ö \'t.;r;;ulIgsslal \'id SÖdt'l'Iu:l lllands rcgcllwnlt' .\ . \V, 
Tl, t,rn(·r . 

1,'urKtii rkning a,' clvllans lällnlngskommilt iin. I k OIlSI' IjCII den 
l:l . junlluri r ö rordlludt'S 1, f . ('xp":'di l innschdNI i fö rs \'arsd t' pa r l ,'. 
nU'nld Tagt: \Vuerll :111 ill~ti S.lsum h 'lt :lIllul i (·i\' illIll !<llii lln in;:: s . 
kummi ll l'lI , , 'Hk l'lI Mun IJck:lllt hittill s ul;::jorl s :l\' kdanlOlt'lI :I\" 
riksd :lgc ns andr:1 kammarc. kaple ll CII ~ils lI uhll .. t r fi lll ue ll rc· 
d :lktön 'lI C \\', Curlman , 

RIIPpa,. .111111,.111'1 
KOP EDRA SKODON 

(181/34) 

Skomagasinet Herkules 
UDDEVALLA 

Prima varor Slörsla sorlering BiIligasle priser 

KOInmitl':-lIs vc rk su mlh't s k :dl h cdrivus IUcd h ii n s yn lill u ll 
ft'r'\ laJ! i fråga n tllll sii th'l ftl r b c n·d:.un)(' l :.l\' l-i\' il:l1ls l ii llning :1 1 
:I , ':-.k cd :lt Jlluns kap \' ill k rigsm:tklt~ 1l s k :III kUlllla r t, rdi gSn " 11:1· 
l':bl möjliJ:1. 

1)"11 "" " 11 ' 41 :11110"' 11 i "i\'i1all s l ii llll ill;;:~ kOIlIlHillt" 1l iir k iiml , ,, . 
' om ,'n ;1\ ' , 'tt ru 1IH'!!o1 llll ga ncl l~ ~' lI gl" ! ii mh(' l 'i lllannajllrish 'r IIdl 

lunh' 111' eh ' lI !!oY lljllIllkl t' l1 \'arll :111 ;I1I SC ,:'iSUIII 1' 11 s~' I1II1 ' rli ~, ' n 
\' i'i r(kfllll W r !!o l :i rkllill;;: f'-j l' kommi lt c n . 

Kun"l. Skins kll ka,· .. Uer.regemrnlel. B'--' gcT1l l' nt sch ef" n hur 111 -
n ii lll ll l : rr . n , IU , d~ 11 8 , n e')\', 19:tt tili fanj , \-if1 n 'gl,.'m cntcl fanj . 
i 1't'J:t ' IIH' n ld (i . P :IIII '\'\on. rr . u . 111 , n'sp. d"1I 1, 11m' , Hlaa odl 
1:,. j a n . Ula,l tili ruuj . pH '-'\'l' rg:Hlg'\ s lat ,' irl n 'gellle nh't flllljUn 
karu:! p: '-1\' ,'r g{lIlg, ~ l al i "";::I' III l'n ll' l 1.. ,I ;; IIS '\U II Ul'll . \ , Sm"l
()lii s i ''''111 kUlI s t ihu' r:l t 1'1' . 0, m , d"1I X. UI)\' . IH:t:' tili ~l' l' g . \' icl 
1'''I,,(I ' 1I1I'1I1t' 1 M·rg. i r l'J:c llH'lIh·t T It , ~il' ;;;u n :i\'CII'OIll .h'n i , 1111\' , 

IH:tt lill '\rq: . i l't'g" lIwn lt'l IIln;i llllll furin 'lI n :r " .. Da\' i,h"'I'I1 , 

Hs' rn "l1drruffh:rrs mrt>ningru :1 11 01'4111 :1 1' " kr i;":'lIIic llla;..:" 1 . 11· ~ 
cI :lgl' ll d,'u 2:'. jltn u :,ri 1111 ·,1 ~ :Hlllill g kl. Ii.!:, ,'. 111. i t'lluerllffi · 
t',·r, ... ii ll,k; tp(' l;;; Ink :tll'r, ~yhroga l an ;,'7 i Sltlc' khtllrll . 

Pri ... l'I r;i l' m i(llhl J;,'n . r'-,r Il!:ll neh clrYI·k t·I' , kaf(c ' 111t'11 :1\ C' I ' 

111. 111 .. :ir kr , .~: -. 

Efll 'r lUidcla,.:"1I f'-'H'ltr:t;:: :IV f l-'I'I' n in;;:clIs lIH'clh' III , l.. aplt'n ,\ . 
.\ II 1' ,' II h ,: r;;: 0111 " Biic tclllill;':'It'x p c4 Iili fllll ' lI l ill <.,; .. tlll l:11 1(1 1!1:U", 
Illl 'd '\ k iu pliko nhild,' r, niin,n,-!' \ il':I . hriclgt', ktHl \' I'r~alillll 111. 111. 

.\lIl11iil:lIl UIlI dl-lh l ;.!;IIHh' ;.:t,n', lill r t 'I'I 'nin;;:c lI "i k lllhhlll :b l : II'I~, 
)1. )1 a ri" II !!t II II . '1 ' lI a ~ 1 dl' lI :!:-i, j:ll1l1:1ri , Slu rrlst'll, 

F. d . J.i.ij lnuutcn i nUII'incn Em il \Vahl J,l: r c ll fyll e r ( "'II ~ :J. j;t111l:ll'i 
ir. :Ir. 

INNEHÅI.L : 

Fflrs \':lrshu\' lItHiteln i ~ 1 : lt.s bud~ct en , - S l r:11 'gi,k;c ~r;·IIl~lillj\' I' 

p:\ nyttn illlf.' - Någr:l fl l'd o m Cl ft l' hU\'utllilcln (p c n siolll' I' . 
) \ 'lId s iJ.: i riket t i lldl':lgit .: - NfI "~cs hefals la /.:s landsmöh' , Eli 
orctrörundcskiftl'. - Fly~mnblll :lII sftjl':lrl.' n i Uodcu. Mlli lico lw 
bllds m a nllc l1 s ä ll1hclshc l'ä ttc lsc . P(' r son:lll1 l1 l iscr, -- :\o ti sc r . 

Hllssleflol". - K,.lstfGnstad 

HlIsslIIlJolm ICplstlanstad A. E. LOZELLS Skriddenalli 
o. StOI'l; . 10 Kri s t ia ns t,ld Tel. 20 -I ~) 

Trävaror och By,cnadamaterlal. Ljusne 
II E I{ 0 M ~I E N 1) E R A S 

"ry •• ran.r (Plywood) i ruru och bj6rk . Herr. o. Damskrädderi 
Befald annonsplafs! CARL NIUIONltRlfARUAFFIR 

'1;11 klttu ut{örum/e (i l hXH LJilli[la pr;,r r 
Tel. 11 . Kristiaustad, Tel. 11 . 

t113i,3:9 ("1 /341 HERRKONFEKTION (i 18 :1:" 
HERREKIPERING 

De 64sta (;W :t ' J Elettrlskllnstlllltlonsbyrin 
Stlr • • a urval - 81111 ••••• prl •• r 

T.1.2 15 KnlSTIANSTAD (719/3.') 
l ren och GlaAögQOCn k6 pas h os S. F. HAMMARLUND, ingtnj6r GUSTAF LINDAHL 

Urmakare Knut Selander 
v. Slor~nt. 28 Kristi 'lllstöld Telcfoll 6 :t:, 

Itepr. rGr Allm. S\'cnsk" Eleklrl skn A.·D, 

MÖLLERS Flrg· & Tlpethlndel 
Anders Hlnssons 8uldsmedslfflr Karl H. Davidsson (OIIIAN L1ND8REN.) 

'1',, 1. iK'J. KHlSTIASSl'AU. '1'('1. jgtJ 

Stortorgct - Hiissle holm Guldsmedsaiflr Fl\'ll:c r. Fc·rlli s.!ior. U1jo r. I'enslur, T :lpelf'r. I'IIPP, 
lIedengtlvor, Br6I1op.pruente.r ele. Tuk\·n\'. h cmiknlier. Sjuk\·flrf I5. ne il Fö rrnllHIs· 

Krislionstad ll rlikht.r. 1'\·l\Inr. P:trf\'llwr. Tollc,tI:c rlikl :tr . T\'l\ II-
F6rlovningaringar ; olika priddgen. (710/3:1) oeh Ikn~('rlll ..:sm ('t l e1 , (i?!/3.'tJ) 

Te leroll 398 (7115f.l2) 

Möbler. Maffor. Gardiner U . P. 
• tOnta sortering i 

S. Andersons Mlbleringslfflr 
Tel. 41 (646132) Hå~llcholm 

s. 1.0 .0 r.L: ••••... 
- det glr som rn dans dl y: I.r.. ry 
hyv<ln 1r rörscdd mcd uk. ..lJlXd!:t.(J!a 
bbd av prima aveuld _*'1. 
E. LINDGREN. M ...... d.r. F.I •• 

(1011/33 

WADELLS Eftr. 
PÄLSVAROR 

ItEKOMIIIENDERAS nt ?J:l4l 

G f.r~K~ ~~ul ~~I~IICrkt~li I SJull,Irdslfflr + ADAMSSONS IlngllgclI skydd. d ., NILSADAMSSDNS 

, UMMI Prd~ls, 3 .... 5.6&8 .I l1kobslot!IIU_1I 22 
kr. Ex . ljocknlO. - , S TO C I\1I 0 LM 1 

Pri.t. uraa., Kolalog .~: ... dnllluon, Rddlllunr~ {rilt v , varuk6p. 

-'--

...., , :... • ~ "- >-"-
, , ." 

" JJ 
<": -:: ~ 
:::; ~ 

~ 
;;;-
:: 

=s: 
~ - ~ 

~: ~ 

;l- !'" 
JJ 

[ 5 :::: 
r; .., :Q. < 

~: 0 ;. :r. 
~ 

C3 -i5.. 
~ '" 
~ . 

C3 --~ 

DEN SVE SKE UNDEROFFICEREN 

Kun«l. \ 'I rml.nds regeme.nte. Fnnjunknrnu pä ö\'r rg ngsstnt 
O. F . S\'ö rd och O. A. Axc lsson hn bC\'ilja ls :lnk"rl l1l ('d pell 
.. ion fr . o. 111. tkn 29. re ' J>. 25. s is lförfl ulll a d ,'n 'mhcr. 

Ilt'g ~ ' rn c "t "ch c fc l1 hn r fr . o. lll . d C' n .1. j:llllltlri t9:j.J utn ä m nt 
ndl rö rurd nut : tili st' r gt'unl i rCl;rmcntd furir l'rna E. F . ASS<' 
odl F . 1-1. \\'a h lgrl'n : saml tili scrg('nnt i rcgcnwnt cls re~cn' 
f l1rirt' 1I i M\mma rl',\("rv Ii . Liman. 

Kungl. Kronoberg~ rel~menle. Rege·mcntschdclI h :,r tili !ol l 'r

~.!t'a l1t i n~gc mrnl {' 1 fr . o . m . d l' ll 24 . dee. kOlls lilul' ral furin 'll 
:IV l. klassc II O. H . Almgren : 

t i li sl·r f:!'·H nll ... .. i rcgcm c ntcls f('scn ' rr. u . 111 . den :W. d('(' .. 
f"r irerna C. A. Svensson och F. ~ . Erssoll . 

Kun~1. Göt. Ih'~.rde. Sl'kundc'ht'fcn har rr. o. IH . den I" ' !. 't"
lill fllujllllkan.' dll r('~ t ' lll l' lItct förorcl!ml fanjunkan' lI i rq.;" · 
ml'l lh' l Löi)w s a ml liII se rgeant \' id r cgc lIl cnld ~"rJ:l':llIll'll i n' 
;:"IIH'n!t'1 ) W lh' r , 

S,'rgcunlt'll A, S, Ande rssoll h ar Ill cd Kuu SI. )bj :t, till ... t :1 nd 
öllllagit läkt IIU 111 11 (' 1 Bjurrors, 

1 .~diJC urvodf'splats. P:1 ~I' ulld U\' illlH'h :" ';!I"l' I'" ill1 6 iff:lllf' fr:l1I 
fii lle Udl lIll'd ii l1drin~ :lV fö rd C' hs lI :r 2nr."/ tH:J:' k llllgö n ' '\ i ~ t a -
11' 11 ft1 1' 1. II uppl ll J: cn lJt' fatlnin s s . St)1ll \' a p (' II U n d l' r 1) f r j 
t ' " l' tili an~;' kall IcdiJ: . 

n,'fa tlniuJ!('1I sku ll (Iär" s l KUIl":1. )lnj :t it' kl' :lllllor ltlll lla he'· 
~ I ;i llllll {' r till s vidurc upprii tth i\ Jla .. :.1\' pl' rSIJII:.11 pu i. \'c rJ: :I Il J!~ ... I:11 

• odl ((";ro rdH:md,'1 kvmml'r all ~ ii l1:. ~ :l liillJ:l' \' I'th--. rlu-,r:HHll' k \' :l1'· 
,tilI' $ 1" '''11 ,,' tHlJ.,: s \' is iin' r fö rd 1lt'~ l ii llllillJ.:~ h:l\'art' pa tJ\' I' .. ..:a ng' · 
,1 :11 , 

En-nllll,lIu ansö kniugur ~ k(lla , ' :11' :1 ('Il1'f"1I f(i r J. II Ijllh:lluln 
,It'n ; •. ill~tulldnnd(' f"hr uari S,lInl tili ~ 1:II Hi"Xp"dititJII"1I i S i',clf!I 
arlll i-r;i rclt' lningl'n j:imt l' i J:tI 2nU I / HI2'7 . HWIU, 4. tl lllft,rm ii ll iu 
t~' J: ut'h ~l ttralld,' inko lllll :1 cl t:'n W . i !\;WHna 111:111 :11 1. 

1'111 expedltlonsundt'l'ufflet'r i Chcft' n" ft,1' ~l'nc r:tl s t abl' lI , 'xlw 
tli ti o ll "ner s t~'l' kjllnkurt' lI Jl Ö\'cq;tlllgssla t \'id SIIU I:UHI'\ arlll i· · 
ar lilh'rin'~(,' lIl l' lIh ' 'rl!, SclH'ruc rg. :;0111 (Ja ,.:rulHl :1\' Hppn~l ,hl 
P"II'-iUII .. iilcll'r rn'i nlriill d c nn:! hcfu ll ninf,: . ha r fö rordn :ll s fa ll 
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Tl, t,rn(·r . 

1,'urKtii rkning a,' clvllans lällnlngskommilt iin. I k OIlSI' IjCII den 
l:l . junlluri r ö rordlludt'S 1, f . ('xp":'di l innschdNI i fö rs \'arsd t' pa r l ,'. 
nU'nld Tagt: \Vuerll :111 ill~ti S.lsum h 'lt :lIllul i (·i\' illIll !<llii lln in;:: s . 
kummi ll l'lI , , 'Hk l'lI Mun IJck:lllt hittill s ul;::jorl s :l\' kdanlOlt'lI :I\" 
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d :lktön 'lI C \\', Curlman , 

RIIPpa,. .111111,.111'1 
KOP EDRA SKODON 

(181/34) 

Skomagasinet Herkules 
UDDEVALLA 

Prima varor Slörsla sorlering BiIligasle priser 

KOInmitl':-lIs vc rk su mlh't s k :dl h cdrivus IUcd h ii n s yn lill u ll 
ft'r'\ laJ! i fråga n tllll sii th'l ftl r b c n·d:.un)(' l :.l\' l-i\' il:l1ls l ii llning :1 1 
:I , ':-.k cd :lt Jlluns kap \' ill k rigsm:tklt~ 1l s k :III kUlllla r t, rdi gSn " 11:1· 
l':bl möjliJ:1. 

1)"11 "" " 11 ' 41 :11110"' 11 i "i\'i1all s l ii llll ill;;:~ kOIlIlHillt" 1l iir k iiml , ,, . 
' om ,'n ;1\ ' , 'tt ru 1IH'!!o1 llll ga ncl l~ ~' lI gl" ! ii mh(' l 'i lllannajllrish 'r IIdl 

lunh' 111' eh ' lI !!oY lljllIllkl t' l1 \'arll :111 ;I1I SC ,:'iSUIII 1' 11 s~' I1II1 ' rli ~, ' n 
\' i'i r(kfllll W r !!o l :i rkllill;;: f'-j l' kommi lt c n . 

Kun"l. Skins kll ka,· .. Uer.regemrnlel. B'--' gcT1l l' nt sch ef" n hur 111 -
n ii lll ll l : rr . n , IU , d~ 11 8 , n e')\', 19:tt tili fanj , \-if1 n 'gl,.'m cntcl fanj . 
i 1't'J:t ' IIH' n ld (i . P :IIII '\'\on. rr . u . 111 , n'sp. d"1I 1, 11m' , Hlaa odl 
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t',·r, ... ii ll,k; tp(' l;;; Ink :tll'r, ~yhroga l an ;,'7 i Sltlc' khtllrll . 
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Hllssleflol". - K,.lstfGnstad 

HlIsslIIlJolm ICplstlanstad A. E. LOZELLS Skriddenalli 
o. StOI'l; . 10 Kri s t ia ns t,ld Tel. 20 -I ~) 
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II E I{ 0 M ~I E N 1) E R A S 
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Befald annonsplafs! CARL NIUIONltRlfARUAFFIR 
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t113i,3:9 ("1 /341 HERRKONFEKTION (i 18 :1:" 
HERREKIPERING 
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Stlr • • a urval - 81111 ••••• prl •• r 
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Urmakare Knut Selander 
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- det glr som rn dans dl y: I.r.. ry 
hyv<ln 1r rörscdd mcd uk. ..lJlXd!:t.(J!a 
bbd av prima aveuld _*'1. 
E. LINDGREN. M ...... d.r. F.I •• 

(1011/33 

WADELLS Eftr. 
PÄLSVAROR 

ItEKOMIIIENDERAS nt ?J:l4l 
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46 lC,.fstfl:rnst." - I'st." - 11fs", 

a •• -. ".tl.n-, "a .. m., w. c.- AUG. SCHULTZ . .. •• d .. um.ln ........ on ... 11IsbJl 
Aili tnom branschen i Dlodcrlla YSTAD • 
unlägRniogar. l: lfOr oli. före- Ekiperings-, Konfeklions- Liljeborgs (TlI rJ.~1 kommundc repnrnlionsurbelen. .............. -~ ........ ~ .. & Maltnfrår . 

..... rwttURltnr ••• 1. - IRIITlAIITao • TII. 11 n Uniformslillbehör. Trench-coals. Möbelaffär 
Tel. 80 & 5 H H22f.I.~) 

Rosenbergs Blomsterbandel Visby (sotI/3S) Tel. 901 
T e l. 577. KrlHtiooslud Ut kemlskt tvlitta och Urga ("'*',3.1) 

Egna odlingar. Förstldassigt hinderi. 
REKOMMENDERAS 

lIIomlllor förmedlClS i 
hos ALFRED lHLANDER, Östergala n 28 lel. 

Lundell & C:o 807, YSTAD. Gods häm t.as och hcmsiindcs. 
sdtläl in som ullandel. j~lJ3 IJ Ob •• Ncdsall pris å k osty mlYii ll! Ob •• Bageri & Konditori 

I'statl KV.8K ••• PTII. (1181"3:1) Visby - Tel. "49 fW'-J :ll J 

-. fl nll eh . S . 11j. " !lIu" Rf'kom'lnenderas 
.torto .... e. ( 111111 fn r ky r kun, I y.t.d 

Elektrlsk materlell. 
.. , •• Kol'Mlltorl sa ml _H 

EINAR LUNDGREN SIl_ator ... t. I ..... a" ..... , Tel.10J' 

Eleklri,ka Ficklampor & Battcrier. 
r.llomm ... tI.r.a. "llu_, Villi, 

BL'sU\lIl\ i n ~lI r cm otl llgfls ln.ck "'lI UlI. 1't·1 MJ. 
Elektriska instal1ationer för ljus och kmn. Inuclm"urp h\' . S\·crl ~e~ lIanh" 'rkso rgll lt hmliulI~ 

Rlnglednlngar o. Te.lefoner. Rudloapparaler. ~Insl urcbrey. (597/33) 

Rlrledning.- & Maklnisk Verkatad. Thors Express VEHI\STAD och U 0 S T A Il 
Trunhu .. gn lun 7 T e.lcfoll 98i 

Aktlebollget NYREA (.20;33) "erks lfi llc r alla s laGs körs lor rncd bilal' och UU(l r : Uum • • , M6bel· sam t Skyllmdluill!l 

357 " e leroner 744 
höislnr. O mbcsörj cr embullcrinR:u' och nyll. N0l!arunt ar.wle HII humnllll Jlriser 
niuRar över h ela la ndet. Emottn)tcr ordcr 

I Elna Mårtenssons Eftr. 
å spcditcring. rör'ullning m . IU. lH76/SltJ A.·B. Llndslrllms Sko· & Ulderafflr 

Kontor i lIallw ga tCln 10. Adel,gnlall 27 - VISIlY - Tel. 7.4 
TELEF. 972 - 983 -- i71. Y S TAJ). 

rckommendcru r 
Sp<cialile: (523/33) 

si na FranHbröd, ItAgbriSd neh S6renssons Conditori & Cafe 
R I d s • Ö v I • r 

\'. ladlImpor tili 25 Ore st. ..rschkAnSJor 
Tel . 460. C".(Y/3!' ) t~ ·'" SI. Oster~lI t a n tO. Ystad 

NYI All'.I~i1nrksll~el 
rekommend~ras Bil- & Mek. reparalionel' 

Ue5lii lluil1~ur (' lUotl:lgas A KrnnMar. TArhu', utfOrns omsorgsfullt a\' gaml .. p!Uitlig:t 
("illlceer. Eftc.rriUlc.· IU . m . Td. 12U. monhl rcr ho! 

Pilgränd 3, Y stad N. E. Hässelgren & Son 
Tel. 1092 (411 /S3J Akti c.bol"lil'cl Tel. 63 (åIOr.tt) \ ' ishy 

Fulls tä ndigt rcsen 'deblagcr. s \'ctsning och A. G. LINDGREN Spee. S\'cts ning & Ouco lackcriu~ . Lager a\' 

gorage. 
oljor och bildcla r . 

YSTAD (K7H/R3J 

A,-B. Istads Rörledningsnrkstad ElablHad 18iX. Tclcgramud rcs~ A (i f: Visby Färghandel 
Telefoner: 13. 297 och 591 (J.lnjc\'uljarc) 

(!;67/!t11 PiJgränd 4 Te1eron 1198 KOLONIALVAROR I PARTI. ,ldel_S.lan 1 . Tel. 174 - Visb.'" 

Fdrgcr - 'fallcier • KClll ikalier 

61'-, 'IHen-, ulopp.· H. LINDSTRÖMS Sjukvdrd.- och ,,·urband.arliklur 

och ,Irmeledninglr. 8iI111lft pri..,r. t5t1 /3S) Prlma \,nrOI' , 
.6.1eplatl'A. \~i9 3-l) 

Elektrotekniska Byrin 
Tel 211 SI. Viis lergolnn21;, ,"stad,TILl11 Mina 8kinnmöbler 

Rekommenderas. ih'O ([1 11 !(1) 

Tel. 326 HA~INliATAN 10 Tel. 3211 Prima 8kinnmöbler YSTAD (56!It:r.~) 
Slor sorlering a v (1IlI2/3.1) 

s~i~i;;~k;'i;d'i&'~~di;p;;;;t';;'~~k'~;~';;t~;'~'~ E leklrisk Armatur och Hadio Carl E. \Vinqvist. Visby. 

,.",~;~~~, .(.e,~,.~~~~,,~~~:~~,~,.~~?,,~,~,,~~~~~,t.~~[.~~~,! .... B. Belgts80ns BleUr, Inst.-BJrå lI.trl Vulcanlllring.,arkltaden 

Carl Aug. Ohlsson Toblk.salon 56 Tel . 844 rSTA D BIIODEII /,; A I'E TT E II SS O .Y 
Tel. 885. bosl. II 07 Vi s b y (5t1.1,:1:1I 

hllJchlu 'are C. t::. Oh1550n (569/l1S1 Hilda Sandbergs 
Ef, rsIi ljcr rcpara t ionsl1luteria 1. t1 5ek od, 

- Al!llren grundld 1879 -
sl:lII~:lr uv fra msllende miirkcn . SläudiAI 

Blomsterbandel, Ystad Mjölk- " Speceriatflr 
pA lage r. I'Aläga:ning U\' nya s litbanor. Mo· 
derua"tc repDration~\'crk 5tad (ör autoring:,r 

Medlem &y Blomsterf6rtnedllncea och fletirop Mari.gal. 10 (1I83 .~I) Tel. 709 YSTA D Irisdahls Blomsterhandel 
B. RUDOLFSSONS (470/3S) ALEX JOHNSONS 

IInsl~n . .. 19 Tel. : AfTnrt"1 srI, 'l'nl tJ ..:t.rd clI \I !.; 
JUlle h. C. 1 .. IJB It SSU~' 

CTIlEL- • RlP.-VE.IlSTAD TuveUnrMmnlog ocb Jifla8lllHMh~.ri Y I S II Y 

Oscantorget (vld llraverket) V.lad. Tel. 1059 IIlektgulan 7, Tel. , ~ 53. l'.'ad. B" yravning.krall.ar. b"kd/t~r. bl"",mol'. 
Fördtjer ny. "e/ocipeder, lyJdor, tUcle, sungar Föustcr-, Sllegel-, ( ~ rnamC"nt.: . Musklu ucla (rukl och YT6.",aktT, . Ior 5urll'riltfl . 
och ru«ntde/ar. 14111 tili pl .. t.~ens billi~~s'~ priur RAKt ... IIAMAFFAIt. ( '%I/3S) 

811111/. prl""r. RegHr o«erl. 
pttma l'OrtlT. {fOO !tH 

BegAr hos Eder hoodlllodc Södra Bensinslalionen 
PIIllen Ota .lIbslla Eskilslunaboden (Ut.nmr SfKterport, nlra j ä rn,'Agss tll tio ll .) 

VI S OY \OO , I:tl/ 

K'-IAVIING ocb K'-IlUII 
111111111111.11.111111111111" ... 111111111111111 .... 1 •• 1 .... 1111111111111 ..... '!'EXACO ulmArkta Beo,io uch Smörjoljor. 

J. T6rnblad SmOrjbry_ga uch T,·öllplatto. Uilar h5mto, 
Tel. 1St1. 

PIlli .... ",eri (32!lW) Tlta. VlllOrleral ".et .,. jlmvaror oeh I porlarlUd.r. rOr tvillolng uch smOrjnlng vld tiIl.ugclsc. 
(~I3S) TeleloD • 78. Sune Pettersson. 

KaDlrater! 
Gy~na alltld 
Tldnlnaen 8 annon86rer. 
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Blomsterbandel, Ystad Mjölk- " Speceriatflr 
pA lage r. I'Aläga:ning U\' nya s litbanor. Mo· 
derua"tc repDration~\'crk 5tad (ör autoring:,r 

Medlem &y Blomsterf6rtnedllncea och fletirop Mari.gal. 10 (1I83 .~I) Tel. 709 YSTA D Irisdahls Blomsterhandel 
B. RUDOLFSSONS (470/3S) ALEX JOHNSONS 

IInsl~n . .. 19 Tel. : AfTnrt"1 srI, 'l'nl tJ ..:t.rd clI \I !.; 
JUlle h. C. 1 .. IJB It SSU~' 

CTIlEL- • RlP.-VE.IlSTAD TuveUnrMmnlog ocb Jifla8lllHMh~.ri Y I S II Y 

Oscantorget (vld llraverket) V.lad. Tel. 1059 IIlektgulan 7, Tel. , ~ 53. l'.'ad. B" yravning.krall.ar. b"kd/t~r. bl"",mol'. 
Fördtjer ny. "e/ocipeder, lyJdor, tUcle, sungar Föustcr-, Sllegel-, ( ~ rnamC"nt.: . Musklu ucla (rukl och YT6.",aktT, . Ior 5urll'riltfl . 
och ru«ntde/ar. 14111 tili pl .. t.~ens billi~~s'~ priur RAKt ... IIAMAFFAIt. ( '%I/3S) 

811111/. prl""r. RegHr o«erl. 
pttma l'OrtlT. {fOO !tH 

BegAr hos Eder hoodlllodc Södra Bensinslalionen 
PIIllen Ota .lIbslla Eskilslunaboden (Ut.nmr SfKterport, nlra j ä rn,'Agss tll tio ll .) 

VI S OY \OO , I:tl/ 

K'-IAVIING ocb K'-IlUII 
111111111111.11.111111111111" ... 111111111111111 .... 1 •• 1 .... 1111111111111 ..... '!'EXACO ulmArkta Beo,io uch Smörjoljor. 

J. T6rnblad SmOrjbry_ga uch T,·öllplatto. Uilar h5mto, 
Tel. 1St1. 

PIlli .... ",eri (32!lW) Tlta. VlllOrleral ".et .,. jlmvaror oeh I porlarlUd.r. rOr tvillolng uch smOrjnlng vld tiIl.ugclsc. 
(~I3S) TeleloD • 78. Sune Pettersson. 

KaDlrater! 
Gy~na alltld 
Tldnlnaen 8 annon86rer. 



11Is", - Stoelllllo(m - Sun4",,,,,,.. - Uppsala 

AK TI EBOLAGET MASSAGEBAD, FOTvAno K. F. EK i\VAHTS- (U7f3!) 

SinelilS Sall- I Yallelllbrik L A MP ~\ .... Id ... och ......... k v."'.tad 

(203/3.'1) K ARI N JONSSON Tel. 1988 Svartblck"IJat. 711 Tel . 19 88 

Biisin stlille flIr loköp . ,. Sari. o. l.d.kc- SJukgrmnllst U1r6r : JArokollstruklloner - Byggnads. och 

drycku snmt l'a".agdricka b k,·olllc. D6belnsga l. 57. D. b. Tel. 318209 Ornlmentssmldeu samt J Ovrlgt .Ul 
\'Od tili yrke! h6rer. 

Tel. 456 (602/33) V I S B Y Carl Hedman - El.,lcfrislc S".,fsning -

Julia Hultgren SNICKAHE Insta"atlonsbola •• t å2 J.inoegatan 52 (lI&I/SS) 
Adclgatnu 28 Vi sby Tel. 602H2 1I0.lad. lel. 6066 17 S:I Ptngalan 5. Tel. 1710 1810 

har \'ad Ni behö\'er i kHid\'äg PERMANENT ONDULERING 15 kr. Eleklriska anläggningar 
och mllnuraktur\'aror. Moi QlJltJmn. llV denna annons 20 % Tabalt. 

Stor ,ori,.,; ng (GO.'r.L'l) 8illiga prisf"T Pcrmuncntfiirgnlng QY ögonbryn och (ruusur DKW (128/:") 
(mod . !orm) 2 kr. MI .c eli pii. 1: 50, moderll nutomuti.k:t ky JakA Jl och kyJanlilUffIl1n«ar 

L. LARSSON 
klippning 1: 50. ou d ulerin~ 1: 50. F6rslklu -
51gl ulförn nde a" yrk~skkklig penona). 

SkdnebaReriet Drottens~ntun 1, Vi s ll y S, .. lIIIöerig & HytIeisb _r 
Försfkldssig Dam. (5. Barn. Kart.,.,. II. Tel • • 5514 - .,., •• t. II . ~ ... (~~~:, DIIODERNA .JÖNSSON 

ekipering UPPSAI.A (l45/ll3) Tel. 2589 

TeleJnn 9 1M (r"'j :<l) Sundb"b.PII. Rc,kommcnderar sina förstklasslga 

Bageri- & Konditoritm"erkninllar 

SANDBERGS NYA BRYGGERIET Otto H. Sader Whlgo1. 211 Aclelgo1. 12 S;t Han sga t. 41 SUNOBYBE HG 
VISIlY M".r'a"ar 

REKOMlIfENDER A S S:l .Johanncsgnt. 12 1 I'P •• lo Tel. 38 f,6 
Har allt uad ",. be"ö"er i pipo/', . I 

Tel. Sundbyberg 975 Utför alla slog a\' Olrbeten inom branschen. 
lobak &- pappers/laror. 

(1l44{s:') 
«(j()5j SJ Under tiden u/II _ 1f• Himn:ls rob."tt cnll,;l 

sii r~kild uppgörelse. (14G/SS) 

Hj. Jakobssons KonditOl'i Uppsala 
liulerraln gält i kras S:llInnslllun 'ri·). 7i2 \' ish~' När 

II E K 0 .1/ ME.\' D /, II .4 S Herrar Mlllllrerl "ä nd Edcr tl:\ IIlcd för trocnde tili 
tiull kn rr~·! Godn hoki·J:wr oc.h 1l ll1 ta hröd . t:h(J klll ~1 B. aaUmll, V.ksol ag. 2. Tel. 3535 eiler och KOI, r,·kl . cgcu IlIh·e rknlug. H('.stl\lInlllgur A 

tArlor ()Ch elle ~ltrr t llloltnan"l . (1:iOfi ' ~S) Vld bosiillning oeh komplcttcrlng bör Ni J.I fi7. Jn~ tln llJg ol" fön stert(I ;ls . BiIIigosle 

Ljungqvists Atelje 
i eget inlreuc gOrn o!Ss clt bcsOk. Endast prisrr på platsen. LOlAer n,, : Fönste.rgl."s o. 
prlma Kn1ilccr 1111 URO priscr. OBS. ! Spcgrlglas, Rllglas. FOnstcrkitt och GIn· 
DeSD. Möblcr tagos i utbytc. ( 14333)) mäslardiamantcr. 056f3ltJ 

J<omrnc.ndnntsbncken Tel. r. 11 V i !ll h~' MÖBELLAGRET SIF .. 
.11 0 d t: r II 1I ! () 1 0 9 r u I i t r . •• WllnBROD R A ~I A n fOroirnligt nClIskt hu ndal'ljcte Vuk,u, lnlloIJln 21 . UI)pAalo . Tel. 3494. 

(007/33) 
I\öpcr Ni biist frAn 

A. Stenhårds Bageri ./I.-B. Lundequistska Brlnks Eftr. Ragnar Erlkason 

Jiästgnt.nn 16 "i s b~' 
Bokhandeln S,~cdellbor~sgatall 35 Tel. 2721 

Tel. II UPPSALA Ob •. 1 l'"l'Iranljui"g p ii to rgl' l IOrd ngur 

Unsta illköpskiilla för böcker, 
UPPSALA (2H1 /3.1J 

1//;:K01l1.11 E /\'DEIlAS (';uKr,c.,) musikalier ocb papper. (20/3.'1 . c. o. W. JANSSON c. A. PETERSONS 
v .. - ca OpU •••• lf6 .. \V. JOHANSSONS Bl.ck- ca PU.t.l ..... 1 

S,"urtbåcksgu l:m 69. l ; p p !'\a 1:\ 
."delgalan 1 i Tdcfon ;, :' ~i VI s Io y BOKBINDERI Tel. 36 :17 

REKOlltllfENDEIlAS (ti()lIj :<l) Tel. 4333 9 Sysslomaosgatan 9 Tel. ~3 33 t "I!6r oili 'Ul d tili yrJ.et li nTU. 
11,,111 "rbrle. Ullmana pr;su. 

Hedengrans Konditori om , 6rOllsclten ( :31/33) IAwenlll lOr tili J. 8. (71161";0) 

Slora Torgcl Tclefoll 730 VI s hy J. F. JAN!I!I 0 N. A.-B. Akeri:::Express Tdrlor , lJakt'lur och goda ,"ulbr6d 2-1 S,'.rtblc k.gatnn 2" 
UJlPSA l.A 

VltI upP"llomlcl u \· denn. unnon!' Iftmnns Auktorlsernd cntrcprcnOrUrma fOr Alla slng" körnlngnr. tYllgrc som IAllah' , 
10 " mhnll . (610J3.'I) Ga. · "atlen- och Qulopp.,,.dningar ny ltnil1gar mcd y rkcsskicklig personai 

Vdrme- &- vtntilalinn.nn/tlygningar 
Bröderna Gustafsson 

"'flCllIIO'rn 
Tel. 221 . 2811. Tel. IDI. O. NonJemllD 23.'1 
(lS2/3.'1) Verkm.5357 Viidcrk"nrnsgatan :\0. Uppsal3 . Tel. 32 Rfi . 

Glr Edra inklp 
(73713:') 

"NIZZA" (1 •• /33) 

DLOMSTERHANDJo; L au GLAS, PORSUN, KRISTA LI" Måleriarbeten 
Korlavllgen 74 N)' S II, l' E R. PRESENTKORT. ulmres viiI och billigl. Å"cn mAllling 

Tel. 70:; 4:; Tel. OSI. 3802 
Nya Glas· & Porslinsafflren 

3\' möbler. 
F6,./kloulga bindui.,. E. Kumlin, Vok •• logat," 57 

Blommor rOrmedlls ö\'t~r hela Europ. och 4P ••• "onl"" V.roh .... p.nll ... nl,) 
Kung ... tan 45 UPPSALA Tel . 4809 

Telc!oll 2:; 30 (738i3'1) U PPSALA 
Ame.r ik •. (620/113.) 

II ., • 1." IIISlII. Im'sl •• ,. Vega är bra, Vega är bäsf A 8 E· L · d II 
loln. med mrlroende ••• IL _.L •• a. 

Vega är Icalfd $Om driclces m~sf. _ • • ne II va BAstllGATAN 9 
f':l.am . &lukgymnut 
Td. 621663 (164 /113) 

aOUI«.'.C 11 f • •• - . c ••• 
BIUI,a prUu. Flllo re(uenacr. UppaALA (57:iU) 

Moderna tapeter iu~:~ 
A .-B. UPSALA FARGHANDEL 
KUNI3SANGSI3AT. 18 TEL. 24156 
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CykJar, ReparaJioner, SporlarJikJar, 
Skidor, Radio (755,,,,,, 

Janssons Sporlaffär 
l{un~sänGsg. 24. UPPSALA Tel<.·ron 410. 

AUG. IVENIION 
Vb.- oell BI ••• 'erll."de' 
Skolgntan 33. CPPSAI..A . Te l. H5:! . (i56:l!t) 

R E 1\ 0 Af -'1 E X D E J/ A S I 

- Upsala Motorreparationsverkstad -
1":0111 Andersson 

Su' ... lch ..... 42 UPPSAU - T,5efon n 17 
' Iför allu förckom nmnd e arhelen . F'ö rsIlljer 

delar o('h tdlbehör. S,'cnsk" garant crnd e 
ba ttericl'. - S"cts ningnr n" gr6,' rc oelt fi -
113fC gods m . m. (91:' 3:\) 

UppsalaorteDs ADdelsslaktel1fireniDg 
,"'""''''""'''""'''"",'''"",'''"""" .. """""""'''"",,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,.,,,, 
I:tE!:.~~~~;d 15 lIJJSiI FIII.I : ~~~";:~'1' SI 

Nor a l llid goclel (Idi f 6rslklaSligo dwrJw 
Itr;' ·oror. Gor d l b,.,6k i , ld IO Irygieniskel 

oclr m oderllQ lokoltr. (912 3.') 

Möbler MntNols-. Siingknmmnr-. 
Herrums -. Skiunmliblcr. 

Korlunnttnr o. It\iuku nuttlOl·. f . ö. all t i 
brallschcn s tii ndlgt i J:lgcr. 1916 :'"'' 
Gf'diget arbr/e. Erkänl l iiga prinr. 

A. D A H L. • ~ T II. 
T t,1. 54 :U.i CPPS,\I.A 

SI On~II I(111 27 (gll ml:l lllt'j e rigl\rd c lI) 

Besök 
KONDITORIET KAP 
lippsaln tUl i rt3) Flusterpromenndcl1 

PuUs/cindig l.-ulldilor;,crr'fring 
Öppd kl. 9 (m.- 11 em o 

Ekipera Eder hos 
• u.. E k • t r .. •• • f t r. ._ ........................ ar 

S\'url.bncksgutan 1$. Te:I . 153 (11 33) 
aOOA KVALlTifR_ iAGA PR/8fR. 

Samla Uppsala Snickerlfabrlk 
LINDQUIST [,., Co 

Tel. G:la Uppsala 26_ 
Byggn.1dssnickcl'ier köks. och bUliksinrcdning.u 

m. m. Förstkbssigt .nbc1c. Primil milt rrial. 
Humana priscr. (267/33) 

OIIISSOI & C:is Bokbil~en 
Trädgårdsgatan 9, Uppsala 

REKOMMENDERAS 
Bim mal.ri.1 Tel. \J II Vilgjort arbel. 

(21">8 /"'" 

Rirk ..... iet E. B. liU. 
Valumlägä" 27 I.p.go - UI.lumla - Td. 786 
l'tfOr Gas-, Vatten -, A"l o pJls- och Vfirmc
I(Od ningar. l ustullnUoner av Bad o. Toalcttcr. 
{"fordra ko,fllad,(6rIlQU/ Alla r f'parc,liollu 
1I1{6ra. '/Iabbl och liII Idga pri.u_ (913/33) 

Vid behov av KLÄDER 
,-ii nd Eder med f6rtrocnde tili 

Oskar Hermanssons Skrädderi 
'''''- • UPPSALA TII. .11 
UCIJurulloner OC'l1 l.ressnlngn r ulfl)ru s onuorgsOll1t 
UII bumn.nu )lrlser. UCIUUlnlngar ulfDras n,·c.I1 d/\ 
tyg IlIcdhun.,. (919/93) 

Uppsala - " •• ,,,,... 

LinnAa Junagrenl Begravnlnglb,r' 
Slonl torgel 6. , :rAsterAs. Tel . 11 31. nnkn. host. 

Ombesörjer pA bAsta sntl a llt $Om till -
hör begra\"ningar. 

Ballamui.n gar utf6ra.. (528/32) 

STADSHOTELLET 
VASTEHÅS 

Ft.'m1ning - Klubbrum - Mallalar - Kar't.r 

Sommarrestauranterna 
STADSPAHKEN och ELBA 

Tel. Samnanrop (1 36/33) 

A.-B. Sigfr. Anderssons 
Elektrleka aftr (335/33) 

Stora gitan 15 8 _ Tel. 1047 - 11 47 - 25 47 

REKOMMENDERAS 

~,~:,~,~""",,~,~,~g,!,~ .. , .... ~ ...... !~,p',!!!,~ 
Välsorterad rårghandel 

Tel_ 914 
Stora Torget 2 

(2I/S!1) Tel. 914 

Folugrotler och Förstoril1l(ur ; olla 1'110-

t1trllCI ufflirandf'1I K amer ar , F ol ogrn{is/åll, 
Anwlöralbum oe" inramningar 

i iilla prisltJg~n. 

Fotograf Eskil Andersson 
FotogroUatelic.r och Fologrutls kt MuguNin 
Tel_ 3080 l{opp~rbergS\'ågen !J Tel. 30 80 

V A S T E H A S (25~/S3) 

Mjo··lk sk.1I vara IAugtidspa
stcuriserad för aU er

bjud. rull trygghct mot sj ukdoms-
alstrande bakterier. 

I\UOLKCENTRALEN 
Tel. 52. ss.. 54 \'iis t erA~ (H!j-4 ts:I) 

Skolagningen Atlas 
Kopparbergsuägen 9 
TeI_ 13 52 - Våster:!s_ (25513-') 

Prlmo mutcriolier. 
Rdmla. orh " t m.ä"da, 

Jon •• Joh.n •• on 
Kakelugnsaff&r 
\- äs t c r h Teleroll 1660 

Lager a,, : 1{akclugll3r och l\akc lpluttor 8\' 

EkebS "iilkändn fabrikat. 
Utför allt "ad tili yrket hörcr samt liiggning 

.v golvpl.ttor. 
l TtJlgjorl arbele flaranlera. . (SSJ!W) 

RESTAURANT KLlPPAN 
KUNGSGAT AN 6 V ÄSTE IIÅS 

TEI..: 17 86, 17 87_ 17118, 1;S9 0_ 759 
Studens l\ldsta fftntkla5Slga restnunmt med (ull-

~~~~Kl~:uJo'i,:~I1G~~:i~~s~,~~f~:tir~st~r'~I':'~~~ :~ 
s lOrre ol'h mindre sAl1~kDI) e motln guJ . DAS S. 

;~~J~~I~~ :O:ht~~:~d~II:~~1 M~!~~~f~~I;I'~~lnil':l:rll;!~ 
::~~I~!:d~I::rri.eI~~:;I~;!::clk,:~·e~~~et: 
prber_ Inneh_ : N_ LI L J E D A H L_ (621/113) 

Elov Weaterlunda 
M .... rifh·_. 

He p. lagaregatan 7 Tel. 26 13 V ls t e r As 

L"-t{ör alla .Iag. MJUWIARBETEN 
tili humana pr;'u, 

Inlordra kollnad,{örllag_ (6'''/33) 

När Ni 51<.// uH/J bol I 
eIler behO"cr komplcttcra Edert gnmla hl' !ll 

\'lind Edcr med rullt förlrocndc tili 

ELO" GUSTA"SSON 
,. i It ela ffi r 

Tel. 2140 Slnra Gn t:tn 261) V ii-der ... 
lIumana pr;'tT {62.3;3!H Goc/n ,1;lIkoT 

cmu-~~'n . dirckt fdl1 fnbri k . H(' IlIl\',,· 
• rodc i )1riUl a skick . ~ rs~arnl1ti. 

Ol'lar och tillbehör tili plo tsens billiJ.t~. s t l' pri
scr . liörcU besök det löuar slg~ (jaOlla cy ldnr 
tngas i utbytc. Impex belysning tili su lu. 

DEM E T R I <74; ,,:1, 
GfIt~aln n 14 A. ,-r,s ler:1s. Te ldlJl1:W KO . 

Cyklar reparer .. och IUltaral- Par.plyer lagas 
och omklldu. Sl ipning U \ ' n.n h'ar. n .. kkni,'nr . 
Sa:<ar m. m . G:dos('her lAgOS. I.t'Is jlls terns. 
Nycklar HIus fo togcllk tjk r ep:.rcr:IS, ~lIm t 
ligu deIar därtill p Inger . (74X 'tt, 

Wedholms Eftr. :·I~";·:t~lt: 
- Nln, '63 ... h'mt. vi. -

WIDBECKS 
Bokblnderl och Kartongfabrlk 

(lull e h . fiC S:S .·\H .lOH ASSSOSl 

Stora ~ntnn 37 . Väs teräs. Tel. .. 91. 
11 E Ii 0 _II _II" F. N D Ii 11 A S_ ("91"'" 

Handla i Äkesons 
Fru/ct· 4- I(onfe/ctyraffär 
:it mt ra. (rukl ! Frukl gt'r "'liu ! 

Slor sorh' rill Jl ",- In- oc h l: lI nl llls lw 
"uror liII d nJ;l'n s Jngst:1 prlsf!.r! (i50 :CH 
Slo rn RalA n 46 Vn, t erA5 Tdr·ro ll N"U 

CARL BÄCKMAN, Tapetserare 
Tel. 11", .... t. 1" - yllterl. - Ito,. tor.,t .. 
Alla slags Markise.r tilh·crkas. Otto m :'lIH.' 1' 
(JA bestålluing. sA,'ål cnmans som t\'Rmalls . 

PIl låJ:sning och boning n" l{orkmuttor . 
_ ... raat .rMte. (9'lOJS.') "od."t. prlll r. 

Gå tili (~"j, :t" 

Nl Levins Pälsvaruaffär 
Sto .... ~ gutun 2 (m itt för ASEA) Tel. :J2Ii:( 

V ASTERÄS 

L. ga " r iser ! Omsorg~fllllt nl'bctc : 
\'3rc s ig det gä lll'r IIya J'åbl1rrk 
eiler repurationer och rcnun'ril1~tll' . 

Firma JOH. ÖBERG 
Slorn ~nlllll !u. YA Sh'rI\s. 1'1'). 1 :eI. ":!2. II !II . 
f ~J7J :lS) f:',lial: Stora ~utnn ~,. ·1\·1.5X:1. 

F Ä H G E n, K E 1\11 K ALI E H 
TA PETER & LINOLEUM 
Läu et", s tOrsta och ådlstn nffär i br:IIIS\.'II,,·II . 

Te/etoner .. och gör en provbe5fällning_ 

HYGRELLS 
KOL och KOKS 

DEN som såker sig en uälsillande 
Kosfym eiler Paletå lIänder 

sig {årde/akligast tili (75,3:1) 

P. SIQIsIs lrIMII & ~ 
K6pmangat_ I Västerh Telefon 747 

V ID BEHOV Al' (72 'tl) 

Kransar och lösa blom mOI" 
av alla 51_le, viind Eder med förlroende tili 

Karl PeUeraaon3 Blomslerhondcl 
Stora Galun 4;1. Telcfon 2010. 

VAxtbusen V ... gatan SL Teleron 2444_ 

4-8 

CykJar, ReparaJioner, SporlarJikJar, 
Skidor, Radio (755,,,,,, 

Janssons Sporlaffär 
l{un~sänGsg. 24. UPPSALA Tel<.·ron 410. 

AUG. IVENIION 
Vb.- oell BI ••• 'erll."de' 
Skolgntan 33. CPPSAI..A . Te l. H5:! . (i56:l!t) 

R E 1\ 0 Af -'1 E X D E J/ A S I 

- Upsala Motorreparationsverkstad -
1":0111 Andersson 

Su' ... lch ..... 42 UPPSAU - T,5efon n 17 
' Iför allu förckom nmnd e arhelen . F'ö rsIlljer 

delar o('h tdlbehör. S,'cnsk" garant crnd e 
ba ttericl'. - S"cts ningnr n" gr6,' rc oelt fi -
113fC gods m . m. (91:' 3:\) 

UppsalaorteDs ADdelsslaktel1fireniDg 
,"'""''''""'''""'''"",'''"",'''"""" .. """""""'''"",,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,.,,,, 
I:tE!:.~~~~;d 15 lIJJSiI FIII.I : ~~~";:~'1' SI 

Nor a l llid goclel (Idi f 6rslklaSligo dwrJw 
Itr;' ·oror. Gor d l b,.,6k i , ld IO Irygieniskel 

oclr m oderllQ lokoltr. (912 3.') 

Möbler MntNols-. Siingknmmnr-. 
Herrums -. Skiunmliblcr. 

Korlunnttnr o. It\iuku nuttlOl·. f . ö. all t i 
brallschcn s tii ndlgt i J:lgcr. 1916 :'"'' 
Gf'diget arbr/e. Erkänl l iiga prinr. 

A. D A H L. • ~ T II. 
T t,1. 54 :U.i CPPS,\I.A 

SI On~II I(111 27 (gll ml:l lllt'j e rigl\rd c lI) 

Besök 
KONDITORIET KAP 
lippsaln tUl i rt3) Flusterpromenndcl1 

PuUs/cindig l.-ulldilor;,crr'fring 
Öppd kl. 9 (m.- 11 em o 

Ekipera Eder hos 
• u.. E k • t r .. •• • f t r. ._ ........................ ar 

S\'url.bncksgutan 1$. Te:I . 153 (11 33) 
aOOA KVALlTifR_ iAGA PR/8fR. 

Samla Uppsala Snickerlfabrlk 
LINDQUIST [,., Co 

Tel. G:la Uppsala 26_ 
Byggn.1dssnickcl'ier köks. och bUliksinrcdning.u 

m. m. Förstkbssigt .nbc1c. Primil milt rrial. 
Humana priscr. (267/33) 

OIIISSOI & C:is Bokbil~en 
Trädgårdsgatan 9, Uppsala 

REKOMMENDERAS 
Bim mal.ri.1 Tel. \J II Vilgjort arbel. 

(21">8 /"'" 

Rirk ..... iet E. B. liU. 
Valumlägä" 27 I.p.go - UI.lumla - Td. 786 
l'tfOr Gas-, Vatten -, A"l o pJls- och Vfirmc
I(Od ningar. l ustullnUoner av Bad o. Toalcttcr. 
{"fordra ko,fllad,(6rIlQU/ Alla r f'parc,liollu 
1I1{6ra. '/Iabbl och liII Idga pri.u_ (913/33) 

Vid behov av KLÄDER 
,-ii nd Eder med f6rtrocnde tili 

Oskar Hermanssons Skrädderi 
'''''- • UPPSALA TII. .11 
UCIJurulloner OC'l1 l.ressnlngn r ulfl)ru s onuorgsOll1t 
UII bumn.nu )lrlser. UCIUUlnlngar ulfDras n,·c.I1 d/\ 
tyg IlIcdhun.,. (919/93) 

Uppsala - " •• ,,,,... 

LinnAa Junagrenl Begravnlnglb,r' 
Slonl torgel 6. , :rAsterAs. Tel . 11 31. nnkn. host. 

Ombesörjer pA bAsta sntl a llt $Om till -
hör begra\"ningar. 

Ballamui.n gar utf6ra.. (528/32) 

STADSHOTELLET 
VASTEHÅS 

Ft.'m1ning - Klubbrum - Mallalar - Kar't.r 

Sommarrestauranterna 
STADSPAHKEN och ELBA 

Tel. Samnanrop (1 36/33) 

A.-B. Sigfr. Anderssons 
Elektrleka aftr (335/33) 

Stora gitan 15 8 _ Tel. 1047 - 11 47 - 25 47 

REKOMMENDERAS 

~,~:,~,~""",,~,~,~g,!,~ .. , .... ~ ...... !~,p',!!!,~ 
Välsorterad rårghandel 

Tel_ 914 
Stora Torget 2 

(2I/S!1) Tel. 914 

Folugrotler och Förstoril1l(ur ; olla 1'110-

t1trllCI ufflirandf'1I K amer ar , F ol ogrn{is/åll, 
Anwlöralbum oe" inramningar 

i iilla prisltJg~n. 

Fotograf Eskil Andersson 
FotogroUatelic.r och Fologrutls kt MuguNin 
Tel_ 3080 l{opp~rbergS\'ågen !J Tel. 30 80 

V A S T E H A S (25~/S3) 

Mjo··lk sk.1I vara IAugtidspa
stcuriserad för aU er

bjud. rull trygghct mot sj ukdoms-
alstrande bakterier. 

I\UOLKCENTRALEN 
Tel. 52. ss.. 54 \'iis t erA~ (H!j-4 ts:I) 

Skolagningen Atlas 
Kopparbergsuägen 9 
TeI_ 13 52 - Våster:!s_ (25513-') 

Prlmo mutcriolier. 
Rdmla. orh " t m.ä"da, 

Jon •• Joh.n •• on 
Kakelugnsaff&r 
\- äs t c r h Teleroll 1660 

Lager a,, : 1{akclugll3r och l\akc lpluttor 8\' 

EkebS "iilkändn fabrikat. 
Utför allt "ad tili yrket hörcr samt liiggning 

.v golvpl.ttor. 
l TtJlgjorl arbele flaranlera. . (SSJ!W) 

RESTAURANT KLlPPAN 
KUNGSGAT AN 6 V ÄSTE IIÅS 

TEI..: 17 86, 17 87_ 17118, 1;S9 0_ 759 
Studens l\ldsta fftntkla5Slga restnunmt med (ull-

~~~~Kl~:uJo'i,:~I1G~~:i~~s~,~~f~:tir~st~r'~I':'~~~ :~ 
s lOrre ol'h mindre sAl1~kDI) e motln guJ . DAS S. 

;~~J~~I~~ :O:ht~~:~d~II:~~1 M~!~~~f~~I;I'~~lnil':l:rll;!~ 
::~~I~!:d~I::rri.eI~~:;I~;!::clk,:~·e~~~et: 
prber_ Inneh_ : N_ LI L J E D A H L_ (621/113) 

Elov Weaterlunda 
M .... rifh·_. 

He p. lagaregatan 7 Tel. 26 13 V ls t e r As 

L"-t{ör alla .Iag. MJUWIARBETEN 
tili humana pr;'u, 

Inlordra kollnad,{örllag_ (6'''/33) 

När Ni 51<.// uH/J bol I 
eIler behO"cr komplcttcra Edert gnmla hl' !ll 

\'lind Edcr med rullt förlrocndc tili 

ELO" GUSTA"SSON 
,. i It ela ffi r 

Tel. 2140 Slnra Gn t:tn 261) V ii-der ... 
lIumana pr;'tT {62.3;3!H Goc/n ,1;lIkoT 

cmu-~~'n . dirckt fdl1 fnbri k . H(' IlIl\',,· 
• rodc i )1riUl a skick . ~ rs~arnl1ti. 

Ol'lar och tillbehör tili plo tsens billiJ.t~. s t l' pri
scr . liörcU besök det löuar slg~ (jaOlla cy ldnr 
tngas i utbytc. Impex belysning tili su lu. 

DEM E T R I <74; ,,:1, 
GfIt~aln n 14 A. ,-r,s ler:1s. Te ldlJl1:W KO . 

Cyklar reparer .. och IUltaral- Par.plyer lagas 
och omklldu. Sl ipning U \ ' n.n h'ar. n .. kkni,'nr . 
Sa:<ar m. m . G:dos('her lAgOS. I.t'Is jlls terns. 
Nycklar HIus fo togcllk tjk r ep:.rcr:IS, ~lIm t 
ligu deIar därtill p Inger . (74X 'tt, 

Wedholms Eftr. :·I~";·:t~lt: 
- Nln, '63 ... h'mt. vi. -

WIDBECKS 
Bokblnderl och Kartongfabrlk 

(lull e h . fiC S:S .·\H .lOH ASSSOSl 

Stora ~ntnn 37 . Väs teräs. Tel. .. 91. 
11 E Ii 0 _II _II" F. N D Ii 11 A S_ ("91"'" 

Handla i Äkesons 
Fru/ct· 4- I(onfe/ctyraffär 
:it mt ra. (rukl ! Frukl gt'r "'liu ! 

Slor sorh' rill Jl ",- In- oc h l: lI nl llls lw 
"uror liII d nJ;l'n s Jngst:1 prlsf!.r! (i50 :CH 
Slo rn RalA n 46 Vn, t erA5 Tdr·ro ll N"U 

CARL BÄCKMAN, Tapetserare 
Tel. 11", .... t. 1" - yllterl. - Ito,. tor.,t .. 
Alla slags Markise.r tilh·crkas. Otto m :'lIH.' 1' 
(JA bestålluing. sA,'ål cnmans som t\'Rmalls . 

PIl låJ:sning och boning n" l{orkmuttor . 
_ ... raat .rMte. (9'lOJS.') "od."t. prlll r. 

Gå tili (~"j, :t" 

Nl Levins Pälsvaruaffär 
Sto .... ~ gutun 2 (m itt för ASEA) Tel. :J2Ii:( 

V ASTERÄS 

L. ga " r iser ! Omsorg~fllllt nl'bctc : 
\'3rc s ig det gä lll'r IIya J'åbl1rrk 
eiler repurationer och rcnun'ril1~tll' . 

Firma JOH. ÖBERG 
Slorn ~nlllll !u. YA Sh'rI\s. 1'1'). 1 :eI. ":!2. II !II . 
f ~J7J :lS) f:',lial: Stora ~utnn ~,. ·1\·1.5X:1. 

F Ä H G E n, K E 1\11 K ALI E H 
TA PETER & LINOLEUM 
Läu et", s tOrsta och ådlstn nffär i br:IIIS\.'II,,·II . 

Te/etoner .. och gör en provbe5fällning_ 

HYGRELLS 
KOL och KOKS 

DEN som såker sig en uälsillande 
Kosfym eiler Paletå lIänder 

sig {årde/akligast tili (75,3:1) 

P. SIQIsIs lrIMII & ~ 
K6pmangat_ I Västerh Telefon 747 

V ID BEHOV Al' (72 'tl) 

Kransar och lösa blom mOI" 
av alla 51_le, viind Eder med förlroende tili 

Karl PeUeraaon3 Blomslerhondcl 
Stora Galun 4;1. Telcfon 2010. 

VAxtbusen V ... gatan SL Teleron 2444_ 



A.-B. Aros Rllrcentral JIl .å.. 
(42/32) Musar 

Enlr,prt.nu~ för l"iJalt rd. Stoill Gns- o. rnut.nur.rk. ~~lt~ Marketenterier 
u ppsntter konslrukUolIs- och koslnndllnrs 11 Ft tili ' 't .- , Föreningar 
~~~:t C~:l~:;'.I!~~~l~i~~~~~g~~~1 b~~~I~~::k'!~~~l~~;; ~~~ (888133) 

mus klnh'ftltaol llSlnlngn r m . Dl . - Hel)U n , UOn c r JOS. w. BOHLIN 
infordra a_nbud 

och 1\'Cls nlnanr. Ernst Elimen K,mlnr 01"11 \'erkti l:ld : MuukgutulI 1:1. T e l. 311'«. H 0 \. J C r E / . E I! AllE 
1III I:IIjOr K. n. La nsons Loslll d , le l . 49-1 . 

T t'!. 8 2.& l\:\nI.SKHOSA '1','1. 8:! 1 Tel. \ 050 - 930 - \ 264 - 1735 . 163 -172. 
(13./331 

v. C A R L S S 0 N Carl F. Boberg A .UG. AN DR !a N 
VÅSTER ;\ S (741!131 KlInftl. Jlo\' l c \'ernntnr . 

Tel. ron 17 46 Hant\"erkaregntan 1 I\AI\LSI\I\ONA I~nrlskrona 

Te.lcltr.-Idr.: GUlumiccnlral S K F. I'I' S- .\ ~I ATE RI AJ.HAN J)F.L 
För mås!l:3r att henkt .. : 

Specialaffär i Gumm;'lOror Tel. 1 :15 & i7 
Sprrnirr - I\on,u" ,.r - I\on{eklyrrr &- F'rukter 

j parti och minut. 

l\1attor, Gardin.er, Sängkläder ANG IlATS- .\ SPEDlTIONSKONTOR TeJefon 2 4:\ , 5 47, 946 &: n ou. 
m. m. tili blllicasle priser. Te l. 1 41 (:061 :'" Sederh'R .v Ronnf'by bord.va lt~n (130/:11' 

Gustaf Lindetpöm S l ör s l a $orlt'.ringl'1I 1 S po rtnrlik l ur Vid bl'ho \' :1\' 

Tapetlerare " Sänckläd eaaff"år a ll I i I'- IUI'S I.u u r \·u l . 

Sto ra ga tnn II. (711""1) Teldon 1747. 
I Sten koi , Koks o. Bl'iketter 

Hilbes lick K U U1 cror och 

Nya Regummeringsverkstaden Häkn es li c kor 
Fi lm n ING 

Tel . • '/06 _ . Balder.gatan 6 - Tel . . H 06 
"'n"nkDlhiln~!lr He h E RN BE RG S Gradskivor koplcringor $IHlhbt nc h 

PAliiggcr nyn slitlJanor å samla bi ldilck olUso rp,~;(ullt. (S!l5f:r.!) 

samt \'c rks tallcr ull lngning 0\' d:ick och 
IKROOKI IKROOKI Tcldon: 1 ~ (J nto r 99M oeh 13 R t. Lag('r 77fi 

I slnn gnr. Förstklassigt arbe te ! L~sa pri ser ! K~HONA. 
Btgagnade lld" k lill .alu. {2.!l9/S.' > 

UIZIXII 

o b s .! Gummis ulning 8\' nIIn SlugH 8" o r. 
Egon Johannisson 

Väslerås koo,eralin låIeria1r 
lJerrar CUnderoUicerare I 

l ' id Ilehot! all 
(\182(.12) AfTänr : Drottni ll (;.ga ta n 5!; Teldon HSI 

Teldon 75 1 o. 11 70 (2GD/s.'J UnifOl"l1lcr och ckiJlcringsnrtiklnr Hant\'crkaregatan 9 279 

Utför alla inom braDsc:ben förekommande IIl'fn vlind Eder med {6rlroende tili 
Saluhalle n , 279 

arbeten. Lyckeby , 90 

Lager av Tapeter BEOBERGS Fabrik : V. Amirnhtetsgntnn , USI 

i moderna och stilfuUa mauster. 
Tel. 1825 Tel. 1825 Alla liv.<4medel. (328 'a.:n 

Et.blerod år /908 KO NPE K710 N - HERREKII'ERU'';C 

) •• 11111111.' 111 •• I'trädllrd Järnbandelsftrman Axel Abrahamson . KARLSKIIONA (1187[33) 
lnne.ha,'are 08kar Nordrtilt BATR '1 ANDERSSON 

Teleron 31 25 (2r.1/3.1J l.nudbrogatan 19 
BOKTRYCKERI, BOKBlNDERI, 

Grönsaker och Hotfruktcr Kruk\·ijx tcr och PAPPERS- & RAl\fAFFÄR 
Snittblommor. REKOMMENDERAS 

Tel. 717 . Tel. 7 17. 
Järn\'oror alla slag 

Skräddare w. L. Land6n R E K 0 M M EN D E RA S 
Tel. 2 88 (612[3.' ) Tel. 288 

Storn catan 36 1 Teldon 2R 96 

KÖ A.-B. Gunnar Nilsson Rekommenderar sig lillul{ärande av 
p 

olli vad lill yrkel härer. (334 /33) MOBLER, MATTOR & Likkiltflbrik & llegra,n ing.byri. 
Köp Edtrt !tehov ou HO"\'oror, l'ul)I>er5\'aror. GAHDINER HOS ALLT .om .!dr i samband m cd btgrOllll ing 

r."o logrnflskn .rliklur m . nl. 1 ombt.6rje5 bäsl oel, hUUg o" h OI 011 . 

CigarratEiren Lekandl'ia H U L T E N S MinutnlTår: Uorgmii s t n re ';:1 t a n 24 
St. (iu lu lI 21i Tel. 226 Teleron 12U. 1\52/331 Teleron 969 & 10 14 (" I7[3:!l 

Frnmkullnlng och koplerJng ullÖru . 
"ASTEIIÅS (625[3:1) 

LUKOeKS IlEllRMOOEAfF 1ft Köp Edra Mattor, Gardiner ,amt GI., ocb 
Pontin bOI 

l(.ptsllPO,", . KM UT PE HR. 
11 a ...... latar.'.tan II Tel. 850, Karlskron •. 

1IJry"eri6otatet.r i KARLSKRONA (18/33J 
Stor S\'cnsk-Orieutalisk utställning. 

1(arl.rArolla 
1:a Kla .. SpulalafTdr (6r modern (702/33) 

HERRBEKLADNAD. MILlTAREKIPERINC 

tiUverkningar av pUanerdricka ocb Underklä d er, (9.-,oJ31t, 

lIakedrycker av aUa slag 
BÄSTA inköpsktilla av alla slags Strumpor, Vävnader 

MANUFAKTUR- 4: TRICOT-
rekommenderaa. VAROR tir (lIfoS/33) 

m . m . sälj :ls nlltid tilll A ~t beräknuclc priser i 

Ntdulafl: BorgmlJtareplaD 16. 
GOTEBOHGS MAGASINET 

Teldon 17 ocb 100. (72813!1) Centralatråren A.-B. SiriuMltulta l Mct , Kllrl~kronn . 

ERNST NYMANS RonncbYJI. 49. WlIIIIOlIl Tel. 1146 Nya Blomsterhandeln 
H E H R EKI P ER rN G VI reAommendera ASSA AS OEHSSOS 

sirskilt vAra r&nd.ydd. Dam- och 
Tel. 461 Drottn inggat illl 3~ Tel. 461 

Tel. 29\! S9 RounclJy,aton S9 Tel. 298 (Sm' lt emot FrI11lunlreh u l.-lh' l) 
H""..lr.odoD 1 , tort ur\'81. 

Uniforms.slejorfor - Halsdubr A.- B. Karlskrona Skofabrik Dagligen vackra, {rislm blolll1l10r 

HlIlIdWr - Militii~~lcter. (611 /33) 1:Iandelsbilnkenl ra. Ulbel. (7611[33) Billiga priser. (I!I'!l3') 

A.-B. Aros Rllrcentral JIl .å.. 
(42/32) Musar 

Enlr,prt.nu~ för l"iJalt rd. Stoill Gns- o. rnut.nur.rk. ~~lt~ Marketenterier 
u ppsntter konslrukUolIs- och koslnndllnrs 11 Ft tili ' 't .- , Föreningar 
~~~:t C~:l~:;'.I!~~~l~i~~~~~g~~~1 b~~~I~~::k'!~~~l~~;; ~~~ (888133) 

mus klnh'ftltaol llSlnlngn r m . Dl . - Hel)U n , UOn c r JOS. w. BOHLIN 
infordra a_nbud 

och 1\'Cls nlnanr. Ernst Elimen K,mlnr 01"11 \'erkti l:ld : MuukgutulI 1:1. T e l. 311'«. H 0 \. J C r E / . E I! AllE 
1III I:IIjOr K. n. La nsons Loslll d , le l . 49-1 . 
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Tapetlerare " Sänckläd eaaff"år a ll I i I'- IUI'S I.u u r \·u l . 

Sto ra ga tnn II. (711""1) Teldon 1747. 
I Sten koi , Koks o. Bl'iketter 

Hilbes lick K U U1 cror och 
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al' E.'III'I. 1 (Isg~) SPORTPRISER o. HEDERSPRESENTER. 
" FORLOVNINGS- o. VIGSELRINGAR. 

K .. until. Firnilln Guld;~;dTAWESTERDAHL 
IAlUIIOIl 

16 buliker i Karlskrona med omnejd. 

Det absolut bäst rekommenderade 
brödet till marketen terier o. mässar 

frln (1S3/3~i 

L. RUTHS Ångbageri 
Tel.: 199 • 345 • 11 45 • KARLSKRONA 

VID.IILS Blomsterhand.l 
Ronnebygalan 48. KilRLSKRONA 

T,'.'on 900. (140/341 
Blommor lOrmedlu tili slvl1 10· som ullandet. _ .. F.LF. 

R E K 0 M 101 ENO E R A S! 

H. SANDSTRÖMS 
.Boktryckeri a: Bokbiac1eri 

n E K 0 M M .E N n E R A S. 

16 Kyrkogalon 11\ (2/3~) 

Tel. 1579. Karlskrona Trl. 1579. 

Slor sorl~ring i Hatlar oel! MÖil80r 
';Vn/ Uniformsmössor 0('11 Miirken 

Modtrala pristr 

GrtO R.,.engalan 11 
. GRURO 

Tel. 5020 
(S83/SS) 

J. E. Dahlqvist 
MAlerifirma 

ilalmgalan 19. OREBRO. Tel. 38 ... 
Alla lIog QV mdlerio.rbden ul/6ra. under 

tuli garanti oen tili humana pri.er 
In{ordra ko.lnad.{6rslog (985/l13) 

JOSEF E. SVENSSON 
Första Klass Herrskrädderi 
Drollninggalan 14. Tel. 4690 
R E K 0 M M ENO E R A S (S84/33) 

Pre .. ningar och re.nuue.ringar nlotlaga. 

A ........... M.II. V.rll ..... 
N:a So{iogal. 11 - Tel. 110. 

Utför alla mekaniska arbelen o. repa.ra· 
tioner av motorcykJar. bAtmotorer, raolJe
motorer m. m. Moderata prlscr. 

S/lrgauuel,ning. (400,133) 

Nya Sambageriets 
liUverkningar rekommenderas 

Tel. 1821 9 Ekersgol . 9 Tel. 1821 
(401 '33) 

LIII, Nllssons .............. (822/33) 

..... -. M ••• • • M ..... ".r .John M. And ..... on 
Te\. 20 96 Ilonoebygalan 48 Te\. 2096 

K A R L S K R 0 S A (17lI~) 

Oskar Lithell 
Tel. 75 Kumia Tel. 75 
Arrnele"eranför a" fläsk-, kött. 

(j. charkuferivaror (907/33) 

Rekommenderas 

Tel. 4222 

Slor lorlerlng 

Slorg.lan 39 
OREBRO 

Tel. 4222 
(l1./SS) 

Bl/ligaste prlser 

Edv. HJ. Hlkansson 
Bleck- & PlAtslageriverkstad 

UTFOR iiLLA SLAGS BLECK· .t PUT
SLilGEIIIAIIBETEN. SJlTDESilRBETEN 

DCH REPARATIONER (\lI/3S) 

Tel. S2 SS K .. ernvllen 1 Orebro 

HAMNPLANS 
KOTT- & FLllSKAFFllR 

OR~: HRO 

K.plen.,.1 .5. Tel. 64 98. 

(ID/SS) 

LeveraolOr 1111 Ar· 
m~o av fOnUd ... I,. 
kOt(· och ftlskvaror 

AlniDgsg.lan 1!. B OREHRO Tel. ~8 97 

UHOr .110 .Iag 0" hyggnodsarbe\en oeb 
reparatloner. ("(ord" kostnadsrörslag. 

L-~ OSaAI ILOftlllGS 
VlrE-, T.,..· a K ...... II .... r 

SIoJ'lO\an 22. OREBRO 
Telcfon U 16. (15.,/3') 

Rekorn ..... ender •• 

Sfil som slår an -
(1561341 Iwalild Xi kun 'ilo , .12 . . . 
' ''Ar .pecfalulJ'B.r fOr Herr- och Gflls'dlder er· 
bjude.r ElIer etl slillullt urul klftdf"r cOer du
gens mOO I Iyg och sulU tili popullira pri!lcr 

ANDERSON (j. GUSTAFSON 
Sloraatnn 15 0 II E II II (1 Trl. G756 

Besök min ('SI1lI4) 

nyöppnade Pälsvaruaff'år 
:~!crlJn:~1c~!~~!til',j~:~\t:kht!l::;r :!~n~l~: 
.klno. Gön En lIESOK ! 

IVAR HllGGLUND,KORSNllR 
Telr.fon 1148 Onf:RIlO ll erU"Karls.II~ " 

Evans & Carlson 
Speeerler - Konlerocr - De/lkala .. , 

POolterll.l, Flr,ltolter 4 Oljor alla .la. 
510 .... 1. SII 0 ng:.,~ 0 Tel . 1117 

,,.,,,. 
NYA "&.NHAND.LN ,_ e ... _ ••• _, (52SIa) 

_.1111. P.t.LUN IIo,S.lOn 16 
..... -... 1 jIna ........ __ dom.lerl.\. 
~ ....... _ 1lnI1..".. .. 1I. Pra ••• I,~""'''''. 

WESTLINGS, 
111111111111 \ 11! 11111111 [111111 mllllll !I11 111 l"JTTT1lTTTTT1 11111111111 

FALUN 

1. klass Herrekipering 

Angbryggeriets (1147/33) 

Hushållsdricka 
Alltid högsfa Icvalifef 

Telqcm Namnanrop .Angbrygg"ri .. ,.. 

L .... E .. lc.on 
111111111111111111"11"111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Firler. OIJor. Kemlkaller. Pen.lar, P.pp 
ocb T.peter m. m. (91/33) 

F.IUR.lan. FALUN. Tel. 1763. 

Åsgalan 10 - Telefon 431 

FALUN 

CHOKLAD lIu. "IkI oehlslil· _______ (ulla förpackningar 

Egen lilh~crkn i nG - Får)ka ".ror 
Stor sortcriug (lOG/S,,'l) 

KONFEKTAFFÄREN BEL"; 
Te/eron 1348 F A L U N 
Fillal : 51.gg.l.n. (millemoI Grand HoIelI) 

Frltz Pettersson 
Flrg- & ',mlk.nllttlr (105/33) 

Te\. 5. F A L U N Tel. 5. 
II,.".,.,. •• ,... ..1Ud ... 

V.IIDELLS 
BOI(Bl NDE]tl 

Tel. 850 FA1.lJN 
ltekommeoderaM 

AXEL KARLSSON 
BLECK· " PL1TSLAGARE 

~~f~:r: ~~ t:~~'::,'~ o';i~k~~~~~~i!~!,~gt~~'nl,~6i;~: 
l)Urulloner av aili " ud tili yrkcl hOrer. Arbeleu 

I rosl(rl illAt. Itlktning ov IJlIskarmo r. 
SUttsning_«rIJtu-n . 

Teleron 9 58 (i8CmJ3) F :\ L l ' !'\ 

Emil Källgl'ens Skrädderi 
Äsgatan 23. FALUr-; 

IIf:KO MME:VDEIlA S 
..... er av 10· och ullUod.ku IYller 

Telcfoll 11 25 

Boströms Konditori 
RI:KOMMENDEltAS 

Be.llllolngar AV Tll\TOR mollagaslack.aml 
Tel.ron 909 - F.I u n (782/33) 

Falu Nya Plåtslageri 
Aspman 8. Lyrberg 

Holmg.lan 5 F A L U N Tel. 755 

REKOMMENDERAS 

Kamra'ter! 
Gy •••• ntld 
Tld.I •• e •••••••• Irer. 
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Tld.I •• e •••••••• Irer. 



Falun - Stplln.nlls ;;1 

C. JOHANSSON HEDINS Eftr. Firma B",nadsmaterlel 
.\tunne E"kuol1 

IiOLOSI,\Lr .4I1UII Trudgårdsgatnn 8 I"el. 623 Tel 29 o. G5!l Strängnäs Bos\. ToI. 4 18 
B.'" GROS S TIl ANGNÄS 

(849'3S) Fullsländig Herr- oe" Gossl'kipering 
T di\'pror Odl :111:1 sl tlg~ by/{glHlds moterinl 

FALU:-I Tel.ron 1 ti8. al. 11 00. 5llsom Spik.. 1... s. Dörr- och Fön tc rbcshlg. 
Gör e li besök '(514/:tJ) l nle l köpl\"å n g BYJ!gnndsjiirn Deh Smid t'. " ed. 1\01 o . Ko ks. 

8esllk 8/qart/salongen (43.'1 :~I) 

IlERGSLA GSG RÄND 1 
Niir d e t gu llc r 

Samverka för ekoDomi.k 
B y G G N A D S- hu s hålln i n g 

Nya moderna loka ler 
Inrordrn tllI-

SNICKERIER gcnom mcdJel1ls ~\!Ip och kilp i 

Kllfe - ocb Kondiloriservering hud från 055 i nr ed ning a r oc h trappor 
Strängnäs K 0 n s u m ti 0 nsförening 

Brllderna B8Icherl Snickerifabrik 
FAL UN (G37/1t1) Tel. H !19 

( 52."1(.0) Strfl n f.! nias Tel. Str!hl~nii.s 6G 
Tell,rull :1 fi,-, (5f .. j 3:ll 

---EKS ANNA Ta Ilisse l'iaffii l' Drlck , Strärigriäs Apotek 
sgaton 18 - 20 F:ll un Tclc ro l1 19 tl2 ~~t<.t$f~iI~ Rc.kommcnder:l r sit t rörsUdassign lagrr Stor l-::II :1It 2!i St r [ln~nas 

"" b. dc flnarc och cnklarc (lO7/3!l) )$ OrÖSlLH\tte>n. HA.NDA.RBETEN .Yeder/ag (10 Rumlöw/Jfl lIl'Il 

MÖBLERINGSAFFÄR 
Aklelllllalet St. Eskh ,. SIriIIIiS '1\.' le fu ll 1:1 (61 5 ::cn 

A.-B. FALU 1611l /.~'I) 

• 
Sl .... tan 12 FALUN Telefon 622 STRÄNGNÄS METALLFABRIK E. ARPING (iilfi :l:\, 

Stor sor teriug i (iX:'I3:U 
Inn~lI . E . K lof'uon. Parf,,,..rl. och .f' ultudrdJaf(4r 

T,·1. II , nnkn. bnsl. (m r.") Sl nÅNCi~ ÅS .lfirn\'5gsgatn n 7. S t r ii n,;nft !ol. Tclcfon (;4 
m6bler, mltto,. prdine, m. m. Arbctcn i ÄOIJ$lI", ide, SI1f' /l tlinqar och 

Rekommenderdr 
'''/JClrnl ion I T II'{6ra8 

HEDVIG HALLSTROM Umll'oapfJura lt r .d1jlU or I, r t l .n'ttrn • . s it-t sto ra od, rikh:1lti~:t l a~cr 3 \ ' 

Tonlctt-, SjUkVl\ l'ds- o . Fiil'hundsul,t . 
\' ii lso rlern l lager "" m odern" kl fi nnin gs- DAVIDSONS AKERI 

tygc r, s lrumpor, \,anlnr, 
Strängnäa, tel. 660 (5.',3/3.,) H. B E R G E L I N 

underklitdcl' 1lI . 1lI. (9!):t3) H ... rllon'.ktion 
Åsg"tn n 29 FAI.UN Tel. 1 fi~ . REKOMMENDERAS (Endl .peeleleffi, pii pllllln.) 

Flytfningar ufföras med s lor "agn. E " dalll /.."alilt/slJoror . (fiI 7f,L1) 
(H.1.111101) Kronans HosllitalsA::l t . t 7 Tel . 4 å:l S tr :i l1 J:: nå s 

Tekniska affär 
Strin,nl. (629 1 'i) 

Nya Mode- och Plls,aruaffllr Modern, elektrisk 
Specia laO'är för 

G ~: 1I1}'\ HEU N 

Toalett- och Sjuk"å rdSlllltikla r TrätigArdsJ.'::atan 3 Strä ngn ii~ Tel. 7 5~ armatur (1 0:1 :\4, 

T e lel'.167il FALUN Fi li a l1 0flR 
SpcclaluffAr i 

I!lektricitetsverkets Installationsafrår HATTAII oc h I'}\LS"AIIOII 

NILS H. HANSSONS 
Telefon 918 Strängnäs 

Hagbel"gs Express 
Oharkuteri- & Speceriajfär (1rIlIl'h:l\'nrc II . Af. MKVIST) JOHN ANDERSSONS 

Tel. 114 Sträl1g nä5 Tel. 114 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
t\or~ l ulld - F:du n utfllr all Ilagl kllrning mad laltbil ar. 

Re k o mm e ndern s (f..'W :\:1) Tel. 1009 SKO- & LÄDEHHANDEL Flyltnillgar och c;rpreuarbdr..n . Tippvayuar 

Hj. Norlings 
f 6r grwr- Oell grolJk6rllillg. nlln"r 

STRÄNGNÄS lil/l.andahtll/a • . (r.oor.<I) ( HII I3-1 ) 

&I.llt ... AliA .. (95/1t1) Tdnlr efter Gynna Eder tidnings annonsörer! 
Slagga tan 6, Falun. T.I. 1262, boot. 744 . 

",~m _om arbetar {6r eli (ul/golt Mdl/id.- G6r uppk6 pc n ." Specer ler hos 
IIEKOMMENDERAS dricka. liöp dllre{ler i{rdn 'Fa6f6orf ei t;ustalson 

GOTA BRYGGERI TeI.{oll 5 1 ,1; 8 06. (1021. ,1) 

Slpllnllnll.s Tel. 1 50 (613/1t1) S t rå n g n il s 

Strlngnls Möbel- & Bekl.- affIr 
Konditori Cecil REKOMMENDEHAS. 

Den civila 
(10313-1 ) 

TriidgArdsgata n 25 
Telcfon 2 3~ Str ung n iis Trddgdrdsg. J o. 16 Slrcillgnäs 

(805/3!l) R EKOMM ENDERAS (Gt4}3S) 
bekliidnaden ombesörjes ERIC ROSENIUS 
biis i o c h hilliga s l hos STRENGNELL & C:O BLOMST&RHAND&L 

A.-B. GUST. EKBOM 
BOSliTTNINGSAFFliR /1 E J\ U .11 .111:.' N J) h' Ii .~ S (145,:1'1 

R E K 0 AI.M Ii N DER A S Tel. 7 08 ST R ÅN (;~:\S Tel . 708 

Sto .... t.n 17. (15.'/34) Teleron 125. 

Runmdrkl smör Knut Th,..sellus 
AlltllbDlagat (146i34) 

Ld ng Ii d s p a s /eu riserad mjö/k GULDSM&D Ekstedt & Frankes Jlrnhandel 
Uemk6mlng OY mcjerlprodulder UII m 6n.-kunder Ur- a Opt' •• eftA .. REKOMME NDE RAS I ~.~OL~~fN~N'fsRAL (~~ 

REKOMMENDE R AS 
Slorgat . 12 (431/33) Tel. 703 Tel. 2, 807 Kontor 1 92 

Falun - Stplln.nlls ;;1 
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Aktl.bollget O. LARSSON & C:o. .1. 7P. c; b'LI aio rl. 

ARMATUA 

A.-B. Elektro
Al'malur 

(716/331 

Radlom.ateplal 
Rör & Apparaler, Högtalare 

Elektriska Aktiebolaget Skandia 
Al1dt.lningdconlord Gt'lvle 

Hamntorget 1. (81/33) Tel. 34 34, 34 30 

~Ä°':FVÅ 
Gör pengarna dryga. 

(27/Sl1) Handla kooperath·1. 

Förwingen är öppen {ör alla. 

Vid beh o,· a\' C \' Ii EL n 1:-: P A n A l' I 0 N E H 
\'Rnd ": d cr m ed IDrlro~nde 1111 

H. SJÖLANDERS R .... l1JtI.n"erkatld 
Rudd.msgal. 45 G 1 v L E Te leron 36 10 

Vinler{6rvar;ngl Lager av renrude/ar. 
Skidor ! Slavar ! Sparhl6/1ingar ! (8I/Sl1) 

Omstoppa (551/33) 

Edru mObler och madrasser hos 

TAmStllAIIE ElERT BERGUU 
GÄVLE • 2:dra T\'irgatnn 31 - Tel. 3187. 

B I L L A C K ERI N G (79 ' /33) 

Sla ketgut . a Tel. 1,(170 GÄV LE 

Bästa 
(1W2/33) 

-Te 1. 
4967 

inköpskällan för 
Arbelskläder, Trikll, 
SlrumlWr m. m. 

Borås Lagerbod 
I'IATAI n 
... _ ., l'lat. a. &,Ia •• ",at.) I I .. 

EDYIN IILI.STROMS HirI_sIiII 
• 

In{ordra 
otTerl. 

GÄ v LE - T~: L. 15 i,:,. 41 Ji 

EnlrCllrcnör (ör Gu\'l c s lad. 
Vlror DY~Hl liigg l1i ng:lr sa m t rc· 
pa rntio ll tr '1\' ,"uth- II -, O\'!oPP" 
had-, w . c o. \';jrmclcd n iugar . 

(1W3/33) 

SKOKÄLLAREN 
Ilry nn5f(atnn IR I~ illn l : (hr l' Ul'rg.!l J(u tnn 27 
Tel . 193K. Gil\'lc tl lOrll c l u\" C('U lnl lgululI) 

UUL LOuGJ.t\I>En. ;; gAngf' r s larknrt' Bo " a uIi KI 
Illd t'r, :'ol un.1i 4: - • J)lIJH 3: 2.=i . u nliJl: s ul nlnJC m eri 

" . o h l(l 1ftder. Mnll5 2: - . UtUIl 1: 75. 
Hln R ~t\ hilna t" "1. UW5J3:t) 

SVENSKA FOLK E T 
Ä TE Il ... O n LI T ~:T F 1 S K 

.1. 1 lUer neh kft p de n hos 

bt 1 flissII. t1sk. & ... 
No ml Skepllnr,cntuu 24 (1'\ \"1 . 1-: 1'c.J(· roll 11 97 

Alltid I :m a "aror (1 HCtM) ! ,,(iy.'a dug.pri, 

Ni vinner 
pA ntt I ta 05S r e no \'c ra oeh ompolcra E d ra 
möbler . r\ya möhlcr , snickcria rb . .. ,. a ll a shlJ.:: 
p:\ best. omsorgsfullt oeh billigt. OLSS()NS 
MOBE'..8NICKEIU, S. Slottogal.nn 26 (hör· 
ne t AV Kascrug.) T t·). -1 59 .. . (:i'itYLE. (l1 7,n.U) 

G. E. oaa QlblIIiIIi 
N. Slottsgata n 6 

Tel. 41 ~S, 11 52 Tel. 41 85. 

REKOMM /';NDERAS 
11 52 

(l22IlW) 

IOHELlUS & THOHSSELL 1.-BoI. 
Drotininggnt..on 6 GXVI~E Tcle ron: 1:;9, 25-1 

GLASMX S TARE 
. ' ORGYLI.AIIE 

~IASTE Nl SMAKA ! 

Eli ,./rnitl • ... d (793 3.'i ) 

eROM 
Inreg. \'nru ntil rke 

cxlra p rimn s \'euskt ru kblad och ~i a n
\'å ndcr del a llt id. 

Rub.n Hellqul.t Rekbledlfllbrlk 
~. Kungsga t. 2 1 GÄ VJ.E Tel. 21 4i 

P. 

iJst.psllnd 

Grelssons 
BAGERI 

6.t ....... nd 

T.I. 1810 T.I. 11.10 

REKOMMENDERAR 
GODA BROD 

Bröderna Sehlstedts 
CharkulerialTår 

Tt!. 13 20 (200/33) O.trullnd 
REKOMMENDERAS 

Dagligr.n {tirIkI Kolt och Flä,k '(lmt prim a 
Clwrkuteri ,taror av tUtn IilluerknillY i parti 

och m illut ori, tili lägdll prisrr. 

Viktor Johansson 
SI.lIt ... I."& .. 

lio r nsga la n 22, Hornsberg Tel. I å 42 
OS TEn SUN Jl 

Ilekommellderor .;no {orll.klallipa 
1-'11111.'· o. C/rarkfl/eri'taror, 

Gilr eli he. ilk 6 

Ca •• Norden 
I'riistgata n 54. Ös tersu nd 

Golt ko ffr, the, ch oklUll , , m 6rgd,ar 
Tel. 23 17 (5.'I2r.t1J 

E. o. HA M N ER 
PLAT.sLAGAIUt 

I{öpmang. 56 Ost ers und Tel. 17 63 

____ .:..'.:;Nc.;lI.:..A:.:..:;M.:..:..:N..:'..:.N:..;' G:;: • ..:.A:..II:!-_..!(!.!1I~9.::!!!3~) R E K 0 Af .11 E N D E R A S (533133) 

Gör Edra inköp i D · d A -B Den A~ FiIiII Et 
EKIPERINGS- aVl Brynte" Gu" "r A/mq~CO S(538/l!3i 
HARNAN (lI!\/3S) Vlloorte .... d Ur- oeh OpUak olrdr I'rlisteat. 26 Os t e r s und Tel. iI 53 

U GlasögoD expo noggrallt. Bcp3rnUoner utföros 
SI .• Eap'anadgatoo 7 _ Tel 3588 . VAlsortcra.t loger .,.: Tyger och Vih ·nodcr . 

Hu ....... 
prl •• , 

STORA TORGET 
G E F L E 

Invld Cenl.rals ta tionen : (StG"'3) s llckade \ lJ evaror , Untlerklädrr , Strumpor. 
,- Korla varor nJ . m. 

OLSSONS 
Flltar. Tlickcn . I)un och GlunsuJl . 

E. PattarsSGls Ilbllrlnlslffir B L 0 M S T E R H A N 0 E L SySlrn MlllssMs lIIeIsIerUIIeI 
(lHsclls EOr.) 

G EFLI! (86/Sl1) 
Etablerad 1876 Tel. 3 24 & 1206 

MOBLER och MATTOR 

FRANS UHLEN (1IIII/33) 

Rlrle~lillslltr .. rlllr 
~eleron 4992, 4993 - GÅ VLE 

Nygatan 15 - G ii ,· le - Tel. 416 0. 391 6 

R E KOMAf EN D E /IA S (791/33) 

N. A. NYBERG 
Tel. 1163 GAFLE 

K6per och .dlj .. 

Bos!. 2663 

(8513:1) 

BYlJpad_terlaJler, Hyvlade 
oc:h Ohyvlade Brllder m. m. 

Prds tgntan 24 Ostersund 
Telcroner : Affiiren 9 73, Trädg. 5 80 

Rekommenderas 

Anlila 8ohmB06 8066110'.' 
Oden.ula-- Slora 1'orgr/- OhI/ei. O./er.und 
-Fr6.6 14gcr- O.ter,"nd. Valllundel-

Slora Torg<l- . 1I0rn.berg- Sollid<n. 
Be.kvi ma bussar rö r siUsknps resor . 

Turlllbu"or Åre-TllnnrOtseo m. n. pl. tser pA 
beltllln lng. Tet. 'O fs39~33~' O S T E RS U ND. 

OUSTAFSBRO BRYOOERI, OEFLE 
rekommenderar ein. ufmirlcfa fiU
Nrbi",..r ... m.'" oc" U.kedrycker 

Tel.ne, , '3, "4 och , UJ 
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SI.lIt ... I."& .. 
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OS TEn SUN Jl 
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____ .:..'.:;Nc.;lI.:..A:.:..:;M.:..:..:N..:'..:.N:..;' G:;: • ..:.A:..II:!-_..!(!.!1I~9.::!!!3~) R E K 0 Af .11 E N D E R A S (533133) 

Gör Edra inköp i D · d A -B Den A~ FiIiII Et 
EKIPERINGS- aVl Brynte" Gu" "r A/mq~CO S(538/l!3i 
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Hu ....... 
prl •• , 
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G E F L E 
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E. PattarsSGls Ilbllrlnlslffir B L 0 M S T E R H A N 0 E L SySlrn MlllssMs lIIeIsIerUIIeI 
(lHsclls EOr.) 

G EFLI! (86/Sl1) 
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FRANS UHLEN (1IIII/33) 

Rlrle~lillslltr .. rlllr 
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Nygatan 15 - G ii ,· le - Tel. 416 0. 391 6 

R E KOMAf EN D E /IA S (791/33) 

N. A. NYBERG 
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Bos!. 2663 

(8513:1) 

BYlJpad_terlaJler, Hyvlade 
oc:h Ohyvlade Brllder m. m. 

Prds tgntan 24 Ostersund 
Telcroner : Affiiren 9 73, Trädg. 5 80 

Rekommenderas 

Anlila 8ohmB06 8066110'.' 
Oden.ula-- Slora 1'orgr/- OhI/ei. O./er.und 
-Fr6.6 14gcr- O.ter,"nd. Valllundel-

Slora Torg<l- . 1I0rn.berg- Sollid<n. 
Be.kvi ma bussar rö r siUsknps resor . 

Turlllbu"or Åre-TllnnrOtseo m. n. pl. tser pA 
beltllln lng. Tet. 'O fs39~33~' O S T E RS U ND. 

OUSTAFSBRO BRYOOERI, OEFLE 
rekommenderar ein. ufmirlcfa fiU
Nrbi",..r ... m.'" oc" U.kedrycker 

Tel.ne, , '3, "4 och , UJ 



1J., ... SIDUf - Soll." •• - Um •• 53 

O. SIROIIIS EFTR. SLASMlsTERI DI,lmu Eleklrlskl Brrl Salle"e. Alllid 
A. SVENSON - OSTEIISUND RJ.: KO:llMESDERAS GOTT HEMBAKAT BR()D 

Storg. 37 (Gråoden) Tel. 8 6. Ilosl. 22 31 Utf6r : 
L.n,cr av F6nsterglas, Spcgelglas. Ramlist Elektriska iDslallnlioncr och reparalioner i NYA HEMBAGERIET 

m. m. Taveli nrnmnin~nr "crksiillcs F6rJaljer : Tora Hylll1l d (6M . · ) 
soabbt oeh bllligt. ,- 1 3S) Elek l ri~ku förllödenheter sbom : Armatur, Kungsgnlnn 46 UME,\ IIikol.e1eron 607 

Motorcr, J)"mmsugare. Goh·bonare. Kok -
och Värmcapparnter. Signul-, Alarm- och 

MARKS11IOMS VID BEHOV AV H:ldionpparoler m . IU . (22'-/33) A. SknIIIIi TOIIR VED Lokal: A.-B. Otto Ohlsons hus 
866 I1ing 8 G6 

Tel.ron 309 RI . 1943 U MEÅ I{ungsg. 36 

Bjork., Uarr- oeh Buk\"ed . Hei . kap .. d och Uppköper oeh försä ljcr (655 :1:1) 

huggen. 8jOrk\''!d sa mt Pann\'cd i hela B. A. WESTIN'S L U 1\1 P och S K R 0 T 
billaster tili billignre pris. Vedg5rd oclt 
upplag vid Itamnen. O. Ir. J~clJullll . 

Skrädde ...... år (:!22JS3) 

T.l. 561. SoUerte' T.1. 5 61 Alla slag av Snickeriar ()STE RS UND (769j3!t) n E K 0 M .11 E N DEn A s. 

Hjalmar Scherdins 
och Reparationer 

BomuU. Oaablndor, SJ.Gljkannor, Slancar Viktor Ohlssonll Snickcrirabrik 
Sprutor. LIUdynor, Vi rmen •• kor. 

MalUlGrdlar, Br'ckband. Mllbal- & BOIlttnlngufflr Tel. 48. U ME . (ra57 :L'I) Tel. -185 

Spec.ialatrår i par{ywer och Ivll lar. 
IIEKOMMENDERAS 

Telefoll 165 (223(33) J. E. SJast,ams ,..- & SjlklårdSIIPSinel 
Slorgat. 32 Östersund Tel. 1128 Umed 

ÄKERI 
(2I4/Sl1) Tel. l4å G.And ..... on IJME,\ 

Österlund 
Reko m m en de ra s ("'''','J:1) 

RUssoa & Appelqvisl A. P. Eftr. .. " .. " ......... " ...... ""',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......... "" .. "" .... , .. """ ' ..... Iednlnpr, ,6ft.. , A,lo,,.lednln,.r 
utf'öras (Ordelaktfgt o. rOrstk lasslgtgeoom 05S 

D r- & 0, I i s k Aili r (220rJ 3) 

litfö ,'u Tnk- oclt Tornläckningar. 
AKTlEBOUBET H. ANDERSSONS - Zink- oc.h Rlcckarbct.en. -

Tillverka Rost.fria Di.kbUnkar ,IRME- , 'ATTEIlLEONINSSAFFIR 
Rekomtnende1'as Teleron 86. (2.5/Sl1) uefA. hn_o. Nlllle ... O. _u. el.a.Oloa". 

(250/3:1) 

Hovjuvelerare (770t1tl) 
ED 8lke/' rlD81 

Hluyelern HALLBERGS g6r den som k6prr sit t UR i 

C. G. Hallbergs Filial Ridestrllms Ur- & optlska aftlr Kungsgntnn 50. Umd. 

Prästgatno 25 OSTERSUNI> Telcroll 425 Skolg.tall .6 (2<GISS) Tel. 936 AlIlid nyhcter i hlllcr. 
Plakel/er, Medaljer och Idrol/spriser Repara/ionu 1I/{ora. nnder garan/i 

Storl urval. (:!37,3:-\) Tel. 240. 
for alla spor/grenar. 

Malsiluer i Skyllemodellen . J. A. Erikssons E. 1111tI.1I III ~t rll~1 Ina 
MW_ Ex .. ressen Heparationsverkstäder Kungsgal3n 51 

Ume4 - Tel. 131 . 1378. 110.1. 1.85. UmeA 
K6pmnulC·34 OSTERSUW Tddon n2(i 

J . Alulmkvi&t. Utför .. //aförekomm .. ndr bi/reparation ..... Telefon 854 - 1314 ("J'!113.1) 

~~I~i~~i~~!I:I:,~~~I !!:~~~O~I .. ljl~:I~IC5~~IIII~~II.'~~~:! Reservdelar al/tid i l .. ger. (2'2/s") REKOMMENDERAS 
l)uc.knhIIU t ili 1I11,Jndd olllbesOrj('s. 

VIOLA blomsterhandel ÄltI.,a r:rprt!ut!1I ; Jladf'.n I Backmans Mllbelaffär SaIllDrbclc ft"eJl med Prt'II' E.r.plru I Slockh olm. Tc.I . 385 42 KUlIgs~.t.n 42 Tel. 385 
!nl/!ti) \'iknenh (asUghel e.n . Kungagatan 42 

8,udbuhet"tef, Kran.ar och De/(o,aUolte,. 
Tel. 86. - Umd 

SoUelted i smQkfullt utföraude tili alla prislägen . (6'613.1) 

Absolut friska Blommor och Kruhulirler Störstn sortering !:IV : 

ståndl«1 pl la«er. (2<7/Sl1) M6bl<r - Alaltor - Gardiner - Sdngklålltr 

!~~l~.'!.!.! ..... ~!.,!!~I!t!/!.!i~~ AilI rör sport och flskc Fr. Sporrongs Eftr. AilI för hyggnadshran«hen 

J. No U.~"I". A III för hushAllet 
Bokbinderi A III för kunderna (G.\6IS3) 

I>agllg.n Brska kOHo. Oisk- och eharkut-ri- IJESOK RBKO JUMBN/) B R .4 S 
varor. FOrsliljnlng I parU oeh m inut. UTTE RSTROMSJÄRNAFFÄR 

Rt. LAngsole 48 (282/3S) Tel. 1750. 1751. 17 52 UMEÅ 
Tel. 1238 ('\ll 132) 

NILSSON & HESSEL UmaA BiI- &. Cykelaffär P. A. LUNDMARKS 
finbageri 

•. a. all ... ., •• , (G-I5/ll3) (23.;[.13) 

IUk5lcl. S73 U M EÅ Urag.hm 8 .JARN· ei MASKINAFFÄR 
Dagligen goll oc" uälbakal brOd Speci.l.!1iir i Cyk"'r och Bilti/lbrhör 

ForslUjt'r nA Nl BLEU o. FRAM cykla r orh I STEn· UMEA Tel. 7\. (22G/3S) Tel . 71. NATIONAL lostbl lo.r . 1 ~'M('r .\. Mtuuml oc.h oljor. KunKsJ:atan 49 . Tl'Icfon 1 78. 

Nya Pappershandeln, Solleftel Melanders Konditori ~.~!!"!!~!! ....... ~ ....... ~.!.~.~.&~!.~. 
Tel. 208 Innc.h.,·are E. Oquist. T. 1. 208 Teleron 00 Inneh . I.Jo/lan .. on. U MEÅ lkolluloll ;; UM E'\ Tel 6 iO 

YlI ..... ,."m_"''' F .... rlfllIIt 
FUlnl ' S tnr~Dlnn 72- Tel . 759 

Rekommender .. r sitt lI.oda K .. (.e, gott FLÄSK., KÖTT •• CHARKUTERIAFFÄR 
-.ui" IItIIIt .... I. (227/Sl1) Bröd. Chok/ad, The. Liisledr;yc er m.m. I-:nd.l'l mnko ko II t ro li e rad c \'nror tili --....... .....--.. -. (;6 r . 11 bulikJ (651If.I3) li'lg.lD dUINlu;ser I purli Ocll minut. (23lfJ3) 
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Um •• - Bo4ft! - ~lnJillplng 

B L 0 M M 0 R "ed.lg Nyberg K. G. MD~ilS (79i :Cl) 

HOFFSTENS BLOMSTERHANDEL 
UM EA. 

Rihs / 77. Rih. / 77. 

Pii lsknppor, Kappor, Kliinningar 
Hallar, Piils\'aror 

ilO DEN (00!1r.t1) 

1IIeck- & PIiIsIIIeri. IM_ TIIlI. 634 
Vlför :dla shlgs Plä ts l:lJ,tcriarbctc lI umso rJ.!s

ru llt oc:h rHckmäss igt. Ucgär ofTc rt. 

G U S T I W A L TE R S BODEIIS F1SK· 8el mTAFFAR 
G 1/ nna vå"·,,, 

annonsöre'l'! 
SJUKvARoSAFFÄR 

Kunasoltan 56 - Tel. 1349 " UMU 
lagrr aili, 50m Iillll6r ,." IJt'f l lortt rad 

• j llkvnrdTt affår. (232/33) 

Boden 

(S7l ;~I) S K r l' r S 
Spt'rrrirr, n ,likalrsstr. f'(I,,~rfllr r. Syd{r"klrr 

Dr ottIlifIfI" . !J T tol { 5 O~ 
"'" . :,58 

A. 8 , 250 
Or llcr 1" 1,· le •• CX I' . o lll sorJ:~ ru ll l o . IIt:Jn ,:l ' 1I11" . 

G. Sundbergs 
MÖBELAFF AI\.. Boden 

(Iii l :r.!) 
Tel. :181. Bckommend era s. Uus lad :'!J 1. 

ANNA SVNNEIIQIIENS 
•• gRAV"I .. gBBV". 

F.brU"elat. 9 BODE N Tel.ton 180 
\ ' i tl d t\th :r:11I k ! 11I ~ i II1 ('(J ( lI II t r.1rt rIIl'TlI I .' 

\'11n ll:l E, II' .. t ili n ... <i . Slr,rsllI .. u rh ·rinp: :1 \ ' Kislor 
{Idi lI\'c pll i ll l;lt r I lll h. Jlri slll~I' n . I::rkii n t bUIi · 
)(l.,tt- prl'tt' r T ,' l erullfln l t' r (· '\: I ,, ·cl il' n l s 11111-
!wr gsrulll fl nl jt:, ,'1I.1c. (XI313:0 

Militärmagasinet, Baden 
Civil - & milltlirckipcriu,:t:sartilda r 

HckommcndCl~I' 
Tel. 1 47. (16 :el) 

Lule å Bryggeri 
&: 

Bodens Ångbryggeri 
Rekollllllclldera 8;lIa lillvcrkll;ngar (IV 

Mineralvatten och 
(675{33) Läskedrycker 

ru rsfi ljcr i JUlrti och mi n ut tlHIJf.I..'l) 

Få rsk F isk. \lilt . Hcu "l tekar . l\ o nsf:r\·{· ... 
Hot · ol.'h GrO llsa ker. Sy drrukh.' I· . 

Tt" G .'10. Ii 60. - Te/eyramatlr . ~ Fi$klli fl • . 

Vid beholJ alJ Idäder 
11 EI( O )DI ~; ); D EliA S 

Mattson en N&.slund 
l : irJ i/- ... {:. 1· "i{ o r", • . "I .. rfirlfl t' r i 

!etUIII lIerrkuII{r klioll 

Tel. HH UODEN (XI ... :c" 

Västra Sveriges Kommissionsaff, 
(Algot ,Jakobson) 

ilonEN 

OSTI Slörslo sorlcring 
Liigslll Jlriscr i 

Strömbergs Ostaffäl~ 
TorR'gat. 1. Tel. :1"'27. J.inki.;J,ing.KU:u :CH 

UNKÖPINGS RORLEDNINGSAFFAR 
KIO.t ........ 24 (!I:J2 :CI) 

l ' Hö ,' n )':1I1 15::::gn i l1 ;.!:u · odl n 'parntio llcr lH' 

\'iirmc-. Vnltcn. n c.h A"lc'IIJ)s lcllninf,tul' 
s umt Slluitiiru InsluUulionCJ·. 

Riks lelcron 79 1 ELE FO);EII : 
H' ont lll'd 14 :1:, (j . Si l\'l-IIS hos t:ld 2 i!lll 

II E K O .lI.lI E N /J I~ lt A S . (!Iffl< :\:1) ::!1 !I -I E . AlIllcr~snll s h tlst . 3 1 111 

LlnlllJplnll 

:\1 j ö I k, G di ei ei e, 
SIllÖ" & Ost 

Mjölkcentralen 
I.illk ö pinf{ Tt'! . ,IIn ~~ 701 

Taldl. K. L. WURbeI'g'S Tudklioik 
LI:'(I\UI'D/c; 

Tel. .. 0 9:1 Li II Ill-J.!. 2.·) n. h . T {'), -10 B.; 

\1 II . t'd 1 V:lrd aJ.!:1 r kl. 9 - 1 n,:IO. 
J u ay"'''y,,, I l'r : \ I.ö rcl ,ga r k 1. ~ - 1 :!.:IO. 

Smärtrr i hehandli llg Minim i l:lxlH·. 
l\os t l1ads rri lI IHlcr .. Mw i ng. (-" ;I~. :CI) 

DET BETJlLJlR SIG 
:Itt ~öru sinu inkölI :. \' ~ pcccri c r. 

kOl1scr\'cr och dclikalcSSCI' hus 

C. V. LJungqvist 
Tel. 28 5:1 5 1 Djurg:\ nlsg. 5 1 Tel. 28 :.:\ 

1 .. I n k i.i l' i n J{ ( .. Ui !tl) 

1-8 ...... 'lIIIINYerlsIII 
KungHgotun (; Tel. 2665 LiukUI.ill", 

Itcscr\'clclslngrcl Tel. 35 ;,3 
Hilr{'pu n tions \'crk s l :Id . B:irguin~shil 
dygnct om . Auktoriscrud vcrkstad (6,.: 

(,em'ral Moton Nord iska A.- B. 
nelco~Hemy . (oI26,3!t) 

RADIOVERKSTADEN 
«(lIne h . G. IlcH1H'r .) 

Storgatall 1M l.inköpiuJ,; Tel. 41 13 
Jlepr , av radio oc" e1rklri.k tlpp. Tillller!'(1T 

ndl. fJch butlcrimvtlugart. Lmlcllli"!I 
al) ballt.r ier m. m . ( .. :n . 3) 

CRISS-CROSS·METODEN 
:i r dd hcl~, I I · I .. (,rull ll'.I., rn llnsl r)WI h l ll i ll ~ 11:"1 

\ II lk : l1I i S t" 'in~ I ' II 'I' olllrn. le. Erk r .1 .' 111'1 01 
11It' I. ~ 1 u l l'i1rl'$ a ili n rl)!'te \·i.1 

VULCANO 
Ll n l..Hp ln._ mode,.n • • te 2ummlverks la d 

s ,':I I l ikk sl!in <i iJ.t1 i III;.tc r . Arlit'l. ,t .. knd i " ·· IWII 
. i ll ly~lI'~ 11\' \ lI r uc h l'l! . smu ul f,i r 

sill:l n 'p lInl li()lwr IIIIS 

V U LeA. N 0 (1;'; :H) 
NygatOln 48 UnkHplna. T el. 24 CO, 3!) 9 0 

UryulllIlH' rill[J ",{örn . 

Iris Bloms Bageri 

R Jo" 1\ 0 M .II E N D_I'_: 1_(_.4_.\_' _ ':;;f,::..·, ;;.::1\ ) 

CARL LINDGRENS 
Bagerl. (l ch bröd.trår 

(f . tl . F rultW I1 S fili n!. ) 

Il l!: /\ 0 .11.1/ 1:: S IJI!:ItA S 

C. A, H 0 s f: N S 
("' 18 3.,"1) 

Begravningsbyrå 
InneJIQ vort: : r, . STILI .. S TIlOll 

J\gntnn 55 J~inköl.ing Tel 2.7 

EVERT LINDGRENS 
= Chllrkulcriotr'dr = (414 XI, 

l 'IlI.1/A I·AIlOJl. 1tf:f:J.I. DDIA S/)/./S( ; 

T ,·I. 1 5 ~1 Förcnin J.tsg::lt nn T,", 1" ~ I 

SiirI dd flu'd l1Iommur {rdll 

Tr'ädgår'ds-För'cningcns 
BLOMSTEIIHANUEL 

F. L U N 0 S T R Ö M S Järnhandels-Aktiebolag BI-ck-, ~'l'~~c~~:- :'s:t~nc:4:~~ 
BaDEN I ga l :o n 4:J Td. 1 !l7 l.i nk" l' ing 

l.i nköpil1g (43113:1) Tel. K 0:1 

Telcgrumodrcss : LUNllSTIlÖMS. Rlkstddo nc.· r : l\ o l1lol'et 9 Affiircll -l OI t :tmr " ä l och olUsorf,l:sf ullt \'mJ tili yrkcl 
Jlm, ... r. _ktnor.lIy .. n.d.ut.rI.t, o'Jor. hÖ' I!/". pr.,.alj<r /Ji//;yl : (;I :os. l'o ,-s lin . 1(,,1'" 
...... km DCtt dy .... tt 1 ,.rtl oell IIItnul (ij;I .tl) I' :o r ". AlumlniulII" och Ulcckkarl 111 . m. 

~------------- ._----~~--------------------~ 

Um •• - Bo4ft! - ~lnJillplng 

B L 0 M M 0 R "ed.lg Nyberg K. G. MD~ilS (79i :Cl) 

HOFFSTENS BLOMSTERHANDEL 
UM EA. 

Rihs / 77. Rih. / 77. 

Pii lsknppor, Kappor, Kliinningar 
Hallar, Piils\'aror 

ilO DEN (00!1r.t1) 

1IIeck- & PIiIsIIIeri. IM_ TIIlI. 634 
Vlför :dla shlgs Plä ts l:lJ,tcriarbctc lI umso rJ.!s

ru llt oc:h rHckmäss igt. Ucgär ofTc rt. 

G U S T I W A L TE R S BODEIIS F1SK· 8el mTAFFAR 
G 1/ nna vå"·,,, 

annonsöre'l'! 
SJUKvARoSAFFÄR 

Kunasoltan 56 - Tel. 1349 " UMU 
lagrr aili, 50m Iillll6r ,." IJt'f l lortt rad 

• j llkvnrdTt affår. (232/33) 

Boden 

(S7l ;~I) S K r l' r S 
Spt'rrrirr, n ,likalrsstr. f'(I,,~rfllr r. Syd{r"klrr 

Dr ottIlifIfI" . !J T tol { 5 O~ 
"'" . :,58 

A. 8 , 250 
Or llcr 1" 1,· le •• CX I' . o lll sorJ:~ ru ll l o . IIt:Jn ,:l ' 1I11" . 

G. Sundbergs 
MÖBELAFF AI\.. Boden 

(Iii l :r.!) 
Tel. :181. Bckommend era s. Uus lad :'!J 1. 

ANNA SVNNEIIQIIENS 
•• gRAV"I .. gBBV". 

F.brU"elat. 9 BODE N Tel.ton 180 
\ ' i tl d t\th :r:11I k ! 11I ~ i II1 ('(J ( lI II t r.1rt rIIl'TlI I .' 

\'11n ll:l E, II' .. t ili n ... <i . Slr,rsllI .. u rh ·rinp: :1 \ ' Kislor 
{Idi lI\'c pll i ll l;lt r I lll h. Jlri slll~I' n . I::rkii n t bUIi · 
)(l.,tt- prl'tt' r T ,' l erullfln l t' r (· '\: I ,, ·cl il' n l s 11111-
!wr gsrulll fl nl jt:, ,'1I.1c. (XI313:0 

Militärmagasinet, Baden 
Civil - & milltlirckipcriu,:t:sartilda r 

HckommcndCl~I' 
Tel. 1 47. (16 :el) 

Lule å Bryggeri 
&: 

Bodens Ångbryggeri 
Rekollllllclldera 8;lIa lillvcrkll;ngar (IV 

Mineralvatten och 
(675{33) Läskedrycker 

ru rsfi ljcr i JUlrti och mi n ut tlHIJf.I..'l) 

Få rsk F isk. \lilt . Hcu "l tekar . l\ o nsf:r\·{· ... 
Hot · ol.'h GrO llsa ker. Sy drrukh.' I· . 

Tt" G .'10. Ii 60. - Te/eyramatlr . ~ Fi$klli fl • . 

Vid beholJ alJ Idäder 
11 EI( O )DI ~; ); D EliA S 

Mattson en N&.slund 
l : irJ i/- ... {:. 1· "i{ o r", • . "I .. rfirlfl t' r i 

!etUIII lIerrkuII{r klioll 

Tel. HH UODEN (XI ... :c" 

Västra Sveriges Kommissionsaff, 
(Algot ,Jakobson) 

ilonEN 

OSTI Slörslo sorlcring 
Liigslll Jlriscr i 

Strömbergs Ostaffäl~ 
TorR'gat. 1. Tel. :1"'27. J.inki.;J,ing.KU:u :CH 

UNKÖPINGS RORLEDNINGSAFFAR 
KIO.t ........ 24 (!I:J2 :CI) 

l ' Hö ,' n )':1I1 15::::gn i l1 ;.!:u · odl n 'parntio llcr lH' 

\'iirmc-. Vnltcn. n c.h A"lc'IIJ)s lcllninf,tul' 
s umt Slluitiiru InsluUulionCJ·. 

Riks lelcron 79 1 ELE FO);EII : 
H' ont lll'd 14 :1:, (j . Si l\'l-IIS hos t:ld 2 i!lll 

II E K O .lI.lI E N /J I~ lt A S . (!Iffl< :\:1) ::!1 !I -I E . AlIllcr~snll s h tlst . 3 1 111 

LlnlllJplnll 

:\1 j ö I k, G di ei ei e, 
SIllÖ" & Ost 

Mjölkcentralen 
I.illk ö pinf{ Tt'! . ,IIn ~~ 701 

Taldl. K. L. WURbeI'g'S Tudklioik 
LI:'(I\UI'D/c; 

Tel. .. 0 9:1 Li II Ill-J.!. 2.·) n. h . T {'), -10 B.; 

\1 II . t'd 1 V:lrd aJ.!:1 r kl. 9 - 1 n,:IO. 
J u ay"'''y,,, I l'r : \ I.ö rcl ,ga r k 1. ~ - 1 :!.:IO. 

Smärtrr i hehandli llg Minim i l:lxlH·. 
l\os t l1ads rri lI IHlcr .. Mw i ng. (-" ;I~. :CI) 

DET BETJlLJlR SIG 
:Itt ~öru sinu inkölI :. \' ~ pcccri c r. 

kOl1scr\'cr och dclikalcSSCI' hus 

C. V. LJungqvist 
Tel. 28 5:1 5 1 Djurg:\ nlsg. 5 1 Tel. 28 :.:\ 

1 .. I n k i.i l' i n J{ ( .. Ui !tl) 

1-8 ...... 'lIIIINYerlsIII 
KungHgotun (; Tel. 2665 LiukUI.ill", 

Itcscr\'clclslngrcl Tel. 35 ;,3 
Hilr{'pu n tions \'crk s l :Id . B:irguin~shil 
dygnct om . Auktoriscrud vcrkstad (6,.: 

(,em'ral Moton Nord iska A.- B. 
nelco~Hemy . (oI26,3!t) 

RADIOVERKSTADEN 
«(lIne h . G. IlcH1H'r .) 

Storgatall 1M l.inköpiuJ,; Tel. 41 13 
Jlepr , av radio oc" e1rklri.k tlpp. Tillller!'(1T 

ndl. fJch butlcrimvtlugart. Lmlcllli"!I 
al) ballt.r ier m. m . ( .. :n . 3) 

CRISS-CROSS·METODEN 
:i r dd hcl~, I I · I .. (,rull ll'.I., rn llnsl r)WI h l ll i ll ~ 11:"1 

\ II lk : l1I i S t" 'in~ I ' II 'I' olllrn. le. Erk r .1 .' 111'1 01 
11It' I. ~ 1 u l l'i1rl'$ a ili n rl)!'te \·i.1 

VULCANO 
Ll n l..Hp ln._ mode,.n • • te 2ummlverks la d 

s ,':I I l ikk sl!in <i iJ.t1 i III;.tc r . Arlit'l. ,t .. knd i " ·· IWII 
. i ll ly~lI'~ 11\' \ lI r uc h l'l! . smu ul f,i r 

sill:l n 'p lInl li()lwr IIIIS 

V U LeA. N 0 (1;'; :H) 
NygatOln 48 UnkHplna. T el. 24 CO, 3!) 9 0 

UryulllIlH' rill[J ",{örn . 

Iris Bloms Bageri 

R Jo" 1\ 0 M .II E N D_I'_: 1_(_.4_.\_' _ ':;;f,::..·, ;;.::1\ ) 

CARL LINDGRENS 
Bagerl. (l ch bröd.trår 

(f . tl . F rultW I1 S fili n!. ) 

Il l!: /\ 0 .11.1/ 1:: S IJI!:ItA S 

C. A, H 0 s f: N S 
("' 18 3.,"1) 

Begravningsbyrå 
InneJIQ vort: : r, . STILI .. S TIlOll 

J\gntnn 55 J~inköl.ing Tel 2.7 

EVERT LINDGRENS 
= Chllrkulcriotr'dr = (414 XI, 

l 'IlI.1/A I·AIlOJl. 1tf:f:J.I. DDIA S/)/./S( ; 

T ,·I. 1 5 ~1 Förcnin J.tsg::lt nn T,", 1" ~ I 

SiirI dd flu'd l1Iommur {rdll 

Tr'ädgår'ds-För'cningcns 
BLOMSTEIIHANUEL 

F. L U N 0 S T R Ö M S Järnhandels-Aktiebolag BI-ck-, ~'l'~~c~~:- :'s:t~nc:4:~~ 
BaDEN I ga l :o n 4:J Td. 1 !l7 l.i nk" l' ing 

l.i nköpil1g (43113:1) Tel. K 0:1 

Telcgrumodrcss : LUNllSTIlÖMS. Rlkstddo nc.· r : l\ o l1lol'et 9 Affiircll -l OI t :tmr " ä l och olUsorf,l:sf ullt \'mJ tili yrkcl 
Jlm, ... r. _ktnor.lIy .. n.d.ut.rI.t, o'Jor. hÖ' I!/". pr.,.alj<r /Ji//;yl : (;I :os. l'o ,-s lin . 1(,,1'" 
...... km DCtt dy .... tt 1 ,.rtl oell IIItnul (ij;I .tl) I' :o r ". AlumlniulII" och Ulcckkarl 111 . m. 

~------------- ._----~~--------------------~ 



• 

NILS BERGVALLS 
Tryckeri- & Pappersllft'"år 

Slorgal.n 58 I.inköpi ng Tel. 3 10 

f/ E K 0 .'1 '" Ii .\' /) E n A S (G7Jl1' ) 

Jllfalmsllltt 

ARVID SANDBERGS 
Cl.U-/D. MUU& ... k .. &dd ... l 

Mnlm<liill oeh 1. 4, Llukoplng 
Tel. Malmslii.tt 2i 

F6rllklussigl arl)(~/t! (,,5.&/3.') 11"1110110 pri6er ! 

c. O. CARLSSONS EFTH. 
Speceri- & Korlvaruaft'"år 

llensln och oljor 

Tel. Malmslått 6 (iOf!U) Uek ollllll r tlderas 

, . 1 11 B E /1 0 , . A , . (71 /341 

IUd- och Snörstövlar m. m. 
KOM 1/1),(; 

F. Kj h I m a ns 8altlllningl.komalllri 
Malm.lill 1'.1. 30 ."ft ...... 11 I Uak ..... II. ... •• ..J_IIo •• 

Eriksons Bageri 
MAI.MSI. ÄTT 
Tel. Linköping 645 

IlEKO.\lMENDERAS 172'3<, 

BllsjlJ 

u.· & a,IIob ottIr 

'1'.'1. 187 

:"orruSI°rR·lon30 

(17 . /!I.~) 

B7gglD&stare 

Oscar Carlsson 
T.I. 551 Tel. 557 

Ut/Or alla Blag au byggnadBa,beten 
Bamt reparationer. KOBtnad8~ 

/Ore/og pd bega,an. (00 ' /33) 

ll.1111I1 '1Iklllstrlllmrkll.~ 
Ulför alla slags gum mireparaUoner nmt allt 
"ad 1111 yrke1 hör. Good-V •• r aulogu mml 
Mres I lager. Å\fen skoreparatloner uUöres. 

IlIumana prlser. n •• 1I behandllug. Sen·le. 
. dygncl om. - Toldon 577. - E K S J Ö. 

Poslglrokonlo n:r 80352. (<6Jl1<I 

ElcklrolnstaU.IOr (680133) 

GEORG LUNDAHL 
Teleron 542 E K S J () - Toloron 542 
Av Ek".lö .tads elektrlcilc\.verk godkånd en
trepreni')r med rul1stlndiga räutgheter cnr 
s: \'ål belysoiugs- som motorinslaUatione.r. 
Rcpr. 10r Allm. S'·. Elcktrisko Aktiebolagel. 

K. P. K"" L • 0 N 
E K SJ 0 (72-'133) 

Ilopp.r-••• eolll- • p.6.a •••• rl 
T e l.:l05 - R e komm e ntl e ra . - Tt:!. 305 
Lok"1 I __ mla Skarlrubrlk~n . milt emol 1. d . 

Uuden ~1 6bdrDbrik . 
n (iJ r olit f1(ld liII ttktl harrr: TalllAcltnlngnr. Ta k-

~)~~~~li'~kle~~;~lt r:!rt~~n~~f,~R~~':-r~~~e~ :i.I\?r,J:: 
lI'nn .. r KOllllu rknrl. Vlll Jdort .rbele. nllll~. 

Ilriser. Ko,'nad.(iJr./og pII beglJ.r a.n . 

OSCAR WAERN 
Suli e l m u k erI 0 c b J. U ei C l ' U ft' ii r 

EKSJO 

_ Ridatnattni ... - 8ullk oeh Verk!!i ll'dl'r : Tel. 513 
Tllh'uknl nK p,. n ll" ! htJ(s SlId,·hn.kcrinrbele n . 
I.p j.tt'r IIV li n r-, Hill., oc ll Slnllurtlklnr. (00'.l/3.'l) 

Abergs Elektriska Byrå 
TeleEon 781 - E K S JO - TelJon 78t 
l ' lrOr : S y brogahml . 
Elektri.ka la.taUationer f"år kraEt och bely .. 
aln., Rep&l'lltiolM'r. 
Trun5rormatorul.rtl lI lnlnaor. 1:IO".pllnnlngs· 
un l n"~nIIlRU r 1. u, 1ft . 11,000 \'0 11 . (003/33) 

Eksjiorlns Mejerilirnin 
Tel. 46 (IIOGJlI!I) 

E KSJ Ö 

T.1. 46 

MJillk, GrHdd. '" Smur 
REKOIIIIlIENDt;RAS 

Hj. 
Tel. 317 

Wahlberg 
E K S J 0 Tel. 3 17 

rdl.orlerad lIerrekiperillg.alTdr 
Lnger ... " Herrko!ltymcr, Uarnklåtler, TrikA· 

och korl""ror. Clgarrer, Cigarretter, 
li iipp.r. r.rMplycr m. m. (l75{S:\) 

MW. F ...... H .... n 
(Paul Fran"n~ EKSJÖ. 

R.komm.nd .... r Iltt rlkha.tlga laKor av 

... v." tili ~r •• cltelllII.r.r. 
Teldon • O~ . 

G. Bildstens (4 . rJ,, ) 

T,I. 18 Papptnhand,1 EKSJO Tel. 18 
1\6pr~ fl'.rd"elaktiga!lt o.ch tili lågsta priser 
Skri,,- &: skolmaterlalier KootonarUklur 
Le ktutker Toh.k .. v8ror ReRe"ek ter 

Nya T r i k å- 0 c h 
'Ba r nbekiädnadsaffären 

Sorlerlng I (611 ' /331 

He,,-, Dam-och Barnt,ihd. Barnhlader. 

Tcleron 726. E K SJ O. N. Slorg. 16 . 

ROSENLÖFS 
AT~LI~. /D. .. OTOA .... AR 

T.1. 585 Norlull EI{SJI) 
PorträUrotognferlng. Am.ti}rarbt.'ten . 

Framkallning. I\opic.ring. 
I>J.. tor & Film. (f.ICfS3) HiIlilla priser. 

_.~-. ._._.r _ .... 
..... tr' ..... r.r. 

F redrllll Lin.bl.dl 
Tel. 1111 ..... Tel. 1111 
•• 1... (IM,.,S." 

55 

111l1C/1J 

Säg del med blol1ll1lor! 

Blomsterhandeln I R I S 
ToI. 355 - VlI.XJO - Tel. 355 

Mcdlem ov F . Il. F. (l1!O/33) 

rctra .makfulla och I}dlbundna begravning.
kran. ar rekonrnrendera. 

Klstdekoratloner tili ollka prl5cr. 
OaKIlReu [ri.ka Blommor [tAn CRna odUnaur. 

Svensson & Dahl, 
Bllck- och Plltslaglrl. 
Stora.tln 38. v1XJO. 

Utmr om!lorgsfullt och t ili liigsta Ilr lscr 
oili vod tili y rke! Mrer. 

Tel. 1609. (18' /33) 

JOHN MAUR 
....... rlnlAf!lr ach Tepebenlmrhud 

StorKatan 22 . Vhjö. 
I..go. av : lllfibler, IIlöbellYller, lIIoUor 

&: Gnrdlner m. m. 
Tel. 414 . (75/3~) T.1. 414 

Edert hebv ev 
Fcirger. Fernisso r. Kemikalier, 
Tapctcr, toalcUarLiklar m. m. köper :-':i bilst 
oeh billlgu.t I (179/:13) 

Striddes KemikalieaWiI· 
Storgatan 9, VÅXJö. Tc1efon 4. 

Gynna Edrr Sjtilv 
genom :I tt g,jrn inkOp~ll a\' r OTSlin . GJ:I~ . 

Tenl1, Bordsilvcr. Sil\'crfat. Emu lj . 
samt (o r ö\'riHt alla Etlra H usgcrtidsarlikla r 
oelt prescnt5:tkcr hos 05S odt ~lt~lm l'j hel · 
ler att IAta Edra "ånnl' r fA "da. utt : I \'('n 

d c h andla mrdclaktigl i (4f.213.'\) 
O~wr Frcdriks.'4onH 80sjUlningsuffiir 

S"nrlgdrd.g"t,," 19 \ ·..{XIO Tel. /6 6:1 

Ett verkligt gatt hembakaf bröd 
k öper Ni i 

Bitje GaSlalssols Bageri & KOIdiIori 
I\loslergal.D 12 - Tt'! . 6 . :1 - \' A X .I () 

Slor .ortrrin[l_ (93.'1 (,'1) ..I lltitl fdr5k" I)ClT(lT . 

A.-B. Engelbrektsons Eftr. 
Köl/-, Fläsk- & Cllo rkulerialTcir 

T.I . 1 85 HEllOMMENDEHAS Tel. 1 8;; 
(7913') 

FänI ..... i Uml,! (m" 
Spara ro,elbu ndet! 
Spara tili ulblldnlnglkuroerl 
Spara tili bo,liunln,1 
Spara 1111 e,et hem I 
Spa.a rör att aäke . atilla Eder llderdom ! 
II, .,.rMH_ ,lahtll,."11e ..... I.alttal_ ..... 

Kronobergl Llnl Sparblnk - VIIJII 

•• KILSTUN"BOD." 
PurU· o"h !\tfnutmnOljnlng .\' : 

Uu~kv.rn. Jukl- och ~1t)1I8tigt! \ ilr. UiI· /Xh Cykd-

,umUli 'u~[.,~~~j':~~~,~e,:: .. r~'~,~~~b.~;~~~:,t!U Sk.P' 
JArn· A Uyggull cbmululol , 

\'ilbortt'-rot lågrr . (GYl/33) 1.110"0 I,r isrr . 

Tel. 28. !W. Aug"at Johan.on. '1111· 

(J. LÖFqUISTS 
(J)aarkuteriaHär (lK" Il") 

Uullk<r : 
Slorg.lan 33 . . . Tel.ron 296 
S. Jirnvlg.galon 7 . . . . 98 1 
KrollobergsgotDn 20. . _ . 1354 
VÄXJÖ REKOMMENDERAS. 

• 

NILS BERGVALLS 
Tryckeri- & Pappersllft'"år 

Slorgal.n 58 I.inköpi ng Tel. 3 10 

f/ E K 0 .'1 '" Ii .\' /) E n A S (G7Jl1' ) 

Jllfalmsllltt 

ARVID SANDBERGS 
Cl.U-/D. MUU& ... k .. &dd ... l 

Mnlm<liill oeh 1. 4, Llukoplng 
Tel. Malmslii.tt 2i 

F6rllklussigl arl)(~/t! (,,5.&/3.') 11"1110110 pri6er ! 

c. O. CARLSSONS EFTH. 
Speceri- & Korlvaruaft'"år 

llensln och oljor 

Tel. Malmslått 6 (iOf!U) Uek ollllll r tlderas 

, . 1 11 B E /1 0 , . A , . (71 /341 

IUd- och Snörstövlar m. m. 
KOM 1/1),(; 

F. Kj h I m a ns 8altlllningl.komalllri 
Malm.lill 1'.1. 30 ."ft ...... 11 I Uak ..... II. ... •• ..J_IIo •• 

Eriksons Bageri 
MAI.MSI. ÄTT 
Tel. Linköping 645 

IlEKO.\lMENDERAS 172'3<, 

BllsjlJ 

u.· & a,IIob ottIr 

'1'.'1. 187 

:"orruSI°rR·lon30 

(17 . /!I.~) 

B7gglD&stare 

Oscar Carlsson 
T.I. 551 Tel. 557 

Ut/Or alla Blag au byggnadBa,beten 
Bamt reparationer. KOBtnad8~ 

/Ore/og pd bega,an. (00 ' /33) 

ll.1111I1 '1Iklllstrlllmrkll.~ 
Ulför alla slags gum mireparaUoner nmt allt 
"ad 1111 yrke1 hör. Good-V •• r aulogu mml 
Mres I lager. Å\fen skoreparatloner uUöres. 

IlIumana prlser. n •• 1I behandllug. Sen·le. 
. dygncl om. - Toldon 577. - E K S J Ö. 

Poslglrokonlo n:r 80352. (<6Jl1<I 

ElcklrolnstaU.IOr (680133) 

GEORG LUNDAHL 
Teleron 542 E K S J () - Toloron 542 
Av Ek".lö .tads elektrlcilc\.verk godkånd en
trepreni')r med rul1stlndiga räutgheter cnr 
s: \'ål belysoiugs- som motorinslaUatione.r. 
Rcpr. 10r Allm. S'·. Elcktrisko Aktiebolagel. 

K. P. K"" L • 0 N 
E K SJ 0 (72-'133) 

Ilopp.r-••• eolll- • p.6.a •••• rl 
T e l.:l05 - R e komm e ntl e ra . - Tt:!. 305 
Lok"1 I __ mla Skarlrubrlk~n . milt emol 1. d . 

Uuden ~1 6bdrDbrik . 
n (iJ r olit f1(ld liII ttktl harrr: TalllAcltnlngnr. Ta k-

~)~~~~li'~kle~~;~lt r:!rt~~n~~f,~R~~':-r~~~e~ :i.I\?r,J:: 
lI'nn .. r KOllllu rknrl. Vlll Jdort .rbele. nllll~. 

Ilriser. Ko,'nad.(iJr./og pII beglJ.r a.n . 

OSCAR WAERN 
Suli e l m u k erI 0 c b J. U ei C l ' U ft' ii r 

EKSJO 

_ Ridatnattni ... - 8ullk oeh Verk!!i ll'dl'r : Tel. 513 
Tllh'uknl nK p,. n ll" ! htJ(s SlId,·hn.kcrinrbele n . 
I.p j.tt'r IIV li n r-, Hill., oc ll Slnllurtlklnr. (00'.l/3.'l) 

Abergs Elektriska Byrå 
TeleEon 781 - E K S JO - TelJon 78t 
l ' lrOr : S y brogahml . 
Elektri.ka la.taUationer f"år kraEt och bely .. 
aln., Rep&l'lltiolM'r. 
Trun5rormatorul.rtl lI lnlnaor. 1:IO".pllnnlngs· 
un l n"~nIIlRU r 1. u, 1ft . 11,000 \'0 11 . (003/33) 

Eksjiorlns Mejerilirnin 
Tel. 46 (IIOGJlI!I) 

E KSJ Ö 

T.1. 46 

MJillk, GrHdd. '" Smur 
REKOIIIIlIENDt;RAS 

Hj. 
Tel. 317 

Wahlberg 
E K S J 0 Tel. 3 17 

rdl.orlerad lIerrekiperillg.alTdr 
Lnger ... " Herrko!ltymcr, Uarnklåtler, TrikA· 

och korl""ror. Clgarrer, Cigarretter, 
li iipp.r. r.rMplycr m. m. (l75{S:\) 

MW. F ...... H .... n 
(Paul Fran"n~ EKSJÖ. 

R.komm.nd .... r Iltt rlkha.tlga laKor av 

... v." tili ~r •• cltelllII.r.r. 
Teldon • O~ . 

G. Bildstens (4 . rJ,, ) 

T,I. 18 Papptnhand,1 EKSJO Tel. 18 
1\6pr~ fl'.rd"elaktiga!lt o.ch tili lågsta priser 
Skri,,- &: skolmaterlalier KootonarUklur 
Le ktutker Toh.k .. v8ror ReRe"ek ter 

Nya T r i k å- 0 c h 
'Ba r nbekiädnadsaffären 

Sorlerlng I (611 ' /331 

He,,-, Dam-och Barnt,ihd. Barnhlader. 

Tcleron 726. E K SJ O. N. Slorg. 16 . 

ROSENLÖFS 
AT~LI~. /D. .. OTOA .... AR 

T.1. 585 Norlull EI{SJI) 
PorträUrotognferlng. Am.ti}rarbt.'ten . 

Framkallning. I\opic.ring. 
I>J.. tor & Film. (f.ICfS3) HiIlilla priser. 

_.~-. ._._.r _ .... 
..... tr' ..... r.r. 

F redrllll Lin.bl.dl 
Tel. 1111 ..... Tel. 1111 
•• 1... (IM,.,S." 
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111l1C/1J 

Säg del med blol1ll1lor! 

Blomsterhandeln I R I S 
ToI. 355 - VlI.XJO - Tel. 355 

Mcdlem ov F . Il. F. (l1!O/33) 

rctra .makfulla och I}dlbundna begravning.
kran. ar rekonrnrendera. 

Klstdekoratloner tili ollka prl5cr. 
OaKIlReu [ri.ka Blommor [tAn CRna odUnaur. 

Svensson & Dahl, 
Bllck- och Plltslaglrl. 
Stora.tln 38. v1XJO. 

Utmr om!lorgsfullt och t ili liigsta Ilr lscr 
oili vod tili y rke! Mrer. 

Tel. 1609. (18' /33) 

JOHN MAUR 
....... rlnlAf!lr ach Tepebenlmrhud 

StorKatan 22 . Vhjö. 
I..go. av : lllfibler, IIlöbellYller, lIIoUor 

&: Gnrdlner m. m. 
Tel. 414 . (75/3~) T.1. 414 

Edert hebv ev 
Fcirger. Fernisso r. Kemikalier, 
Tapctcr, toalcUarLiklar m. m. köper :-':i bilst 
oeh billlgu.t I (179/:13) 

Striddes KemikalieaWiI· 
Storgatan 9, VÅXJö. Tc1efon 4. 

Gynna Edrr Sjtilv 
genom :I tt g,jrn inkOp~ll a\' r OTSlin . GJ:I~ . 

Tenl1, Bordsilvcr. Sil\'crfat. Emu lj . 
samt (o r ö\'riHt alla Etlra H usgcrtidsarlikla r 
oelt prescnt5:tkcr hos 05S odt ~lt~lm l'j hel · 
ler att IAta Edra "ånnl' r fA "da. utt : I \'('n 

d c h andla mrdclaktigl i (4f.213.'\) 
O~wr Frcdriks.'4onH 80sjUlningsuffiir 

S"nrlgdrd.g"t,," 19 \ ·..{XIO Tel. /6 6:1 

Ett verkligt gatt hembakaf bröd 
k öper Ni i 

Bitje GaSlalssols Bageri & KOIdiIori 
I\loslergal.D 12 - Tt'! . 6 . :1 - \' A X .I () 

Slor .ortrrin[l_ (93.'1 (,'1) ..I lltitl fdr5k" I)ClT(lT . 

A.-B. Engelbrektsons Eftr. 
Köl/-, Fläsk- & Cllo rkulerialTcir 

T.I . 1 85 HEllOMMENDEHAS Tel. 1 8;; 
(7913') 

FänI ..... i Uml,! (m" 
Spara ro,elbu ndet! 
Spara tili ulblldnlnglkuroerl 
Spara tili bo,liunln,1 
Spara 1111 e,et hem I 
Spa.a rör att aäke . atilla Eder llderdom ! 
II, .,.rMH_ ,lahtll,."11e ..... I.alttal_ ..... 

Kronobergl Llnl Sparblnk - VIIJII 

•• KILSTUN"BOD." 
PurU· o"h !\tfnutmnOljnlng .\' : 

Uu~kv.rn. Jukl- och ~1t)1I8tigt! \ ilr. UiI· /Xh Cykd-

,umUli 'u~[.,~~~j':~~~,~e,:: .. r~'~,~~~b.~;~~~:,t!U Sk.P' 
JArn· A Uyggull cbmululol , 

\'ilbortt'-rot lågrr . (GYl/33) 1.110"0 I,r isrr . 

Tel. 28. !W. Aug"at Johan.on. '1111· 

(J. LÖFqUISTS 
(J)aarkuteriaHär (lK" Il") 

Uullk<r : 
Slorg.lan 33 . . . Tel.ron 296 
S. Jirnvlg.galon 7 . . . . 98 1 
KrollobergsgotDn 20. . _ . 1354 
VÄXJÖ REKOMMENDERAS. 
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Edv, Karlssons Eftr. 
Specerlaffär 

S to rglltan 59 (1R:t;3.'1) Tel. G4:.! 

1/ E K 0 MM E 1\ DER A S ! 

"'IuI .......... lIt, •• II. aW" 
KNlllolw r ffsgnlnn 1·1 T, ,1. !H·I Vn,jii . 

LUf.!,·r 11\' ('I I' klrbk IIrlllUlur , lllulcl iul . IIIIII I IlII', 111\'
torl ' r, .,l lml1l1r, rudio • kok o ne h \ 'nrIlW n ppll r:II t' 1 
111. m . Ulrnr ul lu s ln 5;S f':h-k lrllkn krun •. lwIYS"IIII1t;!i-, 
Il!ld'u lI -, r i l.to(l,-d nl 1I"$- o c h A.5k led ur". nln'::'Jt Il i 1I J,t1l r . 

Blldfoul'purulrr rt! l)url' ru ~. Hitl4 :t t ) 

Tavlor inpaDlaS 
v ii i u(' h Id lll Jt l 

Tavlor i oljn oeh tryck 
U\"laln rU,lIlar. S lw g cJ g hl . 111 . 111 . 
AIli 1111 InRs l:. möjllJ( tI Il ri", 

And. Hud. Vernerhol'g 
Sk o lRulull t I J ., II k l\ P 111 fC "1',' 1('(0 11 191(4 

Flli:. l : SmecljeWthlll 18 Te.ldon ;t)KI 

Gör Edr a illköp av 

Mjölk O. Mejeriprodukter 
i lIå);on u,' \"4 ru butikcl'. U\ngli,Js push-url 

scrad mjölk veli prilll ~t IIlcjcriSl1lt"' r . 

JÖNKÖPINOS MEJERlfÖRENINO 

E. G. L I T Z E L L S 
Curkuteri-, Konurv- oe. Oelikatuulflr 

Tel. 9ii .t M2:, 2 1\ :HI:I J ~ ;Il;)n:? Tel. 97 i &:. 825 

.J Ö~KÖI' I ~t; II;gx s:. ) 
- Kylrllw- - /;'!J.rl1", -

(;uda vorO T /(er l bc hlllHlling 

VID BEHOV AV 
r:tnk tiili" ndt \"111. , :.11 :.i ll. kn n _ 
s~n·I ·I'". r nkt A1. rl\k l IIlX. bOc kl in..: 
!'II. 111 . \'n111 1 Eder 1I1l"t.1 ((h'lru"Olle 1111 

5CHE.DE.LL CD. C,O 
l' • S Ii· & \' 1 1. T A F l' ,\ II 
SIt1rslu ,,:i IIJu ts .... l . 

J ('J X 1\ 0 l' I S ( i (:10113.1) 'J'f' 1. 1 11(, 1771. 1~:!1 

A 1. L T Jo' 0 1/ 

Sporl .. C~k.1 
köpcr ~I fönlclnk tigus t hos 

Jöoköpings Idrottsmagasin 
Tt,lt'(on 17 7!i (6MR~) .feH,'I\(lPIS(i 

T ,·I. ~3 :.~ . llurnnrJ"';gatull 16. 
~l ult: l~n i l1g~t i d : \":u',II';'::II' !1 
I rlrchl~:lr !1 - 1. 

I ~a mt 1 , ~6 I :i . 
H'OIIr.l3J 

Henning Möllers 
K luSlcr",. tulI :l:J Jrmköl,illjl TI'I. 21 a 

Spt'ciu lil~: I.lrmrpl:ql_r o("h \'ftrm ~ hDllnr ftk 
Snll-kcrle.r, S\'~lslllnll , .lnrnko ll.lrukI IOlwr. f.ro \'· 

rJ:!:r~~'i'~r\~Y'b~W::~- °K~~I~I~;~l~:~~111,~m~~r.lå ,~~: 
bnUf'rlcr , (SO-l)I3:H 

".11.". ",/d.,'-lkU •• '., 
TRYCKERI ~ BOKBINDERI 

1'r lldydrd. ga/an 4/. Rlhld. 339. 
JONKOPING . 

UtfOr r6rstkl ... lst boIcblnderlarbeto ti li 
modorala prlser. (1G:I/lllI) 

"'bill - IlIdll"",. - B ..... 

Carl G. Andersson. 
F II 1 S F. II : .\ 1. 0 ~ G (1611'1-1) 

lIovrcitl,gräud 2. Tt! Ii'fulI !W 74 . 
fiaraulerar , 'urjc J) A ~J ne il II E n n E cU 

rörstklas'\igt utru,'nndc. 
Försilljni ng a" 'Ililktlnrl'l Julrprf /J(J(fller . 

A. 0 S T B E R G S E F T R. 
0, Stol'gutnn 9, J6nköpJng, ( Ir.a 33) 

Kaffefrukos'ar - Luncher 

Rrl.-o11l mrnrleras, Tel. 13 12, 1M 2i'i 

Huahilla.kolan Margar"ta 
.1 )XKO I'I~{i . :\1i1l.'UlOI rlu lhu ..... . flG2 ltlt 

1 :tel ll klu .. 11Iu"("ur. 

Slol' \'aeker rC.l§ I\'. nin!; fUr hcs t iil1l1ill~:II' . 

I.'ilrsflljn i 11 ~ ,I ) u t ik . 
H USllllHl'lc le\'cr l11otl;1j.!ns \' ~ rj C 111 =' II :1Ct. 

JOukOptn g Tel. 807. I j5G 

LINNE· & BOMULLSVAROR 
(202 :14) M A T TOR & G A R 0 1 N E R 

Grand HOI ... \ 
.0IlA. 

Stadcns moderna s lc. Illtim m:at s:11. (;"tI 
lIlal t ili hUUlunu priscr. ~I U5ik , All t rl' l' 

w'is tcrn:as tr,,\ nml. 

OI. OF A. 1I1I1.SSfJ.\' 

Ka/'In Råkansson I C:O 
rekommenderar si ll v,i lk ii nda 

HEPfBAGERI 
S\'cn Erikssonsga t:ln 16. T,.I. :l~ 02. 

BORAs (IX-'<,:C:) 

/(akelugnsuppsättningar 
sarnt rcpnrnliuller uUÖ,-as. Plalt S1ittnin~ :1 \' 

budI'lllll , kllksspi:mr och c.l i~krum m , 111 . 

c. F. 0 L S S 0 N 

Tl'1 . 24 fi7 N'orrhy-T\':' r g:1 -
HalJo-llltap Hotel Borås 

• Erkint god b ali/';. ,,,,,',11 BORÅS 

Habo UlIspinneri A.-B. HEI\. () ~I ~I E i\ DEn A S 
Tai. H._ S, 2' 

FlrdlJnlng I Jlllkllpln. : Imldj ... tan 2t 

- Bleclt- eli PI.tslallep' -
_ut P.t ....... 

Tel. :!M jM .UJllku pill~ Tel . 28 :,8 

, ' Irtu' :.11;] .s1 : 1j.( ~ rl:ll :lrhd l,:n , [1\'('11 :1\' l'u~Hri 
pl ii t. Spcc. : HO"h-'dlliIIR:lr fcl r nii l.l" !' neil 
!Cjlil\·dl-: I~. ktl11lillrtw 111 . 111 . illll :11 1 

Ilrålrhll 1111.· IÖ 111 •• I ... "nllll 
(F. d . Bor" Mojorl. ) 

F6~r borAsbornl meri bå~ta mejeripro
dukter. Tidseuliga mU:ikiner och hygicnis k 

beh.ndli ll ~ av nl1" "aror. 
HiilI k"ml ! t:!5 .!U ! Tf!/ . h (,7 

Otto Linds)(og, 
Bokblnderl 
LILLA BROOATAN 17 

Rt. :UI BOIUS Rt. .2 

.'.,lUIt '''relkl ... ,t" ... ...,.",/ 
IIo4ual. prl,,, 1 (613:1 ) 

I Res till 

lBORÅs!J 
/(,;i/-. Flrhk· &. CI/f/rkf//pri/loror. 

Os/, ,sllliir. KOII."·IIIU 111 . 111 . 

V örds~ 11l1 

H . PE~SSON :<.'!II :t:: 

l.ut I viiUu neh fiirU'u hos t :lGI:,:tl ) 

BOHAS KEl\IISKA 
T"iillnr ne h fiirJ,tar ko sly uwl'. ih· t ' ITIII • .' li:1 r. 

k:lpplll', kläcl ni nJ.::J.I' , J'JTf'$..'w;II!jllr !I\' lw 
s ty me.r oell klädllinJt:lr cmo lta~cs. ffarcli j.:1 
11ft 2 t iullual', 0111 s :i ölI s kas. Hi llg 1-1 !Hi . 
ll firnla s neh IIl'ms:ilHl"s. I.olta l i S UIIIIlI:1 

rn s t iJ:het, mell in t-::!l ng frun Steng:årtl !'i ' 
J..:':llnn 11 : 1' 1. 

Tundlökure 

Ragnar Tellvik 
llollaJtniuj.t 10- 2 oc.h 4- i. 

Lö rd:l gar 10- :1. 
Lilla Urognt all 2 ( lI)'n funki sbyg!-! lI a 

de ll ). Tel. ~05~ . 
Herrar Milit ii rer 10 % rnb:ttt pA ordi· 

lIarie pri sl·r. p7G :131 

Ministers Damskrädderi 
St. Drognt:1Il 9. Tel . J ·I:\7. 

Emotlugrr tncksamt (:17i :CI) 

Damknppnr, I)l'iiktL' r 1{1 5n nill !-t:lr, l\julur, 
0111 581'. Herroekar oeh Kostymer. God 
passfo rul ..:nra n tCI'8S. Arbch· t ~ltfÖ I' ('S 0 11)
snrgs fullt n\' l1l :mlig skrädtbn'. njplu
mCJ'ud sÖplIlu' rs ka . Lågn söml ö n('l'. 

A.·B. Georg Carlssons Eftr. 
Tel. 10"5. 10 99 IlOB , S 
":Ilgrusaffclr i UUl'per, I<epvn ror. Kon{rk

I yrrr, I\olollialvuror, TrJ.." i,ka or/iIo'lar. 
Syd{ruklu. I\u"" 'rver IU. m .• ;I';M :t t) 

P. Fl'itzens Måleriaft'äl' 
IlIJIIÅS. 

Östra St.orgal. 11fö. Tel. 19 16. '-"ieholms"at. 4. n e k 0 mille II der a s. 

ntOr skyllllll' lu iflRur. "P~(· . KI:l.ssk) IIn r, ljll~I,",· I . 
taI', m ullll (I\' h lIlunk ... Klust'lsIIIIIKur. 11r.~Sllhilll I 
te.x llling , m Aln illJ; 11\' :lIIl1ku ml\blrr. tU1II 5. "('11 
hYMRlluel.!III :'1 ln lll t,: . \ ' lI IRjorcJu urbc l clI tili 1II00Ie· ·. 
ru la prl .. "r, f~',!l :t t, 

56 
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~l ult: l~n i l1g~t i d : \":u',II';'::II' !1 
I rlrchl~:lr !1 - 1. 

I ~a mt 1 , ~6 I :i . 
H'OIIr.l3J 

Henning Möllers 
K luSlcr",. tulI :l:J Jrmköl,illjl TI'I. 21 a 

Spt'ciu lil~: I.lrmrpl:ql_r o("h \'ftrm ~ hDllnr ftk 
Snll-kcrle.r, S\'~lslllnll , .lnrnko ll.lrukI IOlwr. f.ro \'· 

rJ:!:r~~'i'~r\~Y'b~W::~- °K~~I~I~;~l~:~~111,~m~~r.lå ,~~: 
bnUf'rlcr , (SO-l)I3:H 

".11.". ",/d.,'-lkU •• '., 
TRYCKERI ~ BOKBINDERI 

1'r lldydrd. ga/an 4/. Rlhld. 339. 
JONKOPING . 

UtfOr r6rstkl ... lst boIcblnderlarbeto ti li 
modorala prlser. (1G:I/lllI) 

"'bill - IlIdll"",. - B ..... 

Carl G. Andersson. 
F II 1 S F. II : .\ 1. 0 ~ G (1611'1-1) 

lIovrcitl,gräud 2. Tt! Ii'fulI !W 74 . 
fiaraulerar , 'urjc J) A ~J ne il II E n n E cU 

rörstklas'\igt utru,'nndc. 
Försilljni ng a" 'Ililktlnrl'l Julrprf /J(J(fller . 

A. 0 S T B E R G S E F T R. 
0, Stol'gutnn 9, J6nköpJng, ( Ir.a 33) 
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Ka/'In Råkansson I C:O 
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/(akelugnsuppsättningar 
sarnt rcpnrnliuller uUÖ,-as. Plalt S1ittnin~ :1 \' 
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Tl'1 . 24 fi7 N'orrhy-T\':' r g:1 -
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_ut P.t ....... 

Tel. :!M jM .UJllku pill~ Tel . 28 :,8 

, ' Irtu' :.11;] .s1 : 1j.( ~ rl:ll :lrhd l,:n , [1\'('11 :1\' l'u~Hri 
pl ii t. Spcc. : HO"h-'dlliIIR:lr fcl r nii l.l" !' neil 
!Cjlil\·dl-: I~. ktl11lillrtw 111 . 111 . illll :11 1 

Ilrålrhll 1111.· IÖ 111 •• I ... "nllll 
(F. d . Bor" Mojorl. ) 

F6~r borAsbornl meri bå~ta mejeripro
dukter. Tidseuliga mU:ikiner och hygicnis k 

beh.ndli ll ~ av nl1" "aror. 
HiilI k"ml ! t:!5 .!U ! Tf!/ . h (,7 

Otto Linds)(og, 
Bokblnderl 
LILLA BROOATAN 17 

Rt. :UI BOIUS Rt. .2 

.'.,lUIt '''relkl ... ,t" ... ...,.",/ 
IIo4ual. prl,,, 1 (613:1 ) 

I Res till 

lBORÅs!J 
/(,;i/-. Flrhk· &. CI/f/rkf//pri/loror. 

Os/, ,sllliir. KOII."·IIIU 111 . 111 . 

V örds~ 11l1 

H . PE~SSON :<.'!II :t:: 

l.ut I viiUu neh fiirU'u hos t :lGI:,:tl ) 

BOHAS KEl\IISKA 
T"iillnr ne h fiirJ,tar ko sly uwl'. ih· t ' ITIII • .' li:1 r. 

k:lpplll', kläcl ni nJ.::J.I' , J'JTf'$..'w;II!jllr !I\' lw 
s ty me.r oell klädllinJt:lr cmo lta~cs. ffarcli j.:1 
11ft 2 t iullual', 0111 s :i ölI s kas. Hi llg 1-1 !Hi . 
ll firnla s neh IIl'ms:ilHl"s. I.olta l i S UIIIIlI:1 

rn s t iJ:het, mell in t-::!l ng frun Steng:årtl !'i ' 
J..:':llnn 11 : 1' 1. 

Tundlökure 

Ragnar Tellvik 
llollaJtniuj.t 10- 2 oc.h 4- i. 

Lö rd:l gar 10- :1. 
Lilla Urognt all 2 ( lI)'n funki sbyg!-! lI a 

de ll ). Tel. ~05~ . 
Herrar Milit ii rer 10 % rnb:ttt pA ordi· 

lIarie pri sl·r. p7G :131 

Ministers Damskrädderi 
St. Drognt:1Il 9. Tel . J ·I:\7. 

Emotlugrr tncksamt (:17i :CI) 

Damknppnr, I)l'iiktL' r 1{1 5n nill !-t:lr, l\julur, 
0111 581'. Herroekar oeh Kostymer. God 
passfo rul ..:nra n tCI'8S. Arbch· t ~ltfÖ I' ('S 0 11)
snrgs fullt n\' l1l :mlig skrädtbn'. njplu
mCJ'ud sÖplIlu' rs ka . Lågn söml ö n('l'. 

A.·B. Georg Carlssons Eftr. 
Tel. 10"5. 10 99 IlOB , S 
":Ilgrusaffclr i UUl'per, I<epvn ror. Kon{rk

I yrrr, I\olollialvuror, TrJ.." i,ka or/iIo'lar. 
Syd{ruklu. I\u"" 'rver IU. m .• ;I';M :t t) 

P. Fl'itzens Måleriaft'äl' 
IlIJIIÅS. 

Östra St.orgal. 11fö. Tel. 19 16. '-"ieholms"at. 4. n e k 0 mille II der a s. 

ntOr skyllllll' lu iflRur. "P~(· . KI:l.ssk) IIn r, ljll~I,",· I . 
taI', m ullll (I\' h lIlunk ... Klust'lsIIIIIKur. 11r.~Sllhilll I 
te.x llling , m Aln illJ; 11\' :lIIl1ku ml\blrr. tU1II 5. "('11 
hYMRlluel.!III :'1 ln lll t,: . \ ' lI IRjorcJu urbc l clI tili 1II00Ie· ·. 
ru la prl .. "r, f~',!l :t t, 



• 

• 

Bopll5 - SIllJvde - Kapl5tad 

~ Vichy \' ntl cn Sodan,tlcn I ' 
I Liiskedrycker ('U" 3.1) SlliJvde 

A.·B. Nya Bryggeriet i Boris 
" ('1 27:\. )f ntl."'11 \"tI lt c nr:lhrilt . T ,' l. 12 :\;1 , 

KarlÖdmanA.-B. 
Ftill,lcrglas. 1\ r-i , t lllll!1. I ~. III r:Hnllin~1I1'. 

oplI \itJ!la .. , !'<pn'r:llilt·l . B ill'lItur. 
1, lll ... , lil'l"i. 

" ~'';' T,,"'-___ -'I_II""I-'-t -'\_~ 

Blommor, Krukväxter, 
Binderier alla slag. 

Alidebergs Blomsterbandel 
. \ lIl~;'::11:a1l7 T," I "i' :!i BOHAS 

l "l',,< :nl 

Byggoads A.-B. Oscar Oblsoo 
It II H .\ S S:.:: :CI 

('1ft;, IIl/n .,Ir", nl' l'I/'1'1",,,lsl/,l>elell 

Nyheter i H.IlTT AR 
~i 1 :\,1 , 

Sigrid Sundbergs Modeaffär 
S t fll':1 Ttlr~ (' I , Jt " ,· fts ll illiOfl J1ri~,.r 

Erik Agnroths 
Ch.rKuteri.ff~~ lIl',I 3:I) 

1\:arl ;I~:lt:1I1 :\1 - Borlls 
Tel , 24 S;) 

/( " /{ n .11 .11 " .\' / J r, /( .~ S 

Vä l s kodd 

blir den som k öper s ina skor hos 

Karl Abel 

K ö p alltid br ö d h os 

H. F. G U S T A F S S 0 N 
A ff n r l ' I': BOR As 

tl ~;:I·1 1 
~k : II'IIII1II'~'\ n~l ' II.JK T," 17 .... . 1.7.0, 
{h"'r l !\ II ~j:tul : 11I ~ '1'.·1 ",U l 1, 

ARON SVENSSONS 
C It a r k 1/1 e , i a r rä r e r 

no n Å S ( I~; '"i 
lIu lJu daff.: TClo:ntl·~ ;.tt;1II f.i , Tclefon 797 
Filiulfl' : Urodu Is,.:atan 1 i, • 1374 

11 E K () M ~1 E N J) E n A S 

A nderssons Thebrödsbageri 
J\ IIt. !roll! " :,\' 

TheblM, Kaffeb ,M, Rake/ •• , et Tdlt or 
FiIlo).->r \'Id ( l!tlj3:l, 

ÖstcrlAn' latan 21, Tutcrbron 6 Druvtfonvlgc:n 1 

'1'.1. 7 78 BO RA S Tel. 3623 

=======-
Konditor i 

IIEI\O~I ~II ': :-'; I>EII .\ S c",,:tII 

1.:lIl1pli;.:a 10k:lIt' l" rr,,' !-o;II I1I11 : IIlI,otll,ll' l' 

H:lclhll 'J.::l lall IS SI\{)\'Il E Td, IH!I :, 

Kap[stad 

BYlgmästare Oskar Olsson 
T d , IS :\1 

E\',\'I 11 11 II , \ ' , XII :" 

1\ . .\ H 1. ~ T ,-\ J) '1'''' _ 1 ~:l1 

I"lfijr .,11" KI,,!! ,II ' J: lf;l i .\ ·.t n ,'\A IUIET/:' .\" 

/1, ," IU':I 'A 11' :' TI().\"/~ 1l 

VänDelednings A. -B. C A L 0 R 

Ii AilI. S '1' ,\ Il 

Hede rsp r e s e nter: 
, ; 111,1 II r ~lIldl.., 'dj"r. frlrlot~ 1101:1 IlO'n , 
cI ~ I"r ( i tr:'\ n"' l lII:.nIl Hllw I H I ~"'r, 

NILSSON & AXELL EFTR. 
'1'11. 1,I"!o.TJ\I:SIIS 

O . T"q.::j.t , 11 . '1'1' 1. Gi l . :.!7:1 :l:I ) 
1\ .\ u I.ST.\ IJ 

Karlstads 
Kooperativa Måleriaffär 

~ . I.ju l1 J,! hy .-, T d , I i 11M f Ui, :t,) 

K:trls l :ul 

L"tftll aili i lllll1) 1)I'::lIISc h c lI rt,r :o. lld tlssi,.: t 11 ... 11 
tili 1111 11 1:111:1 prisc r . 

Ehrnlunds Järnh andel 
Kunusj.!nta" \Il. Knrl s tlld 

T t, l. IO :!!l , :! I ·U 

!<c kollllllclltler:n :-.ill \'fd , urtt' radc lol ).: t:!" ;1\' 
iii r n \'a ror flt'h s pnr l:II' tild:ll'. 

,-1'''''( :C', 
GRAND HOTEL 

IARLSTAD 
:ir Ir i, 's:II11 1 1) ... 11 tr'c \'li~ t i :111" h :i Il Sl 't' IHIt-II, 

k fi ll l rör sin ~cul;l m a t. 11 11111:1 11:1 prisn , 
ri stlkt ., ,'kcsh ' ,'. Fcs t \". nillJ: ml' s \i'i rrc odl 

mind l'c s:ilb li.:!p , AIli {v r u';sknl(l .' 

\ ' (1 r cl S:I m I 

G t · X ~ A Ii 1. l ' ;\ 1) (; Ii Jo: :\ 11(tl XII [lui n" , uu,lJhiuiiJlihliiihilliihlniliiiilii iilillidlllilid 

C , . .,;';;:1;~~ _ 
IJr o ll",n g!lll lnll 1 9 , h' n rhl ad, 

,X;t:!:tll 

Nygren & Åhlin A.-B. 
Jllmhandel - Karlsbd 

Hushållsartiklar. Byggnadssmidc. 
Sporlartiklar. (2S11!1.'l1 

J. R. RUISS IIS EIIr. UII •• Urlllllr 
(itist n C:n rl s.."Ion 

Sallll","rlt I\ tlr l stnrl Tf'I . 532 

All lie! prinw k il lt " FI:hl, - m' h Charklllcri-
\ ':11"111", 1,'111",-" ' \ ' , ' 1'. v iiI. 1 1';:,1:t:\, 

II E Ii( I~I)I E:>; IIEII .\S 

aöcker 
Itintb .. h:l,1 t)(: !I hill i'::I'-I :"1 

:>; Y A 110" 111. ' IIE Il IET "'.: "1 
Fr . I .lmllwllll .( .. " ." 

Karlsson & Widens 
l. ihl.i .. lfalJl ik !IdI ftw, I:1 1.la ...... 

l ~t·g'I ' lI \· ni n g' .. I I~· , ·a l l , ll :\:1) 

Ih·u tl ll illJ.!;.!:II :III :W i", i.1 .I , IIII\ : IJ.: '~: I I :ln' 
1\ .\ lt l .STA Il T,·l.liN :1111.111 ...... 1 ... :l iiti/'( 

U.lIsfUlIf'r itl[/IIr u t{,inu. II tlliy" I lris/·r . 
III IH' lm\ ;ln.' :I \' finn:1Il .1. ,\ . \\' l lli·: ~ 

N. o. Andersson 
O . T oq,n.(: It.:t - K:H"I, t ll cl - '1"' 1. fiiX 

Slud,·tl s IIII 's l Otl li t ll" " ,'/Tii r { ,i r 
11 ' ·ITkliidl" ·. I h " I"' I, ;pt.' ri ll J.:';lr til. l:lI' , Il e rl'· 

:-.kocl lll1 . Jh' rl'll :IIt :II ', !t"" !'-t·n',' klcr 'h:h 
(Ii l ,:tn 

H a vre, Strå fod e r, Gula ä rf e r , 
Potati s m . m . 

0 ;/,,1;1 (nlll " 'IIIt'f "ÅHr ll(l !I,' IIM " dUflS ,·yt'n 
IIr!I IIIItSuli, ." 

\ ' iirml:nuls l.anlmanna t •• I· .. ·niuf.!al·s 
1:l'nll·" lfii'·l' ninj.! 

Ii .\I I IS I'.\1l s.:: I I ~ ) 

Vid behov av färsk fisk 

~ ",;lId I :d. r 0 111,.1 IIH' t! {.irlro

t-~ ,'"d,' /111 1""I, .. ,'"s K/urs lo ", ' /, 

,~. / .. ,,/ '''r/,, '''/,' s/",,· ja/"rr"r. 
.. ... .. ,'J'" (, l' S . f \' l " ;~~,: I:~It h c m l'oii n.las, 

GEOHIi .JANSONS FISIUIALL 

AI li \VILH. BXCKMAN 
l.uk:,I : \' ih l m T"q;l!ulall : t, harhlll.1 

T (J ll i' I - , I'"tirrl· 0(' 11 J..' rmik"liflHtn dt l 
TE li S ISK ,\ ,\IIT II\I .. \U )1. ~1. 

(;ö, /!'d, ,, n fl ii , er f',dll '''If'' lJii /so,. 
1"ft"l ,. ' a!ler, Tnrru lI·H\,n .. nr od , 

" IIn .• In'/.< hnlj.!n"dsma l c rialic r 
/ill !ImI" I' , iser. 

A.-B. CAIlL AIII.ZI::N 
T ,'U \ 'UrfU' tU' h HYj.(g'lIl1ll s UUl lcriul h ' I' 

1\ :l I'I !> t a fl I I IiS:,"" T,·Lfi lCl 17 48 

1(lara Ijusftdlls()andel 
- Adol{ I." n u" - 11IiAi ::4) 

Jklw l1llllClldcflU' laJ.:c r :\\' : 

S/wl'erier, /\OIl S/"/lI", lJe/i!.-lIlesser 
Tel. H MK 

Kal')s!:\(l s H:lOCl s kma/.(asin 

S tor a T orJ.(c t Tclc ru l1 G:lU 

S JI t: " i :1 I :. r f ä ,' i (I(j7 :U j 

Handskar, Vantar o. Strumpor 

Bröderna Löfbergs A.-B. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

/{ OI .O.\ ·I A t ' ·M WII / I'AlIT/ 

K AHLSTAIJ 

Tel. : Lilljc \'ä lj arc 690. 7 02 . 8 UO, 1232 

• 

• 

Bopll5 - SIllJvde - Kapl5tad 

~ Vichy \' ntl cn Sodan,tlcn I ' 
I Liiskedrycker ('U" 3.1) SlliJvde 

A.·B. Nya Bryggeriet i Boris 
" ('1 27:\. )f ntl."'11 \"tI lt c nr:lhrilt . T ,' l. 12 :\;1 , 

KarlÖdmanA.-B. 
Ftill,lcrglas. 1\ r-i , t lllll!1. I ~. III r:Hnllin~1I1'. 

oplI \itJ!la .. , !'<pn'r:llilt·l . B ill'lItur. 
1, lll ... , lil'l"i. 

" ~'';' T,,"'-___ -'I_II""I-'-t -'\_~ 

Blommor, Krukväxter, 
Binderier alla slag. 

Alidebergs Blomsterbandel 
. \ lIl~;'::11:a1l7 T," I "i' :!i BOHAS 

l "l',,< :nl 

Byggoads A.-B. Oscar Oblsoo 
It II H .\ S S:.:: :CI 

('1ft;, IIl/n .,Ir", nl' l'I/'1'1",,,lsl/,l>elell 

Nyheter i H.IlTT AR 
~i 1 :\,1 , 

Sigrid Sundbergs Modeaffär 
S t fll':1 Ttlr~ (' I , Jt " ,· fts ll illiOfl J1ri~,.r 

Erik Agnroths 
Ch.rKuteri.ff~~ lIl',I 3:I) 

1\:arl ;I~:lt:1I1 :\1 - Borlls 
Tel , 24 S;) 

/( " /{ n .11 .11 " .\' / J r, /( .~ S 

Vä l s kodd 

blir den som k öper s ina skor hos 

Karl Abel 

K ö p alltid br ö d h os 

H. F. G U S T A F S S 0 N 
A ff n r l ' I': BOR As 

tl ~;:I·1 1 
~k : II'IIII1II'~'\ n~l ' II.JK T," 17 .... . 1.7.0, 
{h"'r l !\ II ~j:tul : 11I ~ '1'.·1 ",U l 1, 

ARON SVENSSONS 
C It a r k 1/1 e , i a r rä r e r 

no n Å S ( I~; '"i 
lIu lJu daff.: TClo:ntl·~ ;.tt;1II f.i , Tclefon 797 
Filiulfl' : Urodu Is,.:atan 1 i, • 1374 

11 E K () M ~1 E N J) E n A S 

A nderssons Thebrödsbageri 
J\ IIt. !roll! " :,\' 

TheblM, Kaffeb ,M, Rake/ •• , et Tdlt or 
FiIlo).->r \'Id ( l!tlj3:l, 

ÖstcrlAn' latan 21, Tutcrbron 6 Druvtfonvlgc:n 1 

'1'.1. 7 78 BO RA S Tel. 3623 

=======-
Konditor i 

IIEI\O~I ~II ': :-'; I>EII .\ S c",,:tII 

1.:lIl1pli;.:a 10k:lIt' l" rr,,' !-o;II I1I11 : IIlI,otll,ll' l' 

H:lclhll 'J.::l lall IS SI\{)\'Il E Td, IH!I :, 

Kap[stad 

BYlgmästare Oskar Olsson 
T d , IS :\1 

E\',\'I 11 11 II , \ ' , XII :" 

1\ . .\ H 1. ~ T ,-\ J) '1'''' _ 1 ~:l1 

I"lfijr .,11" KI,,!! ,II ' J: lf;l i .\ ·.t n ,'\A IUIET/:' .\" 

/1, ," IU':I 'A 11' :' TI().\"/~ 1l 

VänDelednings A. -B. C A L 0 R 

Ii AilI. S '1' ,\ Il 

Hede rsp r e s e nter: 
, ; 111,1 II r ~lIldl.., 'dj"r. frlrlot~ 1101:1 IlO'n , 
cI ~ I"r ( i tr:'\ n"' l lII:.nIl Hllw I H I ~"'r, 

NILSSON & AXELL EFTR. 
'1'11. 1,I"!o.TJ\I:SIIS 

O . T"q.::j.t , 11 . '1'1' 1. Gi l . :.!7:1 :l:I ) 
1\ .\ u I.ST.\ IJ 

Karlstads 
Kooperativa Måleriaffär 

~ . I.ju l1 J,! hy .-, T d , I i 11M f Ui, :t,) 

K:trls l :ul 

L"tftll aili i lllll1) 1)I'::lIISc h c lI rt,r :o. lld tlssi,.: t 11 ... 11 
tili 1111 11 1:111:1 prisc r . 

Ehrnlunds Järnh andel 
Kunusj.!nta" \Il. Knrl s tlld 

T t, l. IO :!!l , :! I ·U 

!<c kollllllclltler:n :-.ill \'fd , urtt' radc lol ).: t:!" ;1\' 
iii r n \'a ror flt'h s pnr l:II' tild:ll'. 

,-1'''''( :C', 
GRAND HOTEL 

IARLSTAD 
:ir Ir i, 's:II11 1 1) ... 11 tr'c \'li~ t i :111" h :i Il Sl 't' IHIt-II, 

k fi ll l rör sin ~cul;l m a t. 11 11111:1 11:1 prisn , 
ri stlkt ., ,'kcsh ' ,'. Fcs t \". nillJ: ml' s \i'i rrc odl 

mind l'c s:ilb li.:!p , AIli {v r u';sknl(l .' 

\ ' (1 r cl S:I m I 

G t · X ~ A Ii 1. l ' ;\ 1) (; Ii Jo: :\ 11(tl XII [lui n" , uu,lJhiuiiJlihliiihilliihlniliiiilii iilillidlllilid 

C , . .,;';;:1;~~ _ 
IJr o ll",n g!lll lnll 1 9 , h' n rhl ad, 

,X;t:!:tll 

Nygren & Åhlin A.-B. 
Jllmhandel - Karlsbd 

Hushållsartiklar. Byggnadssmidc. 
Sporlartiklar. (2S11!1.'l1 

J. R. RUISS IIS EIIr. UII •• Urlllllr 
(itist n C:n rl s.."Ion 

Sallll","rlt I\ tlr l stnrl Tf'I . 532 

All lie! prinw k il lt " FI:hl, - m' h Charklllcri-
\ ':11"111", 1,'111",-" ' \ ' , ' 1'. v iiI. 1 1';:,1:t:\, 

II E Ii( I~I)I E:>; IIEII .\S 

aöcker 
Itintb .. h:l,1 t)(: !I hill i'::I'-I :"1 

:>; Y A 110" 111. ' IIE Il IET "'.: "1 
Fr . I .lmllwllll .( .. " ." 

Karlsson & Widens 
l. ihl.i .. lfalJl ik !IdI ftw, I:1 1.la ...... 

l ~t·g'I ' lI \· ni n g' .. I I~· , ·a l l , ll :\:1) 

Ih·u tl ll illJ.!;.!:II :III :W i", i.1 .I , IIII\ : IJ.: '~: I I :ln' 
1\ .\ lt l .STA Il T,·l.liN :1111.111 ...... 1 ... :l iiti/'( 

U.lIsfUlIf'r itl[/IIr u t{,inu. II tlliy" I lris/·r . 
III IH' lm\ ;ln.' :I \' finn:1Il .1. ,\ . \\' l lli·: ~ 

N. o. Andersson 
O . T oq,n.(: It.:t - K:H"I, t ll cl - '1"' 1. fiiX 

Slud,·tl s IIII 's l Otl li t ll" " ,'/Tii r { ,i r 
11 ' ·ITkliidl" ·. I h " I"' I, ;pt.' ri ll J.:';lr til. l:lI' , Il e rl'· 

:-.kocl lll1 . Jh' rl'll :IIt :II ', !t"" !'-t·n',' klcr 'h:h 
(Ii l ,:tn 

H a vre, Strå fod e r, Gula ä rf e r , 
Potati s m . m . 

0 ;/,,1;1 (nlll " 'IIIt'f "ÅHr ll(l !I,' IIM " dUflS ,·yt'n 
IIr!I IIIItSuli, ." 

\ ' iirml:nuls l.anlmanna t •• I· .. ·niuf.!al·s 
1:l'nll·" lfii'·l' ninj.! 

Ii .\I I IS I'.\1l s.:: I I ~ ) 

Vid behov av färsk fisk 

~ ",;lId I :d. r 0 111,.1 IIH' t! {.irlro

t-~ ,'"d,' /111 1""I, .. ,'"s K/urs lo ", ' /, 

,~. / .. ,,/ '''r/,, '''/,' s/",,· ja/"rr"r. 
.. ... .. ,'J'" (, l' S . f \' l " ;~~,: I:~It h c m l'oii n.las, 

GEOHIi .JANSONS FISIUIALL 

AI li \VILH. BXCKMAN 
l.uk:,I : \' ih l m T"q;l!ulall : t, harhlll.1 

T (J ll i' I - , I'"tirrl· 0(' 11 J..' rmik"liflHtn dt l 
TE li S ISK ,\ ,\IIT II\I .. \U )1. ~1. 

(;ö, /!'d, ,, n fl ii , er f',dll '''If'' lJii /so,. 
1"ft"l ,. ' a!ler, Tnrru lI·H\,n .. nr od , 

" IIn .• In'/.< hnlj.!n"dsma l c rialic r 
/ill !ImI" I' , iser. 

A.-B. CAIlL AIII.ZI::N 
T ,'U \ 'UrfU' tU' h HYj.(g'lIl1ll s UUl lcriul h ' I' 

1\ :l I'I !> t a fl I I IiS:,"" T,·Lfi lCl 17 48 

1(lara Ijusftdlls()andel 
- Adol{ I." n u" - 11IiAi ::4) 

Jklw l1llllClldcflU' laJ.:c r :\\' : 

S/wl'erier, /\OIl S/"/lI", lJe/i!.-lIlesser 
Tel. H MK 

Kal')s!:\(l s H:lOCl s kma/.(asin 

S tor a T orJ.(c t Tclc ru l1 G:lU 

S JI t: " i :1 I :. r f ä ,' i (I(j7 :U j 

Handskar, Vantar o. Strumpor 

Bröderna Löfbergs A.-B. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

/{ OI .O.\ ·I A t ' ·M WII / I'AlIT/ 

K AHLSTAIJ 

Tel. : Lilljc \'ä lj arc 690. 7 02 . 8 UO, 1232 



I T A P E T E R Itiistu iuköJ,,okiiUu U\· ollu s lugs 

Uddtlllalla 
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Tukholmassa , helmikuun 9 päivänä 1934. 

N: 0 551. 

Herra Min iateri, 

( ) Al lp. kirj oittaneell on kunnia tämän ohella lähet-

tää raporttinsa N:o 4 "Huomautuksia Konservator i ossa saattu-

neen väl ikohtauksen johdosta". 

Esitän Te ille, Herra Ministeri , s uu rimman kunn i oi-

tuks eni vakuutuksen. 

Herra Ulkoasiainministeri A. Hackzell, 

Helsin ki. 
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.~j(?;' I 
Tämän kuun 3 päivänä Helsingissä sattunut häiriö on 

taa s täällä virittänyt sellaisen ikävän keskustelun Suomen kie-

l ikysymykse s tä, josta jo oli toivottu melko pitk~ksi ajaksi 

päästyn rauhaan. Kun Lähetystö on j atkuvasti tiedottanut leh-

tien kannanilma isut, e i liene t arp eell ista sen seikkaperäisem-

~in niissä v iipyä. Viitattakoon lyhyesti siihen, e t tä Dagens 

Nyheterin kanssa räikeäsanaisuudessa nyt menestyksellisesti kl1-

pail ~e Svenska Dagbladet, joka aikaisemmin, mel ko iseksi osakei 

Lähetys t ön puolelta välittömästi harjoitetun vaikutuksen jOhdos

ta, on noudat tanut paljoa hillitympää ki eltä. Myöskin Sooial

demokrat en on tällä kertaa kiivaasti käynyt asiaan sekä oman 

kantansa muka isesti tahtonut asettaa tuon ikävän tapauksen jon

kinlaiseen yhteyteen eräiden Suomessa suurta osaa näyttelevien 

kansanliikkeiden kanssa. 

Minulla on useasti ollut tilaisuus huomauttaa, että 

täällä Suomea kohtaan yleisesti tavat tavan myötätunnon Ja kiin-

nostuksen o~ella havaitaan hyvä annos pahansuopaisuutta, ka te 

~tta J a eräänlaista vahingoniloa silloin, kun meille sattuu 

JAKEI.UOHJE: 
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2. 

Tastoinkäymisiä tai kompastuksia. Paljon kannatusta on myös 

sella isella katsanto kannalla, että Ruotsin pitäi s i Suomeen 

nä hden nouda ttaa äärimmäistä Tälinp i tärnättömyyttä (d~sint6res

sement), ja j ollei meillä oli si ruot sinki e listä ainesta, tä

mä itsessään niin peru teeton käsi tys olisi Tielä melkoista 

yleis empi. Ka i ken lisäks i tulee se omituisuus, että siirtymi

nen toi s e s ta suh t au tumi s uo osta toi se en, aivan vastakkaiseen, 

e i tääl lä ole niinkään harvina ista vali t etta va sti se nyky

ään enimmäks e en tapahtuu kielteiseen s uuntaan. 

Täällä kuvit e llaan verratta i n yl eises ti, - suurin 

p i irte in ka tsoen epäilemättä aih eettomasti e t tä tämänlaa-

tui s i s s a tapeu ks issa Suo~essa Tältetään tiedotuksien antamis

ta j u lkisuuteen tai, mikäli niitä annetaan , liikutaan puoli

totuuks ls s a j a esite t ään tapa ukset y ks i uOli sesti, t a rkoituk

selli sesti ja kauni s t amalla. Suo~est t ulle isiin es i t y ksiin 

ei eiis muka oli s i luo t~ mi s ta, j a siksipä esi t etään esim. 

lehdissä asia use i n niin, että ilman näiden omia toimekka ita 

kirJeenTaihtajia asia ei olisi tu l lut julkisuuteen, Taan 

·painettu Tillasellaw• Niinikään ylistetään ministeri Ton Hei

denstamin ansioita ja päättäTäistä esiintymistä. SitäTastoin 

pyritään kernaasti esittämään asiaa niin, että asianomaiset 

Tirmomaiset Suomessa puolittain Täkinäisestl 8UOstuvat asiaan 

puut~maan ja silloinkin tätä on kuultu TäitettäTän 

omaan tänään tiedotettujen kurinpidollisten seuraamusten jOh-

dosta 80Tellutetaan liian lieTiä reaktio t a poja. Puuttumatta 

kysymykseen. onko tällainen moite itsessään joss ain määrin 

perusteltu vai e ikä, sopii tähän huomauttaa, että sen esittä-
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jät e i vät varmaankaan mui s t a kuin ka ai kana an ( 1919) sillois

t a va l tionhoi t a j a Mannerheimi ä hävä i sseet kommun i s tit täällä 

suoras t aan armahde ttiin pol ii tt is esta pai nos t u ks e s t a tieten-

kin ! 

Kun nyt l ehde t halven t avilla s an oi l la j a kiihoitta

v i lla rubriike i lla ärsy ttävät herkkäuskoista ja sensatioille 

a l t i sta 

v i elä.kin 

yleisö ä , on ymmärr e t t ä v i s sä , ku inka 

pahemmaksi pa i su t etaan . 

x x 

x 

i ts ess ään paha 

Kaikk i t ämä ei t ietenkään poista s itä, e t t ä syy näi

h in ikävyyksiin on me issä itsessämme. S t u 1 t i a d u 

1 e s c e n t u 1 i Hor a t iuks en sanontaa käyt tääks en i - eivät 

t i etenkään yks i n ole syypää t t älla is iin t apa uksi in, Joissa 

p eryys on ainak in yhtä s uur i kuin paa t umus . Puolueiden kilpa

juoksu ki i htyneiden yliopp ilasnuoruka i sten kintereillä 

kielias i assa , jOhtaj a in helläkä tinen leväp eräi syye ja lehtien 

puutteellinen vastuutieto i suus ja aina inen "ymmärrys" kaikki 

tämä on osaltaan edistänyt sellaisia purkau keia, j oita n~.t 

saadaan hävetä ja katua, katua siitäkin syystä , että s e 

puoli, joka pitää itseään loukattuna, siitä saa aihetta ylimie

lisiin otteisiin ja koko kansan maineen halventamiseen. Samal

la saadaan täällä lisävirikettä tuolle vahingol liselle taipumuk

selie identif i oida Suomen ruotsinkielinen aines ja ruotsalai8uua 

sellaisenaan sekä väitteelle, että edellieen vars i na inen tuki 

apu on Ruotsi. Kalkki tämä on omansa va hingoit tamaan myöa 

taloudellisia etujamme, mistä kirJelmässäni 7.II.N:o 522 olen 
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4. 

es ittänyt va l aisevan es i merkin. 

Va stuu ttomat nuoruka iset ovat kun ovatk in valtion 

peruskys~yksiin saaneet a ivan l iian suuren sananvallan ja 

vaikutuksen. On vä lttämät öntä su i staa t ämä va llattomuus , vaik

ka s i ihen tar vittai i in l uj a tkin ottee t , sekä koettaa johtaa 

kehitys se l laisi in uomiin, e t t ei p ane ttelij oille anneta näen

nä is täkään a ihetta väit teeseen, e t t ä Suome ssa mil lo in tahansa 

voi tapaht ua mitä tahan s a j a että kuriton ylioppilasjoukko 

jotenkin riskittömäati voi häväistä maan arvoa ulkomaiden si1-

mi sä j a siten välillisesti vahi ngo i tt a a sellaisiakin etuja , 

joita ensi näkemältä ei ollenkaan ole otettu huomioonkaan. 

M i n i s t eri 
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N:o 602. 

Tukholmas.sa, helmikuun 12 päivänä 1934. 

erra Ministeri, 

,/ J. ) 'tN'Q 

IY/~~ ':-' Y :_' -
) •• A:i!T 

å' C!Z 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähet-

tää raporttinsa N:o ~ "Puoluepoliittinen tilannekatsaus". 

Esitän Teille, Herra Ministeri, suurimman kunnioi- ' 

tukeeni vakuutuksen. 

Herra Ulkoasiainministeri A. Hackzell, 

Helsinki. 
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Huomat tavin tapaus tällä alalla on oikeistossa vih-

tt doin toteutunut. joskin kauvan hankkeissa ollut halkeamat joka 

oikeis t on riveissä on runsas viikkoa sitten johtanut avoimeen 

• 

pesäeroon. Sveriges nationella ungdomsförbund. joka merkitsee nuor

oikeistolais t a. Lindmanin johtoon Jo kauvan tyytymätöntä suuntaa. 

on tietenkin enemmistöpäätöksellä, ei suinkaan yksimielises-

ti päättänyt erota emäpuolueesta ja järjestätytyä aivan it-

senäisesti omine vaali-elimineen y.m. Suurinta huolta tuottaa 

tie t enkin rahoittamiskyaymys, mutta myös johtajakys.YlllYs on kaik

kea muuta kuin itsestään selvä. 

Se falangi, joka täten on lohjennut oikeistosta. lie-

nee melkoisen suuri, joskin toistaiseksi vielä on tuntematonta, 

kuinka laajalle se ulottuu. Våhämerkityksellisempi nuorisojär

jestö "Konservativ ungdom" jäänee emäpuolueelle uskolliseksi, 

niinikään tähänastisen "Ungdomsförbundetin" vähemmistö. Lindman, 

tuo aina uupumaton taistelija. joka yhä vielä pitää puolueen 

lehdistön valtavaa enemmistöä tiukasti ohjaksissa. on jo ryh

tynyt järjestämään puolueen nuorisoainesta . 

.JAi<ELUOH.JE , 

?;av.~!J·_;P..!~!LJ_4Ll_~.dya.t.ö.ille. •...... ........ 

UE 1: A 4. 

.Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja IllIkoi .... . ....... minislerllllle. 
EI ulkomaaedualukoen Iledollukoiin. 
Ei ulkomaaedullukoen. multa ulkoaliainmlnisleri'ln liedol

lukoiin. 
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2. 

Lindman on ollut tienhaarassa. Hänen täytyi ratkais

ta, oliko rintama lopullisesti kohdistettava kansallissosialis

mia vastaan. vai pitikö oikeiston siihen nähden noudattaa 

ainakin "suopeaa puolueettomuutta". ehkäpä suostuttava ehdolli

seen aseveljeyteen. Lindman valitsi edellis en tien. osittain 

epäilemättä omakohtaisesta vaka4muksesta. osittain "taktillisis

ta" vaikuttimista, Joihin erityisesti on luettava se. että 

oikeaoppinen oikeisto vieroo eri "nazi"virtausten puolisosia

listisia pOhja virtoja • 

Hämmennystä lisäävät vielä räät pikkupuoluemuodostu

mat, jotka kai jäävät päiväperhosilmiöiksi. "Svensk Samling" , 

"Nysvensk Samling" y.m., jotka kansallissosialistisia tunnuksia 

välttäen kuitenkin lähenevät näiden ajatussuuntaa. 

Uudelleen virenneet suunnitelmat molempien vapaamie

lis t en puolueiden yhtymisestä merkinn evät oikeistohajaannuksen 

rinnalla verrattain vähän. vallQDkin kun talonpoikaisliitto ei 

ainakaan nykyään kallista korvaansa näille sävelille. 

Eräs oikeiston johtavimpia meihiä selitti minulle 

äskettäin, että tilanne on sekavampi kuin milloinkaan. Huonos

sa huudossa on nykyään ammattiyhdistysterrori. joka, siihen 

liittyvän erivertaisuuden vuoksi eri ammattijärjestöjen kesken, 

ei kaikissa eoeialistipiireissäkään ole korkeassa kurSSissa. 

Kansalaiskokouksissa huudetaan: ·alas ammattiyhdistysterrori". 

mutta nii8sä huudetaan myös "a las nykyaikainen kapitalismi". 

Ja näistä tällaisista mielialoista tulevaisuuden johtajat, jOis

ta todella ei ole puutetta, etsivät otollis t a ponnahduslautaa. 

Jo monta kuukautta sitten olen raporteissani esittänyt sen 
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3. 

ajatuksen, että jos täällä syntyy ~ kansanli~ke ja jos se 

saapi yhtenäisen johdon, ei ainakaan mikään puhdasoppinen oi-

keis t olainen voi toivoa johtajan asemaa - p ikemmi n sitten ,tun
ta i~ 

nettujen esikuvien mukaisesti - vasemmistomies (K:ernaimmin . 

~ henkilö. jolla ei ole mi t ään poliit t ista menn e isyyttä. 

Oireellista on myös se tervehtyminen, joka verrattain 

yleisesti, ei tosin pitkin linjaa, näyttää tapahtuneen "kansal

lissosialismiin" taipuvien ajatustavassa, erityisesti siinä, että 

.. saksalaisten mal lien sokeasta jäljittelemisestä luovutaan. 

Aaiantuntija~~ät uskal la lausua mitään 

ennustuksia. Ellei rakennusteollisuudessa yhä jatkuvaa lakkoa saa

da asetet uksi, taikka jos jotain odottamatonta sattuu, silloin 

- niin moni arvelee - voi koittaa hetki, jolloin uutta yh

teiskuntajärjestystä vaat ivat ryhmät yhtyvät ja kenties saat ta-

vat nykyisen puoluerakenteen hajoamaan. Kansallinen itsetunto on 

täällä nykyään voimakas ja tntyöttömyys jotenkin yleinen, mutta 

Ruotsin kansaan juurtunut laillisten muotojen kunnioitus, voima-

tt kas individualis t inen maailmankäsitys sekä tavattoman voimakkaas

ti järjestätytynyt poliittinen vasemmisto ovat tietysti tekijöi

tä, joita ei vähällä lannisteta. 

M i n i s t eri 
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Tukholmassa, helmikuun 16 päivänä 1934. 

N: 0 684. 

Herra Ministeri, 

/c> )/ Sa..( 

/!,',jl - . y / 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähet

tää raporttinsa N:o 6 "Rakennustyöriidassa tapahtunut rau

hanteko ja sen Taikutukset". 

Esitän Teille, Herra Minl teri, suurimman kunni

oitukseni Takuutuksen • 

Herra Ulkoaaiainminiateri A. Hackzell, 

Helainki. 
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tukset. 

Otsikossa mainitussa riitaisuudessa tapahtunut selviä-

minen tämän kuun 15 päivänä on johtanut aikaisemmin 

vars i nkin viime a i koina kovasti kärjistyneen jännitystilan 

keamiseen. Vielä edellisenä ilt~a, s i is samoihin aikoihin, 

loin rat kaisu tapahtui, erään läheisen läänin maaherra, jonka 

kanssa keskus t elin, sanoi käsittävänsä aseman aika synkäksi. 

Silloin pidettiin vielä varsin luultavana, että muurarit tulisi-

vat pysymään taipuma~tomina, ja epäil t iin, t ulisiko Landsorgani

sationen heitä vas t aan esiintymään riittävällä pontevuudella ja 

julistama.a n lakon sella i seks i "luvattomaksi lakokai", jonka osan-

o t taJille ei anneta avustusta. 

Toisaalta tiedettiin työnantajien päättäneen ryhtyä 

työsulkuun, jos lakkoa ei saataisi asete t uksi, Kaikkien näi

den vaikeuksien keskellä hallitus, joka viimesyksyisellä väli

tysehdotuksellaan oli liiakei eitonut käterAeä, nyt pyrki t eke

mään voitav&nea työläisille vähemmän edullisenkin ratkaieun saa

vuttamiseke1. Äärimmäisenä keinona halli tue lienee päättänyt an

taa Rikedagille eeityksen pakollisen välitysoikeudelli8en menet

t elyn 80velluttamisesta tähän erikoi8tapaukseen. ei s118 

JAKELUOHJE: 

~~!~.!.!.~_~!:1_!. _ ................................ _ ..... _ ..... ............... . 

UE 2: '" 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ..... . ...... ... minitterl!!lIe. 
EI ulkomaaeduatukaen t iedoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaslainmlnlsterl!!n tiedoi. 

tukalln. 
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2. 

esitystä tuon oikeussääDnöstön käytäntöön ottamisesta. Tähän 

keinoon, johon 

suostuneet, ei 

sosialidemokraatit hyvin väkinäisesti olivat 

siis ole nyt tarvinnut turvautua. 

nean 

Tapahtunut ratkaisu merkitsee, kuten sanottu, 

jännitystilan laukeamista. Eri tahoilla todetaan 

kiihty

~~-

tyksellä, että asiassa on 

fred), eikä ole tarvinnut 

saavutettu "sovintorauha" (sam!örstånds 

mitään pakkoa harjoittaa. Ei ole 

epäilystå siitä, että seikat sellaiset kuin muualla maailmassa 

viime aikoina sattuneet tapaukset sekä kansallissosialististen 

ryhmien äänekäs liikehteminen omassa maassa, ovat tehneet 

hallituksen entistä paljoa taipuvaisemmaksi ja saattaneet sen 

tehokkaasti ajamaan sovintoa. Sekä lehdissä olleista että 

sityisistäkin lausunnoista havaitaan, että sen asema on aina

kin toistaiseksi tuntuvasti vakiintunut, ja asianomaisten oma 

tyytyväisyys on ilmeinen. Jos hallituksella nyt olisi uskal

lusta noudattaa suhteellisesti riippumatonta poltiikkaa työrii

ta~symyksissä yleensä sekä riidan ulkopuolella oleville hen

kilöille valmisttttav&&n oikeus turvaan nähden, voisi se jatku

vasti lujittaa asemaansa. Verrattain paljon kannatusta näyttää 

olevan silläkin ajatuksella, että hra Hanssonin Johdolla vie

lä voisi syntyä sellainen kansallinen kokoomushallitus, jota 

useilla tahoilla pidetään suotavana. Tähän on kuitenkin vielä 

sansen pitkä askel, joka hallituksen johtavissa miehissä edel

lyttäisi odottamattoman suurta itsenäistymistä siitä riippuvai

suudesta, misaä ammattijärjestö on puoluetta pi;änyt. 

~ i n i s t eri 
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~?ne?t ~~. 
Tukholmassa, helmikuun 25 päivänä 1934. 

G?~uIJ ~(Jj~un? 

N:o 818. I~ 3-g-tu/ 
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/ ,,~ ro 

Herra inisteri, 
0 ' CJ, 

• Allekirjoi~taneella on kunnia tämän ohella lähettää 

r aporttinsa N:o 7 "Ulkopoliittisia mielialoja ja pyrkimyk-

siä". 

Esitän Teille, Herra Ministeri, suurimman kunnioi-

tukseni vakuutuksen . 

• 

Herra Ulkoasiainministeri , A. Hackzell. 

Helsinki. 
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Tanskan pääminis~erin lyhyt epävirallinen käyn ti Tuk

holmassa on useilla tahoilla niin käs i tetty, että se tarkoit

taa sen periaatteellisen yhteisymmärryksen lujittamista, jolle 

pohja laskettiin, kun Ruotsin pääministeri muutama kuukausi sit

ten vieraili Kööpenhaminassa. KUn muutamilla t ahoilla tähdotaan 

tästä tehdä hyvin p itkälle menneviä johtopäätöksiä, tämä var

maan kin on liioiteltua. Tanska epäilemättä toivoo sii t ä tulevan 

jotakin varmempaa ja vakavampaa, mutta va i keata on tietää, tu-

Leeko näin käymään. Mon i olettaa, että kummassakin maassa kiin-

nos i uneena odotetaan sosial idemokraattisen hall i tuksen valtaan 

loa Norjassa, jolloin pohja olisi olemassa skandlnaviselle demo-

kraattiselle yhteistoUninnalle, jonka kärki kohdistuisi erityises

ti Saksaan. Mahdollista on, että kurki kuolee siihen kuin suo 

sulaa, s.o. että esim. Ruotsissa t apahtuu hallituksen vaihdos vas

takkaiseen suuntaan samoihin aikoihin kuin sosialis t it ehkä pää

sevät Norjassa valtaan. Asiaa arvosteltaessa on tietysti Norjan 

sosialidemokratian äärimmäisyysluonne otettava huomioon, mutta 

täällä toivotaan nähtävästi, että uusi hallitus tulisi olemaan 
luonteelta an 

suhteellisesti maltillinen ja siis / Iähenemään Ruotsin vastaavaa 

puoluetta. 

JAKELUOHJE : 
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2. 

Sikäli kuin Ruotsissa otetaan suo tavana huomioon suh

teitten lujittaminen l ähinnä Tanskaan päin, ei siihen yleensä 

liittyne l aajemmalle tähtääviä suunnitelmia, mutta ~oisaalta ei 

ole kielle t tävissä . e ttä, kuten aikaisemminkin olen maininnut, 

t äällä tavataan entis t ä suuremp i kiinnos t us pi enten Itämeren 

valt · oiden asemaan. Vasemmistotahollakin tahdottaisiin näitä kai 

kes ta päättäen vetää lähemmäksi Ruotsia, kuiten kin ni in , ettei 

tästä Ruotsille koi~uisi mi t ä än uusia riskejä ja ettei Venä

jään nähden luotaisi mi t ään vastakohtaa. N.a. baltilaisten val

tioiden pula-asema Venäjän, Puolan ja Saksan välillä ei ole 

Ruotsille tuntematon eikä se olisi haluton niiden hyväksi ja 

oman arvova l tansa puoltamiseksi tekemään j 0 t a k i n ,tieten

kin QWa& tu r vallisuut taan vaarL~tamatta. Viron, Latvian ja Liet

t uan s ODtumista ei enää pidetä kysymyksenä, joka ei kiinnosta 

Ruotsia. Saksan ja Puolan äskeistä sopimusta kommentoidaan tie

tysti täälläkin ja mahdollisena pidetään, että Puola jossakin 

muodossa on voinut luvata Sa ksalle palauttaa Danzigin, kunhan 

Puola itse saa "vapaat kädet" Liettuaan nähden. Hyvin tuntien 

Ruotsin ulkopolitiikan passiivisuuden Puola, niin ainakin väite

tään, täällä tekee työ t ä vakuuttaakseen itselleen Ruotsin dssin-

on epäi

sen kans-

tersssement'in tälläisten mahdollisuuksien varal~a. Puola 

lemättä selv i llä s i itä, että Ruotsi ei 01i5 · halukas 

sa antautumaan mihinkään likeisempään yhteistoimin t aan 

jos jotain sellaista voisi tulla kysymykseen, Ruots i 

ja että, 

ehdot tomas-

ti vaatisi sellaista tasa-arvoisuutta, jot a Puola ei muu~en tah

do harrastuspiiriinsä kuuluville pienille valtioille myöntää. 
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tehtävä, että 

ettei näiden 

vaan myöskin 

3. 

se nykyoloissa sopivasti voisi saada sen muodon, 

riippumattomuutta puoll eta yksipuolisesti Venäjää, 

Saksaa j a Puolaa va staan. 

Erinäis istä seikoista arvellaan v itava. päätellä, että 

molemminpuolinell harrastus läheisimpiin suhteisiin on jotenkin 

vilkas. Ulkoasiainministeri on hartaasti is tunut näiden maiden 

kansallis i ssa juhlissa. T.k. 24 p:nä hän otti osaa Viron 

lispäivän vie t toon. Tilaisuudessa pormestari Lindhagen piti in

nos t uneen puheen Itämeren valt i oiden liittoutumisesta, ja mielty

mys siihen oli ollut niin suuri, että hra Sandler oli valit

tanut joutuvansa tässä seurassa esiintymään jäähdyttävänä teki

jänä. Arvovalta isten henkilöiden olen kuullut lausuv~ selviä 

viittauksia s i ihen, että samassa määr in kuin Suomen ja Ruotsin 

välit kylmenevät halu tulla Ruotsia likemmäksi kasvaa, n imeno

maan Virossa ja Lat viassa. Kiellettävissä ei olekaan, että jO

kainen vähäinenkin ystävyyd enosoitus Ruotsin puolelta mainituissa 

maiss a kohtaa erittäin lämmintä vastaka i kua. Ensinkään liioitte

lemat t a tällaisen suopeuden realista merkitystä on kuitenkin 

täysi syy Suomessakin kiinnittää siihen huomiota, vallankin kun 

Ruotsi kansainvälisesti nimenomaan Kansainliitossa nauttii 

liioiteltuakin arvonantoa. Tosiasia on, että jos Ruotsi, ehkäpä 

uuden hallituksen aikana, päättäisi ryh tyä aktiiviseen Itämeren 

politiikkaan, se saavuttaisi erittäin harrasta kannatusta, mikä 

vain voisi lisääntyä" siitä, jos Ruotsi tällöin ymmärtäisi ja 

jos sen onnistuisi saada pyrkimystensä taakse Englannin kanna

tus. 

tymään 

Lähiaikoina 

ulkopoli t1ikan 

hra Sandler mx.~ taas pian joutuu 

parlamentaarisella arenalla. T.k. 24 p:nä 

tehtävä, että 

ettei näiden 

vaan myöskin 

3. 

se nykyoloissa sopivasti voisi saada sen muodon, 

riippumattomuutta puoll eta yksipuolisesti Venäjää, 

Saksaa j a Puolaa va staan. 

Erinäis istä seikoista arvellaan v itava. päätellä, että 

molemminpuolinell harrastus läheisimpiin suhteisiin on jotenkin 

vilkas. Ulkoasiainministeri on hartaasti is tunut näiden maiden 

kansallis i ssa juhlissa. T.k. 24 p:nä hän otti osaa Viron 

lispäivän vie t toon. Tilaisuudessa pormestari Lindhagen piti in

nos t uneen puheen Itämeren valt i oiden liittoutumisesta, ja mielty

mys siihen oli ollut niin suuri, että hra Sandler oli valit

tanut joutuvansa tässä seurassa esiintymään jäähdyttävänä teki

jänä. Arvovalta isten henkilöiden olen kuullut lausuv~ selviä 

viittauksia s i ihen, että samassa määr in kuin Suomen ja Ruotsin 

välit kylmenevät halu tulla Ruotsia likemmäksi kasvaa, n imeno

maan Virossa ja Lat viassa. Kiellettävissä ei olekaan, että jO

kainen vähäinenkin ystävyyd enosoitus Ruotsin puolelta mainituissa 

maiss a kohtaa erittäin lämmintä vastaka i kua. Ensinkään liioitte

lemat t a tällaisen suopeuden realista merkitystä on kuitenkin 

täysi syy Suomessakin kiinnittää siihen huomiota, vallankin kun 

Ruotsi kansainvälisesti nimenomaan Kansainliitossa nauttii 

liioiteltuakin arvonantoa. Tosiasia on, että jos Ruotsi, ehkäpä 

uuden hallituksen aikana, päättäisi ryh tyä aktiiviseen Itämeren 

politiikkaan, se saavuttaisi erittäin harrasta kannatusta, mikä 

vain voisi lisääntyä" siitä, jos Ruotsi tällöin ymmärtäisi ja 

jos sen onnistuisi saada pyrkimystensä taakse Englannin kanna

tus. 

tymään 

Lähiaikoina 

ulkopoli t1ikan 

hra Sandler mx.~ taas pian joutuu 

parlamentaarisella arenalla. T.k. 24 p:nä 



ensi kamari 
esitettäväksi 

tåjJruwHjyitnt hyväks y i 

4 . 

hra Lindhagenin väli kysy-

myksen , jossa m.m. suositellaan "hyö ' äämättömyys" sopimusten laaJem

paa käytän t öön ot tam ista k.o. va l tioryhmään kuuluvien valtioiden 

ke s ken, Vilnan kysymykseen sovellute t tava a välitysmenettelyä sekä 

kansa ll i s t en j a kielellis t en vähemmis t öjen suojelemista. Viimemai

nittuun kohtaan li i ttyy vielä Nett definitivt biläggande av 

finsk-s venska språkstride rna " . 

Hra Lindhag en , jonka suunn itelmat hänen omien vakuutus-

tensa mukaan oikeasta an kyllä menevät pitemmälle kuin mitä hän 

pitää tarkoituksenmuka isena eri aloi t teissaan esittää, on muuten 

viime a i koina alkan u t saa\~ttaa a ikeilleen enemmän huomiota oi-

keis t otahollakin. "Konserva t iv Ungdom" niminen oikeausko inen (s.o. 

Li ndman in kannall a oleva) järjestö oli äsken kutsunut hänet 

esitelmc ; mään J a hänen esityksensä ke r ro taan saavuttaneen vil

ka s ta s uosi ota. Varma on. että t ähän ku innostukseen tuntuvasti 

vaikuttaa se jännitystila, johon viimeaikaisten tapausten vaiku

tukses t a arvellaan Suomeen nähden Joudutun; täällä tapaa tosi

asiallisesti verrattain yleisesti s en käsityksen , että jos kieli-

kysymys meillä käy nykyis t äkin tuntuva sti kirpeämmäksi, Ruotsi ei 

saa jäädä kädet ris t issä is t umaan. Ei pidä kuvitella Ruotsin viral
lisen ulkopolitiika n luonnetta niin yleväksi,ettei täällä tilaisuuden 
s a ttuessa olta isi va lmiita a ntamaan hyvin myrkyllisiä neulanpistoksia; 
Ahvenanmaan asia ssa on tätä aikoinaan saatu riitt ävästi kokea . 

erra Ulkoasiai nministeri voinee täällä käydessään so-

pivasti virittää kysymyksen, millä tavoin virallinen Ruotsi ar-

vostelee sitä suurpoliittista "henkien tais t elua", jota nykyänaä 

käydään Saksan, fuolan ja Neuvosto-Venäjän kesken ja JOBsa Venä-

jän luoteiset naapurivalt10t helposti voivat joutua välikäteen, 

sekä mitä Ruotsi on valmis tekemään näiden riippumattomuuden 
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puoltamiseksi . Jonkinlaiseksi vastapainoks i sille, että täällä pide

tään suur ta ääntä Suomen kan san suuren enemm is t ön antiruotsalai

sesta mie11alasta voinee myös olla paikallaan te os t aa sitä, että 

jokainen Ruots i n puolel t a mahdollis esti tuleva yritys välien pa

rantamiseen ja kehittämiseen Suome nkin puolella mielihyvällä ote-

taan käsiteltäväksi. 
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Tukh 1m 6sa, maalislruun 15 pä i vänä 1934 . 

N:o 1042 . 
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• F 

Herra ~inis t eri, 

hllekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähettää 

r a.por ttinsa N:o 8 "Tilannekatsaus". 

Esitän Te i lle, Herra ~inisteri, suurimman lrunnio ituk-

s~ni valruu t u ks en. 

• 

Herra Ulkoasiainministeri A. Hackzell, 

Helsinki. 

Tukh 1m 6sa, maalislruun 15 pä i vänä 1934 . 

N:o 1042 . 

/ 

• F 

Herra ~inis t eri, 

hllekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähettää 

r a.por ttinsa N:o 8 "Tilannekatsaus". 

Esitän Te i lle, Herra ~inisteri, suurimman lrunnio ituk-

s~ni valruu t u ks en. 

• 

Herra Ulkoasiainministeri A. Hackzell, 

Helsinki. 



, 

...... y ......... t:t .. ? .... ~ ... lIl .. ~ ................... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ......... ! ..... ... . 

Tu~ ... ~ ....... ss a 1..f> ...... p : nä n:.a..~ .. ~. I;I ....... kuu taI g .. ~.~ JY 

Asia: 
l' ilannekatsaus. ItÄ -) Y 

I 
rl 

e kOlaukse t, jotka ova t kohdanneet Ruotsin keske-

nään irstaantuneita kansallissosialis t isia ryhmiä johtajille 

sattuneet kompas tukset, j tka eivät ole uvi ttavia piirteitä 

v~illa, ryhmien välin en kinastelu, eikot raha-asia t , vielä~ä 

eräät; ämäl·äperäiset p rovokaatioon viit taava t tapaukset 

kaikki tämä on vilae aikoina ollut 0~1sa ainakin ulko ai-

sesti ja ainaki ois taiseksi vieroittamaan mieliä noista 

äärimmäisyyssuunnista ja a inakiu jossain määrin pala.uttamaan 

eksynei t ä t tuttu ihin karsinoihin. Halli t uksen arvovaltaa on 

taas lisännyt sekä rakennusteollisuudessa vallinneen lakon 

päättyminen että nyt viimeksi sen tekemä p ä ä ös uskoa "kol-

mannen henkilön suoj elua työriidoissa" koskeva (Bergendahlin ) 

ehdotus suuren, ent. oikeusneuvos Lindhageni . (ei po rmes tari ,) 

johdolla t oimivan komitean käsiteltäväksi. Kun Landsorganisa-

tionen on ollut; asi~l ja t kuvaa käsittelyä vastaan, tuo pää-

tös osoittaa huomattavaa riippumat tomuu t t a . Toisaalta se on 

hallituksen etujen ~ukais ta, sillä täl lä päätöksellä se voi 

rauhoittaa ni itäkin, jotka äänekkäimmin va~ivat to~enpitei~ä 

ammatt iyhdistys t en ylivallan sui stamiseksi. 

JAKELUOHJE: 

Tavallinen. 

UE Z: A 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIllkll . mini.teriOlle. 
EI ulkomaaedultukl.n tledoltukolln. 
EI ulkom.aedultukoen, mutta ulkoalllinmlnlsterlOn tledoi

tukoIIn. 
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2. 

Tietysti on hallituksella yt myös tila~suus te-

hos t aa sitä , et ä t uo su u i kysymys ei kohdista kärkeänsä 

ainoa staan ammattiyhd istyks iin, vaan myös t uo t taja- ja työn-

antajayntymlin, joiden myös valite taan to is i naan puuttuvan 

ulkopuolella olevien oikeuspliriin. 

oka t apau ksessa hallitus Uj1 s a anu t otollisen vä-

lirauhan ; se1vitykse p itäisi kyllä valml stua huhtikuun lop-

puun, mULta esi Lyksen an t arelsta kai v oidaan viivy t tääkin, eh-

käiiä s ksyyn 
t ai t a vas ti 

JQaåID.: hoitanut 

asti. alo poikaislii t o. k .ssa ha llitus on 

asi- sa ja lie ee saanut s i .l. tä jOHkinlaiseu 

lupaukse kanna ttaa e äjän kanssa t eh t ävää laina soplmu sta 

vrt.klrje lmäni l~.III. :0 1030) . Liitto liehee kui t. er.kin edel-

leen haluton mu dostamaan sosial is t ien kanssa yhteistä na1-

litusta pitäen itselleen edullisempana kannatuksensa hinnaks i 

han kkia i sellee etuja, jotka olemukseltaan jyrkästi sotivat. 

sosialis ien ohj elmaa vastaan. Toisinaan kyllä huhuillaan sii

tä, että jos molemmat vapaamieliset puolueet voisivat yhtyä 

ja s iten luji t tua , näiden, ta10npoikai s1il t on ja sosialidemo-

kraattien .al1itysyhtymä voisi käydä mahdolliseksi. Km. oi-

den kailde "liberaalisen" suu nan yh een sulattamin en koh t aa 

suu~ia vaikeuksia ja kun nykyisillä liberaaleilla n muis-

t issa an verrattain katkeria kokemuksia a ikaisemmasta yhtey-

destään sosia listien kanssa, ei tuon mahdollisuude varaan 

voida suur ia rakentaa. 

Toistaiseksi hra Hansson saa kun s aaki olllassa 

puolueessaan luovia Strömin ja Höglundin Johtaman vasemmis

ton ja erityisesti Richard Lindströmin n imeen 1i t tyvän oi-
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keisLon välillä sekä samalla pysyttää talonpoikaisliittoa 

hyvällä tuulella ja myöskin välttää vastustajain liiallista 

uhmailemista. Lienee va rsin mahdollista, että hallitus näissä 

merkeissä ja käytännöllistä viivytyspolitiikkaa noudattaen VQi 

selviytyä äiden valtiopäiväin loppuun • 
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Herra inisteri, 
~ , 

• 1lekir joittaneella on kunnia tämän ohella lähettää 

raporttinsa N:o 9 ftViimeaikaisia keskus teluj Suomen kie1iky-

symyksestä". 

~sitän Teille, Herra inisteri, suurimman kunnioituk-

seni va kuutuksen • 

• 

Herra Ulkoasiainministeri A. Hackzell, 

Helsinki. 
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~errs -lkoasialnminis erin käynnin jälkeen Tukh lma s -

sa on aja t usten aihto molemmin pu l ' liikkunut pa ljoa hi l-

Lltymmässä sävyssä. Yoidaal pa uhua tode llises a laukeamises t a . 

l ' i äisissä äkäläisissä le ~ikirjoituksissa , er ittäinkin Gv e~ 

borgs nandels - och ~jöfarts idningenissä sekä ci t ockholms Tidnin -

ge - Stockholms Dagbladi ssa lleista, VOl äätellä, että fiy -

vääahtoa välien kaikin uoliseen arvioimisee ja t arvittaessa 

aikaisemman ka nnan arkistuksee, kyl läkin 0 olemassa. Nii pä 

ei 1 ene t äful 5 raääntä kuulunu.. kiel . lainsäädäntöön teh t ä -

vi ä muu to ks ia koskevan hallituksen esityks en johdos a. 

'uurella t yydytyksellä on täällä suhtauduttu valtio -

1 euvos Setälän iimeviikkois e e julkiseen eSlintymisee. hän en 

keskeinen asemansa nimenomaan suomenkielisessA sivistystyössä 

on ollu t omansa täällä kuten kot i maassa antamaan hänen 

ju1kila.usumill e en erity is t ä pontta. .::.ekä i; rden-yhdis tyksen jUh 

lassa t . k . 10 p:nä että siinä esitelmä- {j a keskus t e1u) ti 1ai 

s uudessa, jonka järJestiL t .k. 11 p :ksi ja jossa erit täi 

edus tava kuulij akunta oli s a a puvilla, hra etälän esitykse 

he ättivät suurta mielenkiintoa ja saavuttivat paljon tunnus -

JAKELUOHJE : 

avalliuen. 

U.I: A C. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tava"'nen ja lIalkai .... minialerilllle. 
EI ulkomaaedualuk .. n liedollukalln. 
Ei ulkom •• edultukaen. mutta ulkoasiainministeriön ticdoi .. 

lukalln. 
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u s a . - e näkö k h ta , e t ä 

s i vis y s yh elsöss ä n o l l ut 

j ohdo s ta että su menkieli 11 

t odell i ne n 

Suomell e 

k honnu t 

j äsenyys änsimaisesea 

mahdol l inen vain se 

varsinaiseksi sivistys-

kieleksi, ei 

,en kuulij a 

osin ole i tsessä" " uusi, mutta mon i ruo t salai-

varma , kaan ei llut t ullut s itä aj a telleeksi. 

Kruununp r i n s s i pa rin 

unprins s i minulle va kuutt i 

hän ellä oli ollu t t ilaisuus 

päivä llis i llä t . k . 1 3 

l evansa tyytyvä inen 

suoraan ja a vo ime s t l 

}- :nä kruu

siitä, että 

kesku s te 1-

l a a sias ta h ra ulkoasia inministerin ka.ssa s ekä l ausui toi

vovar. s a , ettei ministeri nackzell millään t av&lla loukkaantu

ut sii t ä, e ttä hänen säntänaä näin suoraan uhui asia s t a , 

joka ei voi olla kaikkia ruot'Jalais i a kUnnos tamatta. Tule-

vaisuutee nähden nän l ausui parast a oivovansa. - öivurnennen 

s aatta a mai nita, että vieraita 

es s a oli kuten hovi kuntaan 

, i in järjestetty, että Suomen 

näihln }-äivällisiill kutsut ta

kuuluva henkilö ker oi - asia 

lähet tiläällä ja hänen vaimol-

laan kummallakin oli enslmmäinen kunnia sija öydässä. 

hJan p itkään erila iset lähenewise t ja vakuutukset 

t i etysti voivat jäädä 

likai. Odottamattomat 

pinnallisiksi ja haihtuviksi 

ikävyydet v oivat hämmen t ää ja 

virvatu

hälventää 

jo saavutettua hyvää vaikutusta, mutta siitä huolimatta en 

ilahduttavaa, että käänne parempaan päin on ällä haavaa ta

pahtunut. Kuten mona sti aikaisewmin olen todennut ja mainin-

nut, t äällä kyllä ymmärretään, ettei julkinen elämä mitä 

nimenomaan kielellisiin suhteisiin tulee ole kerta kaik-
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kiaan kaavoihin valettua, mut ta eräissä suhte issa ollaan a r-

koj a . 

.sinnäkin p elätään, että Suomessa voi päästä va llal-

le virtaus, joka yrkii kaiken " ruo t s a l ai suuden " hävi ttämisee. 

oiseksi käsitetään erä ä nlalseksi suoranaiseksi loukkau kseks i 

eri muo d issa esiintyvät yrkimykse painaa ruots i nkieli jon-

kin l aiseks i puol i vieraaks i vähemmi s t ökieleksi. Kolmanne ks i ei 

olla valmiit hyväks ymään sellaista päätelmää, että Suomi voi-

si edellee s a lllstua p Ohjoismai s e en yhtei styö hön sen seikan 

estämättä , e t eivät s omala iset enää kykenisi käy ttämään ruot -

sinkieltä yhdysvälineenä Skandinavian kansojen kans s a • 

• "tä erikoiskysymyksiin tulee, voin r ajoit ua vi it taa-

maan s iihen, mitä monas ti aikai sen:min olen kirj o i ttanu t si itä 

kii,nostuksesta, jolla täällä seurataan ru tsinkieliseu yliopis-

to -opetuksen vai h lta. Moni aj at telee me i llä , että rii t tävä ä 

on että me ts in kanssa y l läpidämme moitte e tt omia naapu-

ruussuhteita eikä en em ää vo ida t oivoakaan . ~ällöin jää huo-

maamatta s e merkitys, j o ka t u n n e m o m e i 1 1 a k i n 

näissä asio issa on, ja joka huoma ttav- sti vaiku ttaa erity i-

sesti puolus uskysymyksen käsittelyyn. Jos me puolestamme otam-

me koht uullis i ssa rajoissa huomioon mitä uots is s a a j atellaan 

kielisuhteis t amme, ei tämä johdu mis tään t urhas ta a listuva i-

suudesta, vaan siitä, että meidän omat e tumme vaå ivat sen 

kan ssa ylläpitämään likeisempiä kuin vain "korrektej a " s uh

te ita. - Ruotsi tietysti tarvitsee Suomen sikäli et tä itse

näisen Suomen säilyminen on Ruotsille tärkeämpi kuin mitä 

laajat p ii it käsittävät. Mutta Suomi t a rvitsee toisa lta myös 

,. 
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4. 

Ruotsin, toisaalta positiivisesti sikäli, että Ruots i voi vä

littömästi ja vä lillisesti edistää Suomen puolustusta, toi

saalta niin sanoakseni negatiivisesti, nim . siihen nähde 

Suomelle epäsuopea Ruotsi voi Suomelle tuottaa tuntuvaa hait

taa, vallankin kun Ruotsin vaikutus, poliittinen ja taloudelli

nen, Europassa ei ole aivan vähäinen; t ätä on Ahvenanmaan ja 

jonkun verran myös Itä-Karjalan a siassa s aatu kokea. Jäykkä 

desinteressement Ruotsiin nähden meidän puoleltamme olisi sen 

kin vuoksi keinotekoinen ja todellisuutta vierova. 

M i n i s t eri R. Erich. 
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Helsinki • 
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Ruotsin hallituksen' esitys 100 milj. kruunun suurul-

sen l a inan myöntämisestä Neuvosto-Venäjäl le ruotsalaisten tuot-

teiden ostoa varten on ollut viime päivien suuri sensat io 

Ruotsissa. Jo se salaperäisyys, millä asiaa valmiste t tiin, on 

ollut omansa herättämään huomiota ja hämmästystä. Onpa väite t -

ty, että hallitus olisi menetellyt vas t oin p erustuslain 

ja määräyksiä sivutta essaan eräitä tärkeitä instansseja. Itse 

esityksen muotokin ja slsällys ovat he ti a lus ta synnyttäneet 

voimakkaita vastalauseita. Ja se seikka, että esim. va ltiopankki 

ja riksgäldskontoret ovat lausunnoissaan asettuneet kielteiselle 

kannalle, on antanut hyökkääjille suotuisan lähtökohdan. 

Ko ska Suomenkin lehdet ova t seikkaperäisesti selos ta

neet lainahanketta, en ryhdy sitä tässä lähemmin käsittelemään. 

~init8en vain eräistä yleiSistä näköka anois ta , mitkä ovat 

leet ilmi hallituksen esityksestä suke~ureessa keskustelussa. 

Taloudelliselta kannalta ollaan ammattipiireissä jok-

senkin yksimielisiä siit ä, että hallituKser. aloite n ci.rvelut-

tava ja asiallieestikin epäonnistunut. Huomio kiintyy erityises

ti llarkus 'Wallenbergin ja Gustaf Casselin lausuntoihin. ilolem-
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Tavallinen. 
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2. 

mat ova yh~ä mieltä siitä, että ~~ euvo s to -'le äjä on a ivan lii-

an e}Jävarma t ekijä ja maai lman konJunk t uurit y leensäkin liian 

e pävakalse t tälla ista trans~kti ota va rten . • uo ts · 
u~ 

tulla riippuvai~uhteeseen l ainan saajasta. yöskin 

voi helposti 

Ruotsin oman 

a loude liset} ti l a n t een kannalta on l a inl:t.l1 mahdollisest i (.uotta
kyseenala isena 

maa ~yötyä ide t tävä "'~kä~. Affä svärlden , jonka a rvoste-

luun niinikään on syytä kiil1nittää huomiota, huomuattaa, että 

ha llituksen esitys on tärkeimpiä Ja mullistavimp ia, mitä 

lain en hallitus koskaan on esittänyt, mutta s amalla varmasti 

koin. Lehti on varma siitä, ettei kukaan, joka a settaa maan 

edun y ksityisten edun edelle, voi ehdotusta hyväksyä. 

Poliittisesti arvostellaan esitys tä yht ä ru.karas ti, 

va ikka lehdet ovat siinä su h t eessa ain akin toistaiseksi 

jonkun verran p idättyväis i ä. Va rmaa on, että Ruots i n 

kraattinen hallitus on tällä oimenpi t eellään luullut v civansa 

koroittaa omi a osakkeitaan. J a hallitus on ilmeises t. i tähdännyt 

pitemmällekin: on tahdottu luoda sosial istinen yhteisr i ntama oi-

ke i stolaisuutta ja yhä enemmän esille tun kevia kans a llissosia-

listisia virtauksia va staan. Kommun ~ s t it ovat ti e tys ti hyvin 

innostuneita hankkeesta, ja jos yksinomaa t ämän sian perus-

t eella p i t äisi t ehdä johtopäätöksiä sosialidem okraat tien ja 

munistien nykyisistä suhteista Ruotsiss a ', olisi t ulos se, että 

hallitus on yhdellä ainoalla tempulla luonut tehokkaan sosia

listis-kommunis t isen yhteisrintaman, jolla on varmat kiinn ekoh-

tansa myöskin Ruotsin rajojen ulkopuolella, nykypäivien Tanskas-

sa ja Norja~sa. Lainahankkeen yhteydessä näyttää 

dinavian maiden välisestä ententesta kansallissosialis t ista vaa

raa ja n~enomaan Saksan vaikutusta va staan saaneen 
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kettä. On pi et tävä mi e l e s s ", että ruotsa l a lset ammattiyhdi styk-

set eivät ol e vieläkään luopune e t jo a ikoj a sitten julistamas-

taan blokaadista saksa l aisia tuot~ita va staan . J os oikeistota-

holla näin ollen olla an äär immäisen kriitillisiä ja epäluuloi-

s ia hal lituksen l ainaha nkkeen suhteen , ei se ole omiaan 

t ämään • . oiselta puolen oikeiB~ o ei mie lellään näe, e t tä halli

tus ~ kabinettikys jEyksen . mikä käsitys näkyy 

täysin sopusoinnusaa hallituksen oman kann an kanssa, va ikka mo-
lähtökohdat 

lempien puolien ~ olennai sesti eroavat toisistaan. Ensi 

syksynä t apa htuvien kunna llis- j a ensikamarivaalien takia ei oi

keisto nyt halua ottaa hallitusvastuut a. Sosialidemokraat it ka tso

vat ~ sitä suuremalla syyllä voivansa j at kaa , vaikka laina

esitys hylättäisiinkin. 

Silmiinpistävä on se "Skiöldin voileipäpöytä", joka lai-

naesitykseen s l sältyy ja mikä merkitsee v iime vuonna talonpOi-

ka isliiton kanssa aloitetun lehmäkaupan j at kamista . ~hdotetusta 

100 milJ. lainasta on näet 15 milj. ajateltu kä.ytettäväksi nimen-

omaan maataloustuotteiden ostoa varten . -aatalousminis t eri Skiöld 

on näin ollen tarjonnut uuden "voileipäpöydän", Jonka ympärille 

talonpoikaisliittola isten ~oivotaan asettuvan. Onpa väitetty, että 

hallitus olisi etukäteen neuvotellu t a siasta t a lonpoikaisl iiton 
j ohtajain kanssa ja että hallituksen varma esiintyminen olisi 
Johtunut niistä takeista, mitä siltä t aholta oli annettu. Persson 
i Bramstorpin varovainen esiintyminen viime maanantain lähetekes-

kustelussa näyttää vahvistavan tällaisen olettamukse. KOSka va

paamielisten johtaja, entinen pääministeri Hamrin, on asettunu t 

lainaesitystä jyrkästi vastustavalIe kannalle, on halli t uksen 
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toive talonpoika isliiton tapolta ma hdollisesti s a atava tuki. 

Nykyhet kel lä on vaikea s an oa, tuleeko hallituksen 

esitys hyväksy ttäväksi vai ei. h sia on annettu yhdistetyn 

pe rustusla ki-, va ltiova rain- j a pankki va liokunnan utkittava ksi. 

Tänään a lkaa ka ksiviikkoinen pääsiäisloma, joten a sian 

lykkäytyne e pääsiäisen jälkeen . Toisel a ~uolen piti l a ina sopi-

mus s aataman s elväksi enn en huhtikuun 1 päivää, jo t en on 

ep ätietoista, miten a siassa tultaneen menettelemään. Toisessa 

mar issa katsotaan hallituksella olevan varma enemmistö. En s i 

kamarissa puuttuu sitäva stoin vähintäin 13 p orvar illista ään-

tä. Siinä tapauksessa, että kamarit ovat eri mi eltä , pannaan 

toimeen yhteinen äänestys. Valtiopäivien 380 jäsene stä on 

alidemokraa tteja ja kommunisteja yhteen sä 1 74 . olemmissa kama-

reissa tarvittaisii näin ollen 16-17 lisä-ään t ä, jotta halli-

tuksen esitys tulisi hyväksytyksi. J os s e olettamus p itää 

paikkansa, että osa talonpoikaisliitosta on myönt rvä i nen , voi-

daa hallituksen voittoa pitää varmana . 

Yht enä huomioon otet t a vana a sian ha raha ennen lopul-

lista ratkaisua on kuitenkin pid ettävä Venäj ä llä ja Kau kai-

sessa Idässä mahdollisesti sattuvia sellkauksia. l~rkus 1a llen-

berg on nimenomGan viitannut l euvosto-Venäj än j a Japan in vä-

lillä vallitsevaan jännitykseen ja sodanuhkaan. Jos tilanne lä

hipäivinä mainitussa suhteessa kärjistyy, on va ikea uskoa , et

tei se tulisi vaikuttamaan valtiopäivillä tapahtuvaan ra tkai -

suun. 

--1-rA~b ' t . ~\{.!.A~~a~n .o~ a Ja. 
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Tu kho lmassa, huhti kuun 4 äi vänä 1934 . 

~ :o 1175 . 

1; 3'5 c,. 3'1 

(o~~ b'l 

S- e t) --.. -
He r ra ' inisteri, 

• llekil'joittal'le ella on kunnia t ämän ohella lähettää 

raporttinsa N:o 11 "Ruotsin ja ~euvosto -Venäj än välinen vien-

tilaina" . 

Esitän ei11e, Herra ' ini ster i , suu rimman kunnioi -

t uksen i va kuu tuks en • 

• 

Herra Ul koasia inminister i • Ha c kze ll , 

Helsinki. 
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vä l ' len vien tilaina • ... _ ................................................................................................ . 

'('t- S '! 

: eti kun ensimmäiset tiedo t vien t i l uotosta olivat pääs-

seet julkisuuteen, minulla oli tl laisuus verra t t ain tar koin se

losta a lai lasop1muksen yksityiskohtia ks. sähkeet 14/3 1; : 0 46 j a 49 

sekä kirjo 14/3 ' :0 l030 ). Sen ä lkeen on Uinis t eriöll t o imi tettu 

m.m. hallituksen es i tys, jok sisältää itse sopimusehdotuksen 

kä verrat tain laajat erustelut. 

J o noista en s immäis i stä tiedoista ilmeni, että 

jon ka tahtomatta tuo tärkeä asia indiskretion vaikutuksesta oli 

t ullu t enn enaikai sesti ilmi, nyt aikoi käsitellä a siaa mitä 

reellisimmin ja heti antaa siitä esity ksen . 

Se käsittely , jonka asia s a i osakseen kauppasopimuskomite 

assa, pankkkivaltuutetuissa ja valtakunnan velkavaltuu t etuissa (rik 

gäldsfullmäktige) oli hyvin summi t tainen; on a sitä sanottu e em-

än muodolli seksi kuin a sialliseksi. iitä huolima t ta havaitaan 

hallituksen esityksestäkin, että nåmä v i ranomaiset olivat suunni-

telmaa vas t aan esi t ~änee t sangen huomat tavia mUistutUksia, Joita 

ulkoaslainministeri konselji n esittelyssä jotenkin keveästi kos-

kette~i. On myöskin mo itit tu sitä, ettei riksdagin ulkoaSiainlau_ 

takunnalle annettu tilaisuutta t odella asiallisesti käsitellä 

J"KELUOHJE, 

~~va!!.~_~~._ ... _~.~_~i! ...... !j;!J~&t.Y.e.~.Q.,l..l.l .e ..... . 

"':.4. 

Jakeluohjemalleja, 

Tavallinen. 
Tavallinen ja 11 ..... 1 .... .. ......... mlni.terflllle. 
EI ulkomaaedu.tukoen tledoltukolln. 
EI ulkomaaedu.tukoen, mutta ulkoaalalnmlnl.terllln tledol

tukoIIn. 
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t ullu t enn enaikai sesti ilmi, nyt aikoi käsitellä a siaa mitä 
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telmaa vas t aan esi t ~änee t sangen huomat tavia mUistutUksia, Joita 

ulkoaslainministeri konselji n esittelyssä jotenkin keveästi kos-

kette~i. On myöskin mo itit tu sitä, ettei riksdagin ulkoaSiainlau_ 

takunnalle annettu tilaisuutta t odella asiallisesti käsitellä 
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EI ulkomaaedu.tukoen, mutta ulkoaalalnmlnl.terllln tledol

tukoIIn. 



• 

2 . 

näin ärke ä t ä a nk tta , hu limatta 

o l lu t ~ai~uvain en 

sii tä, että , i me r:omaan vasemmis -

t o a ' na on ehos ~aLaan tämän arlamentaarisen 

elimen toimi valtaa. 

Jo ensimmäisissä tiedotuksi s sani saat oin ilmoittaa, että 

k.o. euunni t tOlman en ilr.mä1nen va staa.1'J. otto oli lievä s ti sanoen vii

leä ja suuria e äilyksiä ilmaiseva, joten ka s~ng en jyrkkä vastus-

tus oli odot e t tavissa. Lehtien kaI! t li t osin ens i aluksi varo-

vainen ja 

s ant o taJ:a 

hillitty, mut t a 

sen taholla oli 

sii täkin v oi 1i. j päätellä, mikä kat

u l eva mää r äävä ks i . Hallitus oli e hkä 

toivonut su h teell i 'e n suopeaa koht lua er ' y isesti se . 

tä to ivotti in suurempaa kiinnostumista asiaan e räide n 

haarojen ta. lta, os aks ' s ii t ä syys tä, että valmiiks i 

pimus eräässä merki ty ksessä oli fait accompli, joh 

voa ai aki lli .en vastustajankin alistuvan. 

vuoksi, et

teollisuus

laadittu 

v oi Uin 

ikäli ole voinut havaita, länetekeskus t elu ei ollut 

omansa hallitusta rohkaisemaan. Herrat andler ja Wigfor ss, joiden 

asiaksi esityksen pu l t amine n varsina ' sesti j u tu i, lie nevät esiin-

4t tyneet heikonpuoleiseati. Talonpoikaisliit to , jonka t ah lta kannatus

ta oli to ivottu, ei ainakaan odotuk ia va s t aaval l a ta valla täyttä

nyt tO lveita. Eräs sen etevimpiä miehiä, rof. ~es tman ahdisteli 

hallitusta ky sy.myksillä,jotka hän it e in myö i hyvin vaikeiksi 

ja joihin hän ei vo i nu t myö t ää saaneensa t y dyttävää vastausta. 

ähtävästi puoluetaktillisista syist ä hän ku ' en kin rajoittui ar-

vostelevas ti tiedustelev'aan ka ntaan. Kuinka herra erss on i Brama-

tulee määräj:i.mään 

torp, jonka Jotkut väittävät omakohtaisestikl' n kl'l' 
nnosL~Van asiaan, 

kantansa Ja kuinka hänen mahdollisesti myöntei-

nen kantansa 
tulee puolueeseen va ' kuttamaan, lienee 

vielä epämää-
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3 . 

äist.ä . olueell edustaja in ke r aan }-elkää vän va li tsij oi t aan!dn, 

j i den a r v llaan vo i va n vä ittää, "a t t ryssolj an si t tel' kvar i 

kläderna". 

e ttymyks i ä a sia. ähän saa kka muuter. kin tuottanut 

halli uk elle . Leht.ler. vast.us t us on käyny t yhä t iu kemmaksi . Göte-

bor gs liande ls - c &j öfa rtst.idn ing 51Sälsl jo heti alu sa urhaa.-

van arvos t elun, Dagens ~yheter n ilmaissut jyrkä ot.i kie ltei s en 

kaJ n ja talon oi kais l liton ää-äänenkan a t.taja , bkä s a Dagbla de t , 

lienee kirjoittanut sitä vastaan. Tämän rinna 113. e ,iinkä.ä.n pal 

jaa e kitse s e, että varsinainen vasemmis t olehdi stä 0 rientänyt 

h llitust a t u kemaan , kui tenkin niin e t tä Göte orgin " -y i d", joka 

yleensä on mu i a riip umatt.oma i, on asiallises t i selostanut myös-

ki" kiel eisiä l ausuntoJa . 

Vielä eneromän pe t tymys tä 0, hallitukselle varruaam kin 

t uot t. anut se, e t t ä ammatt i viran omaiset., jo i lla jäi stäpäin on 

ti laisuus lausua asi sta mielensä, järjes änsä ovat. asettuneet kiel 

i eiselle kannal l e . Vient iyhdis t ys , t.eollisuus ii tto , rautakonttor i ,kaup-

pakamari t y . m. ova t eri puol i l t a asettaneet se" hyv in an karan ar-

vost lun alaiseks ' . Erityi ses t i OVat Svens ka J.'rävaruexpor t föreni ngen 

ja venska Cellolosaföre ingen lausunnossaan tehosta e et sitä,että 

luoton va i kutukset helpos t i vois i vat kä dä tsin omalla 

l10 elämälle tUhois i ks i, Venäjän kil a ' lu uu t avaramarkki. oilla 

johdosta yl tyi i. aatal~uot taJa in talol t a ei "osin ole kiellet ty 

sit~, että sopimuks e täy täntöö pan voisi edullisesti va i kuttaa 

tuotantoo ja intasuhteisiin , mutta 

pide t tävä nii, au omattavina että ne 

näitä vai kut~ksia ei olisi 
muilla aloilla! 

vastaisivat / odotettavissa 

via haita llisia vaikutuksia. li i tä tulee eräisiin "vapa.DllD&ssa ' 
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ä ' s tä . TU ol e e. edustaj ain ke r taan ~elkäävän va lits i joita ankin, 

j iden a r v llaan vo i va n va i ttää, "at t r y s s o l jan sit el' kvar i 

klä der na" • 

e t ymyks i ä n a s ia ä hän sa a kka muu t e .. ld n t u o ttanu 

ha l lituk el le. eht ~ e, vas tus t us on käyny t yhä tiu kemmaks i . Göte-

borgs Hande ls - c' ~j öfart st~dn ing s i s ä l si j he t i a lu sa murhaa-

van arvostelun , ' a g ens l;yhet er n i lmai s s ut J yr kästi kieltei s en -k nan ja t lon ol kaisl itOI ää-ään e ,k ,na t taja , S kål, S a Dagbladet , 

H e ee ki r joitta.r u t. s i ä staan. l amän rinna la e iinkään 

.j a e ki se s e, ett" var sin a nen vasernm i s t olehdi stä n rientänyt 

he. li t usta t UkellJa an , kui e . kin niiu t å. Göte uor gin " 'y id", joka 

y leen s ä on mui ta ri ' p uma t m~~i , ~n as iall is e s t i selostanut myös-

kill k ' e l e is iä l a u sunt Ja . 

, ielä en eu.män l- e t 'y'IIIys tä I I nalli t ukzelle varXIJaamkin 

t u tt ut se, e t t ä amma tt i v iran omaiset, j oilla jäl stäpäin on 

' la isuus 1 usua as i sta ffi ' lensä, järJ es ru sä va a set t uneet kiel-

i eiselle kannalI. Vient ' yhdis y a , teollisuusl li t t , r autakonttori,kaup -

pakamari t y . m. ova t e i pu lilta ase t tan eet s ef, hyv i n an karan ar-

v os t elun alaiseks i . Erity ses t i ov - t vens ka 7rävaruex or t föreningen 

Ja Svenska ellolosafcre . ingen lausu nnossaan t ehosta ee t sitä,että 

lu on va i kutukset helpos t i voie i va kä' dä otsin omalla elinkei. 

elämälle tUhoisiksi, Venäjän kil a ' lu ~uutavaramarkki oilla kun se 

johdosta yltyi i. aatalcu.etu ttajain ta .• 0 "8. I::i ~osin ole kielle t ty 

si t~ , että sopimuk e. t äytäntöö pan 

tu t a n l;.oo ja. intasuhteisiin, mutta 

p ide t tävä n11 a~omattav ina että 

via haitallisia vaikutuksia. 

voisi edu llisesti va i kuttaa 

näitä vai kut~ksia e i olisi 
muilla aloilla! 

e vastaisivat / odotettavissa 

-i tä tulee eräisiin "vapammassa ' 
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a sema s sa oleviin as i an t~n tlj oih ln, hra Hamrin on s op i IDuksen vas-

t us t aj i a. eikä hra .Ioh llnlsta. a i naka an t ois t c..i s eksi voitan e 

t ää., e t tä häll t ä s s ä a s i assa on valliJ i s udat t amaan vase.mmiston 

suun t a -V::'lvoja. 

'\:eskus t e l ua on y leen sä käy y s ang en a sial lis ella p oh -

j a lla ja itämällä ots in taloudellis ia etuj~ läh ökohta a. 

Lu nno l lises t i ei kokonaan ole uutt nu nii täkään, jo t ka ovat 

esittäneet sellaisia väitteitä, usea sti hyvinkin na i vissa muo-

dossa, että t ämän lu ttohomman lennaise a t aikka a ainaki yh-

t e ä olennaisena t a r koitu ksena olioi ol i tis e.. vase istorin-

l.amar lUj i ttamine j a rolii t inen lähen e ly osk ovaan. On tie-

t ysti a ina houkut t elvaa tehdä tällaisia suur oliittisia speku
niille 

laattioi t a, mutta vakava stl ajatte~issa iireiss ä xitåiK tus-

kin annetaan arvoa ja merki ystä. I ts e stää n Eelvä on 

että Ruotsi muiden llIa ' den t a voi on va lmis Venäjäänkin 

empi:nättä aja.n:aan omj.<:. kaupallisia etujaan, mutta minäkään eri-

koi s e na Buurpoliittisena hommana k.o. yrity s tä ei voida pitää. 

Toisa~ta on luonnollista, että kun kannanotto siihen nähden 

• pääasiallisesti tapah tuu puoluelinjoja myöten, asia .elposti saa 

sellaisen poliittisen värityksen, jo t a sille a lkuaan ei ole 

tarkote t tu. Hallitus on epäilemättä p itäny t s i lmällä taloudelli-

sia ja sosialipoliittisia näkökohtia, joskin se, laskelmat ovat 

voineet johta.a harhaan. Viimemainitussa suhteessa on syy s t ä 

hoste tu si~ä, että tähäaatinen vientiluotto on jättänyt huomat-

t avan riskin Icot ' maisten tuottajai n ja viejäin kann ettavaksi, 

jota vastoin tästä uudesta luottomuodosta mahdollisesti 

tappio vi1JUe sijassa Jäisivät veronmaksaJain niskoille. Tässä 
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kohd 0 n näyt. tävä t erinäise t halli tuksen jäsen e t maaseudull äsket-

täin i tämissään ääsiäispuheissa aikalai lla a g itatoorisesti sotke-

le en as i oita. 

huomiota on kiinni tet ty s ihen , et tä hra 

ltse lähe e kesku s t elu6 80 ha usi ~ysyä aremminkin varjossa ja an-

taa muiden taistella esi tyksen puo lest.a. Olen kuullu t väitettä-

vän tämän joh tunee n siitä , että äämin isteri kielteise. t uloksen 

varalta haluaa i d OO ttää halli t ukselle tl laisuu en jäädä paikoilleen 

4t sekä tarvittaessa uhrata vain jotkut jäsenensä . oyntipukeiksi kai 

s Olloin joutuisivat ainakin herrat andler ja ligforss . Tämä ei 

ole mahdotonta, mut 80 p eriaattee vastaista se kylläkin olisi. Täs-

sä ko din on nimittäin 0 e ttava huom ooon se halli t uksen solidaa-

risuus, se kä asiallinen että muodolline., joka on uotsin hall1-

tusmuodolle ominain en ja j ka. vie r oo tyypilli s ä ''m inisterihalli-

" tusta. oiseksi tässä asiassa e i ainakaa ulkonaise sti ole esiin-

tynyt erimielisyyksiä ja v i hdoin itse asia on sen laatuin en, 

ttä yhteisvastuu t uskin on vältet tävissä. Kaikkea tätä vas taan 

• voidaan tietysti huomauttaa, että joskus ennenkin muiden pelasta-

miseksi on heitetty joku tai jotkut miehet yli aidan. Sellainen 

hätäkeino merkitsee kuitenkil useasti vain lopun a kua, s.o. se 

johtaa. en en pitkää koko hallituksen sort.umisee. 

kysymysten ase t teleminen on kuitenkin vielä nyt 
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6 . 

esity ksen . Ra tkaisu u lis i näin ollen r i i ppumaan toi sesta kama-

rista ja tarkemmln sanoen s en talonp oika i sliittoon kuuluvista 

jäsen istä . .Jo s u los tuls essakin kamarissa olisi hylkäävä, olisi 

kielte i nen ra t kai su tietenkin selvä. Mi ä taas en tu lee siihen 

apauksee n , että kamari t tässä a s iassa joh tuisivat eri pää tök-

siin , lienee moni s uorastaan olettanu t, e t tä asia suostunnan 

t oisena joutuisi yhteisellä äänestyksellä (gemensam votering) ra t 
käsit t ään 

kaistavaksi ,jolloin molemmat 
va i kka äänestävät eri ks.een. 

kamarit ~)1äSx yhdeksi elimeksi, 

~räs julkisen oikeuden asiantunt ij a on kuite kin minulle mainin-
65 ~ : n l 

u t , e t tä valtiopäiväjärjesty ksen / s äännökse t.ällaisesta yhteisestä 

äänestyksestä eivät s oveltuisi tähän t apaukseen , koskapa asia on 

ni i n käslte tävä , e t tä t ässä on ' kys/IDYs va ltiosopimuksel hyväksy

mi ses tä tai hylkäämisestä. Tämä s e ikka on asian oikeudelliseen 

luonteeseen nähdeJ' määräävänä, n iin e tte i su ostuntapuolta voida käs i 
tellä e r i l isenä siana . 

: ämä tu lkinnan mukaan , joka nähtävä s i on paikkansa 

pitävä, olisl SllS, Sllna tapauksessa e ttä kamar i t johtuvat eri
tUloks enti/ 

ävii n äätö ksiin, / asian raukeamine • 

~illä tav oin tällainen r~kaisu voiv i va i kuttaa halli-

tuskysymykseen, rnppuu monesta seika sta ja tekijästä. Merkitystä 

olis i ensinnäkin s i llä seikalla, millä tavoin hylkäävää päätöstä 

on perusteltu . Ajateltavissa on, että ky~myksen kieltämättömästä 

käytännöllisestä ja p eriaatteellisestakin merkityksestä huolimatta 

se arvostelu, joka jäisi hallituksen kannett~aksi, olisi siksi 

hyväntahtoista, ettei hallituksen sen vuoksi tarvitsisi pitää 

jatkuvan toiminnan p ohJa menet e ttynä . Tällainen tulos voi olla 

sitäkin paremmin ajateltavis&a, kun puolueilla ei 
a i nakaan t01s-

• 

• 

6 . 

esity ksen . Ra tkaisu u lis i näin ollen r i i ppumaan toi sesta kama-

rista ja tarkemmln sanoen s en talonp oika i sliittoon kuuluvista 

jäsen istä . .Jo s u los tuls essakin kamarissa olisi hylkäävä, olisi 

kielte i nen ra t kai su tietenkin selvä. Mi ä taas en tu lee siihen 

apauksee n , että kamari t tässä a s iassa joh tuisivat eri pää tök-

siin , lienee moni s uorastaan olettanu t, e t tä asia suostunnan 

t oisena joutuisi yhteisellä äänestyksellä (gemensam votering) ra t 
käsit t ään 

kaistavaksi ,jolloin molemmat 
va i kka äänestävät eri ks.een. 

kamarit ~)1äSx yhdeksi elimeksi, 

~räs julkisen oikeuden asiantunt ij a on kuite kin minulle mainin-
65 ~ : n l 

u t , e t tä valtiopäiväjärjesty ksen / s äännökse t.ällaisesta yhteisestä 

äänestyksestä eivät s oveltuisi tähän t apaukseen , koskapa asia on 

ni i n käslte tävä , e t tä t ässä on ' kys/IDYs va ltiosopimuksel hyväksy

mi ses tä tai hylkäämisestä. Tämä s e ikka on asian oikeudelliseen 

luonteeseen nähdeJ' määräävänä, n iin e tte i su ostuntapuolta voida käs i 
tellä e r i l isenä siana . 

: ämä tu lkinnan mukaan , joka nähtävä s i on paikkansa 

pitävä, olisl SllS, Sllna tapauksessa e ttä kamar i t johtuvat eri
tUloks enti/ 

ävii n äätö ksiin, / asian raukeamine • 

~illä tav oin tällainen r~kaisu voiv i va i kuttaa ha11i-

tuskysymykseen, rnppuu monesta seika sta ja tekijästä. Merkitystä 

olis i ensinnäkin s i llä seikalla, millä tavoin hy1käävää päätöstä 

on perusteltu . Ajateltavissa on, että ky~myksen kieltämättömästä 

käytännöllisestä ja p eriaatteellisestakin merkityksestä huolimatta 

se arvostelu, joka jäisi hallituksen kannett~aksi, olisi siksi 

hyväntahtoista, ettei hallituksen sen vuoksi tarvitsisi pitää 

jatkuvan toiminnan p ohJa menet e ttynä . Tällainen tulos voi olla 

sitäkin paremmin ajateltavis&a, kun puolueilla ei 
a i nakaan t01s-



• 

• 

7. 

taiseksi liene mahdollisuuksia riittävän laajalla pohjalla 

suunni1;ella "porvarillis t a" kOKoomusta. 

Toiseksi tulos tietenkin riippuu siitä. kuinka arka

ahkainen hallitus t ässä asiassa on, ja vihdoin on tietysti 

otettava lukuun edellä kosketeltu vaihtoehto. että jotkut jä

senet uhrattaisiin muiden pelastamiseksi. 

Paljon riippuu vihdoin siitäkin. mitä kevään kulu

essa muissa tärkeissä asioissa tapahtuu. Jos hallituksella 

se helpormnin 

sille muis1;akin 

niellä 

syistä 

muuten on menestystä, voi 

tässä asiassa, mutta jos 

uksia, nyt kysymyksessä oleva asia helpormninkin 

vastoinkäymisen 

kertyy vaike-

voi saattaa 

sen havaitsemaan nykyisen komennon kestämättömäksi. 

i n i 6 t eri 
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, I 

He rra Linisteri, 

~llekirjoi~tan e ella on kunni~ täm~n ohella l ä -

hettää raporttinsa l'! :o 12 "Ruo t.sin ja ~ euvosto-Venäjän 

välinen vientilaina". 

sitän ~eille, Herra Ministeri, suurtmman kun -

nioi tukseni va kuutuksen. 

• 

Herra Ulkoasiainministeri A. aCkzell, 

Helsinki. 
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Asian viimeinen, sanomalehtien välityksellä jo tWl

netuksi tullut vaihe on se, että talonpoikaialiiton johtaja, 

hra hrsson i Bramstorp, nähtävästi puolueensa painostuksesta. 

on tehnyt täysiicåänteen ja ilmoittanut lii ttyvänsä sopimuksen 

vastustajiin. Näin ollen on asian kohtalo ainakin tässä vai 

heessa ilmeisesti aaanllt kielteisen ratkaisWl. 1o.mma.ssakaan ka

marissa ei voida odottaa hallituksen esityksen saavuttavan 

enemmistöä. Tuleeko tämä haitallisesti vaikuttamaan talonpoi

kaisliiton ja hallituspuolueen väliseen yhteistyöhön, on vielä 

vaikeata sanoa, nutta mahdotonta ei suinkaan ole, että se 

sii tä huolimatta toistaiseksi 'loi jatkua, jos nimittäin ar-

4t 'lellaan olevan riittävän suuria yhteisiä etuja. 

Varsinaisten puolueettomain asiantWltijain joukosta ei 

yksikään ääni ole kohonnut luottoa puolusta.maa.n. Hyvin Vähä,.ll 

kannatusta on muutenkin tullut teollisuuden taholta. Eräissä 

piireissä olen kuullut ~errottavan, että Ruotsin kauvan Mos

kovassa toiminut sanomalehtiasiamies (pressombud) hra Lindh. 

olisi ollut lainan innokkaimpia ajajia ja eräiden henkilökoh

taisten s1.iliteitten avulla ainakin jossain määrin vaikuttanut 

JAKELUOHJE : 

.. __ .-.. _ .... _ ..... __ ... _-_ ................. -.................... - ......... . 

'f.Ii: .v.~.1..g~~_ .. ~~.~~.J.AA~.ty'tö.i.UIA ....... -

UE 1: • 4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja Ualkai .... . ..... ... minl.terllllle • 
EI ulkomaaedultukaen tiedoltukalin. 
EI ulkomaaedultukaen, mutta ulkoallalnmlnlaterllln tledoi

tukalln. 
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muutamiin johtaviin teollisuusmiehiin. nimenomaan Kullagerin 

johtajiin Prytziin ja Hellmaniin. sekä Volvo-yhtiön johtajaan 

Gabrielssoniin. Näistä herroista on julkisuudessakin tiedet

ty kertoa. että uabrielsson melkein alusta lähtien on ol

lut mukana asiaa valmi stamas sa, Prytz taasen on, kuten ti e

detään. äskettäin antanut laaj an lausunnon, josta Socialdemo

kraten on mielihyvällä julkai ssut luotonantoon nähden mie

luisat osat. Punnitessaan syitä ja vastasyitä hra Prytz näyt

tää johtuneen siihen tulokseen, että k. o. toimenpide sellai

senaan on riittävästi perusteltu ja hyödyllinen, mutta että 

asia oli si pitänyt järjestää ja esittää osittain toisella 

tavalla h . ~'i.nan~si,oimi.nen . olisi .onu erotettava tilauksista. 
tllskl 011S1 oSI ttaIn teol ll s UUell itsensä kann13tUtva 

vientimahdollisuuksista~ähtävästi hän ei tee mltaåri 'lopul-

lista päätelmää, mutta hänen lausuntonsa on nähtävästi niin 

tulkittava. että esitys voitai si in hyväksyä, kunhan siihen 

saataisiin eräitä muutoksia. 

'J,'ämän ajatuksen mukaisesti aletti inkin muutamia päi

yiä sitten julkisuudessa viitata siihen. että sopimuksen 

sisältöön olisi saatava eräitä muutoksia. joiden sisältö 

kuitenkin näJcyy jääneen tarkemmin mä.ä.ri ttelemättä, 'l'ämä, jo

tenkin mahdottomalta tuntuva ajatus - onhan kysymys valtio

sopimuksesta. jommoisen sisältöön parlamentaari sessa käsit

telyssä "tuskin milloinkaan voidaan ajatella muutoksia teh

tävän - siirtyy kuitenkin hyvin pian päiväjärj estyksestä 

pois. kun näet tuli tunnetuksi. että vastapuoli. Neuvo sto

Venäjä, ei halua kuulla sellaisesta keskusteltavan. Yksi-

• 

• 
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tyisesti olen kuullut, että rouva Kollontay on koettanut 

innokkaasti vaikuttaa hallituksen eri jäseniin. 

Useat johtavat teollisuusmiehet valittavat sitä, 

et t ä venäläi set sopimuksen raukeami sen jJohdosta vannaankin 

tulevat tuntemaan sellaista mi elikarvautta, että laajassa 

määrin tulevat välttämään ruotsalaisia tuotteita ja tuot

tajia, jotenka koko yrityksestä koituu pelkkää vahinkoa. 

Eräs huomattava teolli suusmies on minulle lausunut, että 

Suomella näissä oloissa luultavasti on oleva tilaisuus muu

tamilla aloilla hyötyä Ruotsin kust~~uksella . s. o. vienti

maana pp .stä sen tilalle. 

M i n i s t eri: 
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Sen jälkeen kuin on käyny+. selväk i , että n. s. 

Venä jän-luotto tulee Hi ksdagissa raukeanaan tyhjiin, ja kun 

hallitus, ensi sijassa ulkoasiai runi ni i eri ::iandler ja toises

sa si jassa vaI tiovarainn;ini t ed :Vi forss , ovat saaneet Riks-

dagin puolelta itä nasevin:;mat n t et t ;.; ·· a sian muod 1-
lisest a käsi ttelystä, on hal lit llise asema ti etysti huonon

tunut. Se väl i . itämättömyy s , jota hallitus . l ähinnä herra 

Sandler in vastuulla , osoitti ulkoas ' ' nl autakuntaa (utrikes

närrnden) kohtaan, oli siksi kiistämätön, etteiv~t 0 ialis

titkaan ole voineet olla moi tteeseen htyrrättä . Tämä oli

kin sitä luonnollisempaa. kun heidän taktii kkaan sa aina on 

kuulunut hallituksen ankara ar vosteleminen . milloin jommoi-

sellakin syyllä on voitu väH ää seh syrj äyttä.neen tämän 

instanssin . 

Vie l ä t . k. 21 p:nä herra Hans son t äällä pitämäs

sään puheessa teki yrityksen halli tuksen kannan puolust~-

seksi koettaen erityisesti 
kansanpi iri t ja erityis sti 

esittää asi aa niin, et tä laajat 

myöskin eräät arvovaltaiset teol-

lisuuspiirit ovat sen lainahankkeen hyväksyneet. Onko näilt· 

seli tyksillä edes sitä merkitystä, että hallituksen omat puo-

JAKELUOHJE, 
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Jakeluohjem.lleja: 

T.v.lllnen. 
T.v.lII ..... j. 11 ..... 1 .... ..... . ... mlni.terIOlle. 
EI ulkomaaeduatuk .. n tledoltukoiln. 
EI ulkomaaedu.tuk .. n. mutta ulkoul.inmlnl.terllln tledoi. 

tukoiIn. 
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lQelai set tuli si va t anti st ä enemmän vakuutetui ksi yri tyk

sen tarkoi tukserurukai suudesta, li enee kysymyksenalaista. 

Verrattai n laa joi s sa pi ireissä näyttää se käs i

t ys voittavan alaa, että hallitus olisi tänä keväänä kaa-

detta~-a. 'tätä ajatusta kuitenkin jyrk;: sti vas tustavat use

at "porvari lliset" l ehdet j a asianharrastajat väittäen, 

että sosialidemokratia siitä vain hyöt yi si, vallankin kun 

sosialidemokraattien lukumä.ä.rä Riksda.gi ssa on niin suuri 

(61 ensimmäisessä ja 104 toisessa kamarissa), että kävi

si hyvin työlääksi hei t ä vastaan ylläpitää ehyttä por-

vari llista rintamaa. Hyvin paljon r i i _puu sii tä, mi lle kan

nalle Ri ksdagi n enemmistö tulee aset tumaan eräissä muissa 

tärkeissä kysymyksissä, nimenomaan työttörnyysvakuutusasiassa. 

Vapaamielisten johtajan hra Hamrinin väitetään 

kivän valtaan. To i saalta mainitaan päämini teriehdokka.ana 

talonpoikai sliittolainen , professori Westman, jonka halli

tuksen valti o varain.minist. eri ksi tulisi hra Hamrin . Paljon 

vaikeuksia koituu siitä. että oikei ston kannatus tällaisel

le kombinatiolle olisi hyvin kysymyksenalainen • 

Hall ittlS, joka nykyisissä vai ke i s sa oloissa ken

ties on taipuvainen pitämään -kUnniakasta kaatundsta" par

haimpana ratkaisuna, varsinkin katsoen useiden tekijäin, 

m. m. kansallissosialistisen liikkeen tuot tamiin vaikeuksiin, 

koettaa säilyttää. -hyvää miiniä". Hajoitusuhasta nykyään 

tuskin kuulee puhuttavan. eikä tunnukaan luultavalta, että. 

hallitus päättä..is:i tähän keino on turvautua. -Ryssavtalet

olisi ainakin huono panos. va.a.l.itaisteluun. 

M i n i s t eri: 
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Asia : VaI takunnanmars:i l'rollen { ~ 

kuolena . . ~ '. 

1'2 r 
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T. k. 21 päivänä kuoli riksmar kaIken Eri c 

Trolle 70 vuotiaana. Hän ol i al , aan o~ tautunut ul

koas ·ainhal linnon pal velukseen, ~tta siirtyi vuonna 1912 

maaherraksi Linkö in i in, kohoten 1930 si i hen korkeaan 

virkaan , jossa hän kuollessaan oli . 

Olle ssaan ulkoatiiainnrini sterinä 1905 - 1909 Trolle 

ti ettävästi harrasti jotenkin selvästi venäl äisystäväl i -

tä ori entointia . Suomea kohtaan hän tus in lienee tun

tenut mitään erityi stä hellyyttä. Omasta puol est ani voin 

todeta, että hän ollessaan Ahvenanmaan neutralisoimiskonf e

ren sissa 1921 Ruotsi n valtuuskunnan puhee johtajana nou

datti sellaista surullista taipumattomuus- ja obstruktio 

poli t i ikkas.. joka täysin oli Buotsip aikaisem 1ankin kan 

nan mukainen ja jonka vain läntisten suur val tain ai-

nostus sai heikonnetuksi, joskaan ei r i ittävässä määrin . 

'lloisaal ta lienee varmaa, että tämä kanta täydessä mää

rin oli hallituksen ohj ei tten mukainen. Henki lökohtai ses

sa seuruste1ussa '1'ro 11e oli ystävällinen ja huumorin 

kirkast8.llll.. tfänen puolisonsa on, kuten useista kirjelmis

täni käy ilmi, viime vuosina harrastanut Nobel-kirjalli -

JAKELUOHJE, J.keluohjem.lleja: 

Tavallinep. 

UE 2 : ... 

T.v.lllnen. 
T.v.lII ..... j. 1I.lkal .... ....... .. ... mini.terIOlle. 
EI ulkomaaedu.tuk •• n tledoltuk.Un. 
EI ulkomaaedu.tukaen, mutta ulkoaal.inmlnl.terIOn tiedoi. 
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suuS1Jalkinnon si joitta.rri sta Suomeen, nimenomaan myöskin 

Sillanpään ehdokkuutta.. 

Trollen seuraajaehdokkaina mainitaan eräät yli~ 

mät hovi virkamiehet, joiden nimillä ei ole mitään poliit

tista merkitystä. 
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V punpäiv · nä on ha l l ituksen jas enlstö. yhdeks:'n 

illaakun n l:1ssa päiväJ kysym ksiä v~lai e.a s a o ~rity i sesti on h r a 

dan d ler suur e lla innolla ottanut lJuolu s t aaks e e n la inahanket a 

koettae s oi ttaa , e t t" se vai ku tu k e t olisiva t olleet erit -

täin siuna u k elli s et j a e ttä vastus ~jat oikea staan vasto lJ 

paremp a t ieto ' an ja ennakkoluu loj en va lkutu ksest· sen 

itä t ulee n euvostoha lli t u ks e . t i ss" as emassa noud4 t -

t am<A.an menett l yyn , kuu lee esi te t t "vän jossa in mää rin 

hyp o t eeseja . Täysin vakav a s s a mie l e ssä jotkut 'rä ittä vä t Venä-

jän kie lte i sen kannan aiheutuneen sii t ä, että s e yv än t ahto i -

suude s ta t ahtoi s ääs tää täkäläiseltä sos i a li s tihall i tukselta sen 

p e t tymykse_ , jonka riksdag ' n hy l käävä pää tös oli s i s isältän' t 

j a että Velläjän väliintulo uot e ille oli jonklnla 'nen eh -

käpä j ä rjest et ty v i s h a u d n g r a t a , e h käpä 

v i s gra tis si ma .• 

Tälla ise t rohkea t vä ittee ner" t t ä vät epä ilyksiä . 

Luult vaRmalta t untuu se arvelu , e t t ä neu vost oh llitus t htoi 

näyttä ä mah t a vuuttaan J a ilma i sta riippumattomuutensa u l kon a · -
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an toi ~opimuekumppanillee aiva.n riittä7äs ti a. i he tta DJoittee-

seen siini:i., että asi n valmistelu aJ f' t tiviral omaisten puolel
ennen esityksen antam ista; 
ta /mlltel kuu l umatt o:r, ,,,, l1a t valla 1 il inly" tiin , ni i n että 

ri ks da in ash .. ksi j ä i han kkia vC:i.rsinain e asia llinen 

i.t s essä" .kin 0 erittäin out oa, ett" sillo ir. 

kun e so..atet " a sia 0 Ii;;.i er. par l aJI.entin k"siteltä väk i , on 

nii he ikosti va i stettu j ::.. s el l ' lyv"ks : , i nen siksi ehdon ,-

a l ' l nen 'sia , et tei hallitus saa puo lellee, t arpeellista enem-

istöä . ho..l l itus oli t"U" in erehtynyt talonp o ' kaisliiton 

" ä myö s eräide teollisuuspiirien) kannasta ja saattoi sekä 

it ensä että t oisen sopimuspuolen noloon ase aan a taen 

kin äiselle liian selvän käsityksen omasta herkkäuskoisuudes-

t aan tai voi att omuude s t aan . 

Joka tapaukses sa on ilmeistä , et t ä syy , j oll neu -

vost ohallitus peruste li muuttuneen kan t ansa , oli pel kkä veruke . 

~uuten olen kuu llut kaupallisten ja teollisuus elä~män as iantun-

tlja'n harvinaisella yksimielisyyde llä ede llee. kir. hyv'n jyr -

kästi arvostelevan rauen utta l ainahanket ta. KO Jnerskolleg i~in 

yli joht a j a , hra Fr yxel l, laus~i ~sken minulle ajatukse sa 

s iitä hyvil selväsanaisesti. On jotakin ivan t vat onta, h" 

a veli , että hal l itus l aiminl yö asiallisen selvitykse~ h 

s en, ni i n että parlarr.e. t '~ri s t tietä va liokuntakä ittelyn ai -

k""l1a on pakkO kääntyä aJo attiviranomai ten uoleen . a tämä 

on , hän lisäsi, kuitenkin t oisarvo i nen moitekohta. mi kä voi-

daan sopimusta va staan t ehdä . - - - Kun on 1, uttu e äilyk

siä Venätän va ltio-obliga tioitten sangen ehdonalaisesta a rvos

ta, lienee rva AOllontay selittäny t, et tä ulla er ja Asea 
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nek i n 0'1 ' t c 11ai5ii:-, ~'yt ne t . Tämä on kuitenki , ollu t 

~van toi e ... a , a i ll" .. not.ut l ' ikke e t e'vät ole o t t a. -

nfi:et n i i tä suor itus t en ko rvauks ena t.a i i l aust en vakuu t ena., 

vt:.an jonkin l iseH .... va s ti kkeena menett " ,i s t ään kon es s i o i ta . 

he.. l i tu ' se" ti l tä on ny t j ok &~P ukse ssa poiste u e 

kor.:yatu ki i , jon k' k . o . copifu s ei l Ie olidi voinut t uot-

iaa . Eri ... d~"" on , et ä se 7:'e l " vu i t u ot a. a. vä _i ll i siä 

v a ~ ku tuks ~a . uot s i n l"O S ' ova S· olt::van 1" ett ilääJl s ano t n 

s ia n ~Jllästyne enä ehdot t a t i halu~v~n iirt o tois ee. 

maa lan . Kun rva Kollol t y puole aa. epäilelLitt ä on ar; -

u ka~ kk i vo i man sa l ii"kf: lle , ei ka i l iene olet l:t t av i s -

s a , o:!t ä l-:än t äs tt, tu l o' cs t&. , j hon o. ~i"an os aton , 

t ulitii mi~ä~n hai t llis 1a s eu r a Juks i & kä rs i iän . 

:11:L llitukse l l e kot. t ..:. l on n::ai ia 10J ymy ksi ä ovat ny t 

oisaalta työ t t ömyy vakuutus , t oi a lta t öt ö "~ YSl1ät'.r :::'ra: ,a 

sekä käyt t öohj ee t. ~itä ede l l i se e asi' an tu l ee , pide tään 

l uu l t d. vana , et t ä tu lo s tu l p. e hall itu s ta t· y·y t t "::1ään . Jä l 

k ' ä i s en kys yks e . päätt- .i s ea t ä lienee v ~ e ... ta rr: it ä än 

a noa . ~a l j on r iippuu nähtäväs t i v pa mi eli s is tä , jois t 

en tin n va l tioneuvo s S~ Lar sson i a ise .i n kin on t " tt .. -

n:yysohj e ide . , l a a.timi s ess a ollu t t i r ke" t ekijä ja ykyi selle 

h l l i tu ks e l l e suur i r voinen . J o o isena y lläty se ä on u l-

l u t pääm i n i s t er i n einen v iitt au s a ii l en , että l-:a ll itus, 

ell e i se täs sä asiass a saa t an t oaan t oteut etuks i , tu r vau -

t.unee ha jo i t u seen . Tätä erus t e lla an s i l lä , e t t ä juur i 

t yöttömyys kyaymys ny kyään on n i in suunna tt or.1an tärke" j 

et tä h ... llitu ei tahdo I i t la va s to i nkäym iseen , -u tta e i 
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myösk~än tahdo jättää p onnistuks i aan kesken , vaan i koo tur

vautua valitsijakunr~n r taisuun . Se lähtee tä llöin nähtä

västi sii t ä ol ett , ukses ta , että yle inen tilanne maassa on 

. h llitus uolueelle edu llinen . Vastustaj t s nova t suuresti 

epäi levänsä tätä j a huo~au ttav t va l lankin siitä , e t tä 

pikemmin uusi vaal ita i s telu a l kaisi , sitä tu oree~ SEa muis

tissa oli&i hallituspolitlika n lainaky s yn:y ksess" kärsimä no-

laus , jonka vaikutukset eivät voisi olla se 

heikontl::Llll' tta. 

II i n i s t e r i 

vai kutusvaltaa • 
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..... 'l: ... .v. ... ~ .. ff .. .Q ... .r.. .. ..... A .................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .V:i ............. . 
, " 1 f" ; 1 .. 

• • L ~ ,1. 

Tu.1cll<:> .~ ........... ssa J.'7.. .. p:nä .t.g.gJ~Q ......... .kuuta 19.3.4, .. 

Asia: 
Halli tl1skysymys ja uudet 

.... _ ..•............ .P.~J~~~.()~.().~.~~.~ ............................. . J. 
I 

Jilul tav impar.a pidetään nyky··än . että hallitus 

kest ää näiden valt iopäi vi en loppuun . Sen tahol ta t ul

l eet vii t taukset haj oi t usten mahdol l isuut een ovat e . 

oll eet omansa vi eroittamaan vastustuspuolueita kai ki st 

kaa~i syrityksi s tä - se l lainen kaatamine .han t äällä 

paht uu huomat tavasti toi sin edellytyk in ja toi el la 

t avalla kuin tyypillisesti arl amentaari si saa valtio i s

sa. Erityisesti lienee talonpoi kai spuolue hajoi tuksell e 

vastahakoine.. mikä sei kka on oman sa turvaamaan halli 

tukselle ainakin sen mini ' kannatuksen. joka sille ta

lonpoi kaisli iton puo lelta on tarpeen. Vi imeai kai set er

kit viittaavat siihen. että hallitus työttömyysvakuut ·~-

sessa saavuttaa suuren menestyksen. siano~nen val i o-

kunta (andra lagut skottetJ. jonka mi etint öä ei vi elä 
ole jaettu. lienee suurel la en emmistöl l ä - kenti s yk

simielisesti - a settunut esity t ä kannattamaan . Työttöm 

määrärahasta. ja -ohjeista ei vi el ä voi tane varmuudel la 

mitään sanoa. mutta luultavimpana näyttää pidett··vän . 

että niistä päästään hallitusta tyydyttävään kompro

missiin. 

"AKELUOH"E, .. ... eluohjem.llej.: 

Tavallinen. 

UI 1: A .. 

T .... llln ... . 
T .... III ..... j. lIalkal ..... .... ... .. . mini.terllllle. 
EI ulkomaaeduatult .... tledoltuksiin, 
EI ulkomuedualukaen, mutta ulko .. I.lnmlnlaterllln tlodoi_ 

tulealIn, 
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Luul tavimpana pidetään nyky'än , että hall i tus 

kestää näiden valtiopäi vien loppuun . Sen taholta tul

leet viittaukset hajoi t usten mahdol l isuuteen ovat e kä 

olleet omansa vieroittamaan vastustuspuolueita kai kis_ 

kaatami syrityksi stä - sellainen kaatancine .han t äällä 

pahtuu huomat tavasti toi sin edellytyksin ja toi sel l 

tavalla kuin t yypilli sesti parlamentaari si ssa valtio i s

sa. Erityisesti lienee talonpo i kaispuolue hajoi tuk elle 

vastahakoinen , mikä sei kka on omansa turvaamaan halli 

tukselle ainakin sen minimi kannatuksen, joka sille ta

lonpoikaisl i iton puolelta on tarpeen. Viimeaikai set ~er

ki t viittaavat siihen. että hallitus työttörnyysvakuut ' k

sessa saavuttaa suuren menestyksen. Åsianon:ainen va io

kunta {andra lagutskottet1. jonka mi etintöä ei vielä 
ole jaettu. lienee suurel la en emmistöllä - kenties yk

simie li sesti - asettunut esitystä kannattamaan. Työttömyy

määrärahasta ja -ohjeista ei vielä vo itane varmuudel la 

mi tään sanoa. mutta. luul tavimpana näyttää pidett·· vän . 

että niistä päästään hallitusta. tyydyttävään kompro-

missiin. 
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Mi tä muihin uriin kysymyksiin tulee. näyttää 

se suuttumus . jonka "Lex Bersendalin" lykkäämånen mYö

hempään jankonhtaan alkuMn h r""tti . si tte in lauhtu

neen . Moni lienee ajatellut. että asia eh "" si tte kin 

on niin monirr.utkai nen , että si t ä vi eI "" sietää valmie-

e la . T""i ollen ei ole enää alkuperäistä tehoa niil

F syytöksillä. ett ä hallitus osittain am tti hdistyksiä., 

o i ttain kormnuniste ja pel "ten ei nyt us". t anut antaa 

esit tä. 

!rur.na ta" 

Sau:. 1 tavalla on ky ymys " unckin uojelue

ellainen . ettei se ajanpi t kaän näytä voivan 

inno~tusta ylläpitää. varsi~kin jo asiaan , kuten väi

tetään , liittyy er äitä hämäräper :"L iä pyrki ksiä . 

I.räin ollen näyttää oppositio uolueiden keskimää

r äinen suhtautuminen hallitukseeh 01 van sellainen . että 

kun Venäjälle annettava laina on r~uennut ja kun hal

litu ei muuten ole mitään kouraantuntuJia hair duksia 

tehnyt , nii vvidaru toistaiseksi an~a sen olla rauhas-

sa - mukavuuskanta. johon t ääl l ä ehk" yleensä ollaan lii

ankin tai u.vaisia . Sarra la asi aan kuitenkin jonkun verran 

vEl.ikuttaa sekin näkökohta, että. täällä harrastetaan uu

sia puo lueyhtyniä.. joiden pi täi si päästä. vakaantumaan. 

ennenkuin ets i t ään uutta hallituspohjaa. 

lli t "" muuten laina-asiaan tulee. n""yttää oikeis

totaholla edelleen oltavan taipuvaisia 01 ttamaan . ett"" 

Neuvosto-hallituksen peruutu.s ei tullut Ruotsin hulli

tukselle yllätyksenä. '!'äkäläi si ssä diplorna.a.ttipiirei ssä 

taasen pidetään selvänä. ett ä herra Sandlerin hyvin 
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vaikuttavaksi . aiottu esiintywinen aseri i suntakonferenssin 

puhemiesneuvoston istunnossa oli eri t yi esti tarkoitettu 

vastaveQoksi, jo l la yleinen huomio oli kännettävä pois 

hänen laina-asiassa kärsimästäännolauksesta. Hyvät halti

jat ovat l isäksi huolehtineet siitä, että hän ei jou

tunut Ri i kaan s~la hetkellä, jo l lo in hänen Om&~ puo

lueensa sikäläiset johtomiehet pidätetti in . 

Eräät yritykset uusien puolueiden perustami seksi . 

joita t äällä vi imeaikoina on sat tunut ja jotka etupääs

sä on tarkotettu jonkinlaiseksi si llaksi nuoroikeiston 

sekä eräist ä merkeistä päättäen nykyään lamaustilassa ole

vien kansallissosialististen suuntien ke sken. eivät ole 

voineet sanottavaa huomiota. her ättää. '1'0 ' i n on niiden 

pyrkimysten laita, jotka tähtäävät ul ibera li en" ja ·v

paandelisten" noin vuosikymmen sitten pur~~utuneen yhtey

den palauttamiseen. KUmpi kin puolue on asettunut t ät ä 

ajatusta puoltavalle kannalle. 1aikeuksia ja esteitä on 

tietysti olemassa. Vapaamielisten puolueessa on vielä 

jonkunverran kannatusta niillä kieltolakipyrkimyksillä, jot

ka aikoinaan johtivat haja.a.nnukseen, mut ta voi tta.nat tomia 

vastuksia ei tule varmaank&an koitumaan. Toisaalta pelä

tään sitä, että. • liberaalien" yhtymisen ehdoksi t äytyisi 

tinkiä siitä puolustusystävällisestä ohjelmasta, jolle sen 

johto ja lehdet viime aikoina yleensä ovat asettuneet. 

Sanotaan myöskin. että "liberaalit" ehdottomasti vaativat 
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monelle "vapa.a.mieli elle" vielä rakkaan hra. C. G. Ekmanin 

10 lliata. uhraamista. poliittisena henkilönä. Ylei seen 

mailmankataomukseen nähden näyttää tietysti jotenkin 

tava kuilu olevan olemasa - kulttuuri liberaalien" ja suu

re ei osaksi hyvin ahdasmielisiin vapaakirkollisiin pii

reihin kuuluvien vapaamieli ten kesken. Poliittisesti on 

kui tenkin pääasia se, että ne vaaleissa ulospäin muo
dostavat yhte j sen r intaman; yhtenäis est ä puoluetunnuksec

ta huolimatta. kumpikin ajatu.ssutmta sitten voi esi intyä 

eri alaryhminä. ja etsiä kannatusta omi lle ehd.okaslis

toilleen . 

Olkei totaholla on kiinnostukse lla seu.rattu uäi
tä tapahtumia j useissa piirei ssä li enee alettu toi-

voa. että myöskin oikeisto ja talon oi kaisliitto voisi 

vat osallistua yleiseen kokoomukseen, jo ta muodostuisi 

voimakas vastapaino sosiaalidemokraateille ja joka jo 

enai syksyisissä maakuntakäräjävaalei ssa yhteisvoiniln voisi 

näiltä voittaa jonkun määrän paikkoja. Eräillä tahoilla 

tähän toisaalta liittyy harrastus estää kan sallissosia

lististen liikkei tten levenemistä. Suurimpia epäilyks'ä 

tällaista laajan porvarillisen rintaman muodostamista vas

taan lienee talonpoikaisliitossa.. olemssa. Ainakin tois

taiseksi yhtymispyrkimykset siis joutunevat rajo it tumaan 

molempiin keskustapuolueisiin. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, kesä.kuun 19 pä.ivänä 1934. 

N:Q 2003. 

• r!,f "r e k { • 3y 

,,2~;{ -Jy / . ' 
J. t/:t . 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lähet

tää raporttinsa N:o 17 "Ulkopoliittinen suunta Ruotsissa". 

Esitän Teille, Herra Minister i , suur i mman kunnioi

tukseni vakuutuksen • 

Herra Ulkoasiainministeri A. Rackzel1, 

Helsinki . 

.. II,A4. 
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Ruotsissa. 1 
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Suuret maailmanpoliittiset tapahtumat vaikuttavat nyky-

'tt ään Ruotsin viralliseen ulkopolitilkkaan osittain niin. että 

aikaisempi vastustus puolustuslaitoksen vaatimuks ia vastaan on 

vasemmistotahollakin suurest i vaimennut. osittain sillä tavo i n, 

e t tä pyrk~s näyttelemään huomat tavaa osaa eräillä Buurpoli i t

tieilla aloilla on kasvanut. Kahden hallituksenjäeenen. pää-

Ja puolustusministerin. äske;.nen ero puolustuskommiesiosta vii t -

taa siihen. että varotaan sen nykyään olevan hyvin selvästi 

myönt eisellä kannalla puolustuksen tarpeisiin nähden; sanotut 

herrat eivät taasen tässä vaiheessa tahtone liiaksi sitoa 

1t hallitusta ja puoluetta. 

Kitä ulkopoliittiseen eaiintymis een tulee. olen aikai

semmin (ks. raporttini l?V.~:o 16) huomauttanut. kuinka hra Sand

lerin VenäJän lalna-a.siusa kärsiJllä blamage, joka ei voinut 

olla saattamatta hallitusta joasain määrin koomillis een asemaan . 

on häntä kannustanut etaimään laakereita aellaisilta alOilta. 

Joilta Ruotsin sodanjälkeinen politiikka yleensäkin on pyrkinyt 

kansainvälistä tunnustusta eaaruttamaan. Tietä on todistuksena 

"AKELUOH"E. 
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UI 1: • 4. 

...... IuohJ.m.lI.j.: 

T.v.lllnen • 
T .... lllnen J. lIalkal .... ... ........ mlnist.rlllll •• 
EI ulkomaaeduatuksen t lecloltukalln. 
EI ulkom .. ecluatuksen. mutta ulko.alainmlnist.rllln tiedol. 

tukaIIn. 
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se erityinen into, jolla hän on pyrkinyt desarmementkonferenssin 

viimeisessä vaiheessa ansioitumaan ja se koturni, jolta hän n.s. 

ex-neutralisten valtioiden puhemiehenä pääsi esiintl~ään - nähtä

västi aika hyvällä menestyksellä. 

Toisaa lta hallituksen ulkopoliittinen harrastus ilmenee 

siinä, että samalla kuin Neuvosto-Venäjän kanssa tahdotaan yllä-
hilJais-

pitää erittäin hyviä välejä, ei lakata käymästä sellaista ~ 

ta kuhertelua pienten Itämeren valti o iden kanssa, Joka näissä 

tt silloin tällöin herättää toivoa siitä, että tässä ehkä voi ol

la jotain vakavampaa ja pysyTäisempääkin tulossa ja tekeillä. 

Näihin kuvitelmiin on, kuten tiedetään, ollut altis varsinkin Lat

Via, jossa politiikan johtomiehet toisinaan näyttävät luulIeen, 

että heidän puoleltaan vain tarvitaan määrätietoista toimintaa 

ja rohkeita ot~ita, niin saadaan kaikki käymään toivomusten mu-

kaiseeti. Tällainen optimismi saapi kuitenkin lisättäköön se 

heti - näennäistä vahvistusta siitä, että täällä todella on pii

rejä, jotka vakavasti harrastavat 11keistä organisoitua yhteyttä 

tt k.o. valtiory~ kanssa. 

Kieltämättömäksi tosiasiaksi jää, että Ruotsin pOlitiikan 

johto kiinnostuneesti seuraa kysymystä "itäisestä Locarnoeta" ja 

kaikkia siihen liittyviä kysymyksiä käsittäen, että ne likeisesti 

koskevat Ruotsiakin. Äskettäin minulle ulkoasiaindepartementissa ker

rottiin, että jonkinlainen "locarnolainen" garantiapakti oli kysy

myksessä Neuvosto-Venäjän, Ranskan, Puolan ja Tshekkoslovakian kes

ken ja että sellainen hanke, kun m.m. Latvia on jätetty koko-

naan laskelmien ulkopuolelle, on siellä herättänyt levottomuutta 

ja tyytymättömyyttä, mikä on sitäkin paremmin ymmärrettävissä kun 
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3. 

kolmen suurvallan joe Puolakin sellaiseksi luetaan äekei-

sinä aikoina on tehnyt suunnitelmia, joiden mukaan jotkut pik

kunaapurit "turvattaisiin" yksipuolisella alueellisella garantial

la, ehkäpä tehtäisiin tosiasiallisiksi "intressipiireiksi" ja pa-

himmassa tapauksessa saisivat luvan sulautua johonkin suureen 

naapuri valtaan. 

Ei ole epäilyksiä siitä, että tällaiset perspektiivit 

ovat Ruotsille vastenmieli set . Sikäli kuin luodaan tosiasiallisia 

r i ippuvaisuus- ja alistussuht eita, joihin toinen tai toinen pie-

ni valt i o näennäisesti vapaaehtoisesti alietuu, kun ei arvele 

voivansa muuta tehdä, on tietysti hyväaikeieen kolmannen val

tion vaikea puuttua kehityksen kulkuun, vallankin jos ei se 

itse puolestaan voi tehokkaaksi vastapainOksi tarjota parempia 

ehtoja. Mutta jos kysymys esiintyy itsenäisyyden menettämisuhan 

vakavassa muodossa, asia voi tuntuvasti muuttua. 

Sen riskin maksimimääränä, johon Ruotsi nykyisten 

lytysten vallitessa ja nämä edellytykset ova t vaikeasti muu-

tettavissa voisi olla taipuvainen k.o. ~uhteessa menemään, 

on jommoinenkin osallistuminen Kansainliiton i n o P tim a 

f 0 r m a päättämiin sanktiotoimenpiteisiin. Kun mitään tällais-

ta nykyoloissa tuskin voidaan ottaa todellisuudessa lukuun, jää 

jälelle toisaalta aeelähetysten salliminen syyttömäksi havaitul

le valtiolle, osittain poliittinen painostus sen hyväksi, ker

naimmln kollektiivisessa muodossa. Tähän olisi Ruotsia kannus

tamassa ensinnäkin sen oma prestise valtiona, joka harrastaa 

kansainvälietä järjestystä ja oikeudenmukaisuutta, toiseksi huo

li pienten valtioiden tulevaisuudesta yleensä ja kolmanneksi 
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4. 

lev.ottomuus siitä, mitä seuraamuksia näiden pienten valtioiden 

luhietuminen voisi tuottaa Ruotsille itselleen. - Että tämä kaik-

ki merkitsee näille jommoistakin, tosin varsin ehdonalaista 

etua, ei ole kiellettävissä. 

Edellä ei tietenkään ole otettu lukuun Ruotsin kiin-

nostusta Suomen- itsenäisyyden asiallisen ja muodollisen-

syttämiseen; tämä on, kuten tiedetään, erikseen arvosteltava 

symys • 

M i n i s ~ eri 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa , heinäkuun 4 päivänä 19 34 . 

N:o 2130 . 

Herra Mini t e ri, 

t. / "'y / -

! •. r-' . 
, t \' . ~! : 

Allekirj oittanut lähe t ää tämän ohe lla kunn ioi t -

taen raporttinsa n:o l A "Rajoi t sky~ymys ja valtiollinen 

t i lanne". 

Esi tän Teille , Herra Ministeri, suu imman kunn i -

oltu kseni va kuutuksen . 

Herra Ulkoasiainministeri H9.ckzell, 

He l s inki. 

UI II : A 4. 
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otettava huomioon kolme sitä pääasialli est i kuvaavaa s eikka 

Ensinnäkin hallitus on i~~eteltävällä menestyksellä 

kestänyt äsken päättyneen valtiopäiväkaud en loppuun saakka. lai

na-asia sta (Neuvosto-Venäjän kanusa) se pelastui kuten i hm en 

vaikutuk e t a . Työttömyysva kuutuksen s e sai asiallisesti s~ta 

maan ja työ ttömyysavus tuksen kaikkine siihen liitty vi ne v l t " -

t aloudellisine järj estelyine en se niinikään suu r in pi i r tein k t-

s oen on saanut tahtonsa mukaan hoidetuks i. 

Toiseksi on huomattava. että sosialipoliitti set kysy

mykset vähi tellen johta vat myöskin niitin liittyvien valta 0 -

lii ttisten kysymysten kärjist~~iseen. Kysymys ammattiyhdis t y st en 

ylivallan säilymisestä tai murtumisesta ajautuu pakos ta yhä 

enemmän etualalle . N.s. kansall1ssosialistisista ryhmistä puhu-

mattakaan entisetk i n puolueryhmitykset. tähän saakka vastahakoi

sina tai kylmäkiekoieina pysyneet "vapaam i elieetkin" rY~~ät , 

äänekkäämmir. ovat a lkaneet vaatia työn vapautta sekä suoJ 

"kolmannelle miehelle" työriido issa. ja .onpa ollut havai t t a 

vissa. että ammat tiyhdi tykset itsekin ovat alkaneet melkois t 

"AKELUOH"E . 

Ta v~ 11 ~~:~_.A..~ .... ~.~.~~~.~.~ .... !.~.~.~. ~.y..~.::-... 
töille. 

UI 1: " 4. 
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T.""IIInen. 
Tavallinen j. lIaIk.1 .... . . .. ........ mini.t.rlOII •• 
EI ulkomaaedustull.... tledoltuk.Un. 
EI ulkom .. eduatuk ..... multa ulkoulalnmlniaterlOn tiedoi_ 

tukliln. 
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2 . 

varovaisemm i n suhtautua näihin ky ymyks1in, Mu .ta nimenomaista 

l ainsäädäntöä, .1 oka voie i toteuttaa per i npohjaisen uudistuksen, vie 

rotaan tällä t aholla yhä. Aikaisemmin (ks. raport t i n : ~ 8, 15/3) 

olen kuvaillut h llituksen vaikeuksia kun sen on ollut määr" 

tävä kantansa "kolmannen miehen oikeusturvaa" koskevaan asiaan . 

Kun h lU t u yst ä tai toi ~ sta ei antanu eEi ystä , minkä 

j ohdosta s i ä on moiti tu a ivan arpeetton t - vi 'v tte l e i es-

tä. sattui asiassa käänne sellainen , että t lcnpoika i s liiton .1 0 .

tomie , pr ofessor i K.G . Westman , keksi ehdotuksen . josta , ni i n eri -

• koinen kuin se olik"1n . t uli riksdagin päätöe . Sen elsi1 tönä 

on , kuten tiedetään , että on pyydetty hall itusta ku t sumaan kama-

rit yl1määr" i s ille va.l tiopäiville en .. 1 s:,' ks ne. n in:en omaan 

"kolmannen miehen" as emaa t öri i doi s sa ko ke an asian käeittele-

m1eeksi . 

Tämä, i t sessään niin oudonla inen päätö s , joka ei oike -

astaan hyvästi sovellu "par l amenter 1emin" euist:amiseen ja hal1i 

t uavalla.n t ehost i een "tähtäävl1n puolueohjelmiin , ei tietenkään 

mi el yttinyt s osialidemokraat t eja, ko ska s e ensinnäk,ir. s isältää 

• pei t ettyä moit e t ta siitä, et tä hall itus itse ei ole asiaa r iit 

täväst i j ouduttanut . j a to iseks i. ko ska se asettaa hal li t uksen 

t uon arkaluontoisen kysymyksen eteen aikai semmin . ku in mi t ä se 

itse oli luullut ja toivonut. 

Talonpo i kaisliiton kannalta katsoen 

olla aika ta.rkoituksenmukaisena vastapainona 

tuo temppu saattoi 

sille muiden "porva-

rillisten" ryhmien taholta paljon moititul1e kanna t ukse11e . jota 

8e on antanut. sekä asianhaaroieta. erityises ti ensisyksyisistä 

maakunt&käräJävaaleista riippuen on valmis edelleen antamaan 
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hallitukselle. Sosialidemokraatit taasen oTat TUoroln Tie-

raiesa käydään - tästä saaneet aihetta valittaa parlamentti

vallan tunkeutumisesta aloille , jotka oikeastaan kuuluvat hal

litukselle. Hra Sandler sanoi minulle heti päätöksen jälkeen , 

ettei ensinkään ole varmaa , että hallitus tulee kuninkaalle 

esittämään ylimääräisiä valtiopäiviä hallituksen on itsensä 

harkittava, onko tällaiseen harvina iseen t oimenpiteeseen syytä. 

Oikeudellisesti tämä on päivän selvää, mutta poliittisesti on 

hiukan koomil1iRta, että äär immäisen vasemmis ton t ehtäväks i jää 

hallituksen a rvovallan tehostaminen. 

Sivumennen mainittakoon , että j okunen ääni ft porvarilli

seltakinft taholta vastusti k . o . aloitetta; erit i esti valti o

oikeuden t utkija , professori Reuterskjöld , joka syystä kylläkin 

arveli, että tässä on kysymys hal litukf<e n p eroga tiivi sta , 

käyttelemiseen parlamentin e i pidä koettaa puuttua . Mu~t täs-

se. tapauksessa vastustus ei ti etenkään ohtu ut si' ä , et ei 

muka hal l.1ttaisi sellai sta lainsäädäntöä, j osta tä.ssä on 

Vaan ainoastaan yleistä luonnetta olevista valtlosääntöisietä 

syistä. 

Mainittakoon kuitenkin, että e äe ftporvari11inen am 

mattijärjestö", Riksförbundet Landsbygdens Fol k, on hämmästyttänyt 

maailmaa aset t uma 1a ni iden kannalle, jotka pitä ä t k.o. 1a in

säädäntötointa tarpeettomana tai arveluttavana, nimeno aan si itä 

syystä että se vähentää ammattijärje stöjen - tässä tapauksessa 

maataloustuottajain yleistä vaikutusval t aa . 

Toisaalta on sosi a lidemokraatt isi s sa l ehdis sä s11 01n 

tällö i n luettavana kirjoit~sia , joissa periaatteellisesti myön-
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4. 

netään k.o. lainsäädännön tarpeellis uus, mutta vaaditaan sen 

laajentamis ta sillä tavoin, ettei se kohdi s tu va in työläisten 

ammattijärjestöjä vastaan, vaan muihinkin. 

Asian enemmät vaiheet riippuvat nyt lähi nnä piakkoin 

lähenevistä maakuntapäivävaaleista. 10s niissä mikä tuskin 

on luult vaa sosialidemokraatit saavuttavat tuntu van voiton, 

talonpoik~isliitto kenties määrää niiden t ul oksen mukaisesti 
edelleen/ 

vastaisen suuntansa / auttaen hallitus ta a inakin sikäli, et-

tä ylimääräiset valtiopäivät sen mielestä saa va t jäädä pitä

mättä. 

H i n i s t e r 1 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 'l'ukholma.eea, heinäkuun 14 päiTänä liM. 

N:o 22~O. 

Herra Ministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella 

hettää raporttinsa N:o 19 • Taloudellisia päivånkysymyk-

Baitän reille, Herra Ministeri, 8uur~ kun

nioitukseni vakuutuksen • 

Herra Ulkoaaiainminl.teri A. Back.ell, 

HelainlQ. 

UE 13: A 4. 
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börJan Täl infriade. och internt .ett har 4epres.ionenl tryck 

på mlnga håll lättat i slädjande utstricknins. Ken un4er ytan 

sår siTetTis på Srun4 aT till4raseleer utantör Tåra sränser 

en kall .otltrö_.-

BiisIä lukuisissa taloudellisilla katlaukeilsa y.m •• 

joita kirJalil.a Ja artlkkeleilla Julkaistaan. taTattaneen tus

kin toilta yhtä .attuTaa kuTaueta. kuin on timä STenlka Han

dellbankenin -Index-ilta otettu. 

-'11Dnikin on tuntuTa toipplntn tapahtunut Ruoteln 

ulkoaaan ~palla. Kaalilkuueta laakka tuonnin arTO on yli 

100 _iJoonaa. Toukokuulla Tiennin arTO 011 tuonnin arToa 2.1 

ailJ. luure-.pi. Tuonti kieittii .. lkollekli oeakal raaka-ainel

ta Ja puoliTalmleteita Ja Tiittaa liil t.olliluultuot&Dnon 

nouluUD. 

"~en Tienti on ankaralti kohonnut. Etlimulla Tie- I 

tiin litä 606.000 tonnia. Ta.& noulu oloitt~tuu kuitenkin 

&li&& tutkltta'lla llbinnä l11ti riipPuTakli. että Talta Tll

.. kuUkaRl1Da on TOitu tuontia Tarten Tap~ttaa .. la~iä. 

JAKELUOHJE: 

TaTall1nen Ja llbet7lttil11e. ................ _ ..........................•. ..................... __ ................................ -

UI t : . 4. 

J.keluohJemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja lIalkal .... . . . ministerllllle. 
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EI ulkomaaeduatukoen, muU" ulkouialnmlnlaterllln tledoi • 

tukoIIn. 
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Joita _arvikin lakon TUoksi ei voitu aikaisemmin laiTata. mikä 

seikka nyt antaa noin loistavan kuvan kohonneesta viennistä. Lä

htmmin tulevaisuuden to~veita pidetään tästä riippumattakin hy-

vinä. 

Teollisuuden elpymiseen liittyy tietenkin työttömyyden 

väheneminen. Arvellaan työttÖDIien lukumäärän vi1JDe puolen TUoden 

kuluessa alenneen noin 115 tuhanteen henkeen (Tähennye noin 50 

tuhatta). Kolmatta TUosinelJinneetä varten Arbetalösheta KOmmieeio-. . 

Den kuitenkin arvelee tarvUsevanaa aTUstukseen 25 ailJ. boau

tt nua. On tietysti kuultu palJon aoit1ttavan sitä. että hätä

aputöistä aaksetut palkat ovat luonnottoman korkeat Ja k.o. 

määräraha senTUoksi euhteettoman suuri. 

Teollisuueliiton tuotanto-index oli huhtikuussa 10 ~ kor

keampi kuin TT. 1925-1930 kesktmiäräieeeti. Paperivanukkeen Ja sul

taattl,aperln Tienti on TUoden Tiitenä ensimmäisenä kuukautena 

ollut noin 30 ~ suurempi kuin se TastaaTaeti oli T. 1929; 

auunlaieeen paperiin nähden ee on P7synyt suunnilleen samana. 

Raudan tuotanto oli toukokuuesa &0 ~ euurempi kuin Taetaavasti 

(1 T. 1929 •• Kuulalaakertn, aoottorien Ja eruUaten eihll:ötarpe1den 

Tienti on niinikään lieääntynyt. 

PUuTillan tuonti on aikana t..-lkua -toukokuu ollut noin 

50 ~ euureapi kuu TaetaaTana aikana TT. 1929-1933. 

Tuotantokustannueten Ja II,JYIltihinnan nlinen euhde ei 

aLlut" nut edull1e-.ke1. ylellisyyst8l'pe1den kulutus on tasnaut. 

Jlakennusteolliwus on elpyaäeeä. Joe_ln aäärin -.yöe lal

Tarakeaaueteollleuua. 
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Ilahduttava seikka on työsopimuaten uudistaminen, 

yleiseati toivottua palkkatason JärJ~stelyä ei ole saatu aikaan. 

Huolista ei tietenkään ole puutetta • . RiitoJa on odotettaviasa 

silloin kun aopimusaika menee umpeen. -Svenska SJötolkstörbundet

kuuluu kuukausittain jäseniltään varottavan ylimäärälsesti 50,000 

Jopa 60,000 kruunua lakko kassan vahvistamiseksi. Verotaakan suu

ruutta Ja yleisten varain tuhlaavaa käyttöä valitetaan Jatkuvas

ti. Kaikkien kansalaisia rasittavien verojen kokonaismäärän 

kettu vuodesta 1924 nousseen 39 %:iin. Iykyään harkitaan uutta 

valtiolainaa, jonka yksityiskOhdista ei vieli ole tarkempia tie

toja. 

Hallitus on asettanut komitean valmistamaan mallasjuo

main valmiatamiaen -' ja myynnin valtioJllonopolia koskevaa lainsää

däntöä. fähän on ollut kannustamaaaa osittain valtion suuri ra

bantarve, osittain 8e edullinen kOkemus, Joka on tupakkamonopolia

ta saavutettu; tämä tuotti vuonna 1933 valtiolle tuloja runsaas

ti 85 mi1.1. kruunua. 

K i n i s t eri R. Erich. 
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IÅtiD t.ill., Herra I6ni.t.d, 1WD't...n Iam

nioitat.eni Yakautuk88D • 
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'l' tT K)fO. r..J( .~.. . .... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Sal ainen . 

RAPORTTI n: 0 2l. , 

Tukholm ......... ssa 19 p: nä qyI . .. ... kuu ta 19.3.4. 
.. 

Imotain • .alomta~iY&&lit A s i a : ............... ............ .............. _ ........... s::::::::::& " . . j , Ii 

... ja. niid.en ilDais... 1'altiollinen 

t.i laMe . ............ ......... ..... ....................... . 

•• lamt&kärijä ClandlltiDgl tduata.ja.Y~ien tWok-
. 

set on jo lehdissä kerrottu ja. täati on voitu b&Y&i -

ta. että ne molemmat puolueet. jotka erityisesti OTat 

bnn& t taneet Yii.me&ikai 1 ta poli tii kkaa. nimi t täin halli tus

puolue. 10 si&lidemokra.a.tit. sekä. heitä.arsinkin nali&i

toina. jotenkin lähellä olna.t konlllllnistit. sekä. t&loo-

poik&ialiitto . joka ei ainakaan tähän mennesai ole ha.

lunnut oaalli IStua halli tUlkseen ja. joka tuskin tä.atä läh

tienkään tulee olemaan siihen ha.l.ukaa. o,a.t 8&&vutta.neet 

hyrin huoma.ttanll menestyksen. T&1onpoikaisliitto on tä.l

löin 1930 T:n 1'aat&&1'iin ,aaleihin Terraten hyötynyt 

suhteellisesti eniten. Sen 217 paikasta. on 30 uatta. 

nyt 1'oitettua. kun tauen sosialistien 36 uutta paikkaa 

.i merkitse yhtä suurta. nouaua (koko määrä. 5051. 
-

Oikeisto on menettänyt eniten. IllUtta myöskin ,a.-

paaDdelisten uusi ybty.i on heikosti pitänyt puoliaan. 

silli kan.aam:puolueen 117 paikkaa merkitsee 21 paikan 

... t.ystii. molempien aikaisempien ed.istyapuoluei'. "'YU
tut.iata 1930 YUOden 1'&&leil8&. Oik8istosta er~tunut 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemall eja : 

'l'uallinen. 
... ~ ... ~ ............... ~ ..... _ .. -. ...........•.•........•.•........•. . _. .. ....... . ............ . 

UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
Taval linen Ja lisäksi . minis teriölle . 
Ei ulkomaaedustuksen t iedoitukslin. 
Ei ulkomaaedustuk.en, mut1a ulkoasiainm inisteriön tiedoi. 

lukIiin. 
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~,enska na'lionella. ungdO!ll8förbuDdet on sa.anut ,~n ybilD 

,a.lituksi . eri kanaalliuoaia.listiset rybrät eiTät Ioinoa.

takun . Tämä. näyttää. osoitta.nll, että. joskin on paljon 

niitä., jotb. uteliaiswnesta tai 1IIlist& ,aikuttimis!-& 

juoksua.t -natsikolrouksisB&· ja. akk18llOiva.t niiden __ pu

hujia. enin osa. kuitenkin maltt&& mielensä. ja loppujen 

lopuksi äänestää naoroikaistolaisia. ,apaamdelisiä tai 

ehkä - kommmisteja. 

Viimeksima.ini tut suunnat ovat saaneet huouatta-

ya.ati YahYistusta. KihlbomilaiBiUa on 15 paikkaa. mikä. 

_rkitsee 12 uatta.. Sillbila.iailla (-JII)sko,alaisilla.-) 

9 pa.i kaata. 3 uutta.. 

Varsinkin oikeistolehdet ovat tietysti tästä 

hyvin huolissaan ja. syystäkin. III1tta. sorialistien leh

distö uäyttää edelleenkin a.i,an liia.ksi ka.llistu,an tuo

hon vanhaan käsi tyksec -työläispuolue kuin työläiapuo

lue-. ja. onhan tosia.sia. sittenkin. että on käsi kädessä 

kuljettu. 
()l aaMttu. että. jos I kaDari nyt bajoi tet

t.&iaiin ja. uusi tulisi valittavaksi nyt s&&tuje~ y~i

_suhteiden pohjalla. tulisi sen 150 jäsenestä. olemaan 

71 -,alkoista- ja. 73 -punaista.-. johon päällepää.tteek

Ii joilmen oikeiatolehti buoa.ten tai iYaten lisää.. 

ettei taida olla niinkään varmaa. että. talonpoiwaliit

to tIJää. 00 luettava. edelliseen ryhmään. HDomttaya. 00 

tä.ssä. yhteydessä kuitenkin. että. ft&lien tulos- vielä 

pi tkäkai loi kaa. eteeopäin on epämä.äräinen nii saä auuris-
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8A. kaupungei saa: (Tukhoba. Gö~eborg. Ilalmö. Norrköping. 

lfå.lsingborg, Gö.Yle). jotka. eiTä.t ole mlJrana IIII.8.kunta

käräjillä. ,aan joisBa yalitsijaadebet suorit~~t 1 ka

marin jäsenten yaalin. Niinpä. yaltuusmiesten Yuli Tuk

bo_88& tapahtuu vuta. keväällä 1935. Il1tta luultavaa 

lienee . että. vaalien tulos näissä. suurissa tehdaskaupun

geissa on ole.,.; oman_ piken:min vabvistanBan kuin hei

kontanJaan Y&semni ston uema&. Oikei ston taholla etsi tä.än 

jonkun verran lohdutusta. siitä. että jo skin Julien tu

los on huonompi kuin neljä. ruotta sitten 1930. niin 

1932. suoritettu II kamarin jäsenten vaali jo käYi ~ 

lDB&ll suuntaan tuottaen t.ähän kamariin 112. 

'falonpoikaislii tto on tuloksesta eri tWn ~Y

Yillään ja arvelee menell~ybestään saaneensa. huomattavan 

todi stuksen sii tä.. et tä. .. on lII&Iletellyt Yi i aaasti Jam

nattaessaaD ball~tuk8en työttömyys- ja yerotuspolitiikkaa 

saaden suojatul1ienalalla vaseumistolta tärkeitä. vastap&l

nluksia. Oikeiston YIInba luja, ote talonpoikiin on hel

tJ'llyt.. IIltta eihän -.i.llIIu_ mikään ole mmttumatonta 

ja JOB halli tuks.-t kurssi ehkä. kääntyy kovin selvästi 

Yaseusnalle tai jos jossain tärkeässä. kohdassa toimitaan 

kovin yaromattomaati. voidaan politiikan yleisten menet

telyohjeiden mTraan pitä.ä. varmana, etteivät entisen aae

tonruuden muistot ko'linkaan pysyriisellä. tavalla .. hoi

ta ja että. talonpoikaisliitto - varmaankin tä.lli kertaa 

entist& yaateliampana - taaaen lähenee mi ta ·porvarilli

aia· puolueita. Talonpoikaisliitto on hitaasti. IIIltta 

• 

• 
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varasti valmist.au.tunut johtoon. Sen jä.s8llissä. on epäi

lemättä nii~ jotka kernaasti siirtyisivät halli~ 

81en, mtta mitkään Yannat oireet eivät toistaiseklsi 

viittaa si ihen. että. johto olisi Yalmis luopumaan ti;i.

hänaatisea1'.&, parlamenta&risesti niin edullisesta ase

maataan. 

Tohaalt& hallituspuolue, joka ~ntoihinaa lyö

dm kehuu on: '). poli tiikkaanaa.., jotL ~a8tustajat _ ~e.~

.. .,.t -lthmäb.uppapolitiikaksi, yhteishyvän p?li tii kaksi

Ml färdapo li ti k- ). yielii.pä todelli seksi -luo vaksi ~-
~ . 

sanpolitiikaksi- (Hansson: -en positiyt skapande fol~-
. 

litiJ[ll), epäilemättä uneksii kehitystä. sellaiseen suun-

taan, että. -tYÖlä.ispuolueilla- tur.,.taan parlamentaarinen 

enemmistö, lähinnä. toisessa. kamarissa.. Tä.saä. tapaukses

sa he tietysti voisiYat hallita paljoa yapaammjn, ta
lonpoikaisliitonkin kannatuksesta riippumatta. Matta sii

hen on Yitlä jOJDlX)inenkin matka. On muistetta'f&, että. 

sama suunta. j~ka 2. vuotta sitten oli mää.rää.rinä. II 

kamarin Y&&lei 88&. nyt tarkoin kuvastuu nä.i s.w.. .IIIL. 

jä.lketn Ii mitään uutta IIIlUtoSta. sosialistien hyvä.lc.s:i 

ole tapahtunut. 

lriwsiä. kiinnostavia päätelmiä. yoidaan vaa

lien tuloksesta. tehdä.. ~s~~ _ h&lli_~u.~ _ on m~~~~yk

slUieuti ke~~ _ sen . v~kem. .. .!ro.ette_l~s8I! ~ . jo~~ 

aiottu l~ttosop~a NeQv~~to-Veoä.~~ . ~s~ . s~lle vuo

den &l.US88. tuotti ja jossa. 8~ ~nett~ . talonpoi~i~!~i

tonkin kannatuksen. Hallitus istuu toistaiseksi enti .. tä. 
. . 

loj 811111in , vaikkakin nyt tapahtuneiden nalien tulokset 
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~sittaisesti tuntavat vaaUL 1936 ~en Yaltiopäivilli 

ja sitten. 1 kamarin asteettaisen uudistuksen jobdos~, 

Yähin erin yhdeksänvuotiskauden kuluesaa. 

Toiseksi pidetään nyt entistä vähemmdn luul"

yana, että halli tila on olna taipuvainen kuninkaalle 

suosi ttelemaan ylimääräisiä va! tiopöi viä kutsuttaviksi ko

koon tämän vuoden lopussa.. lIIi tä riksdagen, kuten mia

tet&an eka Lähetystön rap. nr. 18, 3.7.34), on anonut, 
-

jotta ~aymya kolmannen miehen suojelusta työriidoisBL 

saataisiin pikemmin ratkaistuksi. Mahtava Land80r~iB&

tionen nä.yttu. jo kohottavan äänensä tätä yaataan, j~ 

asian selvittäminen jäänee ehkä. loppujen lopuksi riip

pumaan siitä, mnka suurta päättä.Yäisyyttä. vai päin

yaatoin IIIlkautuYaisuutta. talonpoikaisliitto aaiasaa osoit

taa . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

!l: o 3173. 

Tukholmassa, marraskuun 14 päiTänä 1934. 

1(. ' o , , 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lä. 

hettää raporttinsa n:o ' 22 -Viimeaikaista auuntataistelua 

s&nomaleht1eaailmaasa-. 

Esitän Teille, Herra Ministeri, suurimman kun. 

nioitukseni Takuutuksen. 

Herra Ulkoasiaina1nisteri A. Hackzell, 

Helainki. 

UE II: A 4. 

, 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

!l: o 3173. 

Tukholmassa, marraskuun 14 päiTänä 1934. 

1(. ' o , , 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Allekirjoittaneella on kunnia tämän ohella lä. 

hettää raporttinsa n:o ' 22 -Viimeaikaista auuntataistelua 

s&nomaleht1eaailmaasa-. 

Esitän Teille, Herra Ministeri, suurimman kun. 

nioitukseni Takuutuksen. 

Herra Ulkoasiaina1nisteri A. Hackzell, 

Helainki. 

UE II: A 4. 
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Askettäin on tä.ällä sanomalehtimaailDaa8& S&t

ttmut kaksi melkoista huomiota herättänyttä tapauata... 

Toista viikkoa sitten tunnettu yhteiskuntapoli

tiikko ja nuoroikeiatolainen tri Adrian IloIin piti esi

tellliin, joasa hän hyvin ankarasti arvosteli nykyistä 

suuntaa, etsi syitä oikeiston ~ amaustilaan sekä ankarasti 

arvosteli S80 viimeaikaista johtoa ensinkään jättämättä. 

vanhaa aadraalia arvosteltm ulkopuolelle. ~ån vaati itse

tietoisempaa.z politiikkaaJ, siirtymistä nuor-oikeistolaiseen 

sUlDltaan, vakavampaa maailnankatSODUSta sekä useiden kan

sallislOsialismille ominaisten johtavien aatteiden omaksumis

ta. Samalla hän kehuvas8& äänilajis8& puhui Saksan nykyiaestä. 

suunnasta, kuitenkin tehostaan, ettei sitä täällä suinkaan 

sopi si 80 ke&ati j Uj i tellä. 

Suurta. huomiota herätti se ystävällinen äänenaävy, 

joa. Svenska Dagbladet kirjoitti Jjjglinin esitel.Dä.stä ja 

joka huomattavaiti poikkeai sen viime aikoina noudattamaa

ta lUUIID&It&. Tri Ilolin sai tilaisuuden siinä julkaista 

kakli pitkää. alakert&a, joh_ hän yksi tyi skohtai l..uin 

kehitti ajatukliaan, tosin sillä. tavoin, että hän kyllä-

JAKELUOHJE, JaIt.luohJ.m.lleja : 

.. __ _ •. _............ ..:Ta=y;:;al;:;l;:;i:.;;n:.;;c:::...&::~;=;;:;.;;,i..;;.;;;,;;,;;.F--""'"T,.vall'n.n. 
l avallln ... J. lialkei ... .. ..... .. miniat.rlllll •• 

UI 1: A .. 

~ EI ulkomaaeduatuke.n tiedoltuk.lln. 
EI ulkom •• edultuko.n, multa ulko •• I.inmlnllt.rllln tledol

tukoIIn. 
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Askettäin on tä.ä.l.lä sanomalehtima.a.ilDasa&. sat

tunut kakai melkoista huomiota herättänyttä. tapausta. 

Toista viikkoa sitten tunnettu yhteiskuntapoli

tiikko ja nuoroikeistolainen tri Adrian Molin piti esi

telmän, jossa hän hyvin ankarasti arvosteli nykyistä 

suuntaa, etsi syitä oikeiston lamaustilaan sekä ankarasti 

arvosteli sen viimeaikaista johtoa ensinkään jättämättä 
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tietoisemp&ai politiikka.., siirtymistä nuor-oikeistolaiseen 

BUlDltaan, vakavampaa maailmankatsODllsta sekä useiden kan

sallia80aialismille ominaisten johtavien aattaidlD orzaksumis

ta. Samalla hän kehuvassa äänilajisa&. puhui Saksan nykyisestä 

auunnasta, kui tenkin teho sta8ll. et tai si tä täällä suinkaan 

sopisi 10 ke&ati j ä.lj i tellä. 

Suurta huomiota herätti se ystävällinen äänensävy • 

jos_ Svenska Dagbladet kirjoitti .Llolinin esitel.mi.stä. ja 

joka huomattavaiti poikkesi sen viime aikoina noudattama.

ta lUUIID&Ita.. Tri Molin sai tilaisuuden siinä julkaista 
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..... _ .. _ ..... _ ........ ..:'r;;:;a;.;v,;::al=l1::.;· n;;.;eD::;;...&:::~;;;;~-.;;.;;;,;;,;;.fo-'"'rT.val:lnen. liki 
l .... 1 Inen j. .. a .... . ......... miniaterllllle. 

UI.:." 

~ EI ulkomaaeduatukaen tiedoltukailn. 
EI ulkom •• eduatukaen. mutta ulkoaal.lnmlnlaterllln tledol. 

tukalln. 

,.. 
I 

• 

• 

TUKHOLllA 
..... ...... .. ... ............................................ .... ... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen . 

RAPORTTI n: 0 .... ??.~ ....... . 
~ 7 3 t SJ. . f). 

Tl.lkh.Q.lJr.& .. .. .... ssa .13 .... p: n ä DBr.r&.8. .. .... .kuuta 19 .. 34." 

Asia: .'y1imeaj kai ata BUWlw=W,tela 

.... ................. Mr!9I!!llehtj.,; 1 .... .......... . 

Askettäin on tä.ä.l.lä sanomalehtima.a.ilDasa&. sat

tunut kakai melkoista huomiota herättänyttä. tapausta. 

Toista viikkoa sitten tunnettu yhteiskuntapoli

tiikko ja nuoroikeistolainen tri Adrian Molin piti esi

telmän, jossa hän hyvin ankarasti arvosteli nykyistä 

suuntaa, etsi syitä oikeiston lamaustilaan sekä ankarasti 

arvosteli sen viimeaikaista johtoa ensinkään jättämättä 

vanhaa amiraalia arvostelun ulkopuolelle. ~ån vaati itse

tietoisemp&ai politiikka.., siirtymistä nuor-oikeistolaiseen 

BUlDltaan, vakavampaa maailmankatsODllsta sekä useiden kan

sallia80aialismille ominaisten johtavien aattaidlD orzaksumis

ta. Samalla hän kehuvassa äänilajisa&. puhui Saksan nykyisestä 

auunnasta, kui tenkin teho sta8ll. et tai si tä täällä suinkaan 

sopisi 10 ke&ati j ä.lj i tellä. 

Suurta huomiota herätti se ystävällinen äänensävy • 

jos_ Svenska Dagbladet kirjoitti .Llolinin esitel.mi.stä. ja 

joka huomattavaiti poikkesi sen viime aikoina noudattama.

ta lUUIID&Ita.. Tri Molin sai tilaisuuden siinä julkaista 

kakei pitkää alakertaa. job... hän ykaityiskohtailllllJlin 

kehitti ajatuksiaan. tosin sillä tavoin, että. hän kyllä-

JAKELUOHJE , J.keluohjem. llej . : 

..... _ .. _ ..... _ ........ ..:'r;;:;a;.;v,;::al=l1::.;· n;;.;eD::;;...&:::~;;;;~-.;;.;;;,;;,;;.fo-'"'rT.val:lnen. liki 
l .... 1 Inen j. .. a .... . ......... miniaterllllle. 

UI.:." 

~ EI ulkomaaeduatukaen tiedoltukailn. 
EI ulkom •• eduatukaen. mutta ulkoaal.lnmlnlaterllln tledol. 

tukalln. 



• 

• 

- 2 -

lrlD o .. i kri ti i kkiä harj oi t taa., DIlt ta. tl.Ultai nrr&tta.in 

avuttomalta niin pian kuin oli kysymys poBitiiviaiata. 

uudistu8.ehdotuksiat&. 

Tätä' käännettä kDmmentoitiin luonnollisesti sa

nomalehdistössä, varsinkin yasemmistolehdissä. Myöskin oikea

uskoisis8& oikeistopiireissä tapaus herätti melkoista le

vottoDllUtte.. Väitetään amiraali Lindmanin useista. lausun

noista loukkaantuneen ja vaatineen hyvitystä. Miten tämä 

asianlaita lieneekin, niin Svenska Dagpladet sanomalehti

miehille ominaiBella taidolla, DIltta kuitenkin silmääll

pistävällä tavalla riensi tällaista. hyvitystä antamaan, 

ttmDust&maan oikeiston vanhan johdon ansioita ja sanoutu

maan vapaaksi useista Malinin arvosteluista ja väitteis\&. 

Tämä tapaua on asetettava yhteyteen Svenska D~ 

bladetin johdos8&. äskettäin tapahtuneen, joskaan ei vielä 

täysin toteutuneen IIIlUtoksen kanaaa.. Johto on ainakin 

nimellisesti siirtynyt (ent.) pankinjohtaja 'l'ryggerille, 

johon hänen isällään, vanhalla yliopistokanslerilla, epäi

lemättä on suuri vaikutus. Jälkimmäiselle ei liene niin

kään ~stenmielist&. että hänen vanha asetoverinsa Lindman 

saa joitakin ialalja oman puolueensa taholta. Muutos mer

kitsee samlla lehden viimeaikaisen spiritus rectpr, tri 

o. Järten, yaikutu8yallan vähenemistä, joskin luultavim

malta näyttää, että hän edelleenkin pysyy toimitukae8-

a. - - - - Lahden suopeus tri Molinin ajatussul.Ulta& koh

taan merkitsi kai aamalla kädenojennust& nuor-oikeistoon 

päin, jc...oiaena se kiri tentin jäi aivan keskeneräiseui 
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sekä. kuten näyttää. tehottomaksi. koskapa -nationella 

~omsförbundet och nationella förbundet

johto juuri nyt on aanoutunut irti varsinaisesta oikeis

tosta. Joka tapaukses_ 8&&t&ne8D pitää varmana, että. m&i

nittu henkilövaihdoa tulee merkitsemään jommoistakin muu

tosta lehden suunn&.sB&. 

Toinen c&use celåbre, jost&.. sosialistinen leh

distö. Socialdemokraten ja Ny Tid etunenässä. ovat pitä.

neet suurta ääntä. on eräa Nya Dagligt Allehandaa koskeva 

asiakirja. joka on lähtöisin Lybeckissä. toimi vasta Nor

'11. Geaellacb&ft-nimisestä. propagandakeslaabesta ja j 

Socialdemokratlll jollakin tavalla oli saanut käsiinsä. 

~ten ohellisista leikkeleistä havaitaan. sen sisältö on 

Nya Dagligt Allehandalle erinomaisen kompromettoia. 1{g

'aa1'8& on, että. vanha, Ljunglund ei voinut tuon asia

kirjan oikeaperä.isyyttä kieltää, mutta ei myöskään tah

tonut sitä. myöntää. sekä koetti sotkea koko asian 

suuntaisesti kehumalla lehtensä. suhteita Cooper&tion -ni

miselll kana&invä.1iselD lehti-ja tiedoitustoimistoon, vaikka 

näillä molemldlla asioilla ei voinut olla mitään yhte

yttä. keskenään. KUn aolemminpuoliset kirjoitukset paraiten 

itae puhuvat puolestaan, ei niitä ole sen enempää. tässä. 

aeloatettan. Voidaan rajoi ttua totealllflAO , että. Nya Dagligt 

AllehaDda. joka ei voinat asiallisilla syillä puolua~

tuL, ebdottoa.ti veti lyhytlllDiin korren. 'l'wmettua on, 

että. lebdlD talous on tuntuvuti heikontlmut. varsinkin 
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sen jälkeen kIlin sao. kilpailun vuoksi, tämän vuoden alus

S& oli pakko alentaa irtonumeroiden hintaa 10 äyriin. 

Niinikään on sen viime lalukau.sina ilmennyt jyrkästi juu

talaioastainen eävy tuottanut sille vahinkoa. Lehden jyrk

kä käänne kanaallissosialistisean suuntaan vailaltti sitä 

oudolIlD8.1ta.. kun a:en päätoimittaja aikaisenmin oli Lind

manin l~tettavin aseenkantaja. 
Varsin lalva.avaa. tässä. jutussa on se. että por-

varillinen sanomalehdistö, luullakseni miltei poikkeuksetto

masti, on ollut tästä väittelystä. kirjoittamatta. mikä vai

kenaminen olennaisesti riippunee siitä, että. useampi kIlin 

yksi lehti on taloudellisesB& riippuvaisuussuhteessa. jonka 

yksi tyiskohd.a.t kemairnmin saavat jäädä päivänvaloon saat ta

matta. 

K i n i s t eri; 
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Samverkan lDellan världs
pressens &ämsta organ och 
världens främsta statsmän. 
För Sverige tkltager i iknna pr.esskooperation Nya 

Dagligt Allehanda med ensamrätt. 
, 1 

TilIräckligt svar på den svenska marxistiska Hgans 
hakdanteri mot N. D. · A. och dess chef • 

• 
En' STATEIGT ARBETSPROGRAM. 

"E" utmiirlrt pIA" lör niirmand~ _lLm alIA lruuur1'ltllionn i vb orosfyllda och misstänk
samma tiå har uppgjorts tItI pr~sstjiinstbyr3n C 0 '0 P ~ r a t i 0" med hUfJudsäte i Paris och ji/ia-
1" i Londo" och NroJyorlr. PLm~n gdr ut pd ko"tinu~rlig samverkan mellan världens mest jram
träåanå~ Itatsmän och paUtilka slrrijtltällAr~ " rtla sida" (ÖfJ~r ~tt Jo-tal ha jörbundit sig att 
ti~ltaga) samt de _It b~tydanå~ tidningarna i ouka liind~r (iMl/es ett 80-tal) .1 den andra. 

MellAn Ny. Dagligt Alkhanda i Stockholm och byrdn Cooperation i Paris tlfJslöts den 7 
novmJbtr ~tt ömseliåigt kontrakt, löpande pr dr med viss uppsägningstid (och naturligtvis vissa 
~konomiska wti"g~ls~r), varur h~r jöljande paragrajer md i öv~r sättning anjöras: 

"1: Cooperatioft ö~erllter .ou N~ I fattarel istao omfaUar namo pl de mest 
Dagligt A.llehanda uteslutaoderatten tili faseistiska st.at..<mäo 1 eoa sidan oeh de 

pu~~tio.o AV ~ar av. ~ oeh I rödaste väostermän 1 deo andra. I regel 
poJitiaka lDternationella akriftställare, pl kommer N. D. A. att ltergiva tvl av d. 
vilb en Jiata bifogu. Desaa publikatio..... kootl'aberade artikla.rn& i veekan och det i.r 
rittigbeter i.ro u clusiva för Sverige. I att förutse, att bruket av ut<!Slutniogsrät-

2. Nya Dagligt AlIehanda lörbioder teu kommer att bJi relativt spal'l&lllt, dl 
aig att publioera de artiklar, IOID Coope- N. D. A. vant aina läsare vid att taga dol 
ration aänd ... deoaamm& vid beatimda da- Iven av anoorluoda tänkand<s laikter. Av
ta enligt gemeoaam 6vwebskomme)M oeh Iikteo med Cooperatioo i.r j ust denna, att 
under en lorm !Om gör rittviaa lt lörtat- alla parter skola fl komma tili tala med 

tarnaa peraonJigbder. AlIehancla "" varandra pl den stora världspl'<S!ellS fo
pllbliaera alla de artikIar lOIIl Coopera. 
tion aänder, _ förbioder aig att ltmin-· 
lII.oGe lterp.a tre a.. ~ j aiDadea en. 
u,. trIit .............. -C , ... 
1ID4enIIUIr tidDiJJcea. 1 JaIacJeIIe att en 
BnsJacaa artO.el ieb .. hIm puli· +-. fIrblDIir ... .I.JIAmJa .. __ 
t.eIerrafiskt uaderritta eoo ..... tien pl ett 
aAdmt lIitt, att COO ..... tion omedelbart 
Iwl dispoaera dirilver." 

* 
&om maa finDer, limnar deUa a1tal ett 

vid.trickt mltt av frihet lt AlIebandu 
reclaktion att utesl~ sAdana artiklar, IOID 

tidniapn tioner cIirekt .kadUga för aina 
• n... för den aVledda samverbIUI ayften, 
vilb enJigt kontrakUt gl nt pl frlmjan
de av ioternation.nt aamförstlnd. Denna 
ft!frihet är desto nödväncligaft 80lIl f'6r-

mm. 
I COOperationssvtalet komma enJigt VIId 

hittilla blivit Idart att doltaga 80 framst·l· 
SIde tidniogar i olika världsd.lar oeh Iän· 
der, vilka betnktaa .lsom ledande världs· 
presaorgan. N. D. A. tror lig göra aiD 
ati5ncligt vinnde Jäaemt. en myeket etor 
tjänst genom att lt densamma ba fördr· 
VIIt möjligheteu att fl del a .. detta enutl
IIIde IIPPlyaniogutoU aamma dag, aom 
artikIarna pnblieeraa i IDm AV världens 
stora tidniogar. 

För/CItI4r.a.tan. 
liatao pl förtattare är ännll ieke luU • 

RiDAIit, - bland cJem aom Joqt stiDcIig 
..mrbn flir.Jiaer förteekniDg pl ett 

( .. en. .• .., • .u.) 

• 

• 
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'fJllldspressefl 
ocfl statsmännen 

(Fort.. fr. nL ett.) 
50-taI. Vi utvälja därnr någro av de mers 
kinda : 

Lord Ceeil, 
mr Arthur He.nderoon (avruEtningskon-

fel'O'/l.8ens pre ident ), 
air Norman Angell , 
sir A rtbur Salur, 
mr G. Bernard Shaw, 

sir H",bert Samuel (f. d. inrikesminister 
StorhritaDnien) , 

greve Belhien (f. d. stat.ominister i Bu
dapest) , 

M. Zaleski (f. d. utrikesminlster i War-
schau) , 

dr Sahuschnlgg (statsmini.ter I Wien ), 
M. J evtitsch (utrikesminister i Belgrad), 
M. Lo7.0rs.itill (utrikesminisler i LiIAuen) , 
M. Munten (utrikesmini. ter i Riga ), 
M. Laidoner (generalstabschef i Est-

land), 

lIl. H enry Berenger (pn!Sident för fran
ska senauns utrikeskommission). 

M. Henry de Jouvenel (Frankrikes f. d . 
. ambassadör i Rom), 

1If. Georges-Bonnet (f. d. finanSMln ister) , 
M. FrantOis de Tessan (f. d. underststs-

sokr. i utrikesdepartemenlet), 
p1Of. Albert Einstein, 
p1Of. Georg Bernhard, 
M. H einrich Mann, 
M. Alfred Kerr, 
1If. EduU"d Beoeej (Tjecko.lu\ akicos 

utrikesminist.".) , 
M_ Tituleseo (Rumiiniens ut·rikesmi

nUrter) , 
dr Gregorio Maranon, Msdrid, 
M. Salvador de Madanoga (f. d. spansk 

amba .. adör i Paris), 
p1Of. G uglielmo Ferrero, 
M. Henry L. Stimson (f. d. utrike.;;mi

ni ter i Förenta ataterna), 
M. O .... n D. Young, 
mr J ames P. Warburg (vicepresident 

Ma.nhaUan Co. Bank) , 
ö\'"e.rste House, 
dr Nieholu Murray Butler, 
mr Nicholas Roosevelt, 
prof. Raymond Moley. m. Li. 
Med tY8ka . tatsmÄll äro underhalld

lingar inledda ooh der .. utgång torda bli 
beroenda pl, i vad mln den tyska press
ct'IIsuren är villig Ilta ntllnd. ka politi

ska uriftstäUares artiklar infIyta i tyska 

preasen. 
Säkerligen tjonu folken . sali: bältre ge

I Dom att fnllltltAende tidningsorgan AV oli
b färger i klllturländem& pl detta sätt 
förmedla en atäadig andlig förbindelse 

m~lI&11 folkeuI _t bemirkta mÄll I n ge

nom aidana grov& amädeord och f ör
olämpande """kyllning ... 10m vi!.. sven
sk& pressorgan (den soei&ldemolcrstillka 
p.....en, Göteborga Handelstidning, m. fI_) 
ha den dilliga van"n att utsprida. 

Vi törmoda, att det ingingna avtale!. 
meJlan vlr tidning, den övrlga vlrldspreo
sen ooh byriln Coo~ntion .k.a11 knnna 
ländA tili varaktig nytta för ett hättre 
förstAend. av det intemationella Liiget i 
\-ilrlde.n. Vä.. liisare ml ioko stöta sig 
pA nAgra av de här antörda namnen. De 
innebän ingen förbindelse tili viso trosoo. 
kiinnel!e tör redllktionen. del . Vir !cnrs 
rörbliver den gamla ooh oföriinderlig. 
svenska nationella kursen, och skulle det 
befinnu nödigt att i särskilda artiklar 
kommentera och bemöt.a d. utländska io
liigg, 10m vi erhAlla genom Cooperntion, 
. 1 h.,·. vi diirtiU nnturligtvis full fnhc!. 

* 
En besynnerUg ödets skickelse har ve-

lat, ... tt samtidigt med att N. D. A. av
slöt ovanstAende intematlonella avtaJ be
gagnade sig en del Göteborgs-tidningar 
samt den sooialdemokraliska rege'Jångs
preasen av ett I Tyskland överkommet 
cirkuhir iör a tt lägga en gruvlig ooh 
tillint<!tgörande min& under N. D. A. och 
dess chet. Cirkuläret, Bom uppge. va
ra utsänt av Nordische Gesellschaft i 
Liibeck, syne. hava tillkommit pA grund
\-al av uppgifur sam lämnats av tyska 
kon-espondenter i Stockholm och va10m 
ungefårligen pller det gamla ordet, att 
det sanna icke alitid är ny tt och det nya 
icke IIl1 tld santo Den vIIvilja 10m elän 
vis~ N. D. A. IIr säkerllgen lika upp
riktig som opontan. Det är nog riktigt 
att det i Sverige törekommit och töre
kommer 1tgärder ror att sk&da N. D. A : s 
annonsering lika viSM Born en visa kon· 
kun-enl i frlga om lö.nummerpri. avser 
att ver:':a rulnerande t ör tidningens af
fårer. Dl N. D. A. det oaktat tort/ar att 
leva. sA anse marxisterna och deras ve
derlikar, att deUa blott kan bero pii kor
ruption frAn t yskt MII - de ä10 inte l ör 
intet anhiingare av den materialisti. ka ' 
hist rieupp!attningen. och nu mena de : 
att Nord. Gesellschatts cirkulär skulle ' 
va.ra ett "be",is" mot N. D. A. Huru de 
vilja fön;van en sA idiotisk och krin
kande mening, yturligare understruken 
i oftentliga löpsedlar och affischer, fram
glr ej av deras rubriker ener kommen
tarer och lämna vi även lugnt elärhän. ' 
Detta k!umpiga bakdanuri lär säkerli
gen fl ""mma resultat som tidigare lör
roljelser - d_ v. B_ verka motaatsen tili 
vad som aV&el. I 

Med avseende pl cirlrulärets anlörda I 
fakta ~i1j& vi p1 framställningar frAn 
svenskt hill anföra, att numera sl gott I 
som alla svenska bokf"orla" judiska och 
icke jUdiska, annon .. n i N. D. A. - mer 
eiler mi"dre. . Betrilffande utländska 
nonBÖrer motser N. D_ A. gäma aldana. 
Skulle exom~lvIs tyska turistbyrler vil
ja offentliggöra sina annonser i N. D. A., 
ai ml viI dett& vara lika tiilltet som 
att aidana annonse.r kunnat liisa. i Sven
ska Dagbladet och Göuborga Randels-

I tidning. VI mot8e deasutom turistannon
ser bio L frln FruIm'ke oeh Tjeckoslo
valden. 

Ett och annat tyder p1 att hela den 
marxistlska hiItorien om cirlruläret är 
en rorlaIBlmin,. Skulle ai i c k e ~ara 

I rorhinandet B~lar det eJ beller nlgon I 
, roll. 
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~J~~ 
Tyska subsidier. /f; J 1. 

Den lIuistish agitationen i Nya 
Dll4rligt Allehanda har natorligt nog 

gjort , hr Ljunglnnd och ha.na tidJ»og 

tilJ :BitIerregilDA!o~ omhuldade Iköte
horn, OM Alleha ndaredakt örens rö

rand. klagan ö"er de ekooomiska rör
lustu, hans nuivänliga och anti..,

mitiska oh ive rie r nppges ha "'amkat 
honom, ha l unnit gensvar pA andra 

sidan östersjön. Det upp..,endeväe
kand. cirkulä r rrAn nuisternu pro

pll4randacentra l rör Skandinavien, som 

Soe. -D. i gar publicerad. och V&TS äkt 

bet år ot.i\'claktig, vittnade om den 

närgångna nppmä rksomhet , vanned 

man TyskJand följer den e •• nska 

ptes ens rörhAUanden, och innehöll en 

eoergio l< an""ra llning om "akti,·t ingri
paodo" iör ekonomiskt nnderstöd At 

Nya Dagligt Alle haooa i l orm a.v I;yska 

annonsoppdrag. Det vore "JamlDA!r-

6cha.de", mena r cirkulä ret s rörfattare, 

om N. D. A :s "i granden röräodrade 

polHiska kurs", dess "skarpa kamp 

m,ot mnTx ismen" och dess " krig!Cör

klarwgar mot judiska unansmä.n och 

bokförläggare" icke skuUe konna obäm- snälla lyskarna dA ocksA tA vara med 
mat fort sätlas. Därrör bör deoaa pA ett hörn' 
Hill.rs eodlL trogna och pAlidiga vän Hor generad vederbörande i verk
i den stockholmska dag.pressen iblg- ligheten är, !ra.mgAr dock bäst AV det 

kommu med !ämpliga au'bsidier frAo aälJsynt klumpiga försöltet att bort

d. tyska finnor, eom ännn ha rld atl a1tymma och camou!\era bela a.ffären 

annonsera. genom a tt Itoppa nndan repliken tili 

: Pör alla omdömesgilla m·lnniekor Soe.-D. i sInut &Y ett bralkande, on

mlste eo dylik inbl&ndning i den ",eo- der trespaltiga rnbribr oppslaget t ill

lika pressens aIfärer te sig 10m en känoagivande- om att Alleband& hos 

akandal och en otillsläodighet. När den wternationeUa byrAo Co 0 per a

den rysh bolsjevismen lämoat ekono- t i 0 n &bolWlerat pA vlua artiklar, iör

miskt onderstöd It ry~skommnnister- tattade Ii" kända atatsmän, nal,ional

lIas press och propag&nda här i Soer- ekonomer oeh skriftatällare i olika Iän

re, har utanför hemmabolsjemernu der, däribland en rad framstAende 

hela icke mer än en me.nwg !unnita pacifister och antifascister, .Adsna 

~m det rördömliga häri. Nuisti.ka som Henderson, lord Cecil, Norman 

anbeidier lt avt'"",ka HitIerlakejer kun- Aogell, Benesj, Einstein och Ferrero. 

11& ieke nndgl att drabbu av aamma Där kan ui se, bröstar sig hr Ljunglond, 

dom. Det är för övrigt nqot &T hi- hor utomordentligt fördomsfri och liOO

.torien. N emesia i dettå nuistiaka tig- ral N. D. A. i nrkligheten är. Visserli

geri om ekonomisk hjälp It hr Ljung- gen lovar han att - i överens.täm
lund. organ, vilket &llIid verit färdiga- melse med AllehU>d&S ' ·ga.ml& och 

re och flitigar. än andra att ohlnnga oföränderliga (!!) kurs" - noga .AlJa 

be&ltyllningar mot avenska politilter lör de insända artiklarna och att Tid be

att ha mottll4rit " utIändskt guld" i n- ho., "kom.mentera och hemöta" dem 

derlll4r f<ir pistldda tj~er. eom trois denna gallring .kuU .. kunna 

, H.r Ljnnglnnd är nppenbarl~n oek- synas Allehandas liisare alltför kiit

a! djupt be."ärad över 1'&d .om kom- uma. lien hu"ndsaken är ' att nn 

mit i dagen. Han föraöker i nenöa kDDll& göra en f10tt gest oeh deklare-

) förvirring ömeom tömeka, ömeom ba- ra att ahoonellllLllget i frqa är ett Man vet ju att krisen, a~hetslö.hete 

gatelllaera aaten, Å ena .idan vili han "tillrickligt .... r pl den svenska och den därav ! ödda desperstionen va
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d.na, oe,h att des! Upphov5ma·n här

med enda"t utmana.r löjet, tyc.k.s hr 
Ljlluglund inte alls ~ripa. 

rörtvivllUl dsom bllDdsförvanler 11 

uen nazistiska hysl"r~u' Uttolondel' ' 
tyder därp1. Vi tro oss emel1erl id i 51 
fnlI kunn& försiikr& honom ol.t han 

En yU .... liga.. anmär.kniDg mAsto räknat gTUDdligt fel. 

~:::.::;=:.;.;;;.;..~:;::..;.:~~:.:.::=..:.::.::.~ här gör .. , Bom b.lyser den Ljunglund-
"!ördomafrih.t .... ' IrAn en 

.DnM "Yl>vink.1 än d.n &v honom .jälv 
av ... dda. Det förklaras nämHgen i 
let& rubrik.r, att AlI.,h&Dda " deltager 

me den. & m r ä t t". Varjo lä.are 

flr givetvis birav föreställ~ att 
N. D. A. erhAllit monopol för Sverg<> 
p1 & 11 t material tr1n Loor><·rallO' •. 1 

S1 kan emellertid icke gäntA VDr& för
hAllandet. .Ä nn Soe.-D. .tAr sedan 

längre tid i förbindel50 med denna 
byr1 och den förtjänstfull& arbete 

kan allts1 icke innebär& annat än att 
Dimnda tid.ning flr enn.mrätt tilI de 
artAlar Irln Cooperation 10m av by
rln el'bjudu AlI.haDd& och aom av 
tidninpn köpy och poblic.ru. Kan 

me dnt. aU hr Ljunglond ~r ";n 
läsekret. lIpply.ninr !lm ritta förhAI

landet hirvidlag' 
Tili ~ut lnuD en lito,. Irqa till hr 

LjD.Dglund. 1 Nordiache ~lIachaU. 

eirkulir 'lörekommer en intervju med 
N. D. .A:a redaktör, nri deooe för
kl&rar att aocialdemokratin. fram
glugar berott pl "d.t lItomord.ntJigt 

elter kommer .töljande fromma lör

hoppnillc . ay . den för landetl :oäl iv
r&nde höprredaktören: "lltn om -

vilket me alImint utar - . arbel-slö.
halu hal7dlirt ~r i mler, .1 .kulle 
muken boreda. lör en 117 politiak lIy
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tili. Det ,,.,,..., av GIn UI"'t. 10111 vi hlr nodan II,rp liv.,. 
IIttnlna. 

Vld de leda.nde avell5b dagstidn.itt

gama ha.r pl den sista tiden inträtt 

flora förändringar .om förtjäna be· 
akta.lldo oeh i ett tali l!ynas nödvändig. 

gära eU aktivt. ingripande. 

AttoD ticJoiapn Nya D & g Ii g t 

A 11 0 ha. ll. ch i SI.ookbolDl lIar 110m Ti 
tidigare medMlat under de sista. ml· 
n~a i puiea lörändrat Iin poli. 
tiIb On. 1 llIc'ra myekd heakt.de 
\eclando .rtikIu aT cbefredaktören dr 
~ Ljuqhmd hår ticJ\lintrea ' P.il 
_ .. tlnd' frln det nenskä llöie~~r. 
tieta politik ' och npp.t.lJlt en rad IV 

traT. 110m uogefiir överenastämma med 
den ungua tio,,~Ua ... eoslta rörelaen 
(sltarpulo ltamp mot marxiame" o.oh 
partlsy.temot, krigelörltl&ring mot ju
dislta. finanamän o.h holtför1äggare o. s. 
T.). DeDDa föriDdring aT del> politislta 
iDstillaiqen i Nya. DacJirt AlJehanda 
Ti.ltlo sirakilt atort uppaeeDdo eme· 
du tidainpa ticIigare atlU bötrer· 
partieta ledue aaliral Lindmu myc· 
!te! Dira och i Tiu utetrleltDiDg fär· 

hillit .ig ganska kylig geDt ell1<!t del 
oy& Tyskland. ! 

Dr Ljunglund sjiilv blev på grund &Y 

sinI egoa artiklar och .in t.ianings 
(Forts. pi-6itlzn IlortlftJ.) 
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Lobse tigger tyska 
slantar åt Ljungluud. 

(Forts. fr1n förata aIdan.) 

billning myeket starH o.ngnpen. Ban 
gäller som en av Skandina.iens dug· 
liga st~ tidningsmä n och bt>kliidde rör· 
ut den an <>dda post en som prrsident 
för den 9.ensk. pressens rik förbund 
(Publieistklubben) . Genom olika in · 
tngc r t.angs bftn att a.gA rrAn denna 
post. Ryktes.is förljudes att Nya 
Dagligt A1lehanda rå.kat i ekonomiska 
"Arigheler "medan särskUt de judiska 

stora annon örerna dragit tillbaka sina 
""nonsbe tällningar. För att nfirmare 
informera mig hiirom uppsökl e jag i 
dag dr Ljunglund, sam jag kilnn .. oeh 
ä r god .iin med s<>dan f1era år, oeh 
doune meddelnde mig i förtroende röl· j., : 

Judehetsen blev dyrbar för 
Allehanda. 

n.n ... r med tmför ikt emot Cram
lidrn. Det är riktigt att hans tid nings 
poli tiska kur förändring berett 5vi r ig
heter; b!. a. har det judisk n. storför
laget Bonnier dragit tillbaka .amWgn 
annons« m<>d den öppna moti"eringen 
att det icke kunda annonsera i .. tt 
blad som förelriidu .. n så anti emi
tie. t en<lens. TilIsamm8_ns med rörla
gels dolter företag rör det sig om en 
förlus t i annonsomslot,ning pii omknng 
13,000 Irronor Arlig<>n. OeksA det näst 
51ursta oeh likal<>d .. s j udiska rörlagct 
~ il . Geber har uppb ört a t t annonse
rn . etsamma är t allet med de rlesta 
judlra !irmor oeh varuhu.. Endast 
den ! törst& svenska. &nDonsören, Nor
di ka Kompaniet (ägare generalkon. ul 
Jo et Sachs) läter annon.ema löpa 
. idare; de ssa äro doek sA di ligt 
lalda att de egenlligen icke ge n~on 
rörljiinst. 5ammanl~ (,orde tili följd 
av den polit-iska kursiln<lringen i tid
ningen upp5tA en annonsminskning av 
åtrninstone 100,000 honor pr Ar. 

Nya Dagligt Allehanda är i tr~a 
om npplagans höjd den Cjärde tidnin
gen i S,'erge och har hittills gällt som 
fin nnsiellt väl itnerad; annonsinl ii k
ten var dock alltid mindre än i de Ie
dande morgontidniDgama. Den ovan
n:imnda tillbakaglngen i annon •• r ir 

enligt vad jag er!or av .är kil t .tor 
hetydelse därtör att Nya Dagligt Alle
handa genom konkurrens kampe. med 
den I ndra kvällstid.ningen iloekholm, 
A1tonbladet, t,riirrals synnerligen härt. 
~ya Dagligt Allehanda hor tvungil . 
sii,,!r.a lö nummerpriset friin 15 tili 10 
öre .ilket motsvaro r en l ill hnkRgång 
i inkoms1ema av årlige n 400,000 kr. 

Hr Ljunglund tror på na· 
zistiskt genombrott 
Sverge. 

Dr Ljnnglund sade mig att upplogon 
sHgit pA elt glädjande siil!, vilket mln 
har a lt taekl!. den nya polil,iska kur
su. Del hade också lillkommit nya 
an nonsuppd rog; .nnonsökningen häll 
doek ioko jiimn8. ,Ieg med upplngan, 
ökning. Dr Ljunglund rörklnrade tili 
-olut ilnnu en gAng att han be.liimt tror 
.ig kunn8. bli herr. över s.iirigbeter
na, !Jnn ha r b!. a. köpt en ny stor ro
ta lionsmaskin frAn Tyskland, som le 
«reros til! dl'n 1 novemher. 

1 rrAg8. om den poli lisk& ntveeklin
gen i S.crge menade hon att deDna 
huvuds.kJigen ii r beroende av ekono
miska fak lorer. Tili följd av det ul
omordenlligt gynnsnmma .. konomi.kn 
liiget ba r den numrande sorialdemo
kratiska regeringen oeh därmed det 
soci8.ldemokral-isk a part iet nAlt ,I,ora 
framgängar. Y en om - ..-Uket man 
allmö_nt antar - arbetslösheten betyd
ligt stiger i violeT, .A .kulle marken 
hercdas tör en ny politi9k nyoriente
r ing i ungnationell r iktning. Ett ö .. r
ra.kande .toTt ui'" b 'ev Crin alla be
rolkningskretsar oeh det faktom att 
kursförä ndringen lett '.ilI en öhd upp
laga av Nya Dagligt AUehanda äro, 
trodde han, he.i. !ör 8tt denna poli
tisk8. omskiktoing r<>dan är i gång. 

Vapendragaren skalI be
lönas med annonsupp
drag. 

Som 'ri rtdan Hdigare meddelat b11-
taUer ~n ~m törr den övervägande de
len a.v tysia aDnonsuppdrag i svenska 
tidningar sAdana lidn ing8.r vilka ieke 
ha nAgon förståe1se eller t. o. m. äro 
hat,fu llt ins lällda mot det nya Tysk
land. Det torde ligga i Tysklands in
trel5e att sörja Iör at,t tör framtiMn 
d. l idningar varo nyhehförmedling är 
"min.lone aakligt eller till och med 
kla.rt Iympaliserande bringa.s under
stöd ' i !01'll1 n &nnonsoppdrag. Den 
enda dagst idningen i Stockholm Iör vil
ken denna förohättning giiUer ir Nya 
Dagligt Allehanda. 

Det vorl tili ltor .ltad& '(tyslt:& te:r
ien·: Jammerachade) om tidninpn akul
le rlka i svArigbeter tili !öljd n Ovall
nämnda politis1t:a orsaker och jag an
he!aller därför att man pi limpligt 
,ätt sörjer !ör anskaUand. u &nnonll

Dppdrar· 

Hr Järte skalI fochs 'Erän 
Sv. D. 

S .. I n I Ii a Dag b I a det jjar pII 
lista tiden i m!ngt och mycket för
indrat instillning ,ent emot Tyskland. 

onder kTiget nedliigga sm riksdags
mandat rör socialdemokratiska partiel 
emedo n han .erkade rör alt <erge 
kulle deltaga i kriget pi ty5. sida_ 

.Jiirte ö«rgiek då tili högerpartiet där 
hon eet .. korI l id fiek en I.donde posi
lion, vilken han dock mo ste ul'pgiva i 
snmband med Krruger·krascbrn. u n-I 
.Ier de .is ln tiren har Jftrle fullko mligl 
iindrnt sin in.lällniDg lilI Ty5kland. 
Hnn s egna arl ikl.r om Tyskland voro 
fl kri\'na i o,räuli~ too ocb hans hris t på 
inflytande hnr - som jag i f1era laJI 
ku nnat konstal .. " - ö\'at in fly lande 
o.i sä pii beubetningrn 6V det tyska 
nyhel . mnlerialet. Järte lorde, jiimle 
d r Kty, ntrR nns-,RTig fö r 8tt St'enska 
Dagbladet ofta mä st nämnas i !adcn 
Ql" o ntit~· s ka. tiOnintraT. 

Dr Jiirle skall ieke endast ieke bli 
cberredakl ör rur S<enska Dagbl adet, 
ufn n - tnligt mina informatione r -
eeter någon lid helt skil jas rr iin l id
ningen . Han erbA lIer elt ska,lesliind 
pA 100,000 kronor. Cberredaktö rspos
len kommer sannolik-t a t t ö"ertagas 
nv bankd irålö r Trygger, son tili llni
..rsitetskansler Trygger. Ban t illbör 
liksom sin fader (Iidig.re minioter
pre.idenl) wögerpart iet ; bnn räinas 
dock mindre betydande. Om utn ii m
Dingen till ehrfrrdnklör ~ukligen bl ir 
av, , å beror det .är~ldl t diirpä . It fa 
miljen Trygger rö .. än.t ak liem. jon
lelen i S .. nska Dagblade t. Av . törsla 
intre!se är doek i della snmmanh ang 
följande inform.ti on som erhällits friLn 
Wl[örlitlig k iilla. : 

Man tror i det längsta på 
Bööks ynnest. 

Den bekante skrirts täll"ren ocii lit
teraturkril-ikem pro f~ .. or Frednk 
Böök, .om sedan l rtionden stär Sven
ska Dagbladet niira men nnder de se
naste åren ieke ulönt olgon redaktio
neil verksamhet ut .. n flyttnt ö.er tili 
Lnnd, .ka11 viinda t illb .. ka. tili r edak
tionen i Stockholm. Dl Böök iir ut
omordentligt ak t-i .. oeh andligen över
Iilg.en de övnga. rtdnklionsmtdlem
mama, s kuUe detta betyda att prore.
lor Böök i verkligheten överla r led
Dingon av Svenska Dagbladet, även om 
han ieEe hekläd er ehtrred"klörsposten. 
Böök är .älkiind i Berlin. Ban har 
bl. a. skri. it bok .. B ille Tyskln nd, ' 
viikon - trois ' '''killig krilik - i det I 
.tora hela är rörslående or h bl. a. in
nehAller en glänsande .kildnng .. Le- ! 
dare.n. personlighet (der Person des! 
Filhrers) - boken har oeksA ulkom
mit i tysk, engel.k och dOMk översält
uing. Böök är !. n. i Frankriltc; jag 
.kall Cörsöka at-t kon statera om han 
l'er.kligtn inlriider i S .. nska Dagbla
de," redart ion OM hur hans in.tiillning 
i dag är tili Tyskland. (En t}'ok slu
dent som !. D. beunner sig i Stockholm 
har för nigra nekor sedan träffal, 
Böök i 5ydtn'erge. Dänid skall Böök 
h& yttra.t a.tt han sedan den 30 juni 
ieke mer &an tro pl Ty.kland. J!I4; 
hiller Ändock deUa ytlrande !ör o. an
noliltt.) 

Sydsvenskan inger inga i 
större förhoppningar. 

!Jos S y d • v en. k a Dag b I a d , t 
i Malmö, den mest betydsnde lidningen 
i Sydnerge, har en rellnklionsföränd· 
nng intriitt. Den hitti1lsv&rande cb.f-
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Lobse tigger tyska 
slantar åt Ljungluud. 

(Forts. fr1n förata aIdan.) 

billning myeket starH o.ngnpen. Ban 
gäller som en av Skandina.iens dug· 
liga st~ tidningsmä n och bt>kliidde rör· 
ut den an <>dda post en som prrsident 
för den 9.ensk. pressens rik förbund 
(Publieistklubben) . Genom olika in · 
tngc r t.angs bftn att a.gA rrAn denna 
post. Ryktes.is förljudes att Nya 
Dagligt A1lehanda rå.kat i ekonomiska 
"Arigheler "medan särskUt de judiska 

stora annon örerna dragit tillbaka sina 
""nonsbe tällningar. För att nfirmare 
informera mig hiirom uppsökl e jag i 
dag dr Ljunglund, sam jag kilnn .. oeh 
ä r god .iin med s<>dan f1era år, oeh 
doune meddelnde mig i förtroende röl· j., : 

Judehetsen blev dyrbar för 
Allehanda. 

n.n ... r med tmför ikt emot Cram
lidrn. Det är riktigt att hans tid nings 
poli tiska kur förändring berett 5vi r ig
heter; b!. a. har det judisk n. storför
laget Bonnier dragit tillbaka .amWgn 
annons« m<>d den öppna moti"eringen 
att det icke kunda annonsera i .. tt 
blad som förelriidu .. n så anti emi
tie. t en<lens. TilIsamm8_ns med rörla
gels dolter företag rör det sig om en 
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13,000 Irronor Arlig<>n. OeksA det näst 
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~ il . Geber har uppb ört a t t annonse
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Nya Dagligt Allehanda är i tr~a 
om npplagans höjd den Cjärde tidnin
gen i S,'erge och har hittills gällt som 
fin nnsiellt väl itnerad; annonsinl ii k
ten var dock alltid mindre än i de Ie
dande morgontidniDgama. Den ovan
n:imnda tillbakaglngen i annon •• r ir 

enligt vad jag er!or av .är kil t .tor 
hetydelse därtör att Nya Dagligt Alle
handa genom konkurrens kampe. med 
den I ndra kvällstid.ningen iloekholm, 
A1tonbladet, t,riirrals synnerligen härt. 
~ya Dagligt Allehanda hor tvungil . 
sii,,!r.a lö nummerpriset friin 15 tili 10 
öre .ilket motsvaro r en l ill hnkRgång 
i inkoms1ema av årlige n 400,000 kr. 

Hr Ljunglund tror på na· 
zistiskt genombrott 
Sverge. 

Dr Ljnnglund sade mig att upplogon 
sHgit pA elt glädjande siil!, vilket mln 
har a lt taekl!. den nya polil,iska kur
su. Del hade också lillkommit nya 
an nonsuppd rog; .nnonsökningen häll 
doek ioko jiimn8. ,Ieg med upplngan, 
ökning. Dr Ljunglund rörklnrade tili 
-olut ilnnu en gAng att han be.liimt tror 
.ig kunn8. bli herr. över s.iirigbeter
na, !Jnn ha r b!. a. köpt en ny stor ro
ta lionsmaskin frAn Tyskland, som le 
«reros til! dl'n 1 novemher. 

1 rrAg8. om den poli lisk& ntveeklin
gen i S.crge menade hon att deDna 
huvuds.kJigen ii r beroende av ekono
miska fak lorer. Tili följd av det ul
omordenlligt gynnsnmma .. konomi.kn 
liiget ba r den numrande sorialdemo
kratiska regeringen oeh därmed det 
soci8.ldemokral-isk a part iet nAlt ,I,ora 
framgängar. Y en om - ..-Uket man 
allmö_nt antar - arbetslösheten betyd
ligt stiger i violeT, .A .kulle marken 
hercdas tör en ny politi9k nyoriente
r ing i ungnationell r iktning. Ett ö .. r
ra.kande .toTt ui'" b 'ev Crin alla be
rolkningskretsar oeh det faktom att 
kursförä ndringen lett '.ilI en öhd upp
laga av Nya Dagligt AUehanda äro, 
trodde han, he.i. !ör 8tt denna poli
tisk8. omskiktoing r<>dan är i gång. 

Vapendragaren skalI be
lönas med annonsupp
drag. 

Som 'ri rtdan Hdigare meddelat b11-
taUer ~n ~m törr den övervägande de
len a.v tysia aDnonsuppdrag i svenska 
tidningar sAdana lidn ing8.r vilka ieke 
ha nAgon förståe1se eller t. o. m. äro 
hat,fu llt ins lällda mot det nya Tysk
land. Det torde ligga i Tysklands in
trel5e att sörja Iör at,t tör framtiMn 
d. l idningar varo nyhehförmedling är 
"min.lone aakligt eller till och med 
kla.rt Iympaliserande bringa.s under
stöd ' i !01'll1 n &nnonsoppdrag. Den 
enda dagst idningen i Stockholm Iör vil
ken denna förohättning giiUer ir Nya 
Dagligt Allehanda. 

Det vorl tili ltor .ltad& '(tyslt:& te:r
ien·: Jammerachade) om tidninpn akul
le rlka i svArigbeter tili !öljd n Ovall
nämnda politis1t:a orsaker och jag an
he!aller därför att man pi limpligt 
,ätt sörjer !ör anskaUand. u &nnonll
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Indrat instiUniD« gent emot TyskJand. 
Tidnintren ,illde som bekant nnder ni
get oeh oeksl etter kriget 80m tyok
orienterad. iDen ihar doek und.r de 
bid .. ,i.l .. lrtn äodr .. t io .. lällning oeh 
Yid lIe ... tillfäJlen offeotliggjort ovin_ 
ligt hAlIna t.rtiil .. r och meddelandeo. 
Tidningen har med sirskild iörkärl.k 
Itugivit utländsk.. p~uröster 10m 
varit ägnade .. tt .kad .. det oy .. Tysk
!&nds ansetnde. 

De aista ".,ekoma kan man doek 
koostatera en oy föräodriog; tör ögon
blieket anslAT Sveosk .. Dagbladet al.
vii i sina ioribo- sam nlribspolitiska 
arti.kl .. r om Tyskland on .. väolig .. 10-
nero Om deno .. instilluing blir vu
akli" eiler eodast heror pl tillfällig
heter bn man ieEe olig... 1 varjo tali 
Cöreatl doek oom ja, !örtroligt .. !arit 
förändriD«u i tidningens ledniog vii
ka utan tvekau möjliggör .. oeksl eo 
politisk n.yorienteriog. • 

Den djnpare oraakon hirtin ford .. 
ur .... tt lök .. i resultatet av det aista 
nenak .. ,al.,t, .i1ket 10m beuot iune
bar en myeket betydande rörlnst för 
högerp&rtiet (amira.l Lindman). Sir
skilt bland de UDguaHonella liisamlS 
kretsar lär det orta resls mobllod moi 
inat.illniogon hae de tiduingu 10m i 
dtt och torrt hlllit hörerparti.t om 
ryggeo. Si!tran rör upplagan har le_ 
dan lingre tid ioke uppgivitl; det Iör
Ijnde. att uppJart.n bar ajuokit. En
ligt v&d ja" förlroligt erfarit Ir nu 
fr,«t.n om etteTlridara tili .hefredak
lÖNn iör Svenlh D~blad.t, dr HeJmu 
K"y, urjord. Dean" mbt,. ioom kor
t&re "Uer Iin&'" lid uri tili röljd .. 
ein lld"r; hen nn hu bt.n blott tili 
Dalllllet band om tickJingen. ledoing. 
60m b...,. .ftemicla ... had. man tIe

d .... tler .. Ir kor .. t förre byrlehefen i 
aoeialmioiateriet dr Jiri.. Deoo. ,111-
da t'idigare 10m prollOncerad tYlkvän. 
~ !&l ~9~i&lcl.l!!okra~ !c!! lIl!!t, 

i SydsYerge, har ~II redakHoosröränd 
rin~ in t rätt. Deo hiUiIIsvarande cher
redaktörell Charle. Piure Backman 
har lämo .. t sin post oeh reser sam mn 
tidniogs utrikeskorrnpondent tili Lon
don. Hans ~fterträdare blir prof •• sor 
Claes LiodEko~, 10m dock offiewUt 
övertar stiillningeo sam cherredaklör 
rörst nösta Ar sedan haD pensionerota 
som un i"er it et s! öraTf>. TilI des! luo. 
gerar deo h i tt ill s~nr. nde andre red.k
tören Torelins som Tedakt.ionens cher 
och ansurig utgivare. 

nackman. ugiing väntadu .edan 
läogre tid. Backman är !ranskorien
terad; h .. ns mor är fransyska, eol ig! 
rad so.m uppgi .. s ... jndisk härkom. t. 
Den ovänliga hi lloing som Syd s~en ska 
Dagbladet pl lista tideo intagit gent 
"mot Tysldaod torde tili stor del ura 
beroende pl Backma·o. Han har on .. 
skarpt aogripits siir, kilt i nnguationtUa 
lV"naka kretsar (nationeUa ungdoms
förbnndet). 

Det är dork icke att förvinta .. II 
tidni.ogeos utrikespolitisk .. knu i grnn
den förändras undu den oye che!re
daktören professor Lindskog. ProCes
sor Liudskog s!.Ar amira.l Lindman, de 
konservativas ledare, mycket oära. Etl 
oärmande tili de nnguatione.!la kret
sun .. är diirrör osannolikt. 

Dl redalttör Torelins, vilke" onder 
meUlntiden har led i n~en &Y Sydsven
ska Da~bladet i SiUA hiiod"r 6ch SIln
nolikt oeksl i Cumtide" kommer atl 
utön star! ioflylande, tidigar. mlnga 
Ir Tarit .in tidniogs nerlillrepre.en
Int, källDer han tysk .. förhlllaoden 
myeket väl och uoderbiller on 10m 
förr penonli, .. förbindeleer med Tysk
laod. Det ir möjligt aU förstiirknio
ren ... hans intlytaod. kan ytlr .. ei, 
däri att Sydsv.nsk .. Dagbladet bedö
mer liiget i Tyskland viinlira~ oeh med 
.Wrre Cörstlelse. Härilrln bllle. kon-
tut pllämpligt sätt. -
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Herra Ulkoa siainmin i steri, 

A11eki r Joittanee1la on kunnia tämän ohella lähe t 

taa raporttinsa n:o 23 "Yliopiston kielikysymys ja sen 

Taikutus Suomen pohjoismaisiin suhteisiin". 

Esitän Te i lle, Herra Ulkoasiainmin i steri, suur im-

man kunnio i t u keen i 

Herra Ulkoasiainministeri A. Haokzell, 

H e 1 s i n k 1. 
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Viime vuosina olen kerran toisensa jälkeen (ks.rapor

tit n:o 3, 22/2 33, n:o 32, l3/X 33,n:o 34, 9/X1 33, n:o 37, 27/XI 33, ' 

n:o 3, 29/1 34, n;o 9, 15/3 34) tehostanut eitä, että pyrkimys ruot

sinkielen poistamiseen Suomen valtionyliopistosta on niitä, jot-

ka vakuutettakoon vakuuttamasta päästyä, että asia koskee 

Suomen sisäistä kysymystä - eivät lakkaa Skandinaviassa ja eri

tyisesti Ruotsissa herättämästä mitä suurinta, ulkokohtalsesti 

vaikuttavaksi aijotuissa kannanilmaisuissakin esi i ntyvää kiinnos 

tu.sta. 

Viimeaikaiset tapahtumat ovat tämän diagnoosin täysin 

vahvistaneet. Asiallisen selvityksen pu.utteessa en voi ottaa 

lauBuakeeni mitään arveluita tai arvosteluja siitä, missä mää

rin jotkut kotimaiset piirit mahdollisesti ovat voineet olla 

aiheuttamassa tunnettua pohjoismaista adressihanketta (jommoista 

vaikutusta täällä ei myönnetä). varmaa on vain se, että mi

tään sellaista ulkoa tullutta yllykettä ei ole siihen tar

~, koskapa yleinen mielipide ja varsinkin oppinut maailma 

täällä muutenkin täydellä valppaudella on seurannut tapahiu

maln kehitystä. Vaikka sain asiasta tiedon ollessani ulkomaa-

JAKELU'OHJE: 
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UE 2: .4. 

Jakeluohjemalleja : 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal . . ministerlOlle. 
EI ulkom •• edultuklen tiedoituksiin. 
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tuk.lln. 
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2. 

IDa tkalla, joka silloin Jo oli kestänyt hyvän Jou.kon kolmatta 

.iikkoa, en voi sanoa tuon tiedon tulleen minulle varsinai-

sena yllätyksenä; siksi mahdolliselta oli tuollainen kannanil-

maiau Jo kauvan näyttänyt. Se mikä siinä yhtäkaikki oli J08-

sain määrin yllät tävää Ja aivan erityisesti valitettavaa, oli 

se menettelymuoto. Jonka hankkeen vireillepaniJat olivat valin -

neet. 

Asiassa on nim. tarkoin erotettava sisältö Ja ~. 

Edellinen on erinomaisen kohtelias Ja hyvänsävyinen, ja pohja-

.. sävelenä siinä on, että Suomen jatkuva osallistuminen yhtei

seen pohjoismaiseen sivistystyöhön on muille suuriarvoinen as ia. 

Esitettynä ealm. jonkun vaikutusvaltaisen lehden pääkirjoituk

sessa tämä sisältö olisi tehnyt verrattain edullisen vaikutuk

sen. Kun Joskus on väitetty, että adresseissa on pyritty anta

maan ·ohjeita" Suomen valtioelimille, tämä käsitys perustuu 

erehdykseen sikäli, että adressien ,isältä ei anna siihen a1-

hetta. 

Adressien ~ sitä vastoin, ne kun esiintyvät kol-

tt lektiivisena eli joukkoilmaisuna Ja virallista tietä kun on 

noudatettu niitä perille saatettaessa, on omansa antamaan niil

le painostuksen let.&n, ja lehdet, varsinkin Ruotsin lehdet, 

ovat tapansa mukaan asiaa suuresti pahentaneet käyttämällä 

ptmattoaia vertailuja 1899 TUoden kansainväliseen, Suomen auto

nomian pUOlesta annettuun adressiin y.m., vertailuja, jotka ovat 

räikeässä epäsuhteessa adressien oman lempeäs&naisen sisälllön 

kanssa. Jo. nuo lehdet olisivat asian oikein oivaltaneet ei

vätkä tunnettuun tapaan laskeneet intohimoista Ja aensatioha-
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3. 

luista puhetulvaansa valloilleen, ne olisivat voineet paljoa 

enemmän vaikuttaa selittämällä, että ystävällissävyiselle kannan

ilmaisulle voidaan vaatia jommoistakin sijaa ja oikeutusta sel

laisten naapur i en keaken, jotka ovat toisiinsa hyvissä ja luot

tamuksellisissa SUhteissa, huolimatta aiitä, että itse d 6 m a r -

che' issa on jotain poikkeuksellista ja interventioon vivahta-

vaa. 

Käytän tarkoituksellisesti kahta viimeistä sanaa siitä 

syystä, ettå tällaisissa asioissa usein pintapuo1isesti ja ajat-

.. te1emattom&sti puhutaan intervention luontoisesta 8ekaantumisesta 

toieen valtion siaäisiin asioihin. Sellaisesta voidaan kuitenkin 

varsinaisessa mieleasä pu~ua vain silloin, kun joku hallitus 

perU8teettomasti puuttuu toisen valtion asioihin, jotavastoin yk

sityiseltä taholta tulevat kannanilmaisut eivät tietenkään ole 

samalla tavalla arvosteltavat, oltakoon muuten sitä tai tätä 

mieltä 

sekin 

niiden sopivaisuudesta. Tietysti tulee 

tapaua, että aaianomainen hallitus on 

lukuun otettavaksi 

tällaista .ieleni1-

mai sua kannattamassa; sen mukaan, mitä ulkoasiainministeri Sand1er 

.. t.k. 6 p:nä tapahtuneessa keakustelu8sa (ks. kirjelmäni 7.XI.n:o 

3085) on allekirjoittanelle vakuuttanut, Ruotsin hallitus ei asiaa 

valmistettaessa tiennyt 8iitä mitään. 

Ei voi olla mitään epäilyksiä siitä, että adressiky-

8~kses8ä noudatettu menettely oli huonosti harkittu, minkä hy

vin aoni arvostelukykyinen henkilö täällä myöntääkin. Sisältöön 

katsoaattakin tällaiset mielenilmai8ut ovat omansa herättämään 

epäluuloJa ja aielipahaa siinä, johon ne kohdistuvat, ja vai

kutus voi 81lloin olla va8takkainen sille. mitä 011 tarkOitettu. 
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4. 

Ruotsissakin moni on ilmaissut tyytymättömyytensä asian 

ja erityisesti olen kuullut tehostettaTan sitä, että asianomai

set yliopistopiirit sopiTlmmin olisiTat Toineet kääntyä suoma

laisten TirkaTeljiensä puoleen sen sijasta että antoivat toi

menpiteelleen suurvirallisen luonteen ja leiman. Norden-yhdis

tys on myös ollut tyytymätön siitä. että se kokonaan Jätet

tiin asian ulkopuolelle. Luultavaa onkin, että jos sen kes-

kuudessa olisi saatu 

massa oli erityisen 

asiasta neuvotella. 

arveluttavaa, olisi 

se mikä adressihom

saatu eetetyksi. Kiten 

tt sen asian laita lieneekin, olisi erinomaisen valitettavaa, Jos 

Nordenin tehtävä meidän maassamme tästä Tälikohtauksesta kär

siei sellaieen nOlauksen, että euomenkieliset piirit 8iitä vie

raantuisiTat. Toisaalta täytyy toivoa ja olettaa, että Norden 

eri maissa ainakin j08sain määrin voi tasoittaTasti Ja sovit

tavasti vaikuttaa lehdistöön, joka tässä &siassa, kuten niin 

monessa BUussakin, paljoa en~ häiritsee ja 80tkee kuin 

pyrkii johtamaan asioita oikeaaan suuntaan. 

Kuten Ulkoasiainministeriölle olen tiedottanut (ks.klr-

tt jelmä 5/~ n:o 3059) tuntui adressihomman tukholmalainen johtaja, 

professori Tunberg, ollessaan t.k. 5 p:nä puheillani, olevan 

asiasta jossain määrin hämillään Ja samalla keskustelussa osoit

tautui, että vaikka hän alu8sa oli ilmoittanut hyvin perehty

neensä halli tukeen e8itykseen, hänen tietonsa sen sisällöstä 

kuitenkin olivat verrattain pintapuoliset. Lakiehdotuksen krii

tilliseen arvosteimiseen hän ei antautunut eikä ole myöhemmin

kään sitä tehnyt, .utta eriä •• ä Svenska Dagbladetiasa t.k. 18 

p:nä JUlkaiseaassaan lausunnosea puolustanut itse adressiho .... 
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sekä aiheettomasti ryhtynyt sen yhteydessä koskettelemaan ah

Tenanmaalaisten llikehtemistä tässä asiassa. 5e akateemiset 

piirit, joista homma on lähtöisin, eiTät tietenkään tahdo 

myöntää asiassa menetelleensä millään taTalla harkitsematto

masti, sutta ulkopuolisissa pi i reissä tapaa, kuten edellä on 

mainittu, aika yleisesti sen käsityksen, että itse edistettä

Täksi aiotulle asialle olisi ollut onnellisinta, Jos tuo 

tOimenpide ei olisi ainakaan tässä muodossa esiintynyt. 

Onnistumattomtmpia argumentteja, joita täällä Julki-

auudessa on 

kielikysymys 

käytetty, on yritys pyrkiä eaittämään 

sellaisena asiana, Joka jollain taToin ~ pitäisi 

Toida saattaa Kansainliiton elinten käsiteltäTäksi. Tässä 

kohdin on huoaattaTa ensinnäkin, että Liitto itse nykyään 

on niin heikossa ja aTUttama8sa tilassa, että sen inter

Tentiosta ei yleensäkään Toida suuria tuloksia odottaa. V"å-

hemmistöji koskeTien sopimusten miär~sten hoitaminen tuottaa 
j~ 

sille jyllin kyllin päänTaiTaa sekä heikkoja tuloksia. Toi-

~ ei luonnollisestikaan ole puhetta siitä, ettei ruot

sinkielen asema Suome8sa monikertaisesti ylittiisi kielelli

sille Tähemmistöille kysymykseen tuleTissa sopimuksissa ~ön

nettyä oikeusturTaa. KOlmanneksi tuollainen peitelty uhka il

meiseeti on omansa Taikuttamaan IrsyttiTästi, Ja neljänneksi 

ei ole puhetta 8iitä, että Suomen ruotsinkielisen Täestön pi

täisi Jiädi korkeintakaan omakielistä opetusta Taille. 

5e aUiatututset, Joita pohjoiemaisia kannanilmaisuja 

Tastaan Toidaan esittää, eiTät toisaalta saa estiä meitä 
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6. 

havaitsemasta Ja tunnustamasta ulkomaisen käeityskannan m,r

kitystä. ~ityisesti Ruotsin kannatus Ja mielisuosio eivät 

voi ratkaisevasti vaikuttaa sisäpoliittiaiin kysymyksi1mme. 

mutta toisaalta on tosiasia. että täällä on vallalla ae kä

sitys, että mikäli ruotaalaisuuden olennainen heikkeneminen 

Suomessa on seurauksena tietoisesta ja tarkoituksellisesta 

vähemmistön vastaisesta politiikasta. sikäli Suomi eristäyty

mistään eristyy muista pohjoismaista, Ja samalla kasvaa ris-

ki. että se yltyvässä määrässä joutuu VenäJän olkoonpa 

kommunistisen tai muunkarvaisen 

taikkapa pahimma88a tapauksessa 

vaikutusvallan alaiseksi 

sen uhriksi. 

tiedän puolestani aivan hyTin, mitä väitteitä tätä. 

useinkin byTin yksipuolieena esiintyvää katsantckantaa vas

taan voidaan esittää. Voidaan viitata siihen. kuinka eräs 

ruotainmielinen ryhmä, -svenskar i förskingringen-. (muistetta

koon professori ' von Wendtin suurskandinavilaista aktiota Suo

men ruotsalaisuue - kyeymyksessä 1919) ainakin ajoittain on 

meillä pyrkinyt ajamaan arveluttavaa oma-alotteista Ja oma

suuntaista politiikkaa. Voidaan viitata useihin sangen huoles

tuttaviin kannanilmaisuihin ruotsinaielistemme Ja ruotsinkieli

sen lehdistön piirissä silloin kun Ahvenanmaan kys~s oli 

kire1mmillään. Al).ekirjoittanut, Joe kukaan, voi siitä olla 

tOdistajana, mutta nykyinen nuori polvi on sen onneksi pää

asiallisesti unobtanut. Likellä on myös, halpabintaisena puo

litotuutena. väite, että yksikielisyys edistää kansan sisäistä 

eheytyaistä Ja yhteisrinta... UlOspäin. 
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Kun kaiken tämän ohella tehostetaan sitä, että 

valtion ulkopolitiikka ja puolustusvoima ja -teho eivät 

saa millään tavalla riippua sellaisesta sisäisestä asiasta 

kuin kielikysymyksen järjestelystä, on tässä tietysti pal

jon perää, mutta kun mahdolliåuutemme rauhan ja sodan ai

kana puoltaa riippumattomuuttamme ei riipu meistä yksin, 

on suorastaan yltiöpäistä näitä asioita arvosteltaessa tie

toisesti jättää syrjään aellaisia naapurisuusnäkökohtia, jois-

ta tässä on puhe . 

en ensinnäkin huomattava, että puolustuskuntomme ei 

riipu yksistään sotilaallisesta ja taloudellisesta valmiu

destamme. RaUhanaikaisen politiikan merkitys on tässä suu

ri. Nykyaikana eletään entietäkin vähemmin tunteenomaisten 

ja yleisinhimillisten ihanteiden johtaman politiikan mer

keissä. Jos Skandinavian maissa pääsee Tallalle se käsitys, 

että meillä tarkoituksellisesti pyritään ruotsalaisuutta hä

vittämään sekä että tällainen pOhtiikka ei Toi olla mer

kltsemättä idän TaikutusTallan lisääntymistä, niln tämä el 

Tol olla JOhtamatta laajoja - Ja TaikutusTal taisiakin-
Suomelle hyvin epäedulliseen/ 

piirejä yltYTäån,/desint6ressement-käsitykseen: -raja lännen Ja 

idän Tälillä käy Tornion jokea pitkin-. Tätä käsitystä, jo

hon moni pohjoismaiden puolustuksen harrastaja on päättäTäi

sesti yhtymättä, Toidaan sanoa lyhytnäköiseksi Ja yksipuoli

seksi, mutta se on realipoliittinen tOsiasia, jota ei ole 

syytä jättää laskelmista pois. 

-DiTide et impera-~hJe on johtanut ja on Taat

edeskin jOhtaTa Venäjän politiikkaa Tarsinkin sen pieniin 
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8. 

naapurivaltioihin nähden, joita se ei lakkaa pitämästä lä-

hinnä jonkunlaisena omana vaikut usp i irinään ja joita suvai-

taan tai suos i taa nkin niin kauvan kuin siivosti pysyvät 

alallaan eivätkä pyri rajusti kulkemaan omia teitään. Ei 

ole epäilystä siitä, että se pyrkii meitäkin vierottamaan 

sekä muiden suurvaltain, nimenomaan Englannin, vaikutuk8esta 

että myöskin likeisemmästä yhteydestä toisaalta Skandinayiaan. 

toisaalta Itämeren valtioihin. Tästä on todistuksena m.m. 

ee politiikka, jota Neuvosto-Venäjä on noudattanut turval

lisuuskysymyksessä sekä osittain hyvin arvelutta via n.s. 

hyökäämättömYY8sopimuksia tehdessään pienten naapur i valtio l t

tensa kanssa, jolloin se, milloin ikinä on näyttänyt aihet-
sopimuksenteossa( 

ta siihen olevan, 10n estänyt niitä mitään yhteisrintamaa 

mUOdostamasta. Mitä räikeimmässä muodossa tämä politiikka 

esiintyy siinä, toivottavasti vielä tuoreessa muistiesa elä

vässä suunnitelmassa, jolla Neuvosto-Venäjä tämän TUoden 

alussa yksissä neuvoin Puolan kanssa luuli voivansa houku

tella mainitut valtiot yksipuoliseen takuusitoumukseen. Jon

kun aikaa myöhemmin samat suunnitelmat uudistuivat siinä 

takuuhankkeessa, Johon se turhaan toivoi saavanaa Saksan 

yhtymään. Asema on todellisuudessa sellainen, että eristet

tynä olevan Venäjän vähäväkisen naapurimaan, kuten kokemus 

osoittaa, on vaikea omin päinsä ·uhmailla· hylkäämällä sen 

&rveluttavia sop~starjouksia. Tuon vallan puolelta tule

via, enemmän tai vähemmin räikeitä loukkauksia vastaan on 

siihen 111 ttyvän riskin TUohi tosiasiallisesti mahdotonta 

reagoida silli tavalla kuin a8ian laatu u8easti vaatisi, 
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9. 

kun taasen mahtava naapuri voi "hyökkäykseksi" käsittää 

p i enen rajahöiriönkin. 

Koni on taipuvainen sanomaan, että Suomen puolus

tuamahdo~l isuudet joka tapauksessa jäävät sen ja Skandina

vian maiden kesken vallitsevista suhteista riippumattomiksi, 

koska täältä päin ei ole tehokasta apua odotettavana. Tä

mä on kuitenkin melkoinen erehdys. Ajateltakoon sitä mer

kitystä, jonka Ahvenanmaan kysymys vastais i ssa vaiheissa 

voi saavuttaa. Sen lisäksi, että mielenkiinto neutralisoi-

missopimuksen mahdolliseen tar.Ustukseen meille edulliseen 

suuntaan on vaikutusvaltaisissa piireissä vireillä, ei saa 

jättää huomioon ottamatta sitäkään seikkaa , että täältä ei 
täysin! 

ol~!hävinnyt se käsitystapa, ettei Ahvenanmaa ehkä sitten-

kään ole lopullisesti "menetetty". Jos Suomelle tukalasoa 

tilanteessa ahvenanmaalaisten entinen separatismi leimahtaie i 

ilmiliekkiin, ei ole ensinkään varmaa, ettei Suomelle 

mieliseksi muuttunut Ruotsi voisi pohj o 18ma.1eten suhteiden 

suureksi vahingoksi ryhtyä harkitsemattomiin tekoihin. Tätä 

seilckaa olen Suomen edustajana Tukholmassa toimiessani en-
nenkin JIIonta kertaa tehostanut. 

Yksinpä siinäkin tapaUksessa, että oikeassa oli

sivat ne, Joiden mukaan Suomella ei ole läntisten naapu

riensa puolelta JIIitään asiallisesti merkityksellistä kanna-

tusta odotettavana, on otettava ~uomioon se seikka, että 

kansainvälisesti Jotenkin vaikutusvaltainen Ruotsi ainakin 

voi ulkomailla vaikuttaa meille haitalliseen suuntaan sekä 

taloudellisella että suurpoliittisella alalla. Ve ~e voi 
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sille mitään, että Ruotsissa vallitseva käsitys vieläkin 

tuntuvasti vaikuttaa ulkomaihin, eikä meillä todellakaan 

ole varaa menettää sitä edullista mainetta, Jonka lain

säädäntömme 8uuri suvaitseveisuu8 Ja vapaamielisyys kielel

lis ten suhteidenkin järjestelyssä on meille tuottanut. Kaik-

ki tämä uud istaakseni sen vielä kerran - ei tietenkään 

markitse sitä, että ulkopuoliset voimat ja vaikutukset sai

sivat olla tässä määräävinä, Omalla vastuullammehan me nä

mätkin asiat ratkaisemme. mutta yksipuoliset vaistot eivät 

saa Johtaa maan olennaisille eduille haitallisiin vaiku

tuksiin. Kun otan huomioon. kuinka suuresti käsitys nii
kaikesta huolimattal 

denkin vuosien aikana. jotka olen täällä toiminut. lon ke-

hittynyt oikeaan suuntaan. mitä tulee Suomen oloihin Ja 
arvioimiseenl 

suomenkielen aseman 1 ei suinkaan voida väit t ää. että 

s i mahdotonta täällä saavuttaa ymmärtämystä oikeuden ja . 

kohtuuden rajoissa pysyville UUdistuksille. joskaan hanka

uksia ei t i etenkään voida kokonaan välttää ja vaikka mit

kään Järkisyyt eivät saa ruotsalaisia vakuutetulksi siitä. 

että ruotsalaisuuden ase~a Suomessa on pidettävä kysymyk

senä. joka ei ollenkaan koske Ruotsia. 

K i n i s t eri 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa, joulukuun 17 päivänä 1934. 

f:o 3561. 

VI 18 S cJ. !J. 3 Y. 
'n; -; n. ''1 .. -

Herr~ Ulkoa i Ki nmin' steri. 
/J ~~ 

-~ 

Alle ki~jo it taneell~ on kunnia t ämän ohella lähe t

tää raportt i nsa n:o 24 "Ul kopoliittista suuntaviivoJ,!..". 

Esitän Teille, Herra Ministeri, suurimman kunnioi-

tukseni vakuutuksen • 

Herra Ulkoasiainministeri A. Hackzell~ 

HeI s i n k i . 

.. • 11.4. 
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........ 'l' .. l! .~ .~ ... q .... ~ ... M .. A ............ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 ... ?4.., ........ . 
l\lkho lma. .. .. ........... ssa F ..... p: nä . j().1.~),~ ........ kuuta 19 .... .3.4. 

As : a: UIkopolii ttisia suuntavH!9.ja. 
Yt ~ S c..l . l}. J r. 

Ulkoasiainministeri Sandler, joka ilmeisesti on 

tuntenut siipiensä kasvaneen sen jälkeen kuin hän oli 

Kansainliiton viime yleiskokouksen puheenjohtajana, on tah

tonut t. k. 14 päivänä pitämässään suuressa ulkopoliit

tisessa puheessaan (jonka teksti on Ulkoasiainministe

riölle lähetetty) osoittaa. vääräkai sen useasti kuulltm 

paradoksin, että Ruotsin paras ulkopolitiikka on siinä, 

että se pyrkii olellB8J1 kaikkea ulkopolitiikkaa vailla. 

Alkusoittona herra Sandler~n esiintymiseen, joka, 

sivumennen sanoen, ei oikeastaan tuo esille mitään ai

van uusia puolia herra Sandlerin polii ttisea.. psykessä • 

oli tavallaan herra Undånin tämän vuoden marraskuun 12 

päivänä pitämä. puhe. jossa hän perusteli solidaarisuw.en 

merkitystä vastapainona ylen määrin tehostetulle .neutra

lisuLKlelle". jota jälkimä.istä, sivumennen sanoen, sekä 

Ruotsin että Tanskan pääministeri äskettäin esitti aino

aksi mahdolliseksi pohjoismaiseksi yhteysmuodoksi suurpo

liittisella alalla. 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 

................ _ ........... ~!~H!.~.!!l_:...J.~ ... !~~~r_~:: .. 
töi 11e. 

Ui 2 : A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkai ... miniaterllllle. 
EI ulkomaaedultukaen tiedoitukliin • 

. Ei ulkom •• edultukaen. mutte ulko •• iainmJnllte,.iCn tiedoi_ 
tukalin. 
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lli käli tällaista. kai kkea selvempää ja voiDape

räisempää kannanottoa vierovaa politiikkaa tehostetaan. 

olisi myös lievästi sanoen epäröiden suhtauduttava yri

tykseen sellaiseen kuin Saarin suurta ratkaisua helpotta

maan kä.ytettävän sotilaskontingentin asettamiseen. johon 

jälempänä tulee palat tavaksi. 'l'odettakoon täsaä, että. Ruot

sin ulkopoli tii kka. kuten eräissä. ai kaisemmissa tilaisuuk

aissa olen huomauttanut, herra Sandlerin johdolla toimien, 

osoittaa huomattavaa taipumusta eräänla iseen vaarattamaan 

eli ri ski stä vapaaseen aktivisuuteen. kuitenkin niin. että 

jo ennakkovakuutuksilla ja varaumuksilla huolehditaan aii

tä. että joa todellinen riakimomentti sittenkin tuliai 

IDllkaan. se ei ainakaan pääse liian suureksi kasvamaan. 

Mi tä tulee herra Sandlerin esi telmä.n Ruotain 

erikoiaia sopimusauhtei ta koskevaan osaan. hän tyYdytyk

aellä puhuu viim8/aikaisista kauppapoliittisista suhteista. 

Hän viittaa ensin Ranskan kanssa tehtyyn kauppasopimuk

sean ja tcteaa Ruotsin siinä. saaneen ensimmäisen varsi

naisen kokemuksensa kompensaatiosopimuksi sta. Valtiolle. jo

ka Rllotsin tavoin ei suosi tuonnin "kiintiöimistä· ja 

jossa tuonti suurin piirtein katsoen on saanut jäädä 

säännöstelemättä., tällainen sopimus on tuottanut erikoisia 

vaikeuksia. mutta Ruotsin viennin edut ovat tehneet sen 

välttämättöDäksi. 

Ruotsin valtiovalta on herra Sandlerin mukaan 

huonosti varustautunut sellaisiin tilanteisiin kuin edellä

maini ttuun. Vaaditaan kiinteää yhteistoimintaa elinkeinon-
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harjoittajain kesken. jotta tämänlaatuisia sopimuksia 

voidaan tehQä ja toteuttaa valtiovallan tarvitsematta 

ryhtyä elinkeinoelämää suoranaisesti johtamaan. Hyvin ~ 

märrettävissä on. että ulkoasiainministeri ei tässä yh

teJliessä muistuttele surullisen kuuluisaa tyhjiin rauen

nutta vientiluottosopimusta Venäj än kan ssa. 

Clearin~sopimuksista puhuessaan herra Sandler 

ialittaa. että Saksan kanssa tehty sopimus ei ole joh

tanut ruotsalai si lle lainanantaj i 11e rii t tävän. tyydyttå.

vään tulokseen. mikä. kuten tiedetään. erityisesti riip

puu siitä. että Saksan tavaratilaukset Ruotsista viime 

aikoina ovat suuresti kasvaneet. mi kä toisaalta tie

tysti on Ruotsin viennille edul lista. 

Mi tä tulee Ruotsin ja sen itäisten naapurien 

kaupallisiin suhteisiin. herra Sandler viittaa Suomen ja 

viimeksi Viron kanssa tehtyihin 1 ihan tuonti j ärj estelyihin 

sekä toteaa. että Ruotsin kauppasopimus Suomen kanssa 

on lähiajoiksi taattu. 

Sutu'poliittisiin kysymyksiin siirtyessään. herra 

Sandler vakuuttaa pohjoismaisen yhteisymmärryksen olevan 

niin syvällisesti 

sesti rajoitettua 

illki j a te ke e kai 

perustellun, ettei mitään. maantieteelli

eli eregionaalista" paktia tarvita. 

tämän johdosta sen huomautuksen. ettei 

tällaisten sopimusten ainoana tarkoituksena suinkaan ole 

rauhallisten suhteiden ylläpitäminen sopimusvaltain keltken. 

vaan myöskin yhteisen turvallisuwen ylläpitäminen vie-
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raisiin valtioihin nähden. Kun herra Sandler tässä yhtey

dessä tahtoo lukea Suomenkin niihin valtioihin. jotka tar

kotuksellisesti torjuvat liittoihin tai valtaryhmiin yhty

misen (anslutning till allianser eller maktgrupperingar) 

sekä tässä yhteydessä viivtaa Suomen ulkoasiainministerin 

marraskuun 23 päi vänä antamaan lausuntoon. hci.n ilmei sesti 

j. ,ssain maärin vapaasti tulKi tsee mini steri Hackzellin tar

kottlf!ta. sanotussa lausunnossa kun nimenomaan puhutaan 

ryhmi tyksistä ja liitoista. joiden takana saattaa. olla 

voimi en keråämi.nen ase elli sta yht eenottoa varten tulevai suu

dessa. Herra Sandler menee tietysti itse pitemmälle. hän 

kun ei tahdo mitaån tietää sellaisestakaan liittoutuuU-

seata, jonka tarkoituksena on j oidenkin pienten naapuri

valtioiden turvallisuuden puoltaminen yhteisvoimin. 

f: . s. i täpakti sta herra Sandl er puhuu suopeasti 

arvelleen sellaisen poliittisen yleissopimuksen voivan joh

taa jännityksen laukea.miseen. Hänen sanansa kajahtavat 

kauniilta, mutta eivät sisällä untään asiallisesti huomat

tavaa. Suurempaa. ki innostusta herät tiä. se sei km, että 

Ruotsin ulkoasiainministeri nyt jonkunlaisina kannunvala-

misina torjuu sekä. Juutinrauman että. ~llivenanmaan -lin

noi ttamiskysymykset". Mi tä jä.lkil'lllläiseen tulee, hån vain 

viittaa 1921 vuoden sopimukseen ja toteaa kui vaati. että 

voimassa oleva olotila ei Ruotsissa annan aihetta mihin

kään kes~steluun . 

.fät täen tässä yhteydes aä si kaeen sen, mi tä herra 

Sandler lausuu Venä.jän yhtymisestä Kansainliittoon, Sakaan 
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kansai nvälisestä asemasta, Ranskan poliittisista aikeista 

sekä Saarin kysymyksestä, todettakoon tässä vain, että 

hän puheensa lopussa huomauttaa Ruotsin . osallistUIllBlla 

järje s tyksen tekoon Saarin alueella , ensi kerran Kansain

liiton turvissa omintakeisesti osallistuvan kolleektiivi

seen yritykseen, joka tosin ei tarkoita a seellista yh

t eentörmäystä . mutta kuitenkin vaatii aseellisen voiman 

käyttöä . - Tässä s iis. herra Undenin alussa mainittujen 

sanojen mukaisesti. "solidaarisuuden" hyväksi luovutaan 

jyrkimmästa neutralisuudesta. 

Viime mainittua päatöstä ei oikeastaan miitään 

taholta ole moittivasti arvosteltu. J otkut pienet oi-

kei stolehdet ovat tosin, ehkä osittain väärink" si tykses

tä. tahtoneet siinä. ha vai ta Saksan vastai sen poli tii kan 

ilmauksen. Askettäin myöskin kabinetti sihteeri Hamilton 

minulle huomautti. että asiaa voidaan pitää si käli ar

veluttavana. että Ruotsi johdonmukaisesti on halunnut 

pysyä Versailles'in sopimuksen j a muiden rauhan sopimus

ten vaikutusten ulko, uolella; nyt kysymyksessä oleva 

teb.~ätä voidaan kuitenkin käsittää. väli ttö!Iästi F".ansain-

liit-on toimialaan kuuluvaksi. Muutamissa lausunnoissa.. il

menee tyytyväisyyttä sen johdosta, että Ruotsi nuka nyt 

päättäväisesti luopuu ulkopoliitti sesta eristäytymiseatään. 

KUn jotkut aktiivisen pohjoismaisen ulkopmlitiikan harras

tajat lhäksi haluaisivat tehdä IIBJlkin päätelnän. että 

Ruotsi täten ilmaisee myönteisen suhtautumis8ll88. F:anaain

liiton sanktioihin, tämä. päätelmä kuitenkin on hiukan liian 
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rohkea.. koskapa. nyt on kysymyksessä. vain järjestyksen yl

läpitämiseen kuuluva toimenpide. Aseellisisn voimin tapah

tuva. Ruotsi osallistuminen Saarin järj estyksenpi toon on 

muute lehdistössä aiheuttanut sisäpoliittisia kommentaa

rej a, nim. er äi t ä vertailuja .Ädalenin tunnettuihin tapah-

umiin vuonna 1931, jolloin sa.ua puolue, joka. nykyään 

on va lassa , mahtipontiseeti ja äänekkäästi julisti , että 

soti laall i sta voinRa. ei saa käyttää järj estyksen pi toon, 

ko ska. vääri nkäyttöjä sil loin pitää pelätä, vaan että yh

teiskunnallista. järj estystä tarv i ttaessa on poliisivoimil

l a turvattava. Kyt on toinen ääni kellossa, ja nimen

omaan. vasernuristotahol la ollaan tyytyväisiä s i ihen kunniak

kaaseen ja luott.a.m.lsta i 1!"1eisevaan t eht ävään, joka. Ruot

sille on uskottu . 

Li kellä oli si muuten Ruotsi 11e vähemmän mairi t-

televa vertailu, nim . viimeaikaisissa keskusteluissa useas

ti mainittuun Ahvenanmaan-retkikuntaan vuonna 1918, joka. 

yritys päättyi Ruotsille niin nolo sti. Mi t ä muuten tulee 

Ahvenanmaan-sopimuksen tarkistusta ko skevi in suunnitelmiin, 

herra Sandler lausunnossaan on melkein ylimieliseUä ta

valla ne torjunut. 'l'ässä.kin kohdin sanomalehdistö yleen

sä on tyydytyks'ellä suhtautunut hänen lausuntoonsa.; enin

täin on siellä täällä huomautettu, että kysymys vielä 

sopivasti voi joutua keskustelun alaiseksi ja että siinä 

ehkä voidaan muitakin näkökohtia esittää. fum muistellaan 

että yksinpä Dagens yneter viime syyskuussa. kirjoitti 

asian vireillepanestL verrattain suopaa.an äänilajiin ja 

, 

• 

- 6 -

rohkea.. koskapa. nyt on kysymyksessä. vain järjestyksen yl

läpitämiseen kuuluva toimenpide. Aseellisisn voimin tapah

tuva. Ruotsi osallistuminen Saarin järj estyksenpi toon on 

muute lehdistössä aiheuttanut sisäpoliittisia kommentaa

rej a, nim. er äi t ä vertailuja .Ädalenin tunnettuihin tapah-

umiin vuonna 1931, jolloin sa.ua puolue, joka. nykyään 

on va lassa , mahtipontiseeti ja äänekkäästi julisti , että 

soti laall i sta voinRa. ei saa käyttää järj estyksen pi toon, 

ko ska. vääri nkäyttöjä sil loin pitää pelätä, vaan että yh

teiskunnallista. järj estystä tarv i ttaessa on poliisivoimil

l a turvattava. Kyt on toinen ääni kellossa, ja nimen

omaan. vasernuristotahol la ollaan tyytyväisiä s i ihen kunniak

kaaseen ja luott.a.m.lsta i 1!"1eisevaan t eht ävään, joka. Ruot

sille on uskottu . 

Li kellä oli si muuten Ruotsi 11e vähemmän mairi t-

televa vertailu, nim . viimeaikaisissa keskusteluissa useas

ti mainittuun Ahvenanmaan-retkikuntaan vuonna 1918, joka. 

yritys päättyi Ruotsille niin nolo sti. Mi t ä muuten tulee 

Ahvenanmaan-sopimuksen tarkistusta ko skevi in suunnitelmiin, 

herra Sandler lausunnossaan on melkein ylimieliseUä ta

valla ne torjunut. 'l'ässä.kin kohdin sanomalehdistö yleen

sä on tyydytyks'ellä suhtautunut hänen lausuntoonsa.; enin

täin on siellä täällä huomautettu, että kysymys vielä 

sopivasti voi joutua keskustelun alaiseksi ja että siinä 

ehkä voidaan muitakin näkökohtia esittää. fum muistellaan 

että yksinpä Dagens yneter viime syyskuussa. kirjoitti 

asian vireillepanestL verrattain suopaa.an äänilajiin ja 

, 



• 

- 7 -

että sanomalehdistö yleensäkin osoitti siihen jommoista

kin ki innostllsta . tämä käänne on omansa her ättämään 

miet tei tä. jotka ei 'Iät sllinkaan ole kaikin pllOlin miel

lyttäviä. J-oka tapauksessa ne osottavat, että harrastus 

vaarattomaankin yhteistoimintaan t ässå kysymyksessä pi 

k.emmin on vähentynyt kmn li sääntynyt . 

Ko konai suudessaan herra Sandlerin puhe on to 

distuksena siitä määrätietoisesta toiminnasta. jota Ruot

si jatku'J"asti harjoi ttaa lisä 'kseen arvovaltaansa j a 

eeäänlaista vaikutustaan kansailIväl i sellä alalla, nimen

o.maan Kanaainlii tossa . ,!'ämä havai taan ensinnåkin niistä 

kumarruk.sista, jotka herra Sandler tekee nimenomaan 

llig l ant iin , Ranskaan ja Yhdysvaltoihin päin, sekä hänen 

oikeamielisyyttä ja tasapllolisuutta t avoit televasta asen

teestaan Saksaan nåhd.en . l'oi seksi hän taitavasti te

hostaa Ruotsin onUa ansi oita tässä kohdin . latä todet

;a.essa. ei voikaan olla hllOmauttarnatta, että Ruotsi j at

kuvasti on huolehtinut täysilllkuisesta ja anovaltaises

ta edustuksesta Iransainliitossa. ja sen tllrvisBa toimi

vissa elimisaä sellaisella taval la . että sillä nii.sä 

on varsin painava sana.. '!'ämän johdosta Rllotsi jllllri 

viime mo sina onkin päässyt verrattomasti niiden valtioi

<isn - m. m. Sllomen - edelle. jotka sääs t äväisyyssyistä, 

taikkapa. k. o. toiminnan merkitystä vähä.k.syen ovat tässä 

kohdin noudattaneet vastakkaista politii kkaa . 

N""åmä hllOmalltllkset antavat myös.kin vahvintu.ata. , 

mUe. mitä useissa tilaisllllksissa olen tehostanut. nim. 
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vaarattomaankin yhteistoimintaan t ässå kysymyksessä pi 

kemmin on vähentynyt kuin li sääntynyt. 

Ko konaisuudessaan herra Sandlerin puhe on to 
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si jatkuvasti harjoittaa lisät äkseen arvovaltaansa j a 

eeäänlaista vaikutustaan kansaimvålisellä a lalla, nimen-

.omaan ffun sainliitosB&. Tämä havaitaan ensinnäkin niistä 

kumarruksista, jotka herra Sandler tekee nimenomaan 

.Eh_lantiin, Ranskaan ja Yhdysvaltoihin päin, sekä hänen 

.oikeamielisyyttä ja tasapuolisuutta tav.oittelevasta asen

teestaan Saksaan nähden . Toi seksi hän tai tavasti te

hostaa Ruotsin omia ansi.oi ta tässä kohdin. Tätä todet

;a.eS'S8.. ei v.oikaan olla huomauttarmtta, että Ru.o tsi j at

kuvasti .on huolehtinut täysilukuisesta ja arvDvaltaises

ta. edustuksesta Kånsainlii toSB& ja sen turvi saa to imi

vissa elimisaä sellaisella tavalla, että sillä nii_sä 

on varain painava sana. l'ämi:in j.ohdosta Ruotsi juuri 

viime vuosina onkin päässyt verratt.omasti niiden val tioi

den - m. m. Suomen - edelle, jotka säästäväisyyssyistä, 

taikkapa k. o. t.oiminnan merkitystä vähäksyen ovat t ässä 

kohdin noudattaneet vastakkaieta politiikkaa. 

ämä huomautukset antavat myöskin vahvintuilt& 

alle, mitä llSeissa tilaisuuksissa olen tehostanut, niro. 
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että Ruotsin kansainvälinen vaikutusva1ta. on melkoisen 

suuri ja että S8, joskaan SEIl ystävyyd.estä. ei posi

tiiviaesti olisi kovin suuria odotettavissa, toisaalta 

voisi nurjamielisenå naapurina tuottaa meille 

ha.i ttaa. 

M i n i s t eri: 

- 8 -

että Ruotsin kansainvälinen vaikutusva1ta. on melkoisen 

suuri ja että S8, joskaan SEIl ystävyyd.estä. ei posi

tiiviaesti olisi kovin suuria odotettavissa, toisaalta 

voisi nurjamielisenå naapurina tuottaa meille 

ha.i ttaa. 

M i n i s t eri: 



\ , 
\ . . 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ..... r ............. .. ........ .... . 

OSASTO: .. ... . (.~ ....... ........................ . 

ASIA: ......................................... .............. : ............. . 

T. 11. 4 . . .. 4 tf.:- I .I 1-.. - II· ' J.I' ~ ·. o ~ S ~. 
• ••••••• ••••• • ••• • • ~.~ ••••• ~ ••• •• •• •• •• ~ ••• . •• '.I,-:~ •••• • •• •• . •.• . •. •• ••• . •• •• • •••••••• ••••••• •• • ••• • 

(J • .. 11 • ~ • .... ........... ... _ ............. .. .............. v..~ ......... ~ ....... .. ................................. ........ .. .. .... .............. ......... .. 

. .L( 1)' 12. " . . . ... .. .. .... - ............. ... ........ ..... .. .... - .. . ...... .... ... .. . ... .. ............ .. .. .. ...... .. .. ....... __ ......•...................... ~ •.. .......... ..... . _ ..... _ .. . . -.......... . 

\ , 
\ . . 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ..... r ............. .. ........ .... . 

OSASTO: .. ... . (.~ ....... ........................ . 

ASIA: ......................................... .............. : ............. . 

T. 11. 4 . . .. 4 tf.:- I .I 1-.. - II· ' J.I' ~ ·. o ~ S ~. 
• ••••••• ••••• • ••• • • ~.~ ••••• ~ ••• •• •• •• •• ~ ••• . •• '.I,-:~ •••• • •• •• . •.• . •. •• ••• . •• •• • •••••••• ••••••• •• • ••• • 

(J • .. 11 • ~ • .... ........... ... _ ............. .. .............. v..~ ......... ~ ....... .. ................................. ........ .. .. .... .............. ......... .. 

. .L( 1)' 12. " . . . ... .. .. .... - ............. ... ........ ..... .. .... - .. . ...... .... ... .. . ... .. ............ .. .. .. ...... .. .. ....... __ ......•...................... ~ •.. .......... ..... . _ ..... _ .. . . -.......... . 



SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa , jo kuun 1 päi vänä 1934 . 

N:o 3602. -. 
\ 

----- j 
J '/ -

Her r a Minis eri , 

• Tämän ohella allekirJoit t aneella on kunnia lähet -

tää seu - a vat r aport insa : 

N:o 25 "Sisäpoli ttti i a -- kö loj a ". 

" 26 "Keskustelu Ahven~n aan ky : 'ksestä "_ 

Esi än Tei ll e , Herra Min - t er i . suurimman kunni-

oilukseni v kuu t uksen . 

• 

Herra Ulkoasiainministeri A, Hackze ll, 

Helsinki • 

.... , ... 

SUOMEN LÄHETYSTÖ Tukholmassa , jo kuun 1 päi vänä 1934 . 

N:o 3602. -. 
\ 

----- j 
J '/ -

Her r a Minis eri , 

• Tämän ohella allekirJoit t aneella on kunnia lähet -

tää seu - a vat r aport insa : 

N:o 25 "Sisäpoli ttti i a -- kö loj a ". 

" 26 "Keskustelu Ahven~n aan ky : 'ksestä "_ 

Esi än Tei ll e , Herra Min - t er i . suurimman kunni-

oilukseni v kuu t uksen . 

• 

Herra Ulkoasiainministeri A, Hackze ll, 

Helsinki • 

.... , ... 



1 
l 

• 

• 

... } .. y .... I.C ... fI ... 9 .... l:. .. ~ .. ~ ................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ~.~..... . . . .. !' 

~~.~ .......... ssa2..1. .... .. p : nä .... j .()!:1;!.~ ... kuuta 19........... 1,1 .3 J ,1 6 ",J. lJ . 

,. 
J 

I : 

I 

KOko syys kausi on sisäpoliittisesti kulunut 

jotenkin rauhallisesti; hen~t heräävät vasta tammi

kuussa, jol loin riksd~n kokoontuu. KUn talouspoliit

tinen tilanne on ollu.t jotenkin suotuisa eikä työttö

mien lukumäärä ainakaan ole lisääntynyt, hallitus huo

mattavassa määrin on säästynyt ankari lta arvosteluilta. 

Se sisä)oliittinen kysymys. joka eniten on 

herä ttänyt kiinnostusta, on tietenkin kolmannen miehen 

suojelua työriidoissa koskeva. Sosialidepartementin aset

taman kOl'1ll'lission mietintö, joka on hallituksen ja vä

lillisesti landsor~isationin suuntavi ivojen mukainen, 

on tiettävästi sanlaatuinen, että sen pohjalle laadit-

tu esitys 

lähetystön 

on kohtaava mitä ankarinta vastarintaa (0. 

kirjelmä. n:o 3084 ja. 3206 ja sen liite). 

Ratkaisuun nälKian riippuu tietenkin paljon siitä, kuin

ka laajoja myönnytyksiå hallitus hätätapauksessa on val

mis tekemään ja kuinka erityisesti talonpoikaisliitto 

silloin niihin suhtautuu. 1'ämän pu.olueen asena ei ole 

aivan helppo, koska ju.uri eräs sen johtavia. miehiä, 

JAKELUOHJE . Jakeluohjemalleja : 

.............. ,:'~.!~.!J!l~~ ... i~ ... .!~J!~y.~~~~ . .!.l~.!. 

UI 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkat .... .. .... minister iölle. 
Ei ulkomaaeduatukaen t iedoitukaiin • 
Ei ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaaiainm inisteriön tledoi

tukann. 

1 
l 

• 

• 

... } .. y .... I.C ... fI ... 9 .... l:. .. ~ .. ~ ................. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .. ~.~..... . . . .. !' 

~~.~ .......... ssa2..1. .... .. p : nä .... j .()!:1;!.~ ... kuuta 19........... 1,1 .3 J ,1 6 ",J. lJ . 

,. 
J 

I : 

I 

KOko syys kausi on sisäpoliittisesti kulunut 

jotenkin rauhallisesti; hen~t heräävät vasta tammi

kuussa, jol loin riksd~n kokoontuu. KUn talouspoliit

tinen tilanne on ollu.t jotenkin suotuisa eikä työttö

mien lukumäärä ainakaan ole lisääntynyt, hallitus huo

mattavassa määrin on säästynyt ankari lta arvosteluilta. 

Se sisä)oliittinen kysymys. joka eniten on 

herä ttänyt kiinnostusta, on tietenkin kolmannen miehen 

suojelua työriidoissa koskeva. Sosialidepartementin aset

taman kOl'1ll'lission mietintö, joka on hallituksen ja vä

lillisesti landsor~isationin suuntavi ivojen mukainen, 

on tiettävästi sanlaatuinen, että sen pohjalle laadit-

tu esitys 

lähetystön 

on kohtaava mitä ankarinta vastarintaa (0. 

kirjelmä. n:o 3084 ja. 3206 ja sen liite). 

Ratkaisuun nälKian riippuu tietenkin paljon siitä, kuin

ka laajoja myönnytyksiå hallitus hätätapauksessa on val

mis tekemään ja kuinka erityisesti talonpoikaisliitto 

silloin niihin suhtautuu. 1'ämän pu.olueen asena ei ole 

aivan helppo, koska ju.uri eräs sen johtavia. miehiä, 

JAKELUOHJE . Jakeluohjemalleja : 

.............. ,:'~.!~.!J!l~~ ... i~ ... .!~J!~y.~~~~ . .!.l~.!. 

UI 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkat .... .. .... minister iölle. 
Ei ulkomaaeduatukaen t iedoitukaiin • 
Ei ulkomaaeduatukaen. mutta ulkoaaiainm inisteriön tledoi

tukann. 



• 

• 

... ~ .. ..u. .... I.C .. ~ ... q .... ~ .. 1.4. .. ~ ... .. ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .~.~.. ~r -,. 
Tukll:~.~ ...... ... ssa 2..1. ..... p: nä .j .()1:1:~~ ..... kuuta 19 ....... ... . 

Asia: Si säpo 1 i i t ti s ~.a ..... ll~(jIi. .1.()J~ .~ ... 

" 

t ' 

KOko syys kausi on sisäpoliittisesti kulunut 

jotenkin rauhallisesti; hen~t heräävät vabta tammi

kuussa, jolloin riksd~n kokoontuu. Kun talouspoliit

tinen tilanne on ollQt jotenkin suotQisa eikä työttö

mien lukumäärä ainakaan ole lisääntynyt, hallitus huo

mat tavassa määrin on sää.stynyt an.karil t a arvostelQil ta. 

Se sisäPoliittinen kysymys, jo ka eniten Jn 

herättänyt kiinnostusta. on tietenkin kolmannen miehen 

suojelua työriidoissa koskeva. Sosialidepartementin aset

taman kommission mietintö, joka on hallituksen ja vä

lillisesti landsorganisationin suuntaviivojen mukainen, 

on tiettävästi senlaatuinen, että sen pohjalle laadit-

tu esitys 

Lähetystön 

Ratkaisuun 

on kohtaava mitä ankarinta 

kirjelmä n:o 3084 ja 3206 
vastarintaa. ( ks. 

ja sen lii tel. 

nähden riippuu tietenkin paljon s'ii tä, kuin-

ka laajoja myönnytyksiä hallitus hätätapauksessa on val

mis tekemään ja kuinka erityisesti talonpoikaisliitto 

silloin niihin suhtautuu. 1'ämän puolueen asema ei ole 

aivan helppo, koska juuri eräs sen johtavia miehiä, 

JAKELUOHJE, Jakeluohjem.llej. : 

UE 1 : A 4. 

T .... llln.n. 
T .... llln.n j. IIlIk.1 .. .. ... ... mini.terllllle. 
EI ulkomaaeduatuko.n t ledoltukoiln. 
Ei ulkomaaedultuklen, mutta ulko .. iainminl~terian Uedoia 

tukoIIn. 

• 

• 

... ~ .. ..u. .... I.C .. ~ ... q .... ~ .. 1.4. .. ~ ... .. ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ . Salainen. 

RAPORTTI n: 0 .~.~.. ~r -,. 
Tukll:~.~ ...... ... ssa 2..1. ..... p: nä .j .()1:1:~~ ..... kuuta 19 ....... ... . 

Asia: Si säpo 1 i i t ti s ~.a ..... ll~(jIi. .1.()J~ .~ ... 

" 

t ' 

KOko syys kausi on sisäpoliittisesti kulunut 

jotenkin rauhallisesti; hen~t heräävät vabta tammi

kuussa, jolloin riksd~n kokoontuu. Kun talouspoliit

tinen tilanne on ollQt jotenkin suotQisa eikä työttö

mien lukumäärä ainakaan ole lisääntynyt, hallitus huo

mat tavassa määrin on sää.stynyt an.karil t a arvostelQil ta. 

Se sisäPoliittinen kysymys, jo ka eniten Jn 

herättänyt kiinnostusta. on tietenkin kolmannen miehen 

suojelua työriidoissa koskeva. Sosialidepartementin aset

taman kommission mietintö, joka on hallituksen ja vä

lillisesti landsorganisationin suuntaviivojen mukainen, 

on tiettävästi senlaatuinen, että sen pohjalle laadit-

tu esitys 

Lähetystön 

Ratkaisuun 

on kohtaava mitä ankarinta 

kirjelmä n:o 3084 ja 3206 
vastarintaa. ( ks. 

ja sen lii tel. 

nähden riippuu tietenkin paljon s'ii tä, kuin-

ka laajoja myönnytyksiä hallitus hätätapauksessa on val

mis tekemään ja kuinka erityisesti talonpoikaisliitto 

silloin niihin suhtautuu. 1'ämän puolueen asema ei ole 

aivan helppo, koska juuri eräs sen johtavia miehiä, 

JAKELUOHJE, Jakeluohjem.llej. : 

UE 1 : A 4. 

T .... llln.n. 
T .... llln.n j. IIlIk.1 .. .. ... ... mini.terllllle. 
EI ulkomaaeduatuko.n t ledoltukoiln. 
Ei ulkomaaedultuklen, mutta ulko .. iainminl~terian Uedoia 

tukoIIn. 



• 

• 

- 2 -

professori ~ G. Westman, viime keväänä vaati yli

määräisiä vaI tiopäi viä. asian käsittelyä varten tä

ten tehostaen asian suurta yhtei skuntapo Ii i t tis.ta 

merkitystä. Oikei stossa on verrattain laajalle le

vinnyt se käsitys , että on parempi antaa nykyisten 

epäkohtien j atkua, kuin tyytyä aivan riittämåttömiin 

myönnytyksiin ja olennai sia epäkohtia säilyttävään 

järjestelyyn. Merkit viittaavat myöskin siihen, että 

uusi kansanpuolue tulee pysymään jotenkin jyrkällä 

kannalla. 

Toinen ensi vuoden ai kana luultavasti päivä

järjestykseen tuleva asia on puolustuskysymys edel

lyttäen, että ensin puolustuskommissio ja sitten hal

li tus pääsevät asiassa niin pi t källe. 

PUolue-elämässä on muuten havaittavana jon

kinlainen väsymys ja kyllästyminen. Oikeistossa edel

leen moititaan yleisesti Lindmanin "vanhentunutta" 

politiikkaa j a niinikään puolueen johtavia lehtiä , 

mutta kuka Lindmanin tilalle tulisi, siitä ei olla 

selvillä. Pääehdokkaana on ehkä nykyään pidettävä 

professori Ba.ggea. Herra Hamrin on tavallaan j ättä.-

nyt uuden kansanpuolueen oman onnensa nojaan siir

tymällä. maaherran paikalle; hänen seuraajanaan on 

kai pidettävä herra Jeppsaon . - - - Näissä oloissa 

hallitus talonpoikaisliiton kannattamana voi verrat-

tain vapaasti toimia. Onpa niitä, jotka ennustavat 

aen, tulos88. olevista vaikeuksista huolimatta, jäävän 

• 

• 

- 2 -

professori ~ G. Westman, viime keväänä vaati yli

määräisiä vaI tiopäi viä. asian käsittelyä varten tä

ten tehostaen asian suurta yhtei skuntapo Ii i t tis.ta 

merkitystä. Oikei stossa on verrattain laajalle le

vinnyt se käsitys , että on parempi antaa nykyisten 

epäkohtien j atkua, kuin tyytyä aivan riittämåttömiin 

myönnytyksiin ja olennai sia epäkohtia säilyttävään 

järjestelyyn. Merkit viittaavat myöskin siihen, että 

uusi kansanpuolue tulee pysymään jotenkin jyrkällä 

kannalla. 

Toinen ensi vuoden ai kana luultavasti päivä

järjestykseen tuleva asia on puolustuskysymys edel

lyttäen, että ensin puolustuskommissio ja sitten hal

li tus pääsevät asiassa niin pi t källe. 

PUolue-elämässä on muuten havaittavana jon

kinlainen väsymys ja kyllästyminen. Oikeistossa edel

leen moititaan yleisesti Lindmanin "vanhentunutta" 

politiikkaa j a niinikään puolueen johtavia lehtiä , 

mutta kuka Lindmanin tilalle tulisi, siitä ei olla 

selvillä. Pääehdokkaana on ehkä nykyään pidettävä 

professori Ba.ggea. Herra Hamrin on tavallaan j ättä.-

nyt uuden kansanpuolueen oman onnensa nojaan siir

tymällä. maaherran paikalle; hänen seuraajanaan on 

kai pidettävä herra Jeppsaon . - - - Näissä oloissa 

hallitus talonpoikaisliiton kannattamana voi verrat-

tain vapaasti toimia. Onpa niitä, jotka ennustavat 

aen, tulos88. olevista vaikeuksista huolimatta, jäävän 



• 

• 

- .2 -

professori K. G. Westman, viime keväänä vaati yli

määräisiä valtiopäiviä asian käsittelyä varten tä

ten tehostaen asian suurta yhteiskuntapoliittiata 

merkitystä . Oikeistossa on verrattain laajalle le

vinnyt se käsitys, että on parempi antaa nykyisten 

epäkohtien jatkua. kuin tyytyä aivan riittämåttömiin 

myönnytyksiin ja olennaisia epäkohtia säilyttävään 

järjestelyyn. Merkit viittaavat myöskin siihen. että 

uusi kansanpuolue tulee pysymään jotenkin jyrkällä 

kannalla. 

'toinen ensi vuoden aikana luultavasti päi vä

järjestykseen tuleva asia on puolustuskysymys edel

lyttäen. että ensin puolustuskommissio ja sitten hal

litus pääsevät asiassa niin pitkälle. 

PUolue-elämässä on muuten havaittavana jon

kinlainen väsymys ja kyllästyminen. Oikeistossa edel

leen moititaan yleisesti Lindmanin "vanhentunutta" 

politiikkaa ja niinikään puolueen johtavia lehtiä • 

mutta kuka Lindmanin tilalle tulisi. siitä. ei olla 

selvillä. Pääehdokkaana on ehkä nykyään pidettävä 

professori Ba.egea. Herra Hamrin on tavallaan jättä.-

nyt uuden kansanpuolueen oman onnensa nojaan siir

tymällä maaherran paikalle; hänen seuraajanaan on 

kai pidettävä herra Jeppason. - - - Näissä oloissa 

hallitus talonpoikaialiiton kannattamana voi verrat-

tain vapaasti toimia. Onpa niitä. jotka ennustavat 

sen, tuloSB& olevista vaikeuksista huolimatta, jäävän 

• 

• 

- .2 -

professori K. G. Westman, viime keväänä vaati yli

määräisiä valtiopäiviä asian käsittelyä varten tä

ten tehostaen asian suurta yhteiskuntapoliittiata 

merkitystä . Oikeistossa on verrattain laajalle le

vinnyt se käsitys, että on parempi antaa nykyisten 

epäkohtien jatkua. kuin tyytyä aivan riittämåttömiin 

myönnytyksiin ja olennaisia epäkohtia säilyttävään 

järjestelyyn. Merkit viittaavat myöskin siihen. että 

uusi kansanpuolue tulee pysymään jotenkin jyrkällä 

kannalla. 

'toinen ensi vuoden aikana luultavasti päi vä

järjestykseen tuleva asia on puolustuskysymys edel

lyttäen. että ensin puolustuskommissio ja sitten hal

litus pääsevät asiassa niin pitkälle. 

PUolue-elämässä on muuten havaittavana jon

kinlainen väsymys ja kyllästyminen. Oikeistossa edel

leen moititaan yleisesti Lindmanin "vanhentunutta" 

politiikkaa ja niinikään puolueen johtavia lehtiä • 

mutta kuka Lindmanin tilalle tulisi. siitä. ei olla 

selvillä. Pääehdokkaana on ehkä nykyään pidettävä 

professori Ba.egea. Herra Hamrin on tavallaan jättä.-

nyt uuden kansanpuolueen oman onnensa nojaan siir

tymällä maaherran paikalle; hänen seuraajanaan on 

kai pidettävä herra Jeppason. - - - Näissä oloissa 

hallitus talonpoikaialiiton kannattamana voi verrat-

tain vapaasti toimia. Onpa niitä. jotka ennustavat 

sen, tuloSB& olevista vaikeuksista huolimatta, jäävän 



.. .-
• - 3 -

• 

istumaan 1936-vuoden vaaleihin asti tai niitten yli

kin. 

loi i n i s t e ri; 

.. .-
• - 3 -

• 

istumaan 1936-vuoden vaaleihin asti tai niitten yli

kin. 

loi i n i s t e ri; 



, 
I 
I 

I . 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .......... f ....................................... . 

OSASTO: .... ~ . .t. .......................... ............ . 

ASIA: .. ............. .............. ........................ ..................... . 

............. rYÅJ..dm~ ... ~ ...... l~~.~ ... IL .~ ...... .. ~ .. : .... :! ... J.~ ... : ............. . 

0. . . . . g . I 
............ .. ............. ........................ ~~ ........... tU..~ ....... .................................................. .... .... ............ . 

. ..... ..... .............................. ............................................................. ..... _ ... __ ............... ___ .............. .l.y!.~_J1}~ .. A_ 

, 
I 
I 

I . 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .......... f ....................................... . 

OSASTO: .... ~ . .t. .......................... ............ . 

ASIA: .. ............. .............. ........................ ..................... . 

............. rYÅJ..dm~ ... ~ ...... l~~.~ ... IL .~ ...... .. ~ .. : .... :! ... J.~ ... : ............. . 

0. . . . . g . I 
............ .. ............. ........................ ~~ ........... tU..~ ....... .................................................. .... .... ............ . 

. ..... ..... .............................. ............................................................. ..... _ ... __ ............... ___ .............. .l.y!.~_J1}~ .. A_ 



• 

• 

........ J'.JL.KJL.Q ... ~ ... M. .. A .. ..... ...... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

26 1- ---RAPORTTI n: 0 ... ...... •.... ... I : 

'fukhoJlII8. ......... ssa ?J. .... p:nä j @Jl,1 ......... kuuta 19·····3.r y~ /38 ScJ.'D. JY . 
i 

As i a : ... .... J~e.f'l .Jg,t.f'l .t.~J~ ...... Ah.'!. .~n~@.::-.. 2~/1 .3'1 

.... ........ _ ......... .... kysymyksestä . ............... ............. .. 

Mi tä tämän s i tkeähen ki sen ja aina uude 11 een 

esille tulevan kysymyksen entisiin vaiheisiin tulee, 

Dagens Nyheter, joka muutama. viikko sitten lupasi 

jatkaa polemiikkia tri Donnerin kirjassa olevaa esi

tystä vastaan, ei olekaan asiaan palannut. Hyvin arvo-

valtaiselta taholta minulle on ilmoi tettu, että keskus

telua pyritään hyödyttömänä ja repivänä tukahduttamaan. 

Tuleeko tästä ol~maan apua. on kuitenkin sangen epä

tietoista. Toisaalta voidaan huomauttaa, että herrojen 

Svanströmin ja Carl-Fredrik Pal msti ernan esitys MA short 

history of SwedenM - nimisessä kirjassa on siksi hata-

ra ja kierot ettei sen varaan voida täällä liikoja 

perustaa. Mikäli olen kuullut. on eräs hyvin arvo

valtainen ja puolueeton sekä Suome en suopeasti suhtau

tuV& historian tutkija ryhtynyt asiassa laatimaan asia

kirjoihin perustuvaa selvitystä. KUn tehtyä ei saada 

tekemättömäksi. sopinee joka tapauksessa toivoa, että 
itse tapahtuma tässä esitetään sellaisella tavalla. jo-

ka kummaltakin puolelta voidaan myöntää oikeaksi ja 

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja : 
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• Tavallinen. 
Tavallinen ja lIa1kll .. .. miniateriölIe. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoltuksiin. 
Ei ulkomaaedultukaen, mutt8 ulkoasiainministeriön tledol

tukalln. 
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objektii viseksi. 

Mi tä taasen tulee Ahvenanmaan neutralisoimiaaopi

muksan mahdolliseen tarki stukseen, joka täällä aikaisemmin 

oli keskustelun alaisena, herra Sandler äskeisessä puhees

saan (ks. raportti n:o 24) on torjunut kaikki sitä tarkoit

tavat suunnitelmat (omituiåta, että eräs johtava Helsi~n 

lehti on tämän erityisellä tyydytyksellä tolennut). 1aik

ka viime kesänä virinneessä keskustelussa verrattain ylei

sesti suhtauduttiin suopeasti i. o. ajatukseen, niin että 

yksinpä Dagens Nyheterkin katsoi sen soveltuvan asialli

sen keskustelun ko~teeksi, sanomalehdistö jotenkin yksimie

lisesti on yhtynyt herra Sandlerin ilmaisemaan passi vi

suus- ja status guo-kantaan. Erinäiset asiaan perehtyneet 

henkilöt ovat käsityksenään lausuneet, että - niin luonno-

ton kuin sellainen aivan erilaatuisten nikökohtien yhdis

täminen onkin - tämä kannanmuutos tuntuvassa määrin riip

puu Suomen kielikysymyksen vaiheista. Joka tapauksessa 

näyttää siltä, ettei nykyään ' ole riittävää pohjaa ainakaan 

jatkuvaa julkista keskustelua varten. 
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