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RAPORTTI n: 0 .J.! .......... . 
9~J9 ........ ssa ... ?? .. p: nä t.fU]J))).L. ...... kuu ta 19.36. .•. / Yo! ,.1. ~ 

As i a: ..... ygaardsvoldin hallituksen . 

.. pudiettiesi tys! ...................................................... m 

Juurella jänni t ~fksellä odotettu työväenhalli tuksen 

• oudjet tiesitys vuodelle 1936-1937 on nyt jätetty ..:luurk'·räjille ja 

saanut sanomalehdissä arvo stelun. Yleensä on arvostelu jopa oi keisto

lehdissä in ollut ver rattain suopea. Voipa havaita ~åhän pett~ystä

ki siitä, et tä budjetti ei ole radikali sempi, että sen kimppuun 

olisi hel pompi käydä. 

Budjetin loppusumma päättyy 481 ,4 mi ljoonaan kruu

nuun ja on siis 44,5 i ' lj oona~ su~reDpi kuin tämän vuotinen. 

Lisäys joht uu paitsi lamakauden ja työt t ömyyden 

torj isesta, joihin on kaikkiaan myönnetty 88 ,4 mil j. kruunua eli 

18 ,8 milj, kru~ua enemmän ~uin täna vuonna , siitä että mel kein 

kai kkia ä,;'r ärahoja on koroitettu. -"räs oikeistoleht i sanookin, että 

kailli jotka ovat osanneet pyytää, ovat saaneet. Ja lisää : hallitus 

on ilmeisesti tah~onut voittaa pi kkuporvariston ja l aajentaa työ

Väenpuoluetta siis oikealle päin, koska vasemmalla ei ole enää mitä~ 

valloitettavana. ~ässä hal litus on ilmeisesti jossain määrin onnistu

nutkin, sillä olen tavannut joitakin kirjailijoita ja taiteilijoita, 

jocka ovat kovin tyytyväisiä nykyiseen hallitukseen. Viimeksi eilen 

kansal ' ismuseon johtaja Jens Thiis kehui kovin hallitusta, koska 
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udjettiin oli otettu 2 0,000 kruunua taidegallerian l e l jennuk-

seen. 

~llopuolta järjestäes:~ on halli tus ollut siinä 

onnellisessa asemassa, että on nousevan 'onjunktuuri n johdos

ta voinut ' orottaa kaikkia tu10momentteja. ~i ole tarvinnut 

esitt~ uusia .ero ja, vie1åp~ on voinut : ondiveroa alentaakin 

8 ,8 prosentista 7 prossenttiin. Pieni valt iolaina esitetään 

otettavaksi, niin että valtiovelka lisääntyy 18, 7 miljoonalla 

kruunulla . 

~sitän tässä Torjan budjetin kehityksen laskettu

na kruunun ostokyvyn muka vas taavana aikana: 

d jeti t vv. 1927-1937. 

9udjet tivuosi 927-28 
1928- 29 
1929-30 
1930- 31 
1931-32 
1932- 33 
1% 3- 34 
1934- 35 
1935- 36 
1936-37 

264 ,4 
248 , 2 
266,4 
29 ,8 
294 ,3 
303 ,2 
30i ,4 
319,5 
321 ,0 
360 ,0 



~g i fte r . 
~vdeJJnA': DriftsutgiIter. 

A . Almindclige utgifter . 

Det Kongeiige Hus .................... . 
Regjering og Statsr .sekr .......... .. 
Storting og Statsrev ........... .. .... .. 
Heiesterett ............ .. ..... . .. ....... . 
Utenriksdeparlement ................. . 
Kirke- og Undervisningsdep. .. .. .. 
J ustisdepartementet .. .............. .. 
Socialdepa rlemenlel .. .............. .. 
Handeisdepartementet ........ .. . .. . . 
Landbruksdepartementel 
Arbeidsdepa rtementet .............. . 
Finans- og T oildepartementet .... .. 
Derav vedr. s ta tsgjeid m. v. k r. 

13 7 282. 

Be\'ilge t 
103ö-BI; 
1000 kr. 

909 
3612 
2 425 

327 
3 31 

49 9 
15947 
52193 
26006 
37162 
37 547 
35 140 

F oreslåll 
J9i16-U7 
1000 k r . 

!129 
3 775 
2614 

331 
4233 

50 220 

45 50 
17 125 
19757 
34650 
32043 

F orsvarsdepa rtementet ............... 33702 35058 
F orskjellige utgifter ........ .... ..... . 17531 15612 

-------

B. tatens forretningsdrlft. 
Statsbanene .. " " . .. .... .. .... .. .. ..... .. 
P ostverket . .. ..... ........ .. .. .......... . 
Telegraf\'erket .......... .. ....... .. ...... ..;-
Statens kraflverker ete . .. ........ .. 
Kongsberg Solvverk ........ .. .. .. .. .. 
Mynten på Kongsberg ........ .. .... . 
KiAnlegget i Alesund .......... .. 
H~s fabrikker m. v . .. .... .... .. 
MaTinens bovedverft ................ .. 
Statens skoger .. ...... .. .. .. .. .. .. " .. 
Vaksdal meUe ....... .. .......... ...... .. 
Statens Korntorretning .............. . 
Statens eiend. i Narvik .. .... ...... ~ 
Norsk R ikskringkasting ...... .. .. .. 

C. Ekatraord. krl8efOl'BDstaltn. 

316320 

50449 
260 
3 85 
2152 

912 
59 
o 

927 
143 

1011 
o 
o 
5 
o 

49082 
6570 

42512 

Swn driftsutgifter ..................... 365402 

:Il. a\·tIeIbJ.:-: KapltalutJtlfter. 
A. Elartraord. W krl8efomJl8t. 
B. StBteJl8 lorr. og anJegg m.\'. 

Tll statens torretn. (anJegg l 33518 
Avdrag på statsgjelden m .v. ...... 38031 

Swn kapitalutgifter . .. . .. . ... .. .. .. .. 71548 

278 284 

53 041 
2 925 
4550 
2115 

936 
940 

O. 
971 
144 

1081 
0 
0 
3 
0 

58287 
8419 

49868 

71180 

399332 

17176 

22123 
42769 

64892 
------ -

Totalsum for utgifter ............ ... 436950 481400 

1 n D te k te r. 
1. uVdcling: DriHsinntel<ie r. 

A. AlmJndeiige IJmtelder. 
Skatter og a vgifler ................ .. 
SporUer og gebyrer ......... .. 
Refusjoner .. ...... .. .... . 
IDDt. av statsiDst itusjoner 
Renter og aktieut bylte ...... .. 
F orskJeilige iDntekler .... .... ...... . 

B. FOI'!II<jellig rondo 
FinDm a rk skogfODd 
Kirkedepartementets fond ....... .. 
T oyenfoDdet .................. .. .. ...... .. 
Observatoriefondet ........ .. . .. .. . " .. . 

Sum driftsinntekler ................ .. 

2. Ilvdeling: KapitaJlnntekter. 

Be\'llget 
1935- UO 

o 
2593 

o 
o 

2593 

385252 

Bidrag, avdrag m. v. .. ............. 4498 
Andre kapitalmidler .. .. ............. 47200 

Sum kapilalinntekter 

Tolaisum av lnntekter 

51698 

436950 . --------
~r~~ 

o 
2 366 

o 
o 

2366 

417077 

2823 
61500 

64323 

481400 
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Asia: .:iuurWä jäin keskustelu .......... . 

ulkQIlQlitiikasta. . ................................................. . 

C'~ 

' tortingisså oli viime perjantaina suuri uI opoliit-

ta tinen keskustelu , jossa koske teltiin suhtautumista I~sainliittoon , 
pakotteisiin y. m •• vanomalehdet kirjoittivat edellisenä pä.ivän:· , 

että talonpoikaispuolue aikoo vaatia eroamista kansainliitosta. 

äin ei ku i tenkaan tapahtunut . Tel onpoikaispuolueen 

ensimmäinen puhuja , ent . ulkoministeri Braadland - vosteli kyllä 

ankarasti kansainlii t toa ja epäili, onko se kollektiivinen turvalli 

suus , jo k a kansainliiton kautta ka on saatu, yhtä hyvä kuin se 

neutraliteetti, joka orjalla oli ennen. Joka tapauksessa tämän 
Ei' 

jälkimäi sen aikana orja voi pysyä 100 vuotta sotien ulkopuolella. 

• Hän ei lrui tenkaan pitänyt mahdollisena 1 or jan eroamista kansainlii

tosta , koska .orja olisi si loin tä.ysin eristettynä. 

~euraava puhuja J.L. ~owinckel arvosteli myöskin kan

sainlii t toa, sillä se ei ole voinut luoda takeita kansainväliselle 

rauhalie, niinkuin odotettiin. Päinvastoin kansat aseistautuvat 

ehkä enellllllän kuin milloinkaan ennen. Hän ma initsi esimerkkinä 30v

jet-Venäjän aseistautumisen. 30vjetin sotilas budjetti on 15 miljaar

dia ruplaa, ja kun finanssiministeri sovjetkongressissa 16 päivänä 

tammikuuta ilmoitti, että soti1asbudjetti vuodelta 1934 oli ylitetty 
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2,3 miljooneJ.la ruplalla , oli riemu rajaton. 

'onnekel valit ti, eilltä nykyi nen lJor jan hallitus ei 

ymmärrä , että neutraliteetin säilyttämiseksi vaaditaan, että maa 

voi itse puolustaa neutraliteett iaan, kuten Ruotsin päJministeri 

Hansson on niin sattuvasti sanonut. 3e on kokonaan toinen kanta 

kuin mikä on vallinnut ja vallitsee J. or jan sosialistien keskuudess 

Puhujan mielestä oli asetuttava yhteyteen muiden 

pohjoisnaiden kanssa ja yhdessä tehtävä ma' ilmalle selväksi , ~ttä 

pohjoismaat eivät halua seka" tua sotaan missään muodossa, vatn 

tahtovat olla puolueettomia ja elää rauhassa . 

Ulkoministeri Koht vastasi niille , jotka pik~vät 

pakotteiden johtavan ~orjankin sotaan , että t aloudelliset pakotteet 

ei vät si tä voi tehdä ja sotilaspakotteihin f or ja ei ota osaa eikä 

kansainliiton peruskir ja siihen velvoitakaan. 

Oikeiston johtaja Hambro sanoi , että taloudellisten 

pakotteiden käyttäminen edellyttää, että maa voi suo ' el la puolu

eettomuuttaan, mutta tätä ei hallitus käsitä . Toivoi, että poh jois

maat kansainliitossa vaatiIivat, että kaikki sotatarveteollisuus 

tt asetettaisiin kansainvälisen kont rollin alaiseksi . 

Keskustelun tuloksena oli, että hallituksen politiik

ka pakotteisi in nähden yksimielisesti hyväksyttiin. 
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Tal udellinen t ilanne on yhä edelleen huono . Re
kisteröityjen työttömien luvun ilmoitettiin olevan 470 ,000 , mutta 
tosiasiallisesti on työttömyys pal 'on suurempi. 

Kun Hollannin varallisuus suureksi osaksi on perus
tunut tuloi hin siirtomaista ja vuotu~ ten tulojen sieltä ilmoitettiin 
pudonneen 700 miljoonasta 160 - 200 miljoonaan flori iniin, ymmärtää 
hyvin, kuinka kovasti lamakausi on koskenut rikkaaseen Hollantiinkin. 
r yt kuitenkin ilmoitti pääministeri Coli jn , että vlot siirtomaissa 
ovat paranemaan päin , sillä siirtomaan tuot teiden mene~ on maailman
mar kkinoilla kasvanut . 

Pääministeriltä tiedustelin , ai kooko HoI anti de
valveerata ja sain kieltä~dn vastauksen. Hänen mielestään Hollannilla 
ei ole samaa syytä kulta annalta l uopumiseen kuin Ranskalla . eillä 
ei ole mitäån maasateollisuutta, jossa työpalkat olilivat ratkaisevana 
tekijänä , vaan on vientiteol i suuB pääasiassa laatuteollis1J.ut ta. Sitä
paitsi on Hollannissa onnistuttu supistamaan valmistuskustannukset 
niin, että tällä hetkel ä ne ovat vain 2 % korkeammat kuin glannis
sa ja nämä 2 %:kin me pystymme alentamaan, sanoi Colijn. 

Puolustuskysymyksessä on kanta Hollannissa t äydel
leen muuttunut. Tähän asti on Hollanti ollut vähimmin aseis tettu maa 
Europassa +. Sosialidemokratien ja osan porvarei t akin tunnuslauseena 

+Maa-a~ijan vahvuus on kaikkiaan 19,500 miestä ja kun nämä ovat ai-
noastaan 5 1/2 kuukautta harjoituksissa, on seisova sotajoukko siis 
noin 9,000 miestä. 
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on tähän asti ollut: ei yhtään senttiä eikä yhtään miestä armeijalle . 
yt ovat mielipiteet täydellisesti muuttuneet . Kun maaliskuun 26 

päivänä olin pääministerin luona , joka nykyään on myöskin puolu~~L 
ninsteri , ilmoitti hän, että Eduskunta oli ede-hlisenä päivänä myön
tänyt 56 mil j . floriinin lisäyksen puolustusbudgettiin. Ja tämä on 
v' sta alku , sanoi hän • .:Josialdemokratien johtaja tri Albar Cla sanoi , 
että heidän on ollut pakko tehdä koko käännös puolustuskysymyksessä 
jaksan uhkaavan käytöksen vuoksi . 3aksalaiset natsiki r j ai l ijat kir
j oittavat avoimesti , että ensimmäinen tehtävä sodan puhjetes ~ on 
miehittää Hollanti sekä sen vuoksi, että ainoastaan sitä tietä päås
tään Englannin kimppuun ja myös jaksan elintarvehuollon vuoksi; 

Kysyin pääministeriltä , mitä hän arvelee siitä , 
että 'tler on Locarno-sopimuksen uudistamiseen vetänyt myös Hollan
nin. flOl emme lievimmin sanoen harmistunei ta. Ei meillä ole mi tädn 
halua sekaantua t ähän pyykkiin. EH-.ä jaksa ole katsonut olevan syytä 
edes edeltäpäin tiedustella meidän mieHpidettämme asiassa", sanoi 
Colijn. 

Lopuksi tahdon mainita, mitä päåministeri Coli on 
lausui nykyisestä tilanteesta Europassa. Hän sanoi: I ykyine:n tilan
ne muistuttaa rokkosdkkauksen ja n. k. pantterihypyn aikaa v.19ll. 
Kolme vuotta sen jälkeen syttyi sota ja ihmettelisin , e\lei nyt kä
vi si samoin If • 
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- Suurkäräjät käsittelivät eilen ulkoasiainvaliokunnan mie

tintöä Kansainl i i ton 16 istunnon johdosta Gen~ve'issä. 

• Ensimmäisen puhevuoron käytti ulkominis teri KOHT. 

Kansainliittoan on luottamus suuresti vähentynyt, kun se 

ei voinut estää Italiaa saamasta tahtoaan läpi, hän lausui. 
" On herännyt kysymys, onko pakotteita VJielä pidettävä voimassa 

vaiko niistä luovuttava. En yuärrä, miksi niitä olisi vielä 

voiaaaaa idettävä, koska niillä ei missään tapauksessa voida 

pelastaa Abessiiniaa, ellei ryhdytä sotilaallisiin pakotteisiin, 

joihin taas suurval lat tuskin käyvät. Kansainliiton aika on an

tanut sen kokemuksen, ettei vielä ole edellytyksiä sille 

tt politiikalle, jota Kansainliitto on ajanut. Ellei 

sotilaallista kilpa~rustautur_·~ta estetyksi, voi miiä pieni val

tio tahansa joutua Abessiinian kohtalon alaiseksi. 

Norjan on kuitenkin jäätävä Kansainliittoon, koska se si t

tenkin on ainoa laitos, josta voi edes toivoa, että se kehit

tY.f rauhan turvaksi. Kansainliiton pitää kehittyi oikeudlaitok

seksi, joka voi ehkäist& sodan eikä olla laitos, joka ainoas

taan rankaisee, kun sota on syttynyt. Vaikka Norja on pakot-

JAKELUOHJE, 

TaYaUiBa .• ----.. -·--··-· .... .... .......... .. 

.. 1 : .4. 

JllkeluohJem.llej. : 

T.""m ...... 
T.".1I1nen j. IleIUl ................... minl.tertlllle. 
EI ulkomauduatukHn tledoltukalln. 
EI ulkomaaedu8tuk ..... mutta ulkoaal.lnmlnlltarllln tledol

tukaIIn • 



teista paljon kärsinyt ja meidän köyhä kalastajaväestömae 

toivoo niistä mahdollisimman pian päästävän, on meidän kan

sainvälisen kunniamme vuoksi pysyttävä Kansainliitossa. 

2. 

Seuraavissa puhevuoroissa MOVINCKEL (venstre), HAMBRO (höire) 

ja STOSTAD (työväenpuolue) ilmoittivat olevansa samaa mieltä kuin 

ulkOministeri, että Norja ei voinut erota Kansainliitosta. Ainoas

taan HUNDSEID (talonpoikaispuolue) lausui epäilyksensä Kansainlii 

toon jäämisestä, mutta hänkään ei tahtonut tehdä ehdotusta eroami 

Kun jälkeenpäin keskustelin ulkoministerin kanssa Kansain

liiton rekonstruoinnista, sanoi hän olevansa hyvin pessimistinen 

4t tässä suhteessa. Ranskan taholta tehty ehdotus, että Kansain

liitolle luotaisiin vakinainen armeija, jota ehdotust a Romanian 

pääministeri Bukarestissa KOHTin siellä käydessä oli täydentä

nyt lausumalla, että Geneve' iin olisi Kansainliitolle luotava 

vahva ilmalaivasto ja 200.000 miehen armei ja, oli hänestä uto

pinen. Samoin oli LITVINOVin ehdotus, että Kansainliitto saisi 

valtuuden määrätä hyökkääjävallan naapuri vallat ryhtymään ran

kaisutoimenpiteisiin KOHTin mielestä mahdoton. 

Liikkuessani eri piireissä, olen saanut sen käsityksen, kuin 

4t erittäinkin liikemiespiireisaä olisi t ~tkeruus Kansainliiton po

litiikkaa kohtaan suuri ja että niissä piireissä oltaisiin 

hyvinkin valmiita heti eroamaan Kanaainliitosta. He T.ä~ttivät,ettl 
pakotteet ovat koskeneet Norjaan enemmin kuin mihinkään muuhun 

maahan, sillä Italia oli suurin paastokalan ostaja. Vaikka 

SUlDla rahallisesti ei olekaan kovin suuri, on se sen vuoksi tun
tuva, että se koskee kaikkeiD köyhintä TIestöä. 

OsloS8& 28 päivänä toukokuuta 1936 , 
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Tilastollinen Päätoimisto on julaisBut tietoja Nor-

Jan ulkomaisista veloista. Poimin muutamia numeroita julkaisus

ta • 

Yhteenlaskettu velka ulkomaille oli 1 päivänä. tammikuuta 

tänä vuonna 2154 milj. kruunua. Suurimman osan tästä tekevät 

osakkeet ja obligatiot ulkomaisissa käsissä eli 1430 milj. 

kruunua. Kaupalliset ulkomaiset saatavat ovat 653 mi1j. kruu

nua ja kiinteistöihin kohdistuvat 71 milj. 

Valtiolla on ulkomaista velkaa 698 milj. ja kunnilla 

201 mi1j. kruunua. Kunnallispankin ja Työväen Asuntopankin 

velka on yhteensä 110 milj. ja Hypotekipankin 72 milj. kruu-

nua • 

Norjan saatavat ulkomailta ovat verrattain vähäis6\t. Osak

keita ja ob1igatioita 182 milj., kaupallisia saatavia 368 mi1j. 

ja kiinteistöjä ulkomailla 17 milj. kruunua. 

Ulkomaisis88 lålai881. olevat osakkeet norjalaisissn yhti
öisd jakautuivat seuraavasti: 

Ranskalla 104 
Englannilla 5' 
.oerikalla 44 
Ruotsi lla 38 
SnitailU 32 

JAKELUOHJE: 

llilj. • • • 
II 

kr, 
II 

(pääasiassa Hydron osakkeita) 
II 

• • 
Ii .. • t eri: . ,,~~ ~ . l 

Jakeluohjemalleja: /P'Y ~ ~ / ~ 
Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ........ mlniaterl6l1e. 
EI ulkomaaeduatu ...... tledoltukalln. 
EI ulkomaaeduatukaer . mutta ulkoaalalnmlnlatarll\n tiedol

tukalln. 
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Tuskin aavisti ygårdsvoldin hallitus, minkä vaivan ja vas-
1935/ 

tuksen se hankki tulevalle toiminnalleen, kun se kesäkuun 18 päivänä 

antoi Leo Trotskille oleskeluluvan r orjassa kuudeksi kuukaudeksi, eh

dolla että "Trotski ja hänen vaimonsa eivät harj oi ta poli i t tista toi

mintaa orjassa, tai poliittista kiihoitusta t ai poliitt ista toimin

taa maata vastaan, joka on yst"vällisissä suhteis a Norjaan , sekä 

ehdolla, että he aset tuvat asumaan hallituksen hyväksymälle tai mää

r äämälle seudulle" . Oltuaan aluksi muutamia viikkoja Oslon kaupungin

sairaalassa Ullevålissa hoi ettavana - hänban oli pyytänyt saada oles

kella orjassa p 0 u r c u r e - siirtyi Trotski Hönefossiin 

( 60 km.Oslosta) työväenpuolueen lehden "Fremtiden"'in to imittajan 

Knut Knudsenin luo asumaan. Myönnetyn oleskeluajan kuluttua ~een 

uudisti hallitus oleskeluluvan jälleen kuudeksi kuukaudeksi joulukuun 

18 päivänä 1935. Seuraavan kerran uudistettiin lupa kesäkuun 18 päi

vänä 1936 ja on se voimassa joulukuun 18 pä ivään 1936. 

Ulkomaailmasta näytti kuin olisi Trotski viettänyt moitteet

tOIDa n poliittisen pakolaisen tapauksetonta elämää oleskeluehtojensa 

mukaisesti. Äär~sen oikeiston "Nasjonal Samlingin" mielestä 

Trotskin oleskelu ei kui tenkaan .Däyt~ yhtä. viattOJBB.lta kuin mitä 

"'AKELUOH"'E . 

'laullin" _ ........ _ ........... _._ . ............... . 

.... 114. 

....... I .. o"".m.lI.j •• 

T ..... 1Inen. 
T .... 1l1nen J. lIelltal .... .. ............ minlat.rllIlI •• 
EI .. Ik~ tIecIo ...... n. 
EI .. 11t ................ mutta .. 1It-'alnmlni.terllIn tledol

Melin • 
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yleisesti otaksuttiin. Heidän taholtaan oli kuulunut moitteita 

hallituksen muka liian vapaamielisestä ja ystävällisest ä suhtau

tumisesta Trotskiin; kummastusta oli herätt änyt halli tusten jäsen

ten käynni t Trotskin l uona Hönefossissa , lukuisten ulkomaalaisten 

vierai lut ja l opuksi, eikä vähiten , Trotskin harvinaisen i nnokas 

kirj allinen t oiminta, joka aj oittain vaati hänen avukseen kaksikin 

sihteeriä. päiltiin t ämän to iminnan rajoittuvan vain vallankumo

uksen historian laatimiseen. Ja toi saalta, Trotski han oli tul lut 

~orjaan erikoisesti hoitamaan oman ilmoituksensa mukaan täysin 

• murtunutta t erveyttäJ.n. 

Tuodakseen epäilynsä julkisuuteen, toimeenpani 6 NS:n 

miestä elokuun 7 päivän vastai sena yönä omavalt ai sen kot itarkas

tuksen Trotskin luona , Trotskin itsensä 01 essa isäntänsä kanssa 

automat kalla Etelä-Norjassa. Tarkastus jäi kui tenkin melko köyhäk-

si ilman epäiltyjä vallan uksen järjestelyohjeita. ~S-miehet 

pidät 'tti in yhtä lukuunot tamatta , joka pääsi livistämään Ranskaan. 

Juttu oli kuitenkin sa .tu sanomalehtien palstoille. 

Tapaus näytti jäävän aluksi pääasiallisesti orjan 

• sisäi seksi asiaksi . Laajemman merkityksen sai "tilfellet Trotski" , 

kun oskovasta saapuivat tiedot syytöksistä trotskilaisia salahank

keilijoita vastaan, ~ik udenkäynnistä ja kuol emantuomioist a. Pää

syyllinen eleli rauhassa poliittisena pakolai sena orjassa. Seura

uksena oli koskovan tunnettu jyrkkäsanainen nootti välien huononJ ~

mis3sta Norjan ja tleuvostoliiton välillä , joll ei ~orjan hallitus 

kiellä Trot skilta oi keut ta oleskella orjassa. Trot ski n luovutukses

ta ei nootissa mai nit tu mitää. 

Samanaikaisesti oli toisaalta oikeudenk&ynti kotitar

kastuksen toimittaneita NS-miehiä vastaan ja toisaalta keskuspassi

konttorin suorittamat tutkimukset Trotskin toiminnasta Norjassa-oles-
~f . 

kelunsa aikana toteennäjttänee1ö, että hän oli lähete...,- puhtaasti 

poliittisia :cirjoituksia lehdelleen -sulletin de l'Opposi1öionn Parii-
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siin sekä siten rikKonut ~leskeluehtonsa. den johdost a asetti hel

litus jat~~van oleskelun ehdoksi uudet kovennetut määr äykset, joi

den mukaan hallituksella olisi oi keus kontrolloida Trotskin kirjal

list akin t oimintaa. Trotski kieltäytyi hyväksymästä määr äyksiä. 

Koska Trotski oli päästetty maahan i lman paluuviisumia Ranskaan, 

josta hän oli orjaan tullut, ja kun orj all a ei ole ':;i periaansa, 

mi~~e hän~olisi voinut låhettää , oli hallituksen eristet tävä , "in

t er noi tava" vieraansa. Hurumista, Drammenin vuonon varrelta etsi t

tiin Trotskille uusi asunto ja siellä hän nyt vaimonsa kansaa ko

vin tyytymättömänä elelee vartionaan 8 valtionooli isin miest ä! -

Si hteerit kar koitettiin maast a. 

Trotskin juttu sattui k~ sken al kavaa vaalikautta. Loka

kuun 19 päivänä pidet t ävien stortingvaalien propaganda-aineisto sai 

siten odottamattom ja merki t ykselli sen li sän. lliannen på rut en", 

s . o. hal:i tuksen i st untohuoneen akkun ntaKainen haamu esiint yy kes

keisenä vaalikiihoituksessa. Oi keistolle oli jutt u tervetullut ko

konaisuudessa~ aina vuodesta 1929 l ähtien, jolloin Trotski ensim-

• mäisen kerran yritti Norjaan arbeiderpart: etin ja fagorganisasjonin 

t ukemana, mutta ei silloin saanut 110 inckelin hallitukselta oleske

lulupaa. Hallitusten jäsenten ja Arbeiderbladetin pää.t oimi ttajan 

Tra~in käynnit Trotskin luona ovat antaneet oikeistol le aihetta 

ankariin syytöksiin hallitusta ja hallituspuoluetta vastaan. Vasem

mistolle on tapaus ollut kiusallinen ja ep:· i eluisa häi ri tsijä juuri 

vaalien kynnyksellä; toiveet enemmistöstä näyttävät nyt epäilemättä 

heikoInmilta kuin kuukausi sitten, kiitos Leo Trotskin. 

Ulkomaihin nähden sai [orja kuuluisasta vieraastaan 

ensi~uokkaisen, vaikkakin vähemmän mairittelevan mainoksen. Entinen 

rauhallinen ja tasaista, tapauksetonta elämäänsä viettänyt tunturien, 

vuonojen ja vikingilaivojen maa tuli yht'äkkiä maailman1ehdistön _ 

palstoille muidenkin kuin vain laivauutisten yhteydessä. Matkailijat 

ovat saaneet uuden DähtäTyJden. "1here is Trotski?", kyseleTät he, 
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~ kaikki nähtävyydet on nähty ja opas aikoo viedä joukkonsa takaisin 

l aivalle. 

Norjan hallituksen vastaus aienwun måinittuun skovan 

noottin lienee hieman lieväntänyt neuvosto~ai sten uhkaavia aikeita 

kauppansa lopettamisesta orjan kansaa, mutta saa hall itus t ehdä 

parhaansa saattaakseen entiset ystävälli set välit palautetuiksi . 

Näht "" väksi jää , tuoko Trotskin nostama oil<" ..:usjuttu 

kunnianloukkauksesta "Nasjonal 3amlingia ja kommuni stipuoluet ta 

4t vastaan mitään uutta vai raukeaako jutt u heti alkuunsa tyhjiin • 

• 
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orjan Stortingin vaalit ovat kuluvan l okakuun 19 

päivänä ja vaalikii oitus on kohta kohonnut korkei mmilleen. Vaaleissa 

ratkai taan , saako nykyinen halli tuspuolue, työv 'enpuolue, enemmistön 

eduskunnassa. Sillä on nykyään 69 edustajaa 150: tä , joten puuttuu 

siis vain 6 ä~tä . 

Profeteeraaminen on t i et ysti aina epäkiitollista, 

mutta ~oetan kuitenkin. 

orvaril is ten puoluei en paras vaali valtti on 

Trotskin asyylioi keuden nauttiminen ja sen joh osta ai heut unut tilan

ne . ieuvostoliitto on pannut kovi n pahakseen Trotskin Norjassa olon. 

.. Selityksen t ähän sanotaan ol ~van , että Vehäjäl~ä on pal jon tyytymättö

myyt ä J talinin komentaa vastaan ja vaikka Trotski ei ulkomailla in

terneerattuna ollessaan voikaan oppositiota organisoida, niin hänen 

nimellään on niin hyvä kaiku Venäjällä , että hän kaikesta huolimatta 

on dtalini n vaarallisin vastustaj a ja jos t alin taval a tai toisella 

syrdäytettäisiin, tulisi Trotski Venäjän mahtavinmaksi mieheksi. Joka 

tapauksessa on Trotskin Norjassa olo suuressa määrin vahingoittanut 

Nor jan ja euvostolii ton suhteita. PorvariE .:.set lehdet viii ttävät, 

että euvostoliitto ei osta Norjasta kalaa eikä käytä 

JAKELUOHJE. 

· ..... ·········.t.Id.M-.l-l.t.!.i.i-...... ·-·-.. 
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tavarainsa kuljetuks een Trotski-jutun vuoksi . 

~nemmän vielä kuin Trotski-juttu vaikuttaa työväen

puolueelle ep~edeullisesti monet luvattomat la' ot , joita on ihan vii

me p~ivinä o~lut. iinpä såhhv ttöörien, suklaatyömiesten ja Dramme

nin tri'ootehtaan työläisten l~ot ovat olleet suoranaisia korpilakko

ja. Ammattijär'estö on tehnyt voitavansa niiden estämiseksi, mutta 

turhban. On varmaa että tällainen uliga ' maisuus karkoittaa paljon 

ä~eståj ia. ~utta tämä on hyvi n kuvaavaa Norjan kansall~, sillä se on 

ehkä maailman vaikei 'n organisoitava kansa. ~itä todistaa myöskin 

se, että porvarilliset puolueet eiv~t ole juuri lainkaan voineet muo

dostaa vaaliliittoja, vaikka pelko työvienpuolueen vallasta onkin 

suuri. r~invastoin käyvät he va' eihin hajallisempina kuin ennen. 

un työväkeä kuitenkin innostuttaa Tanskan ja var

sinkin • uots in työv" en v· 81i v:>itot, luuli sin yhteenvetona edellisestä 

voivani ennust a, että työväenpuolue säilyttaa entisen &semansa , ehkä 

saa 'onkun edusta jan lis~in , mutta ei saa ~ ortingin enemmistöä. 

Uin i s t eri 
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Lähetystö toimittaa kunnioittaen tämån mukana 

Wini steri"lle raporttinsa 'I:o 8 aiheesta 

iOl" jan vaalien tulokset . 

inisteri 

UI 1': • 4. 
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Vaalien tulokset osoittavat , että edel isessä raportis

sani osasin täydellisesti oikeaan. Työväenpuolue voitti 2 paikkaa , 

• joten enemmisto 'V puuttuu vielä 5. 'yös Höirelle oli vaalien tulos 

onnellinen, sillä se voi t ti 6 paikkaa sa den 36 edustajaa. Yleensä 

voi sanoa, että vaaleissa n" tiin sama ilmiö , mikä nykyään. esiintyy 

kaikkialla maailmassa: ääri ·i..;L · ..... ::.·!eet kasvavat ja keskus ta 

Venstre enetti 2 ja talonpoikai ~uo~ue 5 paikkaa. Fasistit -

puolue - eivät saaneet yhtään edustajaa , vaan äänimä"räkin väheni 

27 ,850:stä 2l, 435 :een. 

?orvaril_isen enemmistön 'tortingiin pelastivat eräät 

vaaliliitot . Ellei niitä olisi ollut, olisivat sosialistit saaneet 

~ enemmistön. 

Paras tulos vaaleista on , että kaik' i ovat tyytyväisiä. 

Porvarilliset siitä , että työväenpuolue ei saanut enemmistöä , jota 

kovasti pelättiin , ja työ~åenpuolueen johtomiehet, niinkuin eräs heis

tä 'nulle ei en sanoi , että he saivat vielä 3 vuotta joukkojen~ __ 

vattimisaikaa. 

Vaalien vaikutus i: . jan politiikkaan tulee olemaan se, 

että nykyinen hallitus jatkaa entis tä politiikkaansa, vieläpä entistä 

maltillisemmiD.. 

JAKELUOHJE. 
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stemmer: 
d'ond<. Hoire Venstre 

Arbeid.,· Komm. lI .dik.le Frisinn. N. S. ~ .mf. 

plniet psnitt p~" iet (olkep.rt; (olkeparti !,>lrtict 

1930 190220 327731 241355 374854 20351 9228 31003 

1933 173634 252506 213153 500526 22773 6858 20184 27850 18786 10272 

143417 232540 198267 515378 15960 ? 9454 21435 32134 13177 

Antall representanter: 
1930 25 41 33 47 3 

1933 23 30 24 69 1· 1 .. 

1936 18 35 22 71 0 0 2 
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·9.§ 1 P . SS A OLEVA LÄH ETYSTÖ . Sa lainen. 

RAPORTTI n: 0 1," . 

()s.1.C? ....... ssa ?.3.. p : nä t~mmL ...... k.uu t a 19.3.6. .•. / Yo j ... I 1l . :1'-

As i a : .. ~. ygaa.rdsvoldin hallituksen . 

. ~udjettiesi tys! .......... ........... .................................. . 

, udj et tiesi tys 

Juurella jännityksellä 0 otettu ty"väenhalli tuksen 

odelle 1936-1937 on nyt jätetty Juurkäräjil l e ja 

sa t sanomal eh issä arvo stelun. Yleensä on arvostelu jopa oi keisto

lehdissäkin ollut ve.rrattain suopea. Voipa havaita v'·.h..;.n pettymyst=' 

ki siitä , että budjetti ei ol e radi alisempi , että sen kimppuun 

oli si hel:{:ompi k" ydä. 

Budjetin loppusumma päattyy 481,4 i ljoona' kruu

nuun ja n siis 44 ,5 'ljooaa su re pi ku 'n tämän vuotinen. 

Lisäys johtuu p i tsi lamakauden ja työttömyyden 

torj isesta , 'oi hin on kai kkia yönnet ty 88 , 4 ilj . kruunua eli 

18 ,8 milj , kru .nua enemmän kuin b n " vuonna , si itä että melkein 

''8.i k::Cia ä"rärahoja on koro i tettu. i:.räs oikei stoleht i sanookin , että 

kai k'-i jot' a ovat osanneet pyytää , ovat saaneet. Ja l·sä:i. : halli tus 

on ilmeisesti t ahtonut voittaa pi kku orvar iston ja l a_jentaa ty;"

V'denpuoluetta siis oi kealle päin , oska vasemmalla ei 

valloitettavana. Tässä halli tus on ilmeisesti jossai n !lläari n onnistu

nut kin , sillä olen tavannut joi takin kirjaili joi ta ja t aiteilijoita , 

jotka ovat ovin tyytyväisi ä nykyi seen hall i t ukseen. Viimeks i eilen 

kansal_ismllseon 'ohta ja Jens Thiis kehui kovi n alli tusta , koska 

J AKELUOHJ E , J .... I .. ohj. m.JI.j. : 

T.v.llln .... 
T.valllnen j. IIa1k.I .... ... .. ... mlnl.t. NOII • • 
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budjettiin oli otettu 200 ,000 kruunua t aidegallerian lae jennuk-

seen. 

Tulopuolta järjestäes :~ on allitus ollut siinä 

onnellisessa asemassa , että on nousevan . onjunktuuri n johdos

ta voinut 6~rottaa kaikkia tulomomentteja. Zi ole tarvinnut 

esi t t~ uusia veroja , vieläp on voinut i ondiveroa alentaakin 

8 ,8 prosentista 7 prossenttiin. Pieni valtiolaina esitetään 

otettavaksi, niin että valtiovelka li sääntyy 18,7 . il joonalla 

kruunulla. 

sitän t ässä orjan budjetin kehityksen lasket tu

na kruunun ostokyvyn muka vastaavana aikana: 

Bu jeti t vv. 1927-1937. 

Sudjet tivuosi 927-28 
1928- 29 
1929-30 
1930- 31 
1931-32 
1932-33 
1933- 34 
1934-35 
1935-36 
1936-37 

264 ,4 
248 , 2 
266 , 4 
29 ,8 
294,3 
303 ,2 
301,4 
319 ,5 
321 ,0 
360,0 



gift e r . 
~\'dellng: Drlfts utglfter . 

A. Mmlodcllge utlrifte r. 
Det Kongelige Hos .......... ........ .. . 
Regjering og Stalsr .sekr ......... .. .. 
Slor tlng og Stalsrev ............. .... .. 
Hoieslerell .............. .... ... ....... .. 
Utenriksdeparlemenl ............ . .. .. . 
Klrke- og Undervisningsdep. . .... . 
Justisdepa rlem enlet .. ....... ........ . 
Socialdepa rlemenlel .. .......... .. .. .. 
Handelsdepartementet .............. . 
Landbruksdepartementel .... . ... .. . . 
Arbeidsdepartementet .. .... . .. . .... . 
Finans- og Tolldepartementel .. .. .. 
Derav vedr. statsgjeld m . v. kr. 

13 878 282. 

BevUget 
1935-00 
1000 kr. 

909 
3612 
2 425 

327 
3 831 

4998 
15 947 
52193 
26006 
37162 
37547 
35140 

Forsvarsdepartemenlet .............. . 33702 
F orskjelJige utgifter .......... .. ..... . 17 531 

F or eslAtl 
1000-3i 
1000 kr . 

929 
3 775 
2614 

331 
4 233 

50 220 
16086 
45850 
17125 
19757 
34650 
32043 

35058 
15612 

----------------
B. Statens forretnlngsdrllt. 

Statsbanene ...... . . .. . .. ......... ..... . . . 
Postverket .... .... ... .... ... . ......... . . ~ 
Telegrafverket . .... .... ...... .. ......... .;-
Statens kraftverker ete . .. ......... . 
Kongsberg S01vverk .. .......... .. ... . 
MY'lten pA Kongsberg .. .. .. .... ... . . 
K.iAnJegget I Alesund .. .. .. . . .. .. 
H~s fabrikker m. v. . ........ .. . 
Marlnens hovedverft ... ...... ... .... . . 
Statetl3 skoger . ..... .. ...... .... .. .. .. 
Vaksdal molle ........ .. ... . .. .. . . .. .. .. . 
Stalens Kornforretnlng ........... .. .. 

316320 

50449 
2680 
3885 
2152 

912 
59 
o 

927 
143 

1011 
. 0 

o 
Statens e1end. I Narvik ... .. ... ... . ~ 5 

o Norsk Rikskrlngkastlng .. .. . .... .. . 

278284 

53041 
2925 
4550 
2115 

936 
940 

0 
971 
144 

1081 
0 
0 
3 
0 

--- -----

C. Ilkatraord. krtIIefo ....... taItD. 

49082 
6570 

42512 

58287 
8419 

49868 

71180 
- ------

Sum drlftsutgltter .... ... .. .. .......... 366 402 399 332 

17176 
1 • • ,..wtnr;: Kapltalul«llter. 

A. Datnaord. W \aUero ....... t. 

22123 
t2769 

B. Sta_ rorr. or; ...... " m.\'. 
TIl atatena rorretn. (wegg) .. .... SS 518 
Avdrag pA atatsgjelden m .v. . .. .. . 38031 

Bum kapltalutgttter .... ...... . .. . .. .. 711148 114882 

TotalawD for utclfter . .. .. ...... .. . . 436 ~ 481400 

1 n n le k le r . 
1. s\·dellng: Drlftstnntck1cr. 

A. Aimlndelige inntckter. 
Skatter og avgifter .. .... .. .. ...... .. 
Sporller og gebyrer .... .... ........ .. 
Refusjoner . ........... . .... ............ . 
!nnt. av sta lsinsti t usjoner .. ... .. .. 
Renler og aktieutbytte ...... .. ..... .. 
Forskjellige innlekler .............. . 

Be\'Uget 
'935-36 
JOOO kr . 
332 761 

5144 
4330 

211 51 
7036 

12 237 

F or es lCl. tt 
1935-30 
1000 kr . 

362 342 
5 085 
4470 

23352 
6 673 

12 789 
--------

B. FOl'8kjeJlIg rondo 
Finnmark skogfond .. .... ........... . 
Klrkedepartementels fond ........ . 
Toyenfondet ........ .. . .. . .. . .. . .. ...... . . 
Observatorierondet .. .. .. . ......... ... .. 

Sum driflsinntekter 

382659 

o 
2 593 

o 
o 

2 593 

385252 

2. avdellD,: KapltallnDtekter. 
Bldrag. avdrag m . v. .... .... .. .. . .. 4498 
Andre kapitalmldler . .... ........ . .... 47200 

Sum kapltallnntekter 

Totalsum av Inntekter 

51698 

4SG950 

414 71 2 

o 
2366 

o 
o 

2366 

417077 

2823 
61500 

64 323 

481400 . --------
~7~tr~~i;, 



Vi skal så kortelig se på budgettet, idet vi 
henviBer til det konsentrat som er opstillet på fo
regående side. Det nye budgettforslag balanserer 
med 481,4 mill. kr. mens det bevilgede budgett for 
1935/ 36 balanserte med 437,0 mill. kr. Forslaget 
er altså 44,4 mill. kr. st0rre enn det budgett som 
det kombinerte arbeider- og bondeparti fikk igjen
nem ifjor. 

Ved vår opstilling på foregående side av de 
to budgetter er å merke at i det bevilgede budgett 
for 1935/ 36 er kriseforanstaltningene medtatt un
der de forskjellige departementer, mens de for 
1936/ 37 er utskilt i en samlet sum P' kr. 
71180000. 

1 forhold til det av Mowinckel's regjering i 
januar ifjor fremsatte budgettforslag på 409,4 
mill. kr. betegner årets forslag en stigning på hele 
72,0 mill. kr. For den del av disse 72,0 mill. kr. 
som angår det nye budgett, nemlig de 44,4 mill. 
kr. som er årets 0kning i forhold til arbeiderre
gje.ringens forrige budgett, er der bl. a. funnet 
dekning ved en 0kning av statsgjelden med 18,7 
mill. kr. og forltlvrig ved 0kede inntekter (både 
0ket toll og 0kede andre skatteinntekter). Nye 
skatter er ikke foreslått, bortsett fra at den cmid
lertidige» omsetningsavgift bibeholdes og forven
te8 å innbringe 24 mill. kr., hvilket er 6,5 mill. kr. 
mere enn i den nu 10pende termin, da man kun 
får 3 kvartaler med. Omsetningsskatten innbragte 
i kvartalet juli-september ifjor ca. 5,6 mill. kr., 
så 24 mill. kr. er sikkert et rimelig anslag. 

Altså nye skatter er ikke foreslått, tvertom 
der foreslAes en liten senkning av fondsskatten. 

TU aammenligning med de nlermest foregå
ende år stiller vi op en oversikt over de bevilgede 
budgetter aiden 1927-1928. ea.mtidig som vi om
gjer aU1DJDe118 efter kroDeDa kjepeevne ved midten 
av hvert budgettlr, altså pr. 31. desember. 

->-

. ) Foreslått. 

Man vil av opstillingen se at arbeiderregje
ringens budgett i nominelle (de virkelige papir
kroner) er 68,3 mill. kr. h0iere enn i 1927/ 28 og 
i ferkrigskroner hele 95,6 mill. kr. heiere. Det er 
altså en sVler stigning. 

Spersmålet er nu ferst og fremst om inntek
tene vil holde. Det tror vi, for vi går ut fra at 
de gode tider vil fortsette også i årene 1936/ 37. 
Det rueste spersmål blir om denne ekning av bud
gett og statsgjeld vil bevirke inflasjon. Det tror 
vi neppe. Muligens vi kan få en fortsatt liten kon
junkturstigning av prisene ; men ingen egentllg in
flasjon. 

Vi skal i rueste nr. komme tilbake til endel 
detaljer. Kun vil vi allerede nu gi Finansdepar
tementet vår kompliment for de.n stadig bedre op
stilling og tilrettelegning av stoffet, som jo ers 
er tungt nok! 

700 MILLlONER OVERSKUDD PA DET 
RUSSISKE BUDGETT 

Fra Moskva meddeles at finansminister Grin
ko har meddelt på centraleksekutivkomiteens mete 
at det forlepne budgettår slutter med et overskudd 
på 700 millioner rubler. 

----
HVAD KAN MAN TREKKE FRA? 

H0iesterettsdommer Hans Bangs bok : cHvad 
man kan trekke fra i selvangivelsen» foreligger nu 
i 5. ltgave hos Aachehoug & Co. Boken er iår 
delWi omarbeidet og helt ajourfert. BI. a. har den 
et avsnitt om innboskatten som nu er innfert i 
Oslo. Boken vil Vlere til uvurderlig nytte når eelv
angivelsen akal akrives. 

Den er vei verd aine peuger! 

• 
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.. G. l .. Q .. SSA OLEVA LÄHETY STÖ. Sal ai ne n. 

RAPORTTI n: 0 2. 
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''"1 .. . : 
Asia: ;uurkära jä jn keskus telu ......... .. 

~ ( 'f 

..;tortingisså oli viime pe rjantaina suuri uI opoliit-

4t tinen keskustelu , jossa kosketeltiin suhtaut umista I~sainlii t toon , 

• 

pakotteisiin y. m •• ~ano ehdet kirjoi t tivat edell isenä päivänä , 

et t ·· t alonpoikaispuolue aikoo v at i a eroamista kansainlii t osta . 

: äi n ei .rui t enkaan tapahtunut . Talonpoikais_uolueen 

ensi "inen puhuja , nt . ulkominist ri Br aadland :.J.rvosteli kyllä 

ankarasti kansainl i i t toa ja epäili , onko se kollektiivinen turvalli -

suus , jo ka kansainli iton kaut ta ka on saatu , yhtä hyvä kuin se 

neutra iteetti , 'oka or jalla oli ennen. Joka tapauksessa tåmän 

jålkimåi en ai kana ~orja voi pysyä 10 vuotta sotien ulkopuolella . 

ilii.n ei kuitenkaan pitänyt hdol i sena l;or jan eroamista k· sainlii-

tosta , oska .orj a lisi si l loin tuysin eristettynä. 

3euraava puhuja J . 1. ~owinckel arvosteli myöskin kan

sainliittoa , sillä se ei ole voinut luoda t akei ta kansainvi:i.liselle 

rauhalle , niinl<rin 0 otet tiin. ~invastoin kansat aseist&utuvat 

ehkä enemmän. kuin milloinkaan ennen. Hän i nitsi esi erkkinä ~ov-

jet-Venäj~ asei stautumisen. ~ovjetin sot i lasbudjetti on 15 miljaar

di rupl aa , ja kun finanssiministeri sovjet kongress i ssa 16 päivänä 

tammi kuuta i lmoitti, että soti l asbudjet ti vuodelta 1934 oli ylitetty 

JAKELUOHJE : Jakeluohjem.llej. : 

T.".III ..... . 
T .... III ..... j. 1Ia1 ... 1 .. mini.te r I6I1e. 

............... _ ... _ .. Tpall ip!Il . . -.----............... -.. . 
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2,3 miljoonella rupl la , oli rie~ rajaton . 

"owinckel valitti , eetä nykyi nen l~orjan hallitus ei 

ymmärrä , että neutraliteetin säilyttämiseksi v aditaan , että maa 

i itse puolustaa neutral iteett iaan, kuten Ruotsin pä~nisteri 

Hansson on niin sattuvasti sanonut . .Je on l:okonaan t oinen kanta 

kuin mikä on val innut ja val itsee ,,;or jan sosialistien keskuudessa 

Puhujan mielestä oli asetuttava yhteyteen muiden 

poh 'oisnaiden kanssa 'a yhdessä t ehtävä ma li lBalle selväksi , että 

po joismaat eirdt halua seka tua sotaan issään muodossa , vaan 

tahtovat olla puolueet to "a ja elää rauhassa . 

Ulkoministeri Loht vastasi nii lle , j ot ka 

pakotteiden 'ohtavan :;or 'ankin sotaan , ett·· taloudelliset pakotteet 

eiv .. t si t ä voi tehdä ' 8 sotila pakotteihin i-orja ei ota osaa ei .. 

ksainliiton peruski r Ja siihen vel voitakaan. 

Cikeiston johtaja ,~ro sanoi , että taloudelli sten 

pakotteiden käyt t äminen edellyt t ää , että maa voi suo' el la puolu

eettomuut taan, utta t .. tä. ei hallitus hsit · . Toivoi , että pohjois

maat kansainliit ossa vaatiwivat , että kai kki sotat arveteollisuus 

.. asetettaisiin kansainvälisen ontrollin alaiseksi . 

- skustelun t uloksena li , että hallituksen politiik-

ka pakotteisiin nähden yksi mieli sesti hyvaksyttiin .. 
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Tai udellinen tilanne on yhä edel een huono . Re
kisteröityjen työttömien luvun i lmoi t ettiin olevan 470,000 , mutt a 
tosiasiallisesti on työttÖmY,fS pal'on suurempi. 

Kun Hollannin varallisuus suureksi osaksi on perus
tunut tuloi in si i rtomaist a j a vuotu~ ten tulojen sieltä ilmoi t ettiin 
pudonneen '100 ·ljoonast a 160 - 200 mil ' oonaan floriiniin, ymm··rtää 
hyvin , ku inka kovasti l amaks'.:.si on oskenut r i kkaaseen Hollantiinkin. 
nyt kui tenkin i lmoitti pääministeri Colijn , että vl ot siirtoma' ssa 
ovat paranemaan päin , si11·· siirtomaan tuot teiden menekki on maailman-

r kkinoi11a kasvanut . 
Påi:Lministeriltä tiedustel in, ai kooko Hol anti de

yeerata ja sain ki eltäv~n vastauksen. Hänen mielestäan Hollannilla 
samaa syytä kultaKannalta l uopumiseen kuin Ranskalla . HeilI·· 

,. ei itä~ maasateoll isuut ta, jossa t yöpalkat oliaivat ratkais evana 
teki janä , vaan on vienti teol i suus p·· äasiassa laatuteolli suut ta. it '·
paitsi on ol lannissa onnistuttu su~istama.an valmistuskustannukset 
niin, että tällä hetkel ä ne ovat vain 2 ~ korkeBJlll!lat kuin Englannis
sa j a nämä 2 :kin me pyst ymme alent amaan , sanoi Colijn. 

Puolustuskysym,yksessä on kanta Hollannissa t '·ydel
leen muut tunut. Tähän asti on Hollanti ollut vähimmin aseiste ttu maa 
Europassa+. ~osialidemokratien ja osan porvareitaKin tunnuslauseena 

+J!aa- rmeijan va vuus on kaikkiaan 19 ,500 miestä ja kun nämä ovat ai-
noastaan 5 1/2 kuukautta harjoituksissa, on seisova sotajoukko siis 
noin 9,000 miestä. 

JAKELUOHJE, 

....... .. ..... _ ... _ ... '1)1'11 i pepe ......... ___ ................... . 

J"'eluohjemalleja, 

Ta""lIInen. 
Tayalllnen ja 1I .. 1ta1 .... mlniat.r:lIl1e. 
EI ulko ..... eduatuk .... tledoltukalln • 
EI ulkom .. ~ mutta ulkoulalnmlni. tarllln tledol

, tukalln. 
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on tähän asti ollut : ei yhtään senttiä eikä yhtään miestä armeiJalle . 
Yt ovat mielipiteet täydellisesti muuttuneet . Kun maaliskuun 26 / 

päivdnä olin päändnisterin luona , joka nykyään on myöskin puolu~~
ninsteri , ilmoitti hän , ettei. Eduskunta oli edelli senä päivänä myön
tänyt 56 milj . floriinin lisäyksen puolustusbudgettiin. Ja tämä on 
v sta alku , sanoi hän. Josi aldemokratien johtaja t r i llb rda sanoi , 
että heidän on ollut pakko tehdä Koko käännös puolustuskysymyksessä 
..)aksan uhkaavan käytöksen vuoksi . uaksalaiset natsikL 00 ilijat kir
j oittavat avoimesti , et tä ensimmäinen tehtävä sodan puhjetessa on 
mie ittää ollanti sekä sen vuoksi, että ainoastaan sitä t ietä p~s
tään Englannin kimppuun ja myös 3aksan elintarvehuollon vuoksi 

.. Kys in pääministeri ltä , mitä hän arvelee siitä , 

.. 

että lli t~er on Locarno-sopi muksen uudis t amiseen ve~inJ~ myös Hollan
nin. "Ole11llD.8 lievimmin sanoen harmistunei t a . Ei meillä ole mi tähn 
halua sekaantua t ähän pyykki in. Ei kä Jaksa ole katsonut olevan syytä 
edes edel t äpäin ti&dustelle meidän mielipidet åmme asiassa", sanoi 
Colijn. 

Lopuksi tahdon llIainita, mitä päämini steri Coli on 
l ausui nykyisestä tilanteesta ~\lrop ssa. Hän sanoi: f ykyinan tilan
ne muistuttaa r okkosEikk uksan ja n. k. pant terihypyn aikaa v.1911. 
Kolme vuotta sen jälkeen syt tyi sota ja i hmettelisin, ellei nyt k~
vi 8i samoin" • 
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.. ., 1 

Salainen . 

" I.{o • /l. . 

Suurkärä jät käsittelivät eilen ulkoasiainvaliokunnan mie

tintöä Kaaaalnli i ton 16 istunnon johdosta Gen~ve'issä. 

Ensimmäisen puhevuoron käytti ulkominis teri KOHT. 

Kanaainliittoon on luottamus suuresti vähentynyt, kun se 

ei voinut estää Italiaa saaaaata tahtoaan läpi, hän l ausui. 
v 

On herännyt kysywys, onko pakotteita ~elä pidettävä voimassa 

vaiko niistä luovuttava. En yqärrä, miksi niitä olisi vielä 

1'oillaSBa pidettä1'ä, koska niillä. ei missään tapauksessa voida 

pelastaa Abessiiniaa, ellei ryhdytä sotilaallisiin pakotteisiin, 

joihin taaa suurvallat tuskin käyvät. Kansainli iton aika on an

tanut sen kokemuksen, ettei vielä ole edellyt ksi ä. sille rauhan-

tt politiikalle, jota Kansainliitto on ajanut. ei saada nykyistä 

sotilaallista kilpa1'8rustautWlista eatetyksi, voi miiä pieni val-

tio tahansa joutua Abesaiinian kohtalon aiaeksi. 

Norjan on kuitenkin jäåtä.l'ä Kanaainlii t toon. koska se sit

tenkin on ainoa laito., josta 1'oi edes toivoa" että .. kehit-' . 

t17 rauhan turTakai. Kansainliiton pitää kehittyi oikeudlaitok

aeksi, joka voi ehkäiatl aodan eikä olla laitos, joka ainoas

taan rankaise., kun sota on syttyJiyt. Vaikka Norja OD pakot-

JAKELUOHJE , r 
--------:.~.-.... _ .. _ .. _._ .. _ ........... ....... ...... . 

• e .. . , •... _ ••• _ ..... ··. 4 •••.•• __ .••••• __ .~ ____ • • _.~ _ _ ~ _ __ . : _._ • . ~ _ _ • • _ __ ._ •• . •• 
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J akeluohjemallej a : 

T .... III_. 
T_IIm. J. 1 ..... 81 .. mlni.teriOIl • • 
EI .. Ik~ tiedoltukalln. 
EI ulkomaaecluetuk ..... mutta .. lkoulalnminl.t.,.iOn tledoi· 

tukailft. 



teista paljon kärsinyt ja meidän köyhä kalastajaväestömm.e 

toivoo niistä mahdollisimman pian päästäVän, on meidän kan

sainvälisen kunniamme vuoksi pysyttävä Kansainliitossa. 

2. 

Seuraavissa pllhevuoroisea OVINCKEL (venstre), HAMBRO (höire) 

ja STOSTAD (työväenpuolue) ilmoittivat olevansa samaa mieltä kuin 

ulkoministeri, että NorjB ei voinut erota Kansainliitosta. Ainoas

taan HtJNlliEID (talonpoikai spuolue) lausui epäilyksensä Kansainlii 

toon jäämisestä, mutta hänkään ei tahtonut tehdä ehdotusta eroamise 

Kun jälkeenpäin keskustelin ulkoministerin kanssa Kansain

liiton rekonstruoinnista, sanoi hän olevansa hyvin pessimistinen 

• tässä suht eessa. Ranskan taholta tehty ehdotus, että Kansain

liitolle luotaisiin vakinainen armeija, jota ehdotust a Romanian 

pääministeri BW~restissa KORTin siellä käydessä oli täydentä

nyt lausumalla, ~ttä Gen~ve'iin olisi Kansainliitolle luotava 

vahva ilmalaivasto ja 200.000 miehen armeija, oli hänestä uto

pinen. Samoin oli LITVINOVin ehdotus, että Kansainliitto saisi 

valtuuden määrätä hyökkääjävallan naapuri vallat ryhtymään ran

kaisutoimenpiteisiin KORTin mielestä mahdoton. 

Liikkuessani eri p~ireisai, olen saanut sen käsityksen, kuin 

• erittäinkin liikemiespiireisaä olisi katkeruus Kansainliiton po

litiikkaa kohtaan suuri ,ja että niissä piireisaä .oltaisiin 

hyYinkin vahiita heti eroamaan Kanaainliitosta. He TäittlTit,et.ta 

pakotteet O'fat koskeneet Norjaan enellllllln kllin mihinkään. muuhun 

maahan, silll Italia oli suurin paastokalan ostaja. Vaikka 

SUDa rahallisesti ei oloekaan kovin suuri, on se ~envuoksi tun
~uva, että se koskee kaikkein t5yhintJi ~stöä. 

00los.. 28 plioänä toukokuuta ~36. 
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5/ 36. RAPORTTI n: o 

Oslo ss a 5 p: nä kesä kuu t a 19 .. 3a. 

Asia: Nor jan rahalli.p.e,n Mema H" 

m9~.inip. ... ~d,ell.. 

Tilastol linen Päätoimisto on julaissut tietoja Nor

jan ulk<imaisista velc.ista. Poimin muutamia numeroita julkaisus

ta • 

Yhteenlaskettu velka ulkolll8.ille oli 1 päivänä tammikuuta 

tänä vuonna 2154 mi1j. kruunua. Suurimman osan tästä tekertt 

OSakk9A~ ja obligatiot ulkomaisissa käsisSä eli 1430 milj. 

kruunua. Kaupalliset ulkomaiset s8Btavat ovat 653 milj. kruu

nua ja kiinteistöihin kohdistuvat 71 milj. 

Valtiolla on ulkomaista velkaa 698 milj. ja kunnilla 

201 milj. kruunua. Kunnallispankin ja Työväen Asuntopankin 

velka on yhteensä 110 Ililj. ja Hypotekipankin 72 milj. kruu-
nua • 

Norjan saatavat ulkomailta ovat 'verrattain Vähäiset. Osak

keita ja obligatioita 182 milj., kaupallisia saatavia 368 milj. 

ja kiinteistöjä ~lkomailla 17 milj. kruunua. 

Ulkomaisis88 käsissä olevat osakkeet nc~jalaisissa yhti
öisail jakautuivat seuraavasti: 

Ranskalla 104 
Englannilla 54 
AMrikalla 44 
Ruotsilla 38 

silja kr, (pääasiassa Hydron osakkeita) 
• II 

• II • • 
nitBillä 32 II • 

1 i i • t eri: .lr/yÅ~ . { 
Jakeluohjemalleja! /' / ~ 
Tavallinen. 

JAKELUO HJE : 

TaTå1l.iJum • .......... -........... - ....... - ...................... - -"1 .................... . Tavallinen ja IIdkal ministeriölle • 
EI ulkomaaedustutcaen tiedoltuksiln. 
EI ulkomaaeduatuk •• n. mutta utkouialnmlnlsta,iön tiedol-

luIlann. 0 
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RAPORTT I n : 0 6~ 

. Oslo .. ssa II p: nä 

Asia: Trgtskin.jutt.l4e. .......... ........................ .. 
, '. 

fuskin aavisti 1 ygfir svoldin hal i t us , oinkä vai van ja vas-
1935/ 

tuksen se ankki tulevalle t oi rtinnalleen , KU1l se kesäkuun 18 päivänä 

antoi Leo Trotskille oleskeluluvan orjassa kuudeksi kuukaudeksi, eh

dolla että "Trotski ja hänen vai onsa eivät harjoita po i iLtista toi

mintaa ·or jassa, tai poli ittista kiihoi tust a tai pol i ittista t oimin

taa maata va taan , 'oka on yst:'v"l i sissä suhteissa i: or 'aan , sekä 

ehdolla , ett~ e aset tuvat asumaan hallituksen hyväksymälle tai måä

r :' " ':' lle seudulle" . Oltu€.an alu1 si muut amia viikkoja Oslon kaupungin

sairaalassa Ullevålissa noi ettavana - hänhän oli pyytänyt S 8 da oles

kdl a i orjassa p 0 r c u r e - siirtyi Trotski Hönefossiin 

( 60 km.Oslosta) työväenpuolueen l e den "Fremt i den" ' in to imitt ajan 

Knut Knud enin luo asumaan. hlyönnetyn oleskelua'an kulut t ua umpeen 

uudist i hal. itus oleskeluluvan jälleen kuudeksi kuukaudeKsi joulukuun 

18 päivänä 1935. Seuraavan kerran uudis t ettiin lupa kesäkuun 18 päi

vänä 1936 j a on se voimassa joulukuun 18 p"ivään 1936. 

Ulkomaailmasta näytti kuin olisi Trotski viettänyt oi tteet

toma n po2iittisen pakolaisen tapauksetonta elämää olesKeluehtoj ensa 

mWrei sesti . Äärimmäisen oikeiston "Nas 'onal Sa!!1lingin" mielestä 

otskin oleskelu ei kuitenkaan .näyt~ yht .. viattomalta kuin mitä 

JAKELUOHJE: 

..... _ ....... J.'avallinen. ................. _ ........... ............. .. 

UE 2: A" 

JakeluohJemallej. : 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja nalkai . m inisieriöl:e. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoilukalln. 
Ei ulkom •• eduatukaen. mutta ulkoaliainmJnisteriOn tiedoi

lukalln. 
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yl ei sesti otaksut tiin . He idän teholtaan oli kuulunut moitteita 

hall i tuksen liKa liian vapaarnielisestä ja yst äväl l isest ä suhtau

tumi ses ta Trotskiin; kummastusta oli he rättänyt hal li tusten jäsen

ten käynni t Trot skin l uona HönefossisBa , lukuisten ulkomaalaisten 

vierailut ja l o;:uksi, eika v"ui t en , Trct skin harvinai sen innokas 

ki rjallinen t oi minta, joka aj oi ttain vaati hänen ~vukseen kaksikin 

sihteeriä . Epäiltiin t åmän - iminnan rajo i ttuvan vai n vallankumo

uksen histor ian l aatimiseen . Ja to isaalta , Trotski han oli tullut 

.l;·orj aan erikoisesti oi t amaan oman il:noituksensa mukaan täysin 

~urtunutta terveytt~n. 

Tuodakseen epäilynsä julkisuuteen, toimeenpani 6 . S:n 

miest ä elokuun 7 päivän vastai ena yönä omavöltai sen kot i ~arkas

t uksen . 'r otskin luona , rotskin i t sensä 01 essa isäntänsä lcanssa 

automu t kalla Etelä- or jassa. Tar stus j ;' i ~i t",u' i n melko köyhäk-

si ilman epäi l t yjä val en ' uksen jär j estel yo' jei ta. :-S- miehet 

pidat .;;T,t iin y t ä lukuunottamat t a , joka pi1...:. si li vist ämdän Ranskaan. 

Juttu oli kuite~in sa tu sanomalehtien pals toi l le. 

apaus naytti jci.avän aluksi pääasiallisesti '~orjan 

• si såi eks i asiaksi. Laa j emman merkityksen sai "ti lfellet Trotski II , 

kun ' skovasta saapuivat tiedot syytöksist ä trotskilai~ia salahank

keili joita vastaan, oi k .u enkäynnistä ja kuol emantuoluoista. Pää

syyl linen eleli rauhassa polii t tisena pakol~isen~ or jassa. Jeura

uksena oli .. ~ skovan tunnettu jyrkkäsanainen nootti välien huonontu

mis ~ sta N~rjen ja -euvostoli iton välillä , joll ei .orjan hall itus 

kiellä Trot skilta oikeutta 010 keila orjassa . Trotski n luovut~\ses

ta ei nootissa maini tt~ mi t ää. 

Samanaikaisesti oli toisaalta oikeudenk~ynti kotitar

kastuksen toimittaneita NS-miehiä vastaan ja toisaalta keskuspassi

kont torin suorittamat tutkimukset Trotskin toiminnasta Norjassa-oles

kelunsa aikana toteennäyttänc~t , että hän oli lähete~ puhtaasti 

poliittisia kirjoituksia lehdelle en "Bulletin de l' Opposi tion" Parii-
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siin sekä siten ri ',onut oleskeluehtonsa. Jen jo dosta asetti hel

litus j tkuv n oleskelun ehdoksi uudet kovennetut määräykset , joi

den mukaan hallituksella olis ' oikeus kontrolloida t rotskin kirjal

listakin t oimintaa. Trotski kieltäytyi hyväksymästä määräyksiä. 

[ oska rotski oli päästet ty maahan ilman palu.lviisumia Ranskaan , 

josta hän oli orjaan tullut , ja kun jorjal la ei ole J i periaansa , 

mi !le han·j; olisi voinut lci.hettää , oli halli tuksen eristettävä , "in

ter oitavall vieraansa. Hurumista , Draramenin vuonon varrelta etsi t

tiin Trot skille uusi asunto ja siellä hän nyt "ai monsa kansaa ko

vin tyytymättömänd elel ee vartionaan 8 valtion~oliisin miestä! -

3i hteerit karkoit ettiin maast a. 

Trotskin juttu sattui K0 sken al kavaa vaalikautta. Loka

kuun 19 päivhnä pi dettävien s ortingvaali en propagan a-ainei sto sai 

siten odottamatto!ll':ll ja mer iti selli sen li sän . ·tt:annen pä rut en" , 

s . o. hal ~itu sen i st untoh oneen akkun ntakainen haamu esiintyy kes

keisenä vaalikii oituksessa. Oi keistolle oli jutt u tervetullut KO

konaisuude ssa~ aina vuode ta 1929 l ähtien , jolloin Trotski ensim-

• mäisen kerran yritti or j aan arbei derpartietin ja fagorg~isasjonin 

t ukemana, mut ta ei sil oin saanut Liowinckelin halli tukselta oleske

lulupaa. Halli tusten jäsenten ja Arbei derbl adetin päät oimitta jan 

Tr~in käynnit Trotskin luona ovat antaneet oikeistol le aihetta 

ankariin syytöksiin hall itusta ja ha ituspuoluetta vastaan. Vasem

mistolle on tapaus ollut kiusal linen ja ep" 'eluisa häiritsi jä juuri 

vaalien kynnyksellä; toiveet enecrmistöstä näyttävät nyt epäilemättä 

heikommilta kuin kuukausi sitten, kiitos Leo Trotskin. 
Ulkomaihin nähden sai orja kuuluisasta vieraastaan 

ensiluokkaisen, vaikkakin vähemmän mairittelevan mainoksen. Entinen 

r auhallinen ja tasaista, tapauksetonta elämä"nsä viettänyt tunturien, 

vuonojen ja viki -i laivojen maa tuli yht' äkkiä maailmanlehdistän 

palstoi l le muidenkin kuin vain laivauutist yhteydessä. tkailijat 

ovat saaneet uuden hähtäTyyden. "Where is Trotski?", kyselevät he, 
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~ kaik i nähtävyydet on nähty ja opas aikoo viedä joukkonsa takaisin 

l aivalle . 

l. orj an hallituksen vastaus aiem....in må.ini ttuun :':oskovan 

noottin lienee hieman lievåntanyt neuvos toi . sten uhkaavi a ai keita 

kauppansa lopettamisesta • arjan kansaa , mutta saa hal : itus t ehdä 

parhaansa sa~ttaakseen entiset yst ävälli set välit palautetuiksi . 

' ähtåväk$i jåä, tuoko Trot skin nostama oik ~usjuttu 

kunnianloukkauksesta ., asj onal 3amlingia fl ja kommuni stipuoluetta 

• vastaan mi t ·· än uutta vai raukeaako jut tu heti alkuunsa tyhj iin. 
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Norjan Stor t ingin vaalit ovat kuluvan lokakuun 19 

päiv~ä ja vaali ii' oi t us on ohta ohonnut korkei mmilleen. Vaaleis sa 

ratkai taan , saako nykyinen halli tuspuolue , työv" enpuol ue , enewstän 

e uskunnassa. ,:,illä on nykyä.:.in 69 edustajaa 150: t ·· , j t en puuttuu 

siis vain 6 ä~tä . 

Profeteeraaminen 0 t i et ysti aina epäkiitollista , 

----~utta koetan kuitenkin . 
orvarilli sten puoluei en aras vaali valt t i on 

rot skin asyylioikeuden nautti ' nen ja sen joh~osta ai heutunut tilan

ne . euvostoliitto on pannut kovin p akseen Trotskin Norjassa olon. 

Selityksen tähän sanotaan ol_van , että Vehä jäl~ä on pal jon tyytymät t ö

myyt tä dtali nin komentaa vastaan j a vaikka Trotski ei ulkomailla in

terneerattuna ollessaan voikaan opposi tiota organi s oi da , niin hänen 

ni mellään on niin hyvä kaiku Venäjällä , että hän kaikesta huolimatta 

on 3talini n vaarallisin vastustaja ja jos ., talin tavall a tai toisella 

syrjäytettäisiin, tulisi Trptski Venäjän mahtavimmaksi mieheksi. Joka 

tapauksessa on Trotskin Norjassa olo suuressa määrin vahingoittanut 

orjan ja euvostoliiton suhteita. Porvarilliset le' det väittävät , 

että euvostoliitto ei osta Norjasta kalaa eikä käytä orjan tonnistoa 
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tavBrainsa kulj etukseen Trotski- jut un vuoksi . 

Enemmän vielä kuin Trot ski- juttu vaikuttaa työväen

puolueelle epäedeullisesti monet l uvattomat lakot , joita on i han vii~ 

me päivinä ol lut . Niinpä sähkömonttöörien , suklaatyömiesten ja Dr amme

nin trikootehtaan työläisten l akot ovat olleet suoranaisia korpilakko

ja. Ammattijärjestö on t ehnyt voi t avansa näiden estämiseksi, mutta 

turhaan. On varmaa että tällainen uligani mai suus kar koittaa paljon 

ädnestäj i ä . !.Iutta t ämä on hyvi n kuvaavaa Norj an kansalle, sillä se on 

ehkä maailman vaikeimmin organisoitava Kansa. uitä t odistaa myöskin 

se, et t ä porvarilliset puolueet eivät ole juuri lainkaan voineet muo

dostaa vaaliliittoja , vaikka pelko työväenpuol ueen v~llasta onkin 

suuri. Päinvastoin käyvät he va eihin hajallisempina kuin ennen. 

Kun työväkeä kuitenkin innostuttaa Tanskan ja var

sinkin uot sin työväen vaal ivoi tot , luulisin yhteenvetona edellisestä 

voivani ennustaa , että työväenpuolue säilyttää entisen semansa , ehkä 

saa jonkun edust a jan l isådkin , mutta ei saa d ortingin enemmistöä. 
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Vaalien tulokset osoittavat , että edel isessä raportis

sani osasin t äydellisesti oikeaan. Työväenpu lue voi tti 2 paikkaa , 

joten enemmistöstä puut tuu vi el · 5. idyös öirelle oli vaalien tulos 

onnellinen , sillä se voitti 6 paikkaa sa ..!den 36 edustajaa. neensä 

voi sanoa , että vaaleissa nä tiin sama ilmiö , ikä nykyään esiintyy 

Kaikkialla maailmassa: ääri ·· ispuolueet kasvavat ja keskus ta pienenee 

Venstre enett i 2 ja ta onpoikais~uolue 5 paikkaa. Fasisti t - Qui slingi 

puolue - eivät saaneet yhtään edustajaa , vaan ääni ruä··räkin väheni 

2? ,850: stä 2l , 435 : een. 

?orvaril_isen enemmistön J tort i ngiin pelastivat eräät 

vaali liitot. Ellei ni i t ä olisi ollut , olisi vat sosialistit saaneet 

4t enemmistön. 

Paras tulos vaaleista on , että kaik' i ovat tyytyväisiä. 

orvarill i set siitä , et tä työväenpuolue ei saanut enemmi stöä , jota 

kovast i pelättiin, ja t yöväenpuolueen jo tomi ehet , niinkuin eräs hei s

tä minulle ei len sanoi, että he saivat vi elä 3 vuotta jo~oj en ka __ 

vattimisaikaa. 

Vaalien vai kutus 1:' :., jan politiikkaan tulee olemaan se, 

että nykyinen hallitus jatkaa ent istä politiikkaansa, vieläpä 

mal tillisemmin. 
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Hoire Vensue 

stemmer: 
Arbcidcr- Kom m. Hadik alc Frisinn. 

part ict partict folk cpart i folk epani 
N . S. 

~ Imf. 
parrict 
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