
Perustuslakivaliokunnanmietin-
töN: o 5S uomenKansan valtuus-

kunnan kokoonpanosta.

Plln«uffit« da «l>ti#liMilii haniulililiiU*
******* aiatiatoi ll# 1 pUtUa*» paitaUaa Manua iMlmm H*
lldfaianan pulalla#* a*a*a#UU«tU*i mi!*«—*«»— tafcaaiaa paa»
»•«Ua «UulaaMi*

Imi J*lM*a Jt* laUataaU #U palata*! atmm alHlMia tmtunti

l> «tt • lymmayisi. »nau an tftfiiuiaftii««a
IMI Im mja u■ * m ■ Imuminh lv n iti |i

I) MM PUMMI# laaMMilluaaKMM iM
Maatilaa* Mptampanaa patti*lal vatar lataa saa fcafcaoapaaaa wM
3) MU maatta I»Maat»ltauatainaaa iiUMianmt tafctAUlla a*»
Maataa» faiUUot a**»i* vOMMa maa—aMaa mmmi* MMaito
pii Ida»aa MamjalaaiJirtaatMlria

a) -#Hi iltiiiiiMiiaiii imi litit* ireWt.t<m mMta"»A»IAiA huilin»
maata aa#«faa|mailit UhiaaMlaaala ilaiaalaia *aaaUata tOal
aaaataa» lamata ja* Uta-aataia »aaatai -

t) MM «UaM IK iraaaaaaiata Maatta Ja MMK ja miaMr
aaiaia »ti aita IMMMaMaMitoi Ja
a) MM a4alllaaaaa M»Mataa aatatt»ajaa aaaatajaa |a »patti-
%In 1n sato« tl, l ■ .s. ii o k•.io s»t«r|ta s s lii» Ro*»I«ail •* s ialn maa|o- #

fyiaai ala 0»a ..to r* tiifco»m saatu )h m|a«

lpMJtaa ta taitamaua ajataUat i—MMUMiI kala tfcaaf
Ji*w* ii,i ! a «MOtaa* *U« fil’ Uat >*aityioßOiitjijNPmaAat* t«fe
l v" in Jaoit a o mato •«a «aa*u kimkou;'»** v*;»a»‘ 4 uipit»

i4«m «aitat tjrjfe aalßr^ja uuohIoo», attnou vuilAßttAia #h»
tallaa* «Ui IMin .itvo*!* %v Kaulii iov«-i| 4 o^»n

«m4«U*#ii tuli Hitotoamm |« u«">
lö yfciii naimin
PHamivoateft mimm atomiin pmmtäirn* »im vuolu l
ä|"4 Uuta hiotti ytltOliMMl i# jämasiliMl rutyvoi tolako»!*»
%mvt t to k.» tvioi. »u< »oj mulusiä ValioKMft ». tuimloitta»
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KaattaavalUiaakaanaa vaituutata U«il
Valtauatamnaft kvtrl A»il«m ttaaaari
CUiiiliiM luurt. lyfl ItftUt
flUMiiali valtavialvit Umll lm MAptUiatn Ji
Malf falail
ttHilllllto IlVirll I*ll*l l*tttOal*i Ja
IMU UflMftUt
liliilMMliU UNri MiKtatlim;
MUhMliI» vilimUUll lavaril Hnr4 fl|UiM Ja
liU Bihomii}

vaitaatatt«* tavari J.lUiaaivuaXJta;

iHUlciMitiU nlkKlUUt iimi lviri xumiit
UiftUitMilalß nUMUiUt Wviri. lMi|r TttMl|
M Harmaa*latu vaiua-taitt»; lavarit '••ajatanutu i,tu«iftifct

|a *»U ll*|

SuUiUlilali mIMMM Umii J.3,*rjamw Ja HU*

Makaaia la välittälattttl iavttrit IJUlirau ja Hanna

PrafcuraaUurft: t .-va. i - äiti farmia.
Mytil »Mallaa Yiiiiamii paAiaUittAkai#

#lia kaikki ttallaMaaattaaiaaaa aaaMatatlaaUkit JaAa
UliM liH« HiUMiii aliflyMil» Uikyly Julia*
takaat ja UUmaitai Jaiaiataiaiia kifjtMoa Ja la
vHUtMfiia valtitta ja lumia ia viraaottauilltt Ml
Tanattaa Kaartia MiMMUi Ja pitaitalaita mMpI
laakia aaalaviaa takana vaataan*

IttlaiafiaaA f piiyM auUltaaU ItUU
9Mi ttttiaa klttiiittliya av*! «Itaaaai aaaa fttka*

jakin ja M*AinU» varapaMaaj antaja MM«Af M*
Iti IIMHi 14a AalU-talJtt» A,Lakilava Ja V*Jaklvi|





rrOAäim »auto.:-;

Teollisuus* kauppa ja ra Itian työt.
I) teollisuus
£) kauppa

3) raliiaa rakennuttelainia ( uutat rautatiet, kanarat , rakan*
BttkMt, Maulla! j. n. •« )

k) raition rauiroisat ja alitan laitostan rakentaminen
5) paisuitlotkautat
6) osakeyhtiöt
7) osuusiolalnta

v v öat» iii ■. -im itu- a•*ia ia .U av at:
Teollisuushallitus ja aan alaIsat tppilaltokaet * tekaillinen
korkeakoulu* Ooolooginen toinisto* Tie- ja Vesirakemminsurouto
ja Yläiätön rakennusian neurosto.

nilkann-»asia in öaaato.
Haa- ja - «riliikan;,#*

I) rautatiet
2) «eriliikanne
5) kanarat
t) satana! ja kulkuriylH
9) raitiotiet, sillan* aaantlat ja laulut ja alitan korjaukset

sakft kestikieraHt ju kyytlnpite
6) postilaitos
7) telegrafl ja telefooni
S) luotsi* ja majakka laitokset* uereanitiau* ja serenkulkuoppi**

laitokset

..feAiKanneaal-iitt •Jaudton .ti oli siv at ;

nautitiän .uvosto, roat inouvoato» uuotai- ja ir.aJaK.kal titosion
neuvosto, Merenkulun tarkasi;*, kari- ja Meriaieakoulut ja euut

alan oppilaitokset.

mutu*auu.mst9*
I ) tyhv * m !U jolUii

2) tyerftlitye ja tyOttOnyya
3) työriita!





*) työtilasta
5) vakantuatoisinta ji tarkistat
6) tyovianasaxitokyayntykaat
7) ]rhii«t tilastoi*

Sotlaflllaaialn foiaton alaisia ollai

iMiattltsrkaitQi% Takrottianouvoato Ja Vaklnkiturktiiot» Tila#*l

tototaisto*
fojitefl tolalaUm kuuluisi:

I) Liininha 11lato.
£) kanttia hallinto.
3) jlrJostyksaapUoaslat • sIkili soittois*t olvit vaadi arityi*

sil toinanpitoiiA, Jolloin Ja aikili aitta tarvitaan alita
antaa Sotamaata!* Osaato.

h) aananslahdiato Ja kirjapainot•
9) köyhäinhoito
d} raiti laaaaiat ~

mjruUia tolatalaan kualaisi:
Sodankäynti Ja antilaahallinto aoki sodankäynnin kanana valitti*
•ftaai yhtoydnsni alavat asiat*
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