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Tiistaina 4 p. toukokuuta
kello 6 i. ·p.
Uusi hallituksen esitys.

Päiväjärjestys.
I 1m rO i t u ik rS i a:
Siv.
P ö v d ä 11 e p· a n o a v a r t e n
esitellään:
1) Hallituksen ·esitys n :o 16 yhteen.sä 2,000,000 marrikan suuruisen
arviomäälrärruhan myöntärrnisestä ra~
hanneuvottelu.ia se:kä tila:päisiä 1ähe.tys'kuntia varten vuod·en 1920 'kuluessa ........................... . 469
2) Hallituksen esitys n :o 17 että
eduskunta aiJJtaisi suostwmuksensa
si~hen. että hallitus rv:htvv tarpeellisiin toimeiJJrpiteisiin Suomen ottamiseksi kansruinliiton jäs·eneksi. . ...... . 470
3) Mruatalousvruliokunnarn mietintö
n:o 6 hallituksen esHvben johdosta
lal!ksi V aHioneuv.ostcm oikeudesta antrua tar.vitta!Via määräyksiä ta.varain
tuorunista jru vienni,stä se!kä niideru kaupasta., kul.ietuksesta ja. jakelusta. . ... ,

N~men'huudoss·a merkitään poissaoleviksi
ed. Kot.ouen, R. Erich, Gebhard, Holma,
Hom{m, Joukahainen, Juutilainen, Koivulahti-Lehto, Kojonen, B. Leppälä, K. E.
Linna, Luukkonen, Piitulainen, Rootikainen, Sihv•o ja Särklkä.

llmoitusasiat:
Vapa;utusta. iämd'n pa1van täysi-istunnosta. yksityisasiain vuoksi saa ed. K. E.
Linna.

Puhe mi-es: Ha'Uituksen edustaja. saapuu dättärrn:ään edus,kunnalle hallituben
esityksen.
Eduskuntaran sa.arpuu V&ltioneuvostonkanslistin A. W uotilaisen saattamana ministeri v o n H e IJ.l e n s, joka lausuu: Kunnioitetta.val herra Puhemies! Arvoisa edusc.
kunta:! Hallituksen määirävksestä on minulla ·kunnia eduskunnalle jättää hallituksen esitys n :o 18 laiksi työrirdois:ta.
Puhemies: Herra Ministeri! Eduskunnalle nyt jätetyn hallituksen esityk.sen
tulen ·esittälmääJn eduskunnalle perustuslainmukaist~ käsittelyä va.rten.

Ed. Kedon välikysymys rauhanteosta.

P u ih ·e mies: UlkopuoleiJ.la. päivä[iäJrjestvksen ilmoitetaan, ·että -ed. Kedon välikysymykseen, ,joka viim-e täysi-istunnossa pantiin pöydälle, on. yhtynyt 25 edustajaa. ja
tulen s•aattamruan sen asianomais,en haUituksen jäsenen tietO'on.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
Pöydällepanot:
1) Ehdotuksen yhteensä 2,000,000 markan
suuruisen arviomäärärahan myöntämisestä rauhanneuvotteluja sekä tilapäisiä
lähetyskuntia varten vuoden 1920
kuluessa

sisäl'tävä ha:llituksen e.sitvs n:o 16 esitellään .ia .pannaan pöydälle seurna;vaa•n täysiistuntoon.
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2) Ehdotuksen, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin Suomen ottamiseksi
kansainliiton jäseneksi

sisältävä! haUiltuksen esitys n:o 17 esitelläiäJn ja lJ<annaan TJöy!dälle seumava•an täysiis·tuntoon.
3) Ehdotuksen Valtioneuvoston oikeudesta
antaa tarvittavia määräyksiä tavarain tuonnista ja viennistä sekä niiden kaupasta,
kuljetuksesta ja jakelusta

6 esitellään ja panna.an ipöyd'ä1le seuraavaan täysi-j,stuntoon.

tSeuraaVJa tälysi-istmnt.o on tänä iltana
kello 7.

'r'äysi-istunto päättyy kello 6,12 i. ll·
Pö:ytährjan vakuude·ksi:

sisältävän hallituksen esityksen johdosta
laadittu maatalousvaliokunnan tmi-etintö n :o

Eino J. Ahla.

