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H e r r a M i n i s t eri • 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 145, joka sisältää: 

UudenTuodenTastaanotto Hindenburgin luona. 

Suvaitkaa, Herra Ministeri, ottaa Taataan 

täydellisen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t I l ä , 

Helsipki. 
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Suomen Berlinissä ja Wienissä olevan Lähettilään 
==================================================== 

raportti 1:0 145. 
:=:================ 

1. 1. 26. 

OudenvuodenTastaanott2 

Hin4enburgin luona, 

.., 

Tavanmukaisesti otti Valtakunnan Presidentti 

tänään uudenvuodenpäivänä vastaan lähetystöpäälliköt 

palatsisaaan. Ulkonaiset menot olivat nyt paljoa 

juhlallisemmat kuin ennen presidentti Ebertin aikana, 

Puku oli ennen redingote, nyt uniTormu tai frakki 

kunnismerkkeineen. Palatsin pihalla oli kunniakomp

pania, rumpua pärrytettiln y.m. 

Diplomaattikunnan uudenvuoden onnittelut 

Presidentille esitti Paavin nuntius, arkkipiispa 

Pacelli, lausuen seuraavaa: "Zum ersten Male veraam

melt sich gelegentlich der Jahreswende das bela 

Reiche beglaubigte Diplomatische Korpa um Ihre 

Person, um Ihnen seine GlUck: und SegenawUnsche dar

zubringen. Grosse hlatorische Breignlsse haben Ihre 

Anfänge in der FUhrung des h6chsten Amtes bezeich

net und den VHlkern die trBstliche Hoffnung auf 

eine neue, engere europäische Gemeinschaft geschenkt. 

Das Berliner Diplomatische [orpa, dal die Ehre hat 

IU seinen litgliedern hervorragende PerlHnlichkeiten 

IU lähIen, die an dieaem " erke der Vera6hnung und 

der 1nternat1onelen IDtapannuag TeratlndnlaToll m1t-
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gearbeitet hsben, apricht die innigaten lt1nsche sus, 

dasa diea Werk wirklich den fruchtbsren Keim zum 

GlUck und Frieden in sich trage. Möge es fUr die 

Völker ein um ao machtvolleres Werkzeug zum Gedei

hen und zum Fortschritt werden, je grösaere Opfer 

sie zum al lgemeinen Besten auf sich genommen haben! 

I n dem ewigen Ge.etz der Liebe, das trotz Zwist 

und Kampf das leltall regiert, finden Grossherzig

keit und Hingabe an die höberen Interessen der 

Menscheit ibren Lohn und Preis, und verleihen den 

Völkern, die dies edle Beispiel geben, den Strahlen

kranz wahrer GrÖsse. Dem deutschen Volke, das unter 

Ihrer weisen FUbrung in bewunderungswUrdiger Weise 

on se iner friedlichen Wiederaufrichtung forterbeitet, 

bringt das Diplomatische Korps, dessen Dolmetscher 

ich wiederum zu sein die Ehre habe, fUr das begin

nende Jahr die wärmsten 'Uns~e der und wir flehen 

zur göttlichen Vorsehung, der unendlichen Liebe und 

der unersohöpflichen Quelle alles Guten, um ibre 

ErfUllung." Tähän vastasi Hindenburg seuraavasti: 

"Ml t eufrichtigem Danke nehme ich die G1UckwUnsche 

entgegen, die Sie im laman des Diplomatischen Korps 

dem deutschen Volke und mir selbst als seinem Ver

treter dergebrecht und denen Sie einen so herzlichen 

Åusdruck verliehen haben. Sie erinnerten an die 

bedeutsamen Geschehnisse, die sich in dem nunmehr 

abgeschlossenen Jahre, in den ersten Monaten des mir 

durch den lillen des deutsohen Volkea Ubertragenen 

hohen AIItea, auf dem Gebiete der Weltpolitik abapiel

ten. Ilit lhnen, Herr ·)Jantius, 1ri1Dsohe und ersehne 

ich. dasl die Hoffnungen der Völker, 1nabesondere die 

Irwartungen dea ~er nooh sohwer bedrUokten deutachen 

Volkes n10ht anttäuscht .erden; mit Ihnen, Harr Juut1us 
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hoffe ich zu Gott, dsss aus diesem 1m ehrlichen 

Willen zu Verständigung gelegten Keime bald der 

volle und wahre Frieden hervorspriessen möge. Tief 

durchdrungen von der in den Herzen der Menschen 

lebenden Wahrheit. dasa nur Gerechtigkeit. Sittlich

keit und Freiheit die Grundsteine sind, auf denen 

sich das Zussmmenleben der Völker aufbauen und 

entwickeln kann, wird das deutsche Volk mit aller 

Kraft unverzagt weiterarbeiten an der friedlichen 

Wiederaufrichtung und Festigung seines eigenen natio

nalen 1ebens wie auch en der Förderung und Siche

rung des ~~iedens. der allein der Wirtscheft und 

der luItur der Welt Fortschritt und Aufstieg brin

gen kann. 

Herr Nuntius! Möge das neue Jahr, tiber 

dessan Schwelle .ir heute treten, unsere gemainsa

men WUnsche nach einer fortschreitenden Annäherung 

und Verständigung der Völker lebendige WirkIlchkeit 

. .erden lassen! In dieser Hoffnung spreche ich 

Ihnen, Herr Nuntius, und Ihnen, meine Herren, zugleich 

fUr Ihre Staatsobarhäupter, Regierungen und Völker, 

1m Naman des Deutschen Volkes und 1m eigenen Namen 

meine herzlichsten und aufrichtigsten Neujahrs.Unsche 

aus." Senjälkeen Hindenburg kaikille personallisea

ti toivotti hyvää uutta vuotta. Vain ambassadöörien 

kanssa hän puhui pitempään, lähettiläille hän vain 

sanoi pari fraasia. 

Erikoista mainitsemista ansaitsee, että 
Hindenburg, joka itse ei ollut sotamarsalkan uni

vormussa kuten oli odotettu Taan frakissa, kantoi 

m.m. Hohenzollarnien Hau.ordenin .iekkojen kera 

Cauut kantamansa kunniamerkit olivat: Mustan Kotkan 

8uurristi, Rautaristin suurriati, Pour 1e Marite ja 
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Johannitain ritarikunnan suurristi). Diplomaattikunnas

sa tämä tosiaan merkillinen kunniamerkinvalinta on 

herättänyt suurta huomiota • 
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J:i e r r a M i n i e t eri • 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, 

Herra Ministeri, raporttini : 0 146, joka sisältää: 

Ci6erinin matka ja sen yhteydessä 

olevia kysymyksiä. 

Suvaitkas , Herra Ministeri , ottaa vastaan 

täydellisen kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä , 

Helainki. 
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Ci8erinin matka ja 

sen yhteydessä ole

via kysymyksiä • 

raportti N:o 146. 
===================== 

17. 1. 26. 

Ci&erinin matkan tarkoituksia ja tuloksia 

saattaa vähitellen selvemm in alkaa erottaa ja ar

vostella. Moskovaan paluuta seuranneet viikot anta

vat jo eräänlaisen perspektiivin. 

Pyydän saada vielä kerr an käsityksenäni l au-

sua että Ci ,~erinin roopan;:matka ei merkitse bQlshe
ulko-se Venäjän vismin voittokulkua. Mahdollisesti 

politiikalle on tuottanut eräitä saavutuksia , joista 

enemmän karakterisoi alempana , joskin sitä mielestäni 

sarja sensatiooneja, nokkelasti keksittyjä tea tteritrik-

kejä ja oikealla hetkellä ammuttuja raketteja kuin 

sarja päämäärästään ja keinoistaan varman suurvallan 

ulkopoliittisen johdon rauhallisia ja johd onmukaisia 

toimenpiteitä. Huomasi selvästi miten ~i~erin tuon 

tuosta heitti poliittiseen konserttiin jonkun odotta

mattoman motiivin alla russa , joka ennen kaikkea kuu

lui Moskovaan asti siellä herättäen tyydytystä ja 

ihastusta, ja joka -- se myönnettäköön -- outoudellaan 

pi t1 eurooppalaisetkin kuulijat jännityksessä. Ensi 

kädessä Ci~erinin matka kuitenkin merkitsi uusia sig

nsaleja loskovan ulkopolitiikassa: vapautumista täLän* 
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aatisesta isoloinnista ja hakeutumista yhteyteen Eu

roopan muiden valtioiden , lähinnä tähän asti kylminä 

pysyneiden länsivaltojen kanssa. Tässä päämä~rässään. 

joka sisäpoliittisesti ja t aloudellises ti on ' rinnas

tett ava Moskovan viimeisessä kongressissa suuren enem-
J , 

mistön saavuttaneen uuden nep=suunnan kanssa, Ci6erin 

tosin vain puoleks i onnistui . 

Lähinnä olen voinut täältä seurata Cioeri-

nin matkan merkitystä Saksan ja 

kehit tymiselle. 

oskovan suhteiden 

Uudistan ensiksi en minkä jo ennen kah

desti olen raport eissani maininnut, että 6ioerin Ber

liniin tullessaan ei enää, kuten yl eensä on väitet ty, 

uskonut voivansa est ää Saksan menoa Looarnoon. Lähti-

8ssään kuuluisalle matkalleen oli hän varma siitä 

että Lodarnon kokoukses t a tulisi tosi. Pä invastoin 

Locarno häntä pelot t i , ja sanoisin, ehkä jossain mää

rin paradoksaalisesti, että Cioerin oli ensimäine . 

~ ~ Lntisipoi Locarnon, ja asettui jälkilooarnolaisen 

poliittisen katsomuksen pohjalle, koettaen pelastaa 

siitä itselleon mitä pelastettavissa oli. Varsova= 

käynnillään ja eräillä uhkauksillaan hän koetti pe

lottaa Lutheria ja Stresemannia mutta nämät uhkaukset 

lankesivat huonoon maahan, joskohta häntä säesti Sak

san ambassadööri Moskovassa Brockdorff-Rantzau, joka 

syytti Wilhelmstrassea siitä ettei se pitänyt Krem

liä siinä määrin Locarno=valmistusten tasalla kuin 

mitä olisl voinut Rapallo=ystävältä vaatia. Ol en 

useampaan kertaan puhunut näistä asioista Stresemannin 

itsensä kanssa ja aina saanut saman, muistakin läh

teistä vahvistuneen käsityksen että Stresemann, jonka 

keskustelu 6ioerinin kanssa enpen Looarnoa oli mel

ko myrskyinen (lähteenäni m.m. Baijerin lähettiläs), 
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oli kaikkea muuta kuin mielissään Cicerinin käynnist 

Öi6erin käväsi kuten muistettaneen Looarnon 

jälkeen ja ennen menoaan Parisiin Wieabadenista kä

sin, missä hän hoiti terveyttään, Berlinissä, lähinnä 

ollakseen 7. XI. läsnä sovjeettiambasaaadin vuosijuh

lassa , josta ennen olen kirjoittanut, Miten vähän 

Stresemann tästäkin käynnistä oli mielissään, käy 

ilmi siitä että hän tietääkseni ei lainkaan 6i~e
riniä tavannut muualla kuin tässä juhlassa. Siellä

kin sekä hän että Luther, kuten it se saatoin to

deta, vain ohimennen juttelivat Ci~erinin kanssa • 

Kun Stresemann oli ollut tässä juhlassa noin tun

nin, sanoi hän vaimolleni ja minulle: "Meillä on 

tarpeeksemme tästä, ettekö tule meidän kans samme 

johonkin ravintolaan? Tekee mieleni nähdä muita ih

misiä." Menimme sitten erääseen ravintolaan: St rese

mannit, Hindenburgin kansl ian pääl likkö valtiosihtee

ri Meissner rouvineen, kanslerin sihteeri sekä pari 

muuta perhettä. Illan ku l uessa s ekä Stresemann että 

hänen rouvansa sangen peittelemättä lausuivat käsi

tyksensä siitä ta losta missä ol imme olleet. 

Ei mikään siinä määrin kuin nämät pikku

piirteet ole omiaan karskterisoimaan Saksan viralli

sen ulkopolitiikan johtajan nykyistä suhtautumista 

Moskovaan. Sitä kuvaa varmentaa vielä se minkä Stre. 

semann vähää ennen joulua, Ci~erinin kolmannen ker

ran oltua Berlinissä ja palattua - Moskovaan, minulle 

kertoi. Olin kutsunut hänet päivälIisilIe ja a terian 

jälkeen saimme kauan keskustella kahden kesken. 

Puhe siirtyi pian Venäjän kysymyksiin. Jo pöydässä 

oli Stresemann, joka oli erin ... lsen avomielisellä 

tuulella, Moskovasta puheen ollen käyttänyt sangen 

selvää kieltä. Vielä peittelemättömämmäksi kävi se 
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aterian jälkeen. 
Sovjeetin täkäläisestä ambasssdööristä Kres

tinskystä ulkomini3teri sanoi suoraan, ettei hänen 

kanssaan voi puhua politiikkaa," er grinzt nur ". 

(Tämä on yleinen mielipide Berl inissä.) Ci~er inin 
metoodeista taasen hän mainitsi esimerkkinä seuraavan. 

Kun Stresemann Ci~erinille oli huomauttanut mahdotto

muudest a suostua antamaan Moskovan Rbmpurissa ole

valle kauppavaltuuskunna l le täyde t exterritoriaa1ioike

udet, oli Cicerin kertonut suu.nnittelevansa koko va1-

tuuskunnan siirt o~ o t er damiin. Puhumatta kömpelyy • 

destä - jokainenhan tietää et t ei Rotterdam ottaisi 

sitä vastaan -- kävi pa ri vi ikkoa myöhemmin ilmi ., 
että Cioarin oli puhunut pelkkää ilmaa: sellaista 

muuttoa ei ol t u Moskova ssa ajateltukaan. Kun rupesin 

puhumaan Lunaoarskyn käynnistä ja sen vissei ssä pii" 

reissä herättämäs t ä innostuksesta -- unoh in rapor· 

tlsssni N:o 143 mainita, että its e Reichst g in puhe-

mies Löbe eräässä tilaisuudessa 

tervehdyssanat ~ keskeytti minut 

ja sanoi : "Minä en edes nähnyt 

hän kävi t äällä." 

lausui Lunacarskylle 

Stresemann äkkiä 

Lunaoarskya kun 

Stresemannin koko esiinty i nen ja äänensävy 

huivat vielä selvempää kieltä kuin minkä sanat sa

noivat. Hän pilkkasi Ci~erinin sammumatonta janoa 

ja r ajatonta ruokohalua -- niistä täällä kerrotaan 

huvittavia yksjtyiskohtia" ja oli erikoisesti 

kaantunut siitä, että sen aterian aikana, minkä hän 

antoi Ci~erinllle, tämä lakkaamatta kehui sen aterian 

loisteliaisuutta, minkä hänelle Varsovassa oli auta

nu t krz1llsk~ r 

• 
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Ylläoleva on täysin sopusoinnussa sen kanssa 

minkä ennenkin, ja viimAksi rsportissani N:o 143, olen 

kertonut Saksan virallisen politiikan suhtautumisesta 

Moskovaan. Näin selvästi tosin en ole sitä koskaan 

ennen voinut todeta. Sitä käsitystä vahvistaa myös 

se minkä hyvistä lähteistä olen kuullut Brockdorff

Rantzausta. Brockdorff-Rantzau näet, joka jo marras

kuun alk päivinä saapui tänne, yhä edel leen oleske

lee t äällä ja, käyttäen hyväkseen hänelle aikoinaan 

suotua oikeutt a saada suoraan raport ~era ta valtakun

nan president ille, tekee kaikkensa saadakseen iiinden

burgin venäläispol i tiikkans·a kannalle. Mielenkiintois

t a on, että Brockdorff-Rantzau demokraattisuudestaan 

huolimatta nykyään erikoisesti seurustelee oikeis ton 

tunnettujen johtajien kuten kreivi Westarpin kans sa, 

jonka yhteinen oppositio Locarnoa vasta~n äkkiä on 

vienyt Moskovan=ystäväks i. Nyt kuuluu Auswär tiges Amt 

saaneen tarpeekseen näiatä Brockdorff-Rant zaun vehkei· 

lyistä ja mikäli kuul en lienee, huolimatta virall i

sista dementioista. vakavasti ol lut kysym d ii tä et

tä hän ei enää palais i paikalleen. Totta on joka 

tapauksess , että hänen ja Stresemannin suht ee t eivät 

ole hyvät. 

Varsin kuvaa vaa 0 myös, että kun eräässä 

my' hemmässä keskustelussa kysyin Stresemannil t a , mitä 

hän arvell uudesta venäläis=turkkila isest~ sopimukses

ta, hän vastasi Oicerinin ennen paluutaan Moskovaan, 

kun sopimus vielä oli julka isematta, hänolle siitä 

jo maininneen, ja lisäsi: "Ilmeisesti Cicerin sillä 

luuli tekevänsä minuun syvän vaikutuksen; siinä hän 

ei kuitenkaan lainkaan onnistunut." 

Olen näistä seikois ta luonnollisesti täällä 
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puhunut use i den. muiden Venäjästä kiinnostuneiden 

diplomaatt len k'anssa, sekä neutraalien että entente

mielisten, ja koikissa on sama käsi tys vallalla, 

nim . et tä virallinen Saksa nykyään on kauempana 

oskovas ta kuin ennen. On tä~sä yht eydessä paikal

laan todeta että St r esemann tulee olemaan 

terinä äi nä päivinä muodostuvassa uudessakin halli

tukse ssa , jot en on ilmeistä, että sam& ~ ulkopolitiik. 

kaa Venäjään nähden ede l lee in tullaan noudattamaan . 

Oheenliitän er ään Stresemannin jouluksi Dresdner 

Neueste Nachrichte issa olleen ulkopolit i ikkaa kä

sittelevän artikkelin . jossa ki i nn it än huomio t a var

sinkin seuraaviin sanoihi n: N Eln waff enloses Volk 

kann von einer Fortdauer der Kriegsstimmung nichts, 

von einer Verständigung nicht alles, von einem 

päischen Zusammenwirken aber doch manches fUr 

ne Zukunft erwart en . Diesem Ge anken galt die 

tik von Locarno. Sie ist der Kri t ik ausgesetzt ge

.esen. Abar 60 lebhaft Einzelheit en die ar Politik 

bekämpft wurdan, einen andern be sseren Weg ha t kaum 

einar der Kritiker gewiesen. 4ine alnseitige Qs~ 

politik scheidet a~~en yerschiedensten Grtinden 

ftir uns aus. Sie ist bei UDsern geographischen 

Grenzen\\ög~ich. Eine Politik der Hevanche 1st 

Wahnwitz. Der heute gegangene Weg schaff t Möglich

keiten e iner friedlichen Entwicklung, unt er ~er 

ein deutscher Wiederaufstieg möglich ist. Nichts 

törlchter als das Schlagwort von der nationalen 
und internationalen Politik." Näin puhuu todellinen 

realipuli tikko. 
Tätä käsitystä vaataan voi mielestäni 8siin-

tuoda vain kaksi todistusta: toinen on että 6ioeri

n10 täällä 8nsi kertaa ollessa saksalais=venälälnen 
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sopimussikermä kiireen ' kaupalla allekirjoitettiin; 
toinen se että ~i6erin viimeisellä käynnillään 

söi aamiaista von Seeckti~ luona . 

Mitä edelli seen seikkaan tulee , on otet

t ava huomioon että neuvott eluja sopimuksesta oli 

käyty jo kolme vuotta ja että molemmin puolin 

oli olemassa halu lop~lt akin päästä myönteiseen 

tuloks een. Saksan teol lis uusmaai lma painosti bal-

1 itus ta ja oikeisto halusi sen kautta maailmalle 

näytettäväksi että tulossa oleva Locarno ei mer-

ki t ee selän kääntämistä itä iBell e naapur ille. 

Ehkäpä myös Luther ja Stresema l:i rvelivat sopi-

muksen antavan Saksan valtuuskunnalle Locarnossa 

selkärank a ja pontta . Saksan myönnytykset Mosko

valle eivät olleet mitenkään erikoisen suuret 

-- 100 milj. kultamarkan tavar aluotto on vain 

pisara Saksan kauppabilanssissa ~ xxanjlllliill eikä 

muille kuin Berlinin kauppaedustukse11e a:k myön-

netty rli..!~etri~ exterrltor ( ;noastaan eräitä laajen-

nuksia Berlinin edustukselle ) - eikä itse a8i-

80sa kukaan täällä laske sopimuk en tuott avan 

eriko isia taloudellisia etuja tai sanottavasti 

lisäävän molempien maiden välisiä kauppasuhteita. 

Saksan hallitus saavutti suostumisellaan kaksi 

etua: että se pääsi pitkäveteisistä neuvotteluista, 

ja että dioerin Taikeni . On pidettävä ai~on var

Wtin~ että tämän sopimuksenl ) ulkopuolella ei ole 

1) Mielenkiintoisena yksityisseikkana neuvottelujen viimeisistä 

vaiheista mainittakoon seuraava . Kuten tunnettua Moskova Saksalle 

ei antanut eräille aasialaisille maille myöntämäänsä suosituim

muutta . Tästä neuvoteltaessa tahtoi Moskova pidättää Saksalle 

myönnettävän suosituimmuuden ulkopuolella myös ne edut jotka se 

mahdollisesti my6ntää Suomelle ja reunavsltioille, perustaen tä

män vaatimuksensa Rapsllon 4 §:ään , joka kuuluu: " Die beiden 
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solmittu minkäänlais ia salaisia p~liittisia tai soti

l aallisia sellaisia. 

Suurta huomio ta herättivät täällä von Seecktin 

aamiaiset 6icerinille. Olen kuullut sitä moititun 

Auswärtiges Amtissakin ja va rmaa on että Ausw ärtiges 

Amtista ei ollut läsnä kuin Venäj ä aston muu-

dan alempi virkami es . (Muut en on aivun mahdo tonta 

sa ada selvää siitä ketkä muut aamiaisilla olivat 

läsnä o ) Huhu että Englannin ambassadööri Auswärtiges 

Am tissa ol isi tehnyt huomautuksen aamiaisten johdos

ta , ei pi dä pa ikkaansa. To siasia lienee että Ciö'erin 

itse oli pyrkinyt Seecktin puheill e ja että Seeckt 

sil l oin olisi tapaamiselle valinnut t ämän, kieltämät tä 

tur han juhlallisen, muo on . Mielestäni on luonnoll i sin 

selitys se että Cicerin t ällä käynnil lään taas tah

toi päästää ilmaan yhden t avallisia r akettej en, 

dätty luonnollisesti läh innä Englantia kohti , 'oka 

ei ollut huolinut hänen käynnistään. Ette n ckt 

ta i yleensä Reichswehr er iko ises ti olisi oskova= 

ystävällinen, ei ole todennäköistä, olko on että bolshe

vikinen sotilaslähetyskunta kävi täällä viime kevää

nä ja että Moskova l la nykyään on t äällä sotil as

attasea . Jos oskovalla ja Berlinillä olisi al ai

sia sotilaall isia suhteita , on sangen vähän toden

näkÖist ä , että diberin julkisesti olisi mennyt aami-

(Jatkoa noottiin edelle sivul ta) Regierungen sind sich ferner 

such dartiber einig , dass fUI die allgemeine Rechtsstel lung der 
Angehörigen dr:.s einen Teilas 1m Gebiet des anderen Teilea und 
fUr die allgfmeine Regelung der beiderseitigen Bandels- und Wirt
schaftsbeziehungen der Grundastz der KeistbegUnst igung gelten 
soll. Der Grundsstz der lleistbegUnstigung erstreckt sich nicht 
euf die Vorrechte und Erleichterungen, die die R.S.F.S.R. einer 
Sowjet-Republik oder einem Bolchen Stsate gewährt,der frUher Be-
standteil des ehemsligen Russischen Relches wsr." Myöhemmin 
lloskoTS k~1t9nkin tästä kSnDS8tssn luopui. Ylläolevan kertoi 
minulle ministerisalitireht66ri Wsllroth . 
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aisille juuri Reichswehrin ylikomentaj an luo I 

on todettu, että aamiaisten aikana 6i~erinillä ja 

Seeckt illä ei ol lut koko aikana kahdenkeskistä kes

kustelua . 

Olen laaja ssa esityksessäni ( N:o 143 ) ku-
vaillut eräänlaista oskova=psykoosia , joka t äällä 

Cicerinin ja " Lunaoarskyn käyntien aikanl:i kieltämät tä 
valli t si varsinki n oikeistossa ja er "tissä osassa 
intelligentsiaa . Kuvan t äydentämiseksi mainittakoon, 

että Cicerin täällä ollessaan huoma ttavan paljon, 

kreivi Brockdorff=Rantzau oppaana, seurusteli oikei 

laisten, kuten esim. kans ll isten yllämainitun 

kreivi Westarp in ja tämän h ngenheimolais t en , kanssa . 

Vallan samaa kertoo ainakin Pu lan lähettiläs Ci~e

rinin tehne n Parisissa . Luonnollinen elitys tähän 
1) 

näennäiseen ystävyyteen on tietyst i yhteinen oppo-

sitio Locarnoa vastaan. 

En erehtyne todetessani, että tämä Moskova= 

innostus viime viikkoina on osottanut vähenemisen 

oireita . Locarno on katon alla, se on fait 

jolle ei enää voi mitään , ja miel et alk!:lva t 

Huvin vuoksi kerron t äällä huhuilt avan , että Cicerin, kun 

häneltä Berlinissä kysyttiin syytä miksi hän seurusteli oikeisto

laisten kanssa ja vältti täkäläisiä kommunisteja, olisi vas t annut : 

-Kun voin seurustella isäntäväen kanssa, en luonnollisesti seurus

tele palvelusveen parissa." -- Olin eräänä päivänä ranskalaisen 

sotilaskontrolli=valtuuskunnan jäsenen kenraali Roy~n vieraana. 

Läsnäolevat (ambassaadin ja valtuuskunnan jäseniä) nauroivat make

asti sille, että Cioerinin ollessa Parisissa Rakovsky kutsukorttei

hin Cioerinln kunniaksi antamilleen päivällisille oli painattanut: 
-juhlapuku suotava" . Matin otti palstoilleen erään ranskalaisen 
kommunistijohtajan tämän johdosta Rakovskylle kirjoittaman pilkal
li.en kielteisen vastauksen. 
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tua. Kauppasopimus Venäjän kanssa osottautuu pettr

mykseksi , ja ennen kaikkea on Ci&erinin myöhempi 

käynti Parisissa ollut kansallisille t äällä kova 

lause On niitä jotka jo pelkäsivät Venäjän ja 

Ranskan vanhan liiton jälleen heräävän henkiin , ja 

tiedän että Auswärtiges Amtis akin oltiin yhteen 

t ov iin , vara inkin Le 'l'empsin tunnetun haastattelun 

( 181KI!) jälkeen jos sa r anskalais=vtm"lä isiä ne uvot

teluja yksityiskohditt a in suunniteltiin 1) , jossain 

määrin hermostuneit ,saati sitten deut s h=nationaalion 

piiri~ sä . Myöskin yhä uudistuvat huhut Koskovan ja 

Puolan välillä s uunnite l lusta lähent elystä (kt s . al em

pana) e ivät ole omiean 1isääm "än luottamusta Ci~e" 

riniin ja hänen politiikkaansa. ~ Valitet t ava 

siasia on että Looarno=vastustus Bai jerissa , jossa 

me aikoina use ita todistuksia vanhaan 

västä kehityksestä 

tänyt siellä alusta 

on ollut havaitt avissa , on heiken

pi täen vallinnutta 

ta mielialaa. Baijerihan on v:sta 1918 saakka -

sillä kun itsellään oli punainen aikansa -- vastus

tanut jokai3 ta Berlinin yrjtystä lähenncllä Mosko

vaa. MUnchenissähän paheksuttiin kovosti Rapallon 

syntymistä. Yhteinen LocBrno=vastustus voi kuitenkin 

tässä suhteessa aikaansaada muutoksen. Siten pää

ministeri ~eld maapäivillä äskettäin puhui 8VO ai

sesti Saksan noudatettavasta Moskova=politiikasta ja 

vielä pari päivää sitten hän julkisuudessa puhui 

Kansain1iittoa vastaan. Baijer in lähettiläs, j 11e 

1) 
Huvittavaa on että samat kolme komissioonia , joista Cice

rin haastattelussaan puhuu neuvotteluja hshmotellesssan, jo 

esiintyivät Rasginkin epäonnistuneessB konferenssissa 1922 ! 
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1) 

auf 

tästä huomautin , ei voinut muuta kuin todeta Iieldin 
1) 

todella niin sanoneen. 

Joulukuun 2 päivänä salesähkötin Ulk minis-

t eriölle Auswärtiges Amti':lsa minulle kerrotun että 

(hcerinin aikomus oli mennä Parisista myös Lo 00-

seen. Tämä huhu osott autui sitten vääräksi , ·oskin 

eräät Saksan lehde t vie lä pari päivää ennen 0 lua , 
,1 
Cicer inin jo ollessa täällä paluumatkalla 0 kovaan , 

kertoiva t hänen vielä ehkä mene än Ital iaan tapaa-

maan Chrunberlainia. Täällä ollaan sitä mi cl ä , et tä 

Englannin hall itus ei vielä ollut k sä sellaiseen 

tapa miseen ja ett ä se oli ant nut Ci~erinin ymmär

t ää että hän ei olis i tervetul lut Lont ooseen. 

Sensi j en on ille 

joka Englannin t ä äläisellä 

pitkälle keskustelulle , 

ambassadöör· lä sovjeetti-

juhlassa 7 .X1. Ii Cicerinin kanssa, ·osta ennen 

olen kertonut , pantava 

luultiin , vaikka tämä 

suurempi 

keskust l u 

merkitys kuin a l uksi 

o sill oinkin 

ti suurta huomiota varsinkin 

vastaavaan juhlaan Lon 0036a ei 

envuoksi et tä Rakov 

saa unut ket· ·än 

Foreign Officesta ja e ttä Rakovskyn jättäessä Lon-

toon siirtyäkseen ambassadööriksi 

Foreign Offioen edustaja liioin 

maan asemalle. Kuulin joku aika 

Parisiin kuka an 

ei ilmestynyt 

sitten glannin 

ambassadöörin rouvan omasta suusta , että hänen mie

hensä oli Lontoosta saanut nimenomaisen määräyksen 

mennä sovjeettiambassaadiin . Lienee varmana pidettävä 

Heldin sanat kuuluivat: "Deutschlands Zukunft liegt 
• dem lege der Vereinigung ~.ischen Russland und 

Deutschland". 
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että Cioerin puolestaan varta vas ten oli tullut 

Berliniin tava takaeen näin, ikäänkuin sattumalta I 

Englannin ambassadöörin. Kyseessä oli siis jonkin

lainen sondeeraustapaaminen, joka ei kuitenkaan vie

nyt myönteiseen tulokseen. -- Vähemmän luultavalta 
" tuntuu näin oll en se versiooni että Cioerin 

van mie lipiteen vuoksi ei olisi uskaltanut mennä 

Lontooseen. Ilme is tä on kUitenkin , että jos ta i 

kun velläläis=ranskala iset neuvo ttelut Parisissa al

kavat Englan i saa tilaisuuden mitä l ähimmin seu

rata niiden kulkua ja mukai ll a suhtautumisensa sen 

mukaan. 

Kut en jo elokuun lopulla, Cioerinin suunni

tellessa matkaansa, ilmoitin, oli hänellä ma tkalle 

läh tiessään Sohwe izin visum. " ämän on kertonut 

minulle Sohweizin täkäläinen lähettiläs, joka kuiten-. 
kean ei voinut sanoa mistä Cioe rin en oli hank-

kin t. (Täältä hän ei ollut sitä saanut . ) Tämä 

oli sitä ihmeellisempää koska Moskov n ~ 

väl it Voro'fskyn murhan jälkeen e elleen ovat rik

ki. Käsitykseni on vieläkin se että Cioerin olisi 

ollut valmi s Kansainliiton VI:nnen assembl~en ai

kana mennä Bohweiziläiselle alueelle , jollei hänen 

muuten olisi ollut mbhdollista t ava t a Ranskan joh

tavia 'fal t'omiehiä . Nyt tämä matka kävi turhaksi 

ja Sohweizin jc Moskovan välit ovat edell een sel

vittämättä, seikka joka aseist&riisumiskonferenssin 

lähestyessä äkkiä on käynyt aktuaaliseksi. 

Sohweizin täkäläinen lähettiläs kertoi 

minulle joku aika sitten tästä puhuttaessa , että 

Bernin hallitus erinomaisen tarkkaan seuraa yleistä 

eurooppalaista suhtautumista Moskovaan, koska se ei 
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mitenkään halua joutua ulkopuolelle mahdollisen yh-

t e iatyön. 

kysymyksen 
Pari päivää sitten hän t aasen kertoi 

joutuneen t äydelliseen umpikujaan kumpa 

kaan asianosa en ei halutes sa ottaa ensi askelta . 

Viimeiset tiedot menevä tkin siihen suuntaan että 

Mo skova ky l lä on valmis ottamaan osaa mainittuun 

konferenssiin mutta ei schweizi läisellä alueella. 

Tämän kertoi S tresem~nn Ci~erinin hänellekin jo 

joulukuussa sanoneen. 

Mielenkiintoinen 

Stresemann minulle itse 

on seuraava seikka, jonka 

kertoi. Looarnossa oli 

Chamberlain san nut Streeemannille: "Lyö däänkö vetoa, 

minä väitän että Moskova jo v. 1926 on Kansain

lii on jäsen." It se asiassa on t äällä paljon poli

tikoita. jotka eivät pidä mahdottomana et tä Moskova 

piakkoin. jo~kaan ei vi elä v, 1926. on Kansainliitos

sa mukana. 
1 

Cioerinin matka itse asiassa saattaa 

antaa aihe tta tällaiseen luuloon, joskin hänen 

Turkin kanssa solmiamansa neutralit eettisopimus , ·osta 

lähemmin toisessa yhteydessä , näyttää siirtäneen sen 

hetken tuonnemmaksi. Saksan yhtyminen Kansainliittoon 
2) 

onkin luonnollisesti Moskovalle kova kola us ja 

lisää sen isolointia eikä Turkki li ttolaisena voi 

siinä suhteessa korvata Saksaa . 

1) Viittaan siksi oikealla olevan ja Moskova=harrastejan kuin on 
prof. Hoetmsch kirjoitukseen näistä asioista kut en yle ensä Mosko
v~n ulkopolitiikan evolutioonista Neue Freie Press8ssä t.k:n 16. 
p:ltä, mihin tutustuin kuin raporttini jo oli kir joitettu. Hoetzsc 
kirjoituksessa, joka oheenliitetään, on aivan uusi sävy, jota hänen 
kirjoituksissaan tähän asti ei ole tavannut. 

2) Sen hermostuneisuus käy myBs ilmi Isvestijasta t.k. 7. p:ltä. 
j08sa Saksaa kOT8ati moititaan aiitä että se on yhtynyt n.k. 
Washingtonin Kiina=sopimukseen v:lta 1922. 
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Ber l inin l ehdis t ö on parikin kertaa levit-

ja Varsovan välil-t äny t huhu ja s i i t ä , että Moskovan 

I i olisi odotettavissa l äh i ai koina samantapainen 

minkä oskova ja se neutrali t eetti=sopi mus ku i n 

Angora äskettä in sol mivat. Joskin on hyvi n vähän 

t odennäköistä , e ttä Puola s iinä määr in voisi desa

vuoida Kansainliiton, olen kui t enkin koe t t anut ottaa 

se l koa mit ·· perää huhus sa mahdoll isesti vois i olla. 

Use i mm at nii s tä henkilöis tä (kut en Rumani an so t ilas

a ttasea , Unka rin lähet t iläs , La tvian l ähettiläs y. m.j 

t äkäläi set puol l a i set dip lom: i t se ova t kysymyk-

sestä per i n vaiteliai t a) , joiden k nssa olen keskus

t el l ut pitävä t hu ua epät odennäköi se ä . Kun pari 

päivää sitt en olin val t ios i ht eeri v. Se ubert in pu

heill a keskus t elemassa hänen k nssaan pol i i ttises t a 

t i l ant ees t a , otin myös ämän kysymykwen puheeksi . Hän 

l ausui seur aa vaa : "Minun on ma ot on käs it t ää kuinka 

Puola aite voisi kääntää selkänFä Ka nsainlii tolle . 

ottakaamme seuraava esimerkki . Edellytt ämä lä että 

huhuiltu sop i mus olisi samanla ine kuin ven"l äi s= 

turkkilainen, voi a jatella seur aavan tila t e .n synty-

mi s t ä . Venäj ä hyökkää Rumani an kimppuun Bessar abi n 

vuoksi. Kansainl i it on neuvos t o t ot eaa yksimielisest i 

että Venäjä on hyökänny t ja yht einen K~nsainliit
toon kuuluvien valtioiden so ti l aa l l inen t oimenpide 

päätet ään. Mi t ä t ekee s i lloin Puola ? Neutral i t eetti

sopimuksensa perustee l la se ei voi yhtyä Kensain-

li i ton päättämiin toimenpit eisi i n ja _ut ttu 

kieltäytymään sal limasta Kansainli i t on P ktin 16 §:n 

edellyttämää läpikulkua. ~ voi pitää mahdoll isena 

että Puola tai mikään muukaan Kansainliiton jäsen

valtio voi t ehdä sellaisen sopimuksen Kanssinliit

toon ei kuuluvan valtion kanssa. Venä jän ja Turkin 
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sopimus oli mahdoll inen sen kautta ettei kumpikaan 

ole Kansainliiton jäsen, mutta valitan että Venä 'än 

mahdollinen tul o Gen~veen kieltämä ttä vaikeutuu tä-

män sopimuksen kautta." Viimeiseen se ikkaan nähden 

mainitsen vielä s en minkä Stresemann minulle kerran 

sanoi: "Olisi paremp i jo Cicerin ei niin vakuut-

t a isi non-possumus-kantaa nsa Kansainliitt oonkaan näh

den; vuosi sitt n vie lä hän vakuutti ei koskaan 

tekevänsä sitä , minkä !1"n nyt matkansa kautta 

On lisättävä ttä 0 Puolan sopimukset Rum uian 

kanssa , 'oista tosin viime päivinä on ke rro ttu , että 

ne "jossain määr'n muutettuina " pian usitt ais' in 

~ puolalais-rumania lainen sotilassopimus menee um-

peen m ali skuussa -- t ekevät mainitunt apa isen sopi-

muksen Moskovan kanssa epätodennäköi ~ eksi . Toine 

kysymys on, a iheut t aako Ci~erinin 
raja= j a m i den pol iit ti s t en ja 

teiden p ri npohjaisen selvitt eJyn 

v ~ n välillä. 

käynti Varsovassa 

t al oudellisten suh-

oskovan j Varso-

Tässä yht eyd essä ha l uan mainit , että sak-

salainen lehd istö viime aikoina on ~i~til än t tie

toj~ Varsovan j a Pragin välil lä 0 ot t t avissa ole

vas t a poliittisesta j t aloude l lises t a lähentely t ä . 

On puhuttu jopa tul liunioonista . Joskoh t a viimeinen 

huhu i lmeisesti on ennona ikainen , oli kiintoi s t a to

deta että Puolan lähetys t öss" pari päiv "ä sitt en , 

missä oli koolla muut mia di 10m atteja j a t äkäläi

elä politikkoja , kysymys tuli puheen alaiseksi ja 

että puolalaiset itse eivät kieltäneet lähente l yä 

IPohdittavan. Yksinpä my"nsivät tul~ihelpotuksia ajatel

~avan. Luonnollista on että Unkarin viimeaikaiset 

tapahtl~at antavat näille suunnitelmille lisävauhtia. 

Puhutaan että Skrzynski pian kävisi vierailulla Pra-

glssa.) 
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Ollessani v. Se ubertin luona tuli puhe 

n.k. Pohjoismaiden L c rnosta . ja minis teri Eriohin 

tunnetusta ehdotuksesta. Käytin tilaisuutta hyväkseni 

huomauttaakseni että jä lkimäinen ei 

lituksesta lähtöi s in , ja kun huomasin 

t v ni ei ollut erikoisesti se l villä 

ole Suomen hal~ 

että puhutel

näistä kysymyk-

s istä, t ein 

lel1distöjen 

v. Schubert 

aika olla 

lyhyesti selkoa Skandinavian ja Venäjän 

suhtautumisesta siihen. Oli kuvaavaa, että 

spontaanisesti heti sa oi: "MahtAneeko 

kypsä se l laise l le liittoutumiselle? Locsr. 

no oli vall n toista; se kypsyi hitaasti. Cunon 

ehdotus turvesopimukseksi joul ukuussa 1922 oli ennen

a .ikl:linen ja vasta Poinca ren kaa tuminen ja Ruhrin 

selvitys tekivät m aperän otolliseksi. Looarno ' 0& 

aitäp itsi oli surin piirtein ka tsoen vain yk i 

suuri poltt ' va kysymys se l vitettävänä : Ranskan ja 

Saksan suh e. Sekä It ämeren ma issa että Bb l kanilla 

ovat riidanalaise t kysymyk et vielä ai en liian 

moninaiset." 

Minun on turha Ii ä t ä , että S6 alkuaan 

perin epäluotettavasta Baltische Pressestä kotoisin 

ol eva huhu, jonka mukaan Saksa t eki i t yötä aikaan

saadakaeen pohjoism isen "blokin", jonk jo don Eng
lanti oli ei tar ' onnut Sak alle (s io !), on p~lkk" 

tuulentupa. Sen saatoin myös nyt v. Sohuber tin sa

noista ja hänen yleisestä epäorienteeraukse s taan 

näihin kysymyksii n nähden selvästi havaita. 'l'ähän 

olettamukseen ei ole siteeksikään olemassa vakavasti 

otettavia todistuksia. 

Eräistä muista Cl;erinin m tkan yhteydessä 

olevista seikoista, varsinkin Cioerinin oleskelusta 
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Kovnossa ja Rigassa 

muksen merkityksestä 

tiedoitan myöhemmin • 

sekä venäläis=turkkilaisen sopi

ja sen vaikutukse s ta Balkaniin 
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rildltr $rrlllhil .. "t. ha ,obrt JO!&. !lllt 'l:irftl 
f)tfll, ic .. ~all, 'lrlenn,,"- tfrlcflltl, IIroflt IUIIIs 

, fUllen 1I1'IIcn .It " "lilflll'll be ,. Ic 1ft II dl t II ~ t •• 
II t o. elt 'lircf!ttl. bafl , IRlitll IItI tlat. a'II'lIfi 
IIcr 'tlirfri "II I!AIII... II" .11. ... • •• IIIIId, 
e . II r a. "e I t "e. Ua.I" lOihtII. ~rlt.wal.d 

~ III fJ r. a le II .td'rfu6tra alltk. tJ.I •• l. 
".1 iIIrinraj "ei kr 1IDrlltltrlll'Il a •• r,rtlla .11 tt. 
IUrfillllell ~,r.ntltll kr l:lIrfd ouUltak '1 a c a • 
n 1 , II t Cf II II eli i lIi n a a tIt II lIa' .. dl lIerllllle tt e. 
r idi II II a It 1\ t. ttr 01. tiilfu6u.. "ltlltltlllen 
:IJlolalllrMllÖc In 'Iaonelll lIer-,II. 

• 
lB4fftnfH((ttanb in etlricn? 

!teltgtomm unhell aorrclllonlltlltell 
oh. ,. r 1.. U. !lItaellkr 

VIlli ('dral ",uultt, h, tiili ka ~n'ta , I • 
6. ,,,.lttu Ii. a ••• ulefi" If •• _or'u 
1ft. .a IQllllIIMn etUc ... Ne Nttatln 
lWb eaelh twl4kh. '" '" .,s .......... ... 
Iltu'" .a ahtaetlllft. ... 1'" i)eftfetII.. W a •• pltj IItllra .ie \}T •••• fta .... , (eL ~ r.,... 
' ••• 11'" k 3 .. otatl ht lfItaa .... ..um .. 
(kr ... .,a" ... ." de. .,. 8erlcåfra kf 

.'9".rlel, .It OlI' 'Ie nartl .... otrhaat •• dea 
-nea, .Ie \lrtltrit ",""".,,, !taöl •• kJ 
tlInouarar' ... e.rira _lIr't .,. ..... 
~.I ..... nldel,.. 

-~eutfd)lanb unb bie a 
!Don r. Ou tav tr UI n l 
~tidJ511l1niltrr tlrs ll1usluiirtigrn 

em 
, •• ,.4 wdeIaIt 

tilit ~.btn nl'n :llI lnl"", D •• ~Ir<l<m.nn oe
btl.n. 111 filK r blr .UtI. bel' Oon Ibm otlO rt.1t al· 
1111 n Wu8rnc.rll lr 1.11 10 •• Ali h ml. 'tI1. • r. 
I'Qung,n bt: :Uri ollh,~mlnmrr' .. I~rn l)(m 11 II •• 
, . n h. b.h ~,ulf"'l nO rulrflllb ."Irldnl btllr:&f 
i ~. ,In, I.dbrflaltt . r!ltn'. nnb :!j!I, l'nul u • • 'lIlr 
Ali tr, lbrn. unb brtllell, n b,rn J n 1. u b ( bf, !Ilot. 
'IIt' nOlgleil ,Inn non oDen 1I~~(l oolltlllll,n (km. 
mUIIQtn r:ltD lodlllm,n unb nOdllrnt,n !ltull t a 
1Iuh,nnoIUIf. ~I. :Rtbaf,w" 

jrotl IlIltrllll l lollalt .tOIlICttll6t n 
6ab,n bn tllrop!i I cU~ 1I 'l1oli II I br r UHORIIQenCn 

ctfIr, 16r t llrlinc tntbrn . m ~II uft 11~J,1 roUtII, 
1 n t! 0 n II u n !lIe IUII O ber :llctloroUolI .l lrollc D~r
Iuetl. UI .0crbll blrl, Jnlln urrillC\llc mali, 1. 
~ 0 c 0 r II 0 Ali dner \" IlI lIn /ter WTolliil hlJcn lJult . 
1f(l(jclI • rnncn Ali Atlallom, l>rd tOPIlC O aelcbnca 
fldl, Itillltm ~rlllrdJlollb II II !!i1tll'rlcn I1trloren fial. 
'otnla! Ilon clnnnbtr 06. , n .\lletlnla • . (ali blt 
btulldle llltlcnnllon 61111rr \2I larf)dbrillil unb wurbe 
Aur (!llIntgellllnbmt De I rltbto~bl flnl 11011 :Su
lolat' our lIorgelnben, 11m 0' Wllnr Innltr bQl& ,III~ 
JdUOt IIrl II IIcrl t ll lntu all4ullOttn. !lIe ,\I(nWiOH u ... 
IlUtClltt 1'I1l1!,a in moronidl~r tlc-a1tbunn au Idn 1If\t 
anntafll cn. tltl beA trll n onltrtn&ell In ~1l0 1111' 
nonDon wnr ble Wr' btr. 8 11(411ulIl\ lllwlfltlaab. 111' 
rlnt.' ~tdJllt. G)enua Idlllln dll( lltIbrt 9lol~ 0", 
fI!1tb alltr oOnt (!tntblllb. n {luoDIlII "ella'" Dir 
rormolt leldl6ertcfltlllUM olint Den QkbanfcD 
perfllnhditr elllltnr ilflO'"nonallmt. OeArao 'diat 
tfIDt'. olln,olil Iloa ~n Df!t60llbtlUb,n ~I'I.ttoatJl 
nur ble bwlfcfie ",r(on,a lIodl ellf,n 1I1tlcfic" 
~arafltr Ir.ua rolf eOIlDon. ro/ilirtnb D.' allllad' 
ber ~a'our "arhl burcfi Do' fOlll'tllotlot aallladt -----!!!B .. !lI!II:III!IIII_IIIiIr!!~~!II!!i!!!!'!'!'!'lI!!!!!!!!!!"'!' .• ealbmlll. ba' aofllndt Oerdol burdl bo' Qaflhldt 
erlonll dgdllft motllea Illat. 

311 IItIII lloflllODlD Dleltr tinlianbllanGC& 
r"lelleU etn t:eU IIn furolllillcfien ~nlmldlung 

111. Sea. IIn {lDeOtno ,alirte. mar da 

b~~:':::"1I1"'= uub "Ul44lta"" ,UI • au6le .... 



'or.. et" Om lBertgerf~.of - .{Jotlb 8eorge at" b,.. 
%Jiff"tunbA' 

nfd;e e,~inr" 
r~rin' (furop"tour 

IIrUlpllllbcnlen 

';Idirr ~rnulci'{"/lt1I ha ~o'rt 1I1!e. ~It ~lrftf 
~rfll. mic M~oll. tlcAro"." h'rl~ltI. tlroflr IIIlfI. 
.lOuen Afllen IIle 9161i~trn beJ loi elli I 16 r n " 10. 
lie n. ele IIlrdllrl. bo" 1 Inlitn 6t1 tf.,. StOlllllfl 
bcr 'tllrfrl "II ihAlan. W" oli 0 11l1li ".1II1A"6 
e • " r II 0 fi e I r II e II tilll.lt. .Ii~rrnll (lJr!clfltll(.d 
~ r 111 " ra a I t II IItIdcnoro.crll I8lhk 801h,11I 
lia ! iUirlArnll 6ti kr 1I0rAtftrll\tll AOII'rrena .11 te. 
IlIrfiltlirn tlon~ltn ~er l:lirfei lIerlAleftdr 'II! C 11. 

I r II f (! 1111 dl ä bl n 1111 II r n nnll 0116 tlnhlAt ~ r. 
r I ml I Alin II e a kr 1I0Dl 8i1ffcr6nnb 'tltArltlllen 
IDl ollllnrrtn In 9(ail(lc61 ArI/tIli. .. 

lBalTtnffiUflanb in <!>l1råtn 1 
!tClcnroml1l Ullltt. Rorrclponbenltn 

oh. "0 r I • U. ~t,t.litr 
VIa tJ Irnt err/OIIltl. lIofJ 11111 IItll ~fultn e I n 

~olftll"l((rlollll ebgtlc6I.l!n .Dtllrl! 
111. on le n fiHf)rr ctite l1Iarllr t ilit ~f'tllolln 
natl) ellri... fI.ldtlefl. kr eli Ael..... ka e.lI .. 
~Irol~ a. fl6trae.rrtl!. .." lellt I)otlftt!1lll1 IIt. 
Ramplt6 /ltAta /l it , r4ll11l1rll 11l1li811 Itl. !ttr Clltr. 
rOlllmlrrar br ,DIIOtne! "1 fltllfrll .Ur. p.nIU"'tII 
IDtlllllflrllru lIall lIor oatm IIrn tJerlnoltr. IIfr 
" olr porltl. /lie 4111 !lit 1I1t! !NoolI IIn .... 1 .erbc. 
!Vorrll. blr rri'ell .. ltbuACflåtn. !I) .. tllIIl lIe' 
~DaOtntt.rö OIli ellritn 18l1rbr 1It111 ~tf/til6 

~olo~"," onfldDlr •. 

~on Dr. GU8tav Stresemann 
\'Rtld)sminlltrr he!.! '2lu!.!roärtlgrn 

'''GdlaID4 WdoMad 
1I!It fobrn I)rl'm lllIlnlftn Dr. i2!tnrt.monn .. 

bf.ltn. RIO Ulltr al. ljlllt b.r 0011 IbUl nelObrlrn b 111-
rc6<n WII&rnuollm Idi IDll3," aubun. ~Ir ~ Q r. 
trounQtn Ot. 91t1d1~.IIAra mlnfRrr eloen Otm \II 1 • 
r Q n b r. boft ~rll lldll.nb ",lrCllell olllrllllllo bellr!bt 
IIr. dne IDnb \1jallf i}rfrbrll • nnO ilSleOfrourbauDD~ftt' 
111 ttrl&r!'. IInb tiemr".n Otm \l n I 0 n b ( ble !II ..... , 
IU.hblofrlt rlntt Don .atn oat:ttlDollllfcOtn 1).",. 
mUlIg,n t .1r n I.dilllllth unO halllttmtn Orulf~1l 
l'fu&rIlDoIIJlt ~( !HtbaltIDn 

.;llllel Inlctnullollolt . onfrrenaeD 
~06en brr tll ~~"ölld)~n 'llolllif IIrt uernonnencn 
3nti~t Il)r Wtonc tntbtll . rn ~uouil 19'14 mlltllt 
I n , . 011 II 0 nllle Gfulln btr !)Iwotnlloll frOllt O~t. 
!ulÖl. UI o\}crbfl IIlrlc ,,6rtll u rflld)lr mon. 1. 

o C 0 r II 0 Ali elller l! 111110 IIn curopli lll\)w "oU • 
IIltIltll I rootll 6u gr/nllnw. l>rel lopptn Aeil\)lIcn 
nc1l. feltllcUl !l>clllld)lnllb bt ll cftfTieg ocr/ottn lio!' 
lormol Ilon eillollbrr nli. • n !l1rrlnlUe . 10" ble 
brulfl\)e rltnolloll (111I1tr 02;lod)tlbrn6t IIl1b lUurIle 
Au r ll1Mntllllabllle bc I rlebeni\blrtnl nUII ' · r t 
'alnt" nll r notnclnllclI. UIII nl 'nllnrllonlrr Ilo eln. 
leil ne IItlr lC IIrr/fll lnrn 011 ubllrm. Mr \'IlIfllioer IIn) 
lJlid)lct OIUU \11 Ulorollld/ r $ r itbann Ali 1,111 n~ 
aUDIo Itn. .1 lIell erll II ulllnw' lI 111 ~po une 
1'on/lOIl IUOt Me ~rl 11ft ~lI loll ulltl l'tnlrdi(onll Me 
tilit' IllcrOftr . 11110 Idlllln t lllr onlln ~DI. on. 
&Ii,b 06 r ollllt I.!:rn~blllu. n II lIboll 6cIlonb Mt 
lormole (illrldJlintdJllR1lnf'l obllc bell ~tbo"fen 
Ilrrf6nllllirr tnoCter I fr~lunnnobmc. ~oeCltno Idlaf 
bribr8. obll106/ oon bcn uc r{jonbrlnbclI ~dtRotlon ' II 
lIur IIle /lwllcf)e pt rlon,a 1101\) tllltn nfeldiUl 
(r~nrnflff irng tule ~onllon. IUlitirmb IIn .ll'n6lnctt 
bcr \!o&OUt i l nrl"" bur~ b.lll ton!tnJot!ue ~n()lndt 
80(blUln. bao abh,ttl {ierrloi blltd) bo o! • a6inrlt 
tJrlonb /l/JOd6ft morben luar. 

11 bem • otmolliilb bltlrr 114t"t(lonb!ungclI 
loiClltlt lid) tln ~dl brr tII tOlllilf~tn nlmldluntl 
Olit 0&. ~cr !!ilcA. IItt nolli \loeorllo IOlirle. mot dn 
IIOTllrIIUUUtr. ?hr 9l1t61ndJlunn unb ~il!oJbhlnR AUW 
fiUelcfl&trrdllinung 111{) bllrdlAuflimufen. lUor Me 91ur. 
nn~ btr ttlltn , ofjrt. Ob ou ~ltlcfl6trtdil1nunll 
'tlctltlinb!llllnn IInb 8 11!allunrnotbelt tnuo Itn fonn, 
muu ble nlid)!tt ,~tlt It6rtn . 

'lloll II !rot \ll erfllillblnunn 111111 ,uirt!cf)nfllid!tJ 
Su!ommtnlUl trm (lllb blt I')runb/anc clntr e
IlInllung IIcr europlilfdlt· 'lI tt6åUlllfle. _ , r. 
tI n I 9 I t 6 10 0 1 t n 0 ~ 11 (!; U r 0 " n~ 1ft I n 
e;1jj (ogmotl. bo lollme !Borlltl/unge n 
umtdl. (urop ildn~. II10mmtnmltfell 
1ft tln 8tnrlfl. btt • nt6e IInll SITUtctlf tt IJI .dJ 
1d!lIffll. trlolOdl mnr Ilo ~lIfttm bee curol!C1lrcftut 
9\uOelllonberrtlflunll. ~. lofllt noctl bem elnea 
Idnn Ur~t&cr 9llebcrgong obtt UnlttOOIlA bu tk
litnltn. (tmportnhnlcflullA UII/) ~/Ocf btt Eilr(\tr TIe
IItulen. (! II U I h n I t f t I D e A 10 et II di t • 
~ I r 0 e r 111 (t. r 0 p o. • ulammrnlitlld) bea 
\'I'Inoll.\tn IlI1& tBlrlfdlalt !Vflttll Mt 8!I\(clt. 
trldithlUlIgtn blefel arlebcn blflol. Ii'II4I ttll tr. 
tonnit mon. bo" In tiltn lutllmlrffdiaflfl1ltr et
llodjlen~fll IIle .i\etlUlnmn btl .Qoulfrofl lIeI 
'lollontn nlrol 8011' ,nr Mt boonnllllldlll1lA IIt. 
iilenu 'tln ronDl'. $ollltldl 1II0mllo', rerltn a-
1I0lionol dntiellllctJtm rll.lJul. 'UIR •• (lt& un au.f 
ble mlrlfcflollllctJe !JlodilfltUuno 01 nrol!t~ itonru. 
Dlcnltn(anb. bt~ t uni frlll!IAfldilt. n/ otfulec 
\Yoflor In Mr $ollllr IItr ~rll'IIIIid)Ie !Vlc/)er rlJl. 
Aulrelcn. ~t.tiol& mor llonbo. 1m 7InRull 1924 btf 
'111110(1 AU ocorllo.!Der mlrlh6ollllcf1e un/) lIer "oli. 
IIll\)e ~dilenen(ltalln (OllIen nt6elleinonbtr. 

~Ie t!onbontt onftrtn. IO'rle In /)tJIl foe 
Iltnannltn 1) 0 m t • '1 II r 0 • m t n. 18ltl IlI11>1 
IIritlrn IIn/) lieflimplt ~nl tl lelltnllla IIla aue 
8rntn!Vorl IIn por ben mltlldiofllid/tn ~f4lnll" 
tunlltn firmotirl. IIle 1111' 101111 () Il(Iltbrn gemeltll 
mlirrll. ~Ic (lkfttl(UIII\ brr "lilllln IOr IIt.III6« 

t!ltunntn Ilt /)cmOIiA~nb IInll cln lilnnrlff II. nnrre 
lluurr4nU4l1rrditt. 46rr "olitlld) nldil 10 oerlillng. 

nllPoa. !VIc r blc .1i'diIlOrunl\ IId !JluOrnelitde' 
IIn/) IIle boanDbc 8cltllunn bt IR6chdonbc Ae .. rlr. 
!Virtn. !l)tr olllUUOlltlc6t tlnldOe IIIr ~tn""lonb ilt 
nlctJl 'Iulllu" InlnnCltlonllltr ~erfrlll1lnna. 'oDbe.l' 
(finfiitirullg btll nrllflttn (\)(/h.blller!toole IIn Srf.t 
In blt IIrn!iI\lC Slrtld}olt Ip~jjrt. IIln mlltdkrt. 
!IJIorlllorlum luurbr ~rulf~loll/) IUtnlgftrn' IOr eln. 
tnrle ~"allnr 8rll tlr!Vli~rl, lull~ffnb rrOOn t1te. 
monb mulllr. IUltule! !llInlorbrn elU' uni Ocrau" 
grprefll !VIIdeII. ~It 'Plrtfcllolllhlle 91illll\unn IIe' 
lJ!uOrgt6leld. btl'< /)It milIt4r11d1e 10/IIIt, 1146 nnJ II'. 
errrlcljaft Olicr unln lSirllcllafl arlelln. Ille 8ff 
I41hUIII kr u(fuIIlennbcD lIlidile mU IItll 8rfotll1lga. 
foltea IInlOlllt lI'e \}rclI/)e .m IItq1ltJllell \!t(j,. 11ft 
8el.nll tm lleu!fc{jcn !JIklnlonb. 

CkIIItfl arat \!1Jnboll nur dnc etrelc{jlnunll IIc? 
aclftin, IIlt IIIlt aoocl1. ~eulfc()e Wuflull)olltlf ln IItr _.e.-et "'11 det a_ ...,. fda d. f. t'" 

• 



~tblea ~inoen um forlbouernbe (h· r t I c6 I e r u n o tI). !De r Q)elhf,JlilCtelJ bel! brutllfleft 
'fa6a;nrgtr~ nt6t l1I1t bo •• mll lJ Oll fdjler Unnlraa
lJ4nn Obrln6ld61. CleCJt 116er nl!bl, 0111 Me Slredc la 
~aaCll ble aurlldoeleol 111, unb !lJnoollOtne' mlt 
~lirll~em au ucrQIe\~en . 101111 ,ulin et fdJon 

. tlnem Btrel{j leren lltlel{ In 6tauII ouf eonbon Ae. 
men, ola e. fll lI 6eulloe tOOIl lIefdle(lell 1ft. (1, 

I Dldltldll vtrweoell von ben nol{} Uonbon eln. 
ben SJllidllell, ~cullc6ronb aur. 6 I u n II' IIn 

'taral!oll llfrcUlC ei ~ulnben. 9/ nel\. II1Q l\ lolt 1ft 
tltn reuoTll tloulirw ~)tocn1vor l bcllen tlln rOnnen, 

Ir Illcrhldl. fll r tieore nale eli Ilo It lU cl! !lIer . 
IllInlle u IUII . 0& bCl)OnICJ bo ~o1Ue 716rolllmcn 
/ enb~ ll lt loc !.lDfllnn leln rolrll. fll cl61 boCJ lll neflcUt. 
itlltlå/I rolrb e6 r von !U/licfl lell ber fr llOnclI 
Itnlt 01 Ilon :l' . ul[eMorrb ~t r :/:\IIIIII~ ou \1 tlt' romc lI 

II en, 011 re , - ,unnen 6U nnllcn. l~eMnroärlln 
nbtn blc '.tron fcr6eflhnlll uno n blt ltll i't6foUllllcn 
Irt ~rJ~rlln ll ulIII :I.ltlfr\)oft "' b tnion~ ftdfn. 01 
c tnfl~cr /Icr rlldfidlt lilof n .\'l1l1,1Tbp~IIIIC milo llrf! 

~lI'tfen Illlirt, Me uorbell1 IIctrlcb II nHlrbc. 
"'Itie o l l l l f flol lI al ntli n b t r l . 

\!II ra rno IUI r llhldioTo\1lldl I1lclldllll nllll! In lcrdiulllrr 
ol~ ollUftll. 7'° r ~fIltilf.c bol " ft r e i II \ c I U I1I 
ra r b I e " e II Co t Ipollt! AHn fl 6~ r ~6tutn, roll 
ftl licf) 111 bl' r (\\1I11M/o ff 111 \' IIb ll l1 MI.IIIOrn lChnlll ll r. 
IDI'I 1I 11~ 21110IIIcr nbt\clI.lr lt Ilo!Jm. ("r fia t fn ullt 

n :n1urtm 1.ld 91r~C1l1l1nn lld.,elcl'l. bic \','rb 
Ylbrnlllll bei Hr .1111 11 1111 ~rr ~elllfl\Jc lI ~clel\i11 011 
u ~' I':O I IIll 0 1 l' l'i ur"rticlI hnt, o l~ er 1m :II"l11ell bc3 
"fHd',' 1I • UIlCIIIIIIIII't rl' lidOon loraeO, /t Ie :!iJell 
n)' II elli ucrncflCII. bofl ,Ic • Ililla tiue all blelcm 
ui\:ll ihlrbclI .'lurrf "l'lI ~u lIlIl lollb au e anocn 

· i. ~IClln mali boroll bellrt, ba li \Ulr UOlll DOt 
cll lnen • t'lfll'cn ill ber ~lld l Me \II n eflo[,w II 
orcn IIllb Idl. jl OOUOII prad CII . bOB 1l.lr 1 ~ l e b!e 

no, bel/Q nbe I wil rbrn. hOI II I\, n Illan II I( lj ucr 
liw. Il'elmcn '111 rud in ber !!ll II brnllflclI er. 

J ll lle . II llb!1c Itllll n olI oI lelI ra llllClI . 'Xn1\ ~1I • 
nb,'btlllldlhl lll lui rb Me :hI lrrllll \l lolmer .1 11 1111. 

111IMII !id),' rlldi nll brr.' tlll!dliilltll, 01" e,' niel(nm 
1 II100tb orld'cl1CII H . ( , cllflbcr et n rl e. lIi lfllllb. 
I nc ullb (ullI eli lriclll llll1fllll\lC II 'l'rlll·~ lollb ., !illb 

Ic . IIn.,ocf!11I en bu ble IIr lldllobmc ber 1 Ilt ll 
1 .' OIlOClllQ llbl~1I ilJlel1)Qbc. IIIb b .... lcrlohllt ll . bcr 
· II ilO 1 elll er IIt11en t llljtCUIIU pe t fi 6er ~rulidl' 

11 ul k nlidill llfHlll llbc 11 Mr, II . ..to"\ IIIl r iulrflcn 
• ill Ilr UU {I 11 11111 ~liil l fO llrtl lIub .afrpli' 0\', CII. 
I r ll {j" II , liI bcrcd lini lIil bw <rrrn~nln\l n. 

rolr ,ttll' ~ 10 CII. ~Ion lolf n rr nidil 
• I (' : 11, mi! cm 9JlI flIrnuen nUtln Ilo/ill fd!e (\le . 
, alle mndlcn II ( 1111 n. C611c ein ~lfirt iB rl ra llm 
I II lt iBe rltll lllt ber il/lc Ildjcn IIl1b "" III Rt mnille 111 1\ 11 
I :tl! .1'111 II bc t h-II flf1 II 7(n!i, nl'~ l i Ir UC-\ I1' I 1'1. 
'. : r ItJl t Inl .1 . Idtf ton lcr on Il cr.lnlluDII :1 rr 
,dlc Ic S ttttll cr lrCJI bill , 111 bClI UI 1 11 .:: 0 II)! t n 

b' l;"fj llrlnllen btt .!lomJlllln l mu " f1d,j 
• I ~ 10 \) I e, ii [lfIl1in en te lell l\!ollhrloHI \lU. 
1 r. 0 11.\ :ln 1'(1)en Me ~Ule rlcll ie 1I0e!) ~t rlln lle~nl 
" lueII. IIn :llf;rll1lnul! ~ Illllo 'liltn bOll liell. IIl1b rJfl11 
.' 111 :, r 1 ["t1 fl1l lelJle !lI ~l!e hl 6r (/nn~ . ber in 
I U l nocf1 611 r Ucrile tllI . lln ,I'rw lle \l 01ll ' olllu1ellben 
: d ll 'llIn l olouNe lu rtd!cn au r ncn, unO lIun bn6 

elli If}lol\ !> von 11Clll t btll1 oeo 1Ii1&cril ~n l. bu' tann 
11d, u bel .\}alfulluo 0111 ei lIe [Iellere 'lIhuldl ll ng ber 
'l fUll fI 6 ~ nll (l\ . !!Jo bcuHdle ') ull roUle tfJcn. 
{I~ IIIn. ·("r)llt t ell lIollbm 4n blc .'1uIIIIIII n.l tb 
, pII ,1$, ~ I c II tUI1{t nle ([ (It rll n. 'llnll OIU fII r 0 
')\e,n '~ IUclJtl.', mle IlIr On l.ldlcn ~t 1S~[lc r. 

• 

{lnCditloltnn uerlorca. erfl linblOllnn unb 8ufa.Ul' 
ItJclllD lrlm IIn DlI8 fro tt{ebll nn btt IJIcJ6011en 
'Ilolncor ItllvCtehwor. eo mle IIllr Our~ /lIe IRIcfo 
nnbc b~ t belllldiell lJleldl.baQnen 1m !Jt116rl\e6ld, 
burdj IIle IJl fidoo&t ber 9lcnleActlje ll "Ie IIlltlldloft[l~e 
lÖouucrlinllöl mleDer"~lelttn , IUhll !llt "olltUme 
e Ulluerilll!11i1 IIfler dll uu&tfet\l(j ~4nb 111 46feO. 
baret eli IIn' "enden wcrllen mlllTea. "111ft flan. 
Otn Die eelollunnarrl!len Il btr6olll>I aodJ 1l1d!1 ~ut 
~Ioruffjon . lDeI( fie no~ nldll [Jenonntn liältea. .teule 
fl cfi l Irlfe IlIttrflrAll nn In bel' ollnrm, lntll ~I~fltlfion 
u"b (jo!iwllld) &nlll Ibt (l;nbe. 

• • • 
!tornbcr 6lnol1 . Idlclnl mlr lo(Otllbe !6l1b IlIt 

Me w roulii(dl t ~nhuldl ll n n oege&ell : 1) eri d) 1 t II e n. 
Q r I 1(1 t ~1 u I I ei'! 11 li e d) I et I Q 1 R m f I n • 
Idi 4 f 1. ~lIll1l!c(Je ~T6tU (oRo(ell ronn bellcr oellelll 
IIlc rbw Ourcfl elntn abnaOmclä~lgen Otltlfellen ~lQrfl 
QI~ bll rdJ dllC II uCrt l tnbe l~ lI . • rOIlCrdcfj hiOI' 
11 01 .- Mr Crin "' ir llc(Jaftll!fJer '!1otlell IU r 1111 lil 
ronll IIl1 r n.:r,c Hl IUtrbcn, lue nn ein frl ell ll lfJt3 
Ull fOOO ben " rolien ~lno11 4m lidi l e ll IIn _ II eln 
Itltll rr rln 'on l~t~ ~Ib On rlll llnnnn flId d. 
Il cl. trl t me "cmlll tlberlet ildJt 9Jl lirllt arulnnt . lIm 
;'u[i1mm lllll1 lr(r I b ~ r l1::' lrfltll II nbc r ble !'ollbe • 
o cn3C1t billOlI . 'l'o roul troe~tn fldI 8ufUJI ltl. 
I'lI'bleme tilli nrof;rm ~ n " U1of1, • n lfillen trfl IUtr· 
b,' 1I Mc oruuw :/llIdll.lrClIlIorn fi ll) nt llcnll molf)w. 
~tltnll nllm bell ~ :rd)hlij(ll lui ldjtll ben Olllcrltolll . 
imm n ll ~ brlll ldlcl , ultrrilcnl rn IIl c ;Srone bn \RUd. 
Ra' ~t bmlldltn l!IO: ll l1l1n bnrdi ble l1J erdlllg ltll 
<laOICIJ I 1 In llofilluClII -llIne rnllc{j lt ben rou r ll r, 
10 l\eOI 111 111 ler ~al lac1l e 1I0d.! fl li rCtr eine Ibcelle 
01 IlI t molnldle !6c!ltulung. 'llull Ocr 
.'lrirp ~ 1,1f r elIIlO bel:! .(\II!! 10llbern fldI Me 
l\\ r~lIu Cw I!e \IInrr(mll llnn b r lJl ed)lt brr ~Io llo llen 
lI ub • r elRj,' lnw rol e~cr ob. ·' 111 II1n ffc II 1 ltd ~Iurr 
tnnn \l on t ll1([ I\or i a ller ~cr ' ltlfO IllInllll1n\1 nlcf)I\l, 
I' UII fl nu · lcr ii.11I l\lll n(j nllf)l ant i!, UOII d ll m 
cllrollölld,cn • II lommclllulr rt n n6e r bo~ Dlonr6t' IlIr 
,eille .'l ll rllll I crtuancn. ~ Ie l cm ('lebnn(cn Ra ll bl 
i.lu lui U" 1I \'ur.1f Il!. '<:ir liI btr ~ rili t OlH1{1tl lJ l 
\l ~ IUriW . :'\(', r lu I bhnf! (,llnöell/eil n Itie r 1101 Il f 
b, 11111"" luurben. t i li e nIIn b e r 11 bel I t r e n 
:nleo h ill (OUlII tiilet bo rllito IIt. 
IU i tie II. (tlnc f lnleltloc 01'11 Dl I I I f 1r6t1bel ou 

eli I1r rldilt ' nilen l rli ll ben !ll 1 II nll \l. ....Ie 111 Jlcl 
ull ln ll nColl r ul)lld' tn ("rcw en unmil\llldl. \ilnt 
It 1'11111 b~r :lIn' IIr1)e ill ~~h\ ·II\1u l~'. 'llCt l)c lI (le· 

I IW II ~ ~'t!eg id)o ( ~, ~nhll'J ellen elntr Ir l l)(\ttcn 
·nuuldlllll \l. II UIU II r oU. II elli bCIlt!l\lcr ~l lcllu· 

autillel! 1II0nUIfJ Ih. !lltlll" dl r l~lu ali! Oli ~tf) lao· 
orI 11 n ber lIo (ional n nIIli IlIlcrna!lo\101 n 1l01l

tl . ~ er mli ~1I 11 111 Inlel'llol lonnlcr er led)lulIA 
I~ i\ r tl n (l ~ In e r ' 101 ei) fh . r ltCerc • rl lI c bllr!\) 

1 hhtlln I Idle I ttuhlbltll(l on II r d llen II \!' U lD ld lllllR 
be I!onllhl lulrrel! \·rl. lIet Ic hCI 111 I !lJ Im lu II e!tt 
Inl rll ol onoltn crllihllblgung Me flrfttn ~Itnlte !lIr 
ti lit norlunole \1011l1f. ~Ic beu" tII e dJII ILl\)rl • 

elcUll1Jo!len. n bro(1)r ll ilON bel" " rleo. rulclw ben 
\!. 11 :' ru lfD:rr :lil rt ll1lol! Ollr i rln~ ;(IHbll1blllQ ulll 
heli il rulie ll ddll .ollell ~\IItrtrn.· . ,n tI \1 cm 
:1! II fn,r llll!ter luc rbcn lie Iulcb"r 01\ rhlClltll \l'ihl(n 
II .~CII rönn~lI. in eh:em :!UclIll\)enolter l bllncn 411 ' 
lånblfrtl t lt rrblt olltldrnocn lOullt ll, /ll r I}CIIlc au l· 
gellollllllrll lotrbw. In ehlrnl lIJlrlllrljtllOllr r f illllW 
nll/ltc 110111116 e : o r~lillnl llr fi ell tl1cn nlo bfl1I~ . UII,) 
/lIe 'i\ollll~ln IItr nenwarl Ilnb t elne mIRtelt ~ . 
Intmel n. .Tilt una .Iber 6dUI In IlIclrr eli ber 
Illnl l'rinl1l1l1 vi"" r dl'lnd \Ihll . " l'bn 'CC'. '-II II" C 
nUQ/ lIoi brutldJc ~olf ben ~O auJ ftu lI/ tlol" ol\. 
I Id)er "bllolollllle nllb ClblloloAie 611 !lllet 'llolllll 
renlet beulfrf (t 8ulul1!1 nlmldJunll f: ben, (j~1 btt 
Jim Ilo iJlOIiOlllll1 uon lelTln u~tlt cll t. '1 te IUlr ll11er. 
Ilnuol lerll(ll !oOlrn, t audI 111 lIet InllH tn "ofttlt 
oILI Me !\~brt\!trll ll nbllrflc tlUtoullft\allQ Ic~en 1101\, 
tI eli _ UII" oll~ulrllen unll ben fl'Q 111 pl ~II bt. 
III ronrell nll! II I ~ ~I\ IUrllUlI1! lIe be!lell $ tl\rl\. &cm 
~olcr lQ llb Ali biellcn. 



• • • 
,; a 0 1\1 heli II .. n C tl r II" ! ,'il eli (t.)h,ndl tili 

"'\l il i r ~'C\lr,n, ~tt IIIHd ,' 1I1Uh.HCII ldllllfl. 
, ta,,,," Ul1l\ .," I '1:.1 _ chf"'~ , '" ~lll b C" "!~ r" ~ "t'rulh 

' ,'eli r .. .., ~!lI · 1l 1"lIor;.Ii"'fc, !Ii: l~li ,'I I;wtrmellr 
_',llcl 'lhrt llll\' CII~ (\.\1'111111 IClll bi ll . \l"I\.U~( r~ ~OI 
l 0 r 1I/IT 1I11{1C lI n ,n trll. bo b I ';( r1 r nl 111' nor 
IltIll 111 "nll f Ird \1 '11 ~ ~'~ nc IdI" lli.·~; 1I1 1I 1I '1 
1~ I"U 111 IC" II 19 ft l. 'ITII, !~ IUllTC h\ 1I11 T ti li :"Ind, 
I.nlia, .lIl'at, t I~ (1 ndl lulrlllrfl Oli IIlr ll . » flll 
nlrh'1l11b Ali 100 II . :r 1111 e IhQ aflrr 1rl 11Il1l1t1i 11111 
(.\tO r 011 lu lf (II ( 01111, ,lIl1lulitnl r ill t lU ~I II, ell ' l. 
~o cln II 1111 IhUl bn ~ eb .alln", ,: bet " ' tn ldl ! 
.\ Oli ! rdrt ~ 0111 ble 'lll1Uht b " !llIlclI :lIl'c!lIul,,· 
~Ie ~1clrl)llI R tr :llhrl\l lnll bc Il'Clf Ole ,II· 1,,11111111 011 

'rnnrrclrt, hlt ble ~ I tI\ l .Yl lIllt~ I OII, <! lcl ' ,lIetIIlI \111
1
0 

~'Ol ll ' .. r (\ , Ol'm n 1\ 1111, bQUCf llb nm :ltbelll \ 11 .Ie · 
~' II '~I.fl >e n h\! hnl II l1t J )~ "br II hd Ali br r 
,' ~'r! C " n i 11 C II r (l e[o lllll , hall M't ,m I II et 
11( Icll" II\1 ~ \I 11001 nl I \ \1 lOIl!ell 11 rol ~lI'l rll Ml" II 
;'(lII ~ ill ~ ' [~ 'lh)111I1 ,,"f~e, r bw. " Ilr, h',:I,~. '~".' 
',r rh ,, 1 ' 1111 Mr 11\ r/lll • Oll~ .OU' ~ , , 1, 11. 
oet . IIn I lil, r eli . foeh'I' II I1" bcr 111. " 11 ,II b 
Idi! 1 Ollr' toI butm bell '!ltrlrOA Me morc.ll ldlC 

.... ., .... toi" __ " • ..", ....... u. - '!!t!.!!... .' ... ,' ... .. __ .. ,....,.. w, .. 
fllnll "0. elll,tt OtlbCllltt IIn SltlcB&ftlmmllnll nltflt , 
I UII dnet ll!et!!ii IblnllllO nllfl! anei , 11011 clnem 
(lIt04l1ilfQjen 3 1110mmeRlulrlen 06ct botfl mllnc{jel IlIf 
lelllt • IIrllllll tfluof.en, ~l elr1\l \(bnlllen (1011 ble 
'tloll tlt 0011 oeOtll\' . .ele Ii! ber Q tilit Oll tlne!clll 
n~ lOd(lI. ~bcr 10 Ir lib .. it '(n"tUletten bltfer \lolltif 
bdlim4l11 IUI/ellen, elli eli" nbc r n b e II c tt n 
!S eo O"t hunt elllu bn Utitlfu BC' 
IU I c ! C II. (tlne t~nrcltlge cO II II 0 ( I ! I r fc{jelbrt Ilul 
bell I1 cr ltlilcbclI[lell /I> t fl ll brn llir IIn all ti. (!Ie Ii! bel 
IIl1 leru (lcll~ to.\l l) lfd)ell (\\rell rn IIlImanlitfl. <tIlit 
,lllli rlr bet ~lnlDIIII)c Ih ~~,l tllln'I~. !tcr ~ eul ne. 

nll 0111 C en i(1)R II :tIl0nlhfJ1r11 II tlller frl t b!ldlcn 
lIuuldlulIll, ulll tr Orr oUdll t ili oClIllc(jer l\.\ltbrt> 

ouHllen miiolld) 1[1, ~l\djtj IU r l~1Cf olll bo e lfl(ol1' 
roorl Ilon bet nOlluno( t n IIl1b IlIletllallollnlen ~DII. 
tIf. " ~cr mil tVltlt~UI IlIler llollonnlet lerllcdjlulIR 
1 ) i\- r II ni' 11\ bcr ') 01 11\1 111, lcll tre • r l ll b~ b ll r ll) 

I I IIt11nhlllQe ' trutnbUII () on b t d(lW II l! 11 mllftulIR 
ben ~Iln n IIIJcrtlftHl, bet I IIl et m I !!I Iltel n Me let 
IIn tnol onaltn crllllJd)loulIO b\c br ittn ~enllt IlIl 
el lle lIotlullolr ~o lt llt Ic bcutl en ""dllhullTl • 
ntlc U lt\lllfl~ II , crbron1cn Ilari) bCllI i/rlc!l, 1 lelw btn 
!l.I il benlloln ~\Irl ltllult bll rtil (UI :LI rbhtl>uun mfl 
hll Ilf lkc lI \ .. rltj.l'n ICII ~\IItrlfn,·, "n cll1CII1 
:1'H n i~ t'nnlln mcrocn lie mleber Oli eI,lw CII jfil tlt11 
II "~II I rl Il Il W . 111 dllCU1 :01 nlc()elloUtr IUllllcn OIli'· 
I .. lIhlfl\,r IoIte it nllt,r lmo,'1I Illcrbtl1. ble IJcu l 11 11 1' 

rllomm II loerbcn, ill InulI !IJlclIII ,t llolter IUII IIC II 
nn~re uollllrdJe ' 1 r~ b[lllllic be , OW nlli benl' , II n;' 
~Ie I urllltln bn ~nc ",uarl Illlb ' rl lle ml !elf.!, 
I"rmeln, , ut IIn IIbel 6cllll r In Mcltr d l bc r 
11101 l' Imu ,'i\, .. r d ImI l)hll()~'. r>bRr(', n (jm t 

111\1 ~a. rUl ltb, lUolL bill -cn 011 1m lIoltr roll. 
tI riJcr blto!o \llt UI \lltolOl\lt Ali ""et 'llolt ttr 
rrnln beutir'ct !lurulI 1. nlluldl ll ll,l f! tII , bel bet 
Ii(\) Ilo \llnllonalr 1)011 rdhh l' ·tllelll, !:l!!e tlll r mlet. 
[hUlPI I fl!CII lolllr , ei' all d, In brr InnH ell olUI' 
nlll Me 1.1 ill1 r !lollbll • Q{orol ll le l1 l1 n" i~, rn po l!, 
IlId (II :tUli nn\ul..r'tII unb ' n Anll1111 ~ ,I be. 
(oj t 11((11 01\1 b i ~ 11< lun nlll\ be berltll i fRr". bcm 
Illh' ll nnl> Ali blrllfll. 

--
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(fuollttiou ht 9h'i{QU~. 
euro,iiUdJt @)rltntltruna an_ Itft~.dttn on 

~tr "ptllfU !Ulrtrd!llfto,olltlk" 'tnln._ 

gilallrb b t ' IRrlcf) 

!U ubinbunR lIIit btlll Rnpil ali~1II 1I1 ttob 
aOem, IInb baru111ruitb brt i!l.ltl1 be r tuflild}tn ~u&rnpoltli' 
in ben nM/hell !lJIonatrn ill birla UM/lunll rutilrrfO~ten, 
nin/t in bct ffhdjlunn bt~ m'!i'd).liltnlfd)en flleTlraRt~, 
I.~nbr rn auf beln Ih' ~r bn ?lbr!J(iunR~honferen.\ unb bet 

8 tr 1\ n, te. SOUUOf. ~lulbtnl!l'r(/onblunRrn mil ~onbon unb mati~, aud] Itltnn 
!!Ii! !!tili ~rnll\lllll nub btm ?lbWufl be~ oimr~nlru hlt[tt ~tg Rt~rnrnfoO - in ben ~ölltcrbunb l)treinfilbrL 

~il gr~ bet nnnunijttn iil jflt ~oflljrlru\ilnn /-ml" ;'unl'l dl l ruirb ,uiJl " n~ rillln~1 Allf.rljl'n, imuitlllCil ~cu llcf)lanb 
eill q r~lill oenebtll, o~n ~m ou" blt ~~llIrn ill . tt IIMjltr 1m Ihe r6unb Jn brr n!le I 1, Itmr nlmffrn bllrcf)~lIlr\ltn . 

tlkUn!1 crhcnnbnr iinb. ~Ie ?! 1I(IW~ Ih& 6l11uJdtlthlan~1l 9llarum &rallCf)1 loj .. lrufilnnb left mtroinbllng mil 
1 1m lr~ltn ~~rt nui bn~ iiuntf1~t balltRIII !lchdmp/I. (!uro~.a Ullb mni! t~ biej .. ~u\ltllp hlik jd~ren ? Thtraui ljal 

1O\l S)clllidjlnnD rJ(fj btm, rool !tOr hdj In !!OCOtllO ~b c· ber '4J 0 r I t 1 bali g r t å Clllt sani un&rutlbtutigt 'lt II 1. 
r~o!l.en ruurbc, IInll bafi r ~d)\)(m '1lölktr lI11b an[d~ 1 nt. Ivurl ge!jebell. ~Il~ nllr /92[) bOI JIIe !lUU 'rntt gebrodjt. 
ele ~o t i.mmer lIarnuf Ijill. ei ie tn, ba~ boi rnhl!,dj. ben ~ ~all I)olfte 11011 Illr ml einn ber ahtlDell' ,f)olllld bitanA It~r 
(l illln!t 'J)CUt [il on in ,mc n gen 9lufilollb ~ Illt\lrDtf Imi: ~lIe f ll 9r VOII ()Xtm, II1ha uf l'OIl ~lnfdlinCl\ unb 
firont unler r i3'{l~"UIIS wn cr:nslallb bcbrult, b08 ~lIgla llb Warell, 11m Den .\)lIngfr ballad b 1m ruffiid)rn uem II 

brfri:lIiRrn, I 111!lI!nR . tr [11/1 rllIlS . ulll'. Ed/lultrl l\ktllen 
ber IlIntftn rl\omlalton IInll e! lIDtllrti hamtn mll ben 
Eid)loimgh ilen ' btr inlwlatiollolrn ~rm!bl/bllllg u. 
jammen, 10 ban b i t m t 0 I I r I r r II n II t t ~ r n I t I Il' 

rr ~ 0 f f l e n 'm n fl t n i ei)! m II n I i elI rull r. ~ (iin. 
11110 ul!iui)wl n, 11 r tluf cmr 9JhUlnr Ib bmdllw ltIOT, 
murllr ~ rnu ei tll 111111 oernllllrrt ruer en. i Okiabr r 
poffioell SXlII e(ebl\an A ~ ~ftOui . - n bicln hnllln) .. \!ogr 
fanb lIer r eiholllltt~ llatt. II ibm Irol eint C po ilioll 
011 , Reiftl)rl 0 n rillrm clI1 f!lIjlr ,ellen Sllalln IUlf e tnOlnirro, 
11011 nnll r! n!i 1923 mil lIH Oppo ilioll ToOhi. . "mr 

bonn bit btulfd)t 'iluwnpolilih iDllllllilnbim unb l::tulldr 
Ianb tin~Sle t rotrllf in eintn grol)cn ompf tnnl ~u81nn O, 
ba8 lIir.... IItr 6-btDdtttn Ilt lltn IIfn rngltjd)en ' mpefln. 
l i~mlt3 ruil rnr~mt. e u I id)I a n 11 ~ n t II t I n t II 
, IU et i d b 11t Ll n 11. t 1.0 l ' u unb laUI rleincn bornn, 
hae t trob Itint !l\jd}lllJjr an !!ocomo IIltb n ~ lket. 
bUllb tint Itlbill'lllbigr \ Iohtik nod) ~nt ittn Irtilitll unll 
bai! e ~ bie burcb ~apnl\ o noonn/ntn ~ t. 
i t Ij u n til A u ffi II fi I n II b ru e l i t r i c it ~ n t I t n 

ro i I l. ~ . n b Heli IjOI bn~ ~CtlrnR,,",,'rh mll 
\llufJlallD Oili 12. Oft et obgr'rilloii~n unb bur le nit
fltl1img t int I OO·illil1iollrn~ tt il mu~lanb i1brr bie Ii;r 
lIin~g 1pl;(lJ. mlenn mnn bie ~euttgtn Ed uirriga II II 
ffiutlon i ~ltad)1 1, ruirb t rjt h IIr,)1lO b~r lIfuljdJc lu il 
nr bie ~eQli iim/ll9 bft ~l\!e ill lllu Inrtb k' CILlCL 

~ir rll \iil lt ~u\i Ilpa1iti I)n! bann en IDI fillkllli~i 
he ~6/r.trbullbt" MlliiUt. um om 17. f cmbcr IIl10cnllllltl 
m i t b tt ~ II t II ei t i n e n tr I t anu i dj I i t il t n. 
tr. io~ Jilt (IUCIl Wugcllblidi (0 IIU , alil Il'i ho~, Mr brr 
",:.cmp ei ou briidtlt{ bl .. ~nhuort b r iirkri Il lli 
1I101!ul, blt ~lInuorl 1118 an nlli nn\)~. ~~ t 'Ie 
-Uälllc bie[t3 !Bonmoti ift rid/hg. bit aroritt fillr ~I)rnlc . 
ter !!krltoQ iil ein reinct 9lcu!rnlildt<lIlUlr'!{\. i ~ljrl 
ben I/lnnil ~ilt~rnben rui[iicfJ.lflrki'n~n ~rlrno I'om 
In. g)Ilit6 1021 IlIdllru«! 1Ilhd) l\1tiltf lIub ~if~1 i n nid t 
ru~ielltlidj tn rr. r i't f'lr bie _!lrari in 'Dru;{lIl1ilh'\ 111 
i~rtll. ~rf}nll IUIl1\1 II mil "a Ilnb. ~bct 111011 ImlÖ inng. 
Inllb, bnU bie iI;!lt'ci rln n i Icf~ n mrrtrng bili in ftlllt 

ta"bll rlltr Il!clIlI1Brabc ) ortqobor ~ ofllåLln Iral OU', 
jo IIC!!"" I ,'11 ? ~ If l»rJllltt ja I-n : ge en I!flllI1, Die ['PlO. 
jiliOIl lagle: .. "il r ~el\l ll" t, n bit ~ rr 'lt'dJi'r t~ rcflltll 
\!tnilli mll . \Il1b f IIJOr Mill bt' amfilllnl AU ir ljcn. ltIlr le 
'miitllt enin~ . i Ir enill unb 'nr bie rtllob~ml UII le 
Z )rue trr tlllI1 • r !:len in IIl1b grnrll ble flI) bllnn (111-
Iral. , ir r on j 11m arltiOo!lmL'll, un au D.!t (I\e. 
h11idj le her beulldJtn 6o, I0lbtnt ItrLltie 111 bi km ;-111 !!t. 
Ilannt lIellllll. hO lln Itll~lO Aittnlil1l &nll laflen 'rir ~u 1. 
la )t 1ft \Jirlm I)r ble, bOB bti ~ <.ttil~ od)lhi) an btt 
rof\rn r!lt t ini!! I nttll unl> Jlub: IID i t b t n f 0 i a· 
i [1 i f dJ t II U f bali b 11 r If) j D ~ te n i n c I n e m 

o b tr l\I i e II t II b II II r n t i ( n) t II .a t (1 Q I ? ir n 
o~ln(irtiicfxo ll ?l1I ' 011 bnrriltUl)rtn 111111 ourrtn)1 rl)nllen 
rgrn r uboutrn 1111 riuotbnnbtl, rren Ro n t \lt' tllmfl 
Ir fogcnn ll lllt .. 9'lt ll~ ~( rbrtl 1I 11b !lrl)obrn lOiro? $..\ir 

tint lti.\inlillilcf)\' lrl'rlinbultrit fn jtn. mil bn ffiu[,lnllb 
Ilom ~11~I(lnb ulla ('~linj\ill ltIrrbf. rulr bn~ .. ta lin ~tilimml 
Dr eri? ~ir Ilfllle[ hei! bit lo\ioliililnjt 1I1e1 &.ullj 1-
rtlRlnnb 111 b~m &npiloli~H II tali, btr fte unt~ibt. et· 
!)nhtll IIl1b DOt llrbcrlnJjotntnlUlI 1l II II innen IIl1b 1111 11 II n 
Idjn~rn ? 

IIni qum3fn Ijintin, olio in , int hrielltrild ~II ei nallbw 
rt~ut!l\ 11111 ruj iif~r lInln!tilBlInJ\. Qtgtn U:11!)!0Ilb Illtbtr 
ou; nUlltn rulO lIod) hann. fiar 91I1\1lnnb Mllfutfl ~r ~kT1ras 
n~ ~niBtt, unb lIOtII .. ~nb btr Il~ari[d!tn ~ill & t" unl~t (! ift a ruid)Iigftt Qllplprllbftm, ba3 lIod) nie lu ie 
ruili;":Jct unl> tfirflijd!tr fillbrung 1ft gnt 'tilit lRtbt. ~III biele nlOl im 81rci!c bCl Mlben \ltldJllIlI!ltn Ijc ro\l~l\thomllltn 
~ölittbllllb unb 9l0rbamttiko, ba' IU hem J100c in g(tid r ift. 'erfdjitbcn mnTtn [i nut ill la&tijdjcn in C(f)<'lltll. 
Br01lI flilnbt, tint @nrppicrulIR bet o~al ii )tn ~lin tili . in btr uplfolfJt brr eiltOullij ur ,,!ntp·, Unb ble ~Icb(' 
6tsrnaUlltOen, baall ftl}ll 9)1 hall unb 2lnQl>ro bUlcfJall3 ble ~ri l, gtfl1f) rl uon 6talin, ~at (icf) f iI t b i tI li r t· 
Rroft unb ijl'lljillilcit. , • i n ~ r II II 9 b c t ,.m e pM IInb ,~re gull!rqll "\en, Or 

~. fef)1t in !Rotftnu n6tr nU~bit ?I&lilf)1 unb brr !llI1lJt ballttnfn'llllblicfJe ~Io[jli& nll~n iP~od)tl1, in .bfr l!tficnlllni • 
balU. ~nll jo IUfrluoD rui bit,f)o nunR nlft !lfltn in lueil r halllllan n~f bCIIl :ukR , llt'n ~fl1ln 1021 ~JI\geidjlnnen ~.Ill, 
fttrnt III unb 10 nD,lidj (Dr bit TOpc1Ronbo hoi, ro Q II ni:lll "Ul~hrfJ ~altulacf)fll . bOnllt. . elnorultlU IIl1b IClI1e 
~ 0 10 i t I r u Bio n b IU I 1 ( u n b & ta u dl 1, i II ~ C ftt IRid)llIng glall6cn, bnli C" CllItll "Ul~ltdjc ~ ~Il unb mllru nalf) 
b i n b II n r ali t (!u t 0 II 0, (! i n f 0 9 u n R I n • . ,. rDdiruiiTIi gcbrn ltDnne. IDa ~eliil nlll onbtren orlm, 
t u r 0 p 1'1 I d) t eta a 1 r n J 1) II t m, nule !BtAII b 0 n nt Q n b I t (h D r u I i 0 n, 61 t & t 9 0 n n t n ~ Q 1, 
mil ilelllld)lanb unb fironbltt~, ftnerltrnlllUlII b n ~ d) I 0 u J ~ 0 1 tt n & 1\ ,n II U n b ID i II, 0 & ru 0 q t m ~ n 
eutop4ild)tn elaoltn IInb !lmenho, ~lIbtl~rltaR. . n I cf) 1 10 t t B, ro 0 b i n f t e f Q b f t. ~~ f}trau.gratbtltet 
Shtlllt. !i)orum flnb oud) bie rdjarfen $lorle RC!ItIl 311 bnbrll, ift bo" !l!3efcllllin)c IIl1b ~lI lldjriben c nll . iclem 
IInll IIfn ~lIlktt6unb. !lit IlOt- unb nad)1)n tt&Cån5' .)tonlllc1l. ~ie lRicl}tulIQ litSI f [1. ij lulr mnjl bcionbrr~ 
lt[dJitlcf)frin oft gebtoUc\1 IJaI unb bir tin~tDIR ba I IdJnen ouf bie[tm mJege st~cn . ilie ~ntruidlllln9 IIC~I 
btt Stoallaunlfltn in iJl'.noll OUlQrru'tTI fIol, nut I tan~follt IlOt ftdJ role oUtt la 9I1iB1anb. ilitfft Slollb ~t 
unb iin ,.l8omIlltll· l)Gt ROn., ndJl, IVtnn n f0ltt, bai fdjhmmert Brittll ali! beutt erlcb!. ~ rl~1 flaaUidJ ~OI1A 
tfufltnmlniftn ~rdjilldJcrin roQn[dJl. bau bn Ibmmll1lift ftH. !lfJer bal 1ltobltm bleibl, rolt "tblt ftommunifhf~ 
Illdlltfcf)nin, 11ft foldlt . tu~runRtn 101, In Clutopa lridjt E5!oollotgon!foliotl, bie prnlttirdjt fufOl ~liti& Itriol mll 
IItfJllrt IDttbt. !lB41 Iftl onti .toudJt. ift il t i t b t n u n b bitfn ~lki lI1Ib blerer ~i&lalur 11m G ~ro(rlorint aut 
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bie 'llcweT ~ort(n 10rI, IDtnll mon immn mtiltft , ugeft/inb. 
nine on 006 Illuoolllltmfle unb brn C1IJilo (il!mu~ mod!1 
unb Dit luri 6d hiilen ruicDtT ~trollf!tommen (/ifll, bie nod! 
;~rtt gOI en mn Ttn illrleOUnl\ unb ruirlid)aftlidlen !UI n. 
toh tII! II t g t n (111 hommuniOi djr3 ' Ioo l~fen lein 
milnen. 

~tler ?lb djn itt 11m stuau Aufammm mil tintm ?( bo 
f dj ( u b i n b t T cr m I g toi I 0 n. . n btm ud}e 
!UhljuhOltlf .. eT " uiamm"lIbrudj ~Rublollb", I! In 

ut! 't ~hldJt' in AlUtl ' Ul1blll rrjd!ltllen 1"1 IIl1b tine ~_ 
fd)uf)l t iRu[!ln IlD n~n 1917 bla I)tutt ib l, Ifl bo6 om 
i(orflen 01l0gej rod)rn, tb.'nfo 111 bl'1I I~hujfiontll, bie 
" hljuhom mil onbmn gn.tnliebtrn brr <!mll\rOllon fil l)Tt. 
!tiae aOe Atigl, DoS mOIl poliujd) om <!IIDt 1ft. -\)O j j_ 1 
11 U n g r n a II f R t \U alI f a m r t r II b t t u n 9 m c t b en 
tl 0 n ~ r T jl d n b 1 g t n II 1 I m e ~ t 9 t b t 9 1, ' . I 
lIungen, 0ll It tnllt fld) borb Ronl dnbfrll obtt gat b!i 
allt :&r'a ung urO Ih(~tc . 9Jl 11 11&011) jptid}1 r II au6, 
blb oitlti' oom ollen :lluillollb 0111 bltfrr ' ltuo(ution un. 
mitbttbrtll91td! bol)in lit. Q!leibl aljo ble 0 'i"UnR au' blr 
lallgiamt (hlohllton , bie bolln Ut i)OTnttr 'mohtolle unb 
AU r II IIItt n dllhommllnijhjd}tn 6loal~form 'breu 
mtlrbt. ~ modjt b,r <!mIRTalioll in bet 3ruifdJrll~t ! t ? 'J)c~ 
i[t audi tilit tro!\lfd)e ~ tO~, !lie bri btt ~u l il rt ~.! 
!1li1juholUrdjfn \ ud)C' ClulHitr ~loQt htgl, bo bonn ble 
<Pn:glot ion IlC tjud)l. Iro\l aOrbtm in bir .prlmal utfid! u • 
• t~ttn, 100 olde I~rtr ZNII e~ lIub f11 ~fnoiffn on brm 
e lontr milatbelten unb Itben :016 bir IORtnann ttn 
!4?1a ,t dJl'II" , blt Inncrli IN en unb nut IIU8ethdJ tortn 
\,»litl'fT bte 'oal~ruf en~). hnl \ I Ii I n i m tn t b I t 
18 e \U e u n g 0 u ' tim h t Ij t I n be n (! m i-
(1 t Q n I II h tel I t n 1 e ~ t ft n t h u. ~i l juhOlo [r nt Ii 
tbr mdll butd u6 tnl , fllen . 1\iir 'idj I 1&11 1 ~!l t tr bie'r ob. 
,,~ltt tn lont lttll" r 'm~r~trn \ll ~ O et mefJ!. • btr a 
tD n 011 nid}t ~r ,m&{l)rtn in btt J itnlntion DDr b m 
e omjr1rellime. b,r notltltnbig marr. onllt ift jr c mudgul 
prahlijdjtr \1(rr fl l bie ni'pronlen ~u (!nbe. . nn ba . I 
nnt eine rnft.en~(lf l. tn!'1 n !IJliljuRoru fagt. bie <!minrnt ioll 
~ättt brou-\rn bie ,te,l)ci t T D'irntli en 9JkinlUlA i~U lll't
ittttn, it in ISomjrt tUiilo nb unmöRlld, 1ft. tohllfd! b,', 
btultt ba nidll . ~~ brbt lltet nut thua in geifuntt 
~itQunR. in brr 2tu inollb,tir~lInA in qClf Ren unb te.liniilfen 
firo~tI1, mo iit IIn~ bc[olt tr I11 1treflCl111 rrfcf)nnt ble neut 
.Qr i!lcfnifl .. 113 u I j" tr mkt\), Ot"an bt« Tuffi;cf).rtl ini5ftn 

ballhen~, !jfta ll~lIe t6en oon !no 2t. tbj jtnl in ~1ti ~ . 
!ilorl l)eiRI t~ 1m n ill)nlllA Ttiflel: .. 'l}it fitiflig n ~ni. 
aabrn brt Tulfifdjtn crmiOTohon": .. I e I u f I 
Im i f d) t n b t T <! m I R toi 1 0 n u n b ffi u f! I 0 n b, b Q f 
II n I t r b t m 18 0 1 dj t \U i ~ m II! D t T & lie b, m u B 
11 b t r 6 t n 01 I m t T t n. I'on ~dn9 1 bit Bu&nnh be 
tumidtnt !!lol~t nb. ie rO ieOe in btr <!migrotion ~obtn 
flI t ficfl gOt &eine benllln". r~nb tn III1T 111 bel OtqoRl[djrn 
!!ltt&inbllnn ml! ben ~lotAdnRrn in ffiui!lanb jelbft. lt llO 
flbettounbrn ntU~ It rrnllllllS nwtb~n, DDt oUcm Oil I I 
{leijtige, Tt 1 i 9 1 il l e !l1ltll .. 

~ntil !fl UII Illtl fel~a(1 tin IVldjtigtt unb ti~tigtt !IDcQ I 

Mgebeulrl. tbcr Ilon prnhlljdjn &brulull9 Ifl tt lI i.1}1. nt 
2lug, nblid!, 00 t int n ltruenl iont!g~io ~t III~I oOt~onbrll iit 
IInb bie <!migrahon oilUig om IInbt Ifl, at&dl I H~ btf 
:8irhd ~ttoul8. in brm bati Eomjdtegime fl ~I, ullb btn IV.r 
f~ brUlltdj, 01 un~ möglitruat, bi"ti~lI r l Qabrn. !ll.li fi bit 
6 0rojCIgtnlol! jidj on brr rrlcQa;1 bt~aupl(n , fo mitb fie 
n i dj t Q n b e r ' . Il 0 r B t e n II i! n n e n a ( , i n n e n. 
p 0 n I if dj IV ei t tf a u i b e m 2il e S e b et ,.!7lt p. 
IInb aUBenpolilifct in einer eutopd i !cf)t n 
fi r i t b t n I! pol i 1 i &. {Jnb Itltlln fit ollf biCltm ®t&itlc 
lIad) brinncn unb broufjen Iftfolgt eTa dl, fo fll ~rI ba. 
na.turnotltlinbip iU tiner ,"lIm n Um&ilbuns bltfcl ponatn 
9lcQimej. bir Ildj bolln aluf) 3u eim ~ult nid}t abau[e!/(nbtn 
iDelff 4UBttli~ unb fOTmtfi ou briidlen mUB I 
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B e r r a M tntstert. 

Kunntotttavt mmin täten l ähetän Teill e, 

Herra Mtnistert, raport t tnt N: o 147, joka stsäl t "ä: 

Puolan ia Ven " jin suhde. 

SUoattkaa, Herra tntstert, ottaa vastaan 

täydellisen kunnioituksen t vaku tus . 

Herra Ulkoastainmintstert 

E. N. S e t älä , 

Helsinki. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
~. -

~INlANDS BESKICKNING 

SlJD!Ien Ber1tntssä ja ftentssä oleoan Lähetttlään 

lUolan ja venäjän 
suhde • 

raporttt N:o 147. 

21. I. 26-

KäVtn et1en Auswärttges Amttssa osastomme 

åtrtgenttn, salaneuvos Don Dtrksentn (Hauscht1åtn seu

raajan) puhetl1a, tteåuste11aksent häne1 tä, joka on ol

lut lähetystöneuvoksena Varsouassa ja p 'äJronsultna Dan,.. 

zigtssa ja jota AUSlDärttges ~71ttssa ptdet"än ertko t

sena PUolan tunttjana, ttetätstkö hän PUolan ja Venä

jän huhutllusta sopt11W1rsesta mt t "än sen 1 tsäkst, mtnJrä 

uttme raporttssant av:o 146) matnttsln valtiosihteert 

oon Schuberttn mtnul1e kertoneen. Se mtnJrä oon Dtrksen 

.tnul1e tunntn kestävässä keskuste1ussamme t "stä astas

ta ja yleensä PUolan 010 tsta sanot, on siirsi mte1en.

kttntotsta että katson olevan syytä esi ttää p 'äJrohåat 

keskuste1ustQJ1Ule st tn ' IIUlOdossa jossa hän ne itse 

esittt ja jossa ne hett kotta 'tul tuont pantn sanasta 

sanaan papert11 e. 

Kysymykseent neuoote11aanko parat11aan MbskoDan 

ja Varsovan uQltl1ä neutraltteetttsopti4Uksesta sanot 

hra 0. Dtrksen: "Paratllaan et Irällåä neuuotfe1uja aat

n_tttujen 1&aJ.lftusten uiilUlä; en1rä ayCislrään usko että 

Tarsoua Kansatnltt ton UlJDlrst uot sol.ta Kansatnltt ton 
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F)NLANDS BESKICKNING 

et-jäsenen lranssa neutral t t eet t '- t a t Dastaaoaa sopImus

ta. Mutta tIedän Dannasti että eräät puolalaiset emi

saarft epäoiral1 isestf ovat olleet JIoslroDassa sondee

raamassa soptmusmahd0111suuksta ja että PUolan puolella 

on olemassa selvä neuoo tte1u.hal.u. Me 1aske1lU1le s t ihen 

että n. 2 kuukauden per äst ä Moslrovan ja Varsovan 

Däl t11ä neuvo tte1uth tn ryhdyt"än. Mtnun on kui teMtn 

toistaiselrst vatkea sanoa millaisen te~111lsen muodon 

puolalaiset aikovat koettaa kelrsi ä soptmukse11e, sillä 

kuten jo sanoin neutra1fteetttsopimus olist suoranai

nen tslru Kansatnl t i t o11e. " 

Huomautan t 'hän et t ä se minkä v. Dtrksen sa

not 01 ee11isestt t äydent 'ä stt ' minkä va t tos th t eert 

minulle 11matst. 

Saatoin jo silloin va1ttosthteerfstä huomata 

että hän juuri 01 i eriko tsesti per eht yny t Puolan ky

sYlllykseen. Mle1enkttntoinen tässä suhteessa olt v. 

Dlrksenln esttyksen j atko: 

-En tahdo Tetlt ' pettellä ' ett ' me t äällä 

rllhelmstrassessa erilrolse11a valppaude1la seuraamme 

Puolan tapahtumia. Jletl1ä on se pakaUl!1USa et t ä olot 

siellä etpät pol kauaa enää näin jatkua- Joll e! pian 

ryhdytä kansainvälisiin ta10Ude1lisitn saneeraustoimenpi

teisiin Puolan talo udell isen ttlan pelastamIseksi, ni tn 

Dol sIeltä odottaa suuria y1lätykstä. Mtnä lruvatllsln 

nykyIstä tilannetta PUolassa nIin että on kysymys 

kllpg.q tostq kaapoousmahdOll tsuuden ta saneeraukSen pä

ll.ZJ..tl: Jrumpl ehättää ennen perille. Ml t ä jälkllllÖ.lseen 

seIkkaan tulee tIedän Danaastt että kansainvälIsten 

pankkt.testen puolelta on käännytty saksalaisten, kansaln-
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uältstssä suhtetssa olevten suurpankkttrten pUDleen 

kysyen .tten nämät suhtaututstoat yhtetseen slotun 

tuJremtsakttoonftn (slo tyn kul takatehan nykyään et ole 

suurempt kutn ber1tntlätsen kesktkokotsen panktnJ). 

Saksalatsten puol elta on oast attu että se11atseen tot

mtntaan t 'äi1ä et 01 e halua nt inkauankutn pol tt tttset, 

terrttortaaltset j a kaupalltset kysymykset m1empten 

maiden oält11ä ouat nyky tse11ä asteella. Oltst gro

t eskta aj at ella et t ä saksala iset ottats toat osaa tot

menpttets ii n, jo t ka t arkotttavat Puolan stabtltsotntla 

nykyiselleen. • 

• Ml t ä taas tulee kaappaus- el I putshtmahdoll t-

suuteen, . jatlroi v. 'Dirlrsen, ·nttn emme nttn paljoa 

laske sellatsen tulevan k01l1/llunistttaho1ta kutn mtell.Jlll4-

ain Ptlsudsktn ja 1egionäärt en pUDl elta. Tosin on 

ullromaalaisen hyv . oatkea Puolassa p ····stå· selville 

epäotralltslsta mtellaloista. Kuten ti ed "tte on pUDla

latnen -- .tkä on perintö oenälätssorron ajoilta -

konsptrati ivinen, s· o. hän to imti mielellään ptnnan 

alla. St t en on ua tlrea sanoa kutnka oahoa PtlSUdslr t • 

lUke todelltsUUdessa o~ joskohta se syksyllä hal.J.t-, 

tuspulan atkana saI selvän tlmenemts11UlDdon upseert en 

tunnetussa .telenosotuJrsessa. Mutta eue pidä maluJDt

tOlllma että stltä taholta kaappausyrttys on odotetta

utssa. Ertttätn IItelenkttntotset ooat myös Puol asta 

saamamme uuttset autonooatststa pyrlrl.ykststä Puolan 

ert~ alkatsemmtn ert Dal takuntt tn 1ruuJ.unetssa ostssa.. 

• TodennäJrötsestt Ranska mtelellään näJree PUo-
li . 

lan ja Venäjän lähentelyn. Ranska toivoo stten ttsel-

leen VarsoDGn kautta jalanstja~ MOslroDassa ja jos 
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netlDOttelut Partstssa johtavat tulo1rseen. nttn Rans1rassa 

uneksttaan ltnjalla Parts-Varsov~os1rova atkaansaataoan 

oahva turoa Saksaa oastaan. Mutta Puola puolestaan 

varmaanktn myös huomaa, että Ranskaa odottaa sarja 

pollttttsestt ja taloudelllsestt vatkelta vuosia -- se 

on näet meidän 1rästtyks~nme -- jotden atkana ehkä tur

oautUllltnen ykstnomaan Partst tn 001 osottautua vaarallt

seksi. Tämtin perspektt tvln edessä Puola koettaa vahvts

taa 1ransalnvältstä asemaansa mutllaktn tahotlla, ensi 

1rädessä j °rjestämällä suhteensa suureen ttätseen naapu,

rt tnsa.· 

• Et 00' ktelt OOä että Puolan po1ttlikassa 

nykyään on jotatn hathatte1eoaa (!latterruJ.), stltä 

puuttuu selvyys ja varmuus. Ja sen t äytyy jotatn telr

dä pelastuakseen stttä oatkeasta tt1anteesta, johon se 

on joutunut.· 

Ptdän nättä v. Dtrksentn sanoja ertnomatsen 

oakavastt otettavtna, varstnktn kun v. Dtrksen yleensä 

on hyvtn varovatnen lausUMa tssaan. Hänen auktorlteet

ttaan lruDaa se että hän 01 t Saksan Locarno-oal tuus

kunnan jäsen, sen astantuntlja Itä.Buroopan j a varstnktn 

Puolan kysymykstssä. Sen DUDkst olen katsonut ve1vollt

sUUdeksent tehdä selkoa keskuste1ustant v. Dtrlrsentn 

kanssa, joskaan astant et ole raportotda Puolan oloista. 

Ltsään et tä ka tJrk t llUuK tn Puolasta kuu.leman t menee sa

JItlan pesstlldsttseen suuntaan. Iskettätn olt mtnul1a 

pitkä keskustelu ent. re!erentttmme, nyk. Dandgtn pää,.. 

Ironsul tn. oapaaherra v. Thenaanntn kanssa, hänen käydes

sätin täällä. Htinen kerto14U1csensa olotsta korrtdoortssa 

etvät sutnkaan olleet valo tSClllpta. 

+ + 
+ 
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PuhuImme v. Dtrksentn kanssa myös Ctcertntn 

matkasta. Hän olt atvan samaa mteltä kanssant slttä 

että Ctcertntn matka lIerkl tsee uusIa slgnaaleja J/osko

oaD UlkopolItiIkassa, taItavastI lttttyen slsäpo1ttttl

seen kehttykseen. 

Mtelenlfttntotsta tässäKtn suhteessa olI kuulla 

että Auswärttges Amttn tietojen mukaan Moskovassa ttse 

asIassa ~ olemassa halu mennä asetstarttsumlskonlerens

sttn ja selvtttää suhteensa SChwetzttn. o. Dlrksen 

et pitänyt mahdottomana ett " "skooalatsten mt el essä 

jo kummtttelee totvo joskus yhtyä Kansatnlttttoon. __ 

8del1tsessä raportlssant tästä astasta kertomaant haluan 

lIsätä että mahdo11tsuus atkaansaada oälten selvittely 

MOskooan ja Berntn välIllä nyttemmtn näkyy kasvaneen. 

Kun et11set t1talehdet kertoivat Schwetztn täkäläIsen 

lähetttlään saaneen tehtäDäKst oäl tttää täkäläIsen soo

jeettlambassadöörtn kautta ja kun etlen tl1a11a hänet 

tapasIn, kysytn hänel tä SUDraan n" ten asta paratllaan 

on. Hän oastast: • Totta on että aikatsemmin minUlla 

olt sentapatnen tehtävä - hän et sttä lähemmtn JJtäå"rt

tellyt - ,lIUtta stltä on jo jonkun alkaa kUlunut. 

Uuttnen ettJ nyt 01 t ~in saa ut tule i .. en t ht ":;än, 

et ptdä patkkaansa. Muuta en oot sanoa. Mutta uudts

tan, mInkä olen ennenkIn Teille sanonut, ett " me seu,.

raamme kysY1llJstä hyvtn tarkkaan ja että meillä et ole 

.ttään uastaan että asta ayöntets,stt ratkeaa, pätnuas

tot". Jlutta lJe emme SUDStu "thlnkään ratkatsuun joka 

loulrkaa kansalltsta kunntaamme. SchuJetztn ~ et kos

kaan tUle suostUlllllan st then että Vorooskyn tyttärelle 

IIIlIrsetaan eläke. Tämti oltst sttäpa,ltst uaaralltnen pre-
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judt~aattt ja te~tstmme mutlle ~arhunpalveluksen~ stllä 

~a ta~aa etteiKÖ JOKU bolshevt~~t jossatn EUroopan 

maassa huomenna murhata: jos me suostwnme oentilätsten 

oaattmukst tn~ tulevat he luonnoll tsestt asettamaan sa

mat DaattmuJrset ~yseessä olevan maan hallttukselle. 

Muut en votn tlmolttaa että ~olmas valtto on ryhtynyt 

väl tttämään Bernin ja Moskovan Däl tllä.· Mtlrä.lt tte

dän t arKattt l ähettU "s Ranskaa ja sen l ähettUästä 

Berntssä~ ntaeltä Hennessy. 
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H e r r a i 1: i B t e r i . 

Kunnioittevim 1n tä ten '1" et än Te ille, Herra 

/ Minis teri, raporttini 1: 0 148 , joka sisältää : 
I 

\ Hallitus Luther II. 

/ 
I ' 

Suva itkaa , Herra ~inis terl, ott aa v ~ Bt aan t äy

delli sen kunnioit ukseni vakuutus . 

I 

/~ 

Ulkoasiainminister ' 

E. N. S e t älä , 

Helsinki. 
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Suomen Berlinis sä oleva~ Lähettilään r aportti 
=========================== ===============-====~=-=== 

Hallitus 
Luther II. 

N:o 148 . -----------------------
29. I . 26. 

Ko ska Lutherin uusi hallitus Reichstagi sa 

eilen s j , jos koht a va in mi t ät t"m"än enemmi s t ö 'n 

perus t uvan , luott am~ le se en ja koska s ' t en vo kat

soa marraskuus t a , al uksi latenttisena s it tem in tos i 

aI li ena, vallinnoen hallituspulan nyt t em n t ul l een 

1 pul esti r a tkaistuksi, ljenee s ~ ä esitelJ & uusi 

hallit us, minkä tekemi sen, ka tsoen viikon päivä t ole

massBolleen halli tuksen perin e ävarmban asemaan, ta

hallani t ähän asti olen lykä yt . 

Minun lienee turhaa uudelleen esittää 

ne syyt, jotka tekivä t joulunjälkeisetkin yri tykset 

ison koalition aikaansaam iseksi t uloksettomiksi . Ne 

olen esittänyt raporti ssani N:o 144 joulun aikana 

pulan 011ess8 ensi asteessaan ja Kochin epäonnis

tuttua rrityksissään luoda suureen koal itioon perus

tuva hallitus. Lyhyesti sanoen sen tekivät mahdo t

tomaksi. sosiali=demokraatit, jotka eivät haltwneet 

heikentää asemaansa työtttsmyystalvena menemällä halli

tukseen ja jättäm_llä oppositiokentän kommunistien , 

yksinvalllttavaksi. Sos i eli=demokraatlt väittävä t myös 

että eräät Lutherin ensimälsen hallituksen viImekesäi

set toimenpiteet -- verolaki, suojelustullilaki y.m. --
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ova t suurena syynä nyktiseen taloude l liseen pulaan 

eivätkä halua silloisten hallituspuolueiden kanssa 

ottaa siitä e esvastuuta nisko illeen. Sitäpaitsi 

ovat sosia li=demokraatit ja kommuni s tit perin ak

tuaalisessa kysymyksessä ent. r uht i na itten vahingon

korv!:1uksis t a nyt emmin yhtyne et, mikä sekin oli 

omi a~~ saattamaan karille viimeisetkin yritykset 

suuren koalition aikaansaamiseksi, joita yrityksiä 

Hindenburg i hail t avan obj ektiivisesti kannatti, pi

täen sosiali=demokr aa ttien velvollisuutena mennä 

uuteen halli tuksaen, 'oka on muodost ettava heidänkin 

kannatt msnsa Locarnopolitiikan pohjalle. 

Kun Reichs t agin ko oontuessa tämän kuun 

12 päivänä olj ilmeistä että suurta koalitiota 

ei ssata is i syntymään j kun eduskunnan kokoon

tues sa mone t kysymyks~t kävivät poltt aviksi, ei 

vähimmin kysymys Saksan ilmo itt eut isesta Kansain

liiton jäseneksi, antoi Hind enburg Lutherille uudel

leen tehtäväks i muodos t aa hallitus. Saksan p r16-

mantin historiassa on siVUDlennen sanoen uutta, että 

tehtävä, minkä indenburg antoi Luther ille, oli 

dostaa h~llitus .k. pienen koali t ion eli porv~ 

rIlliaen keskust an (~.o. kansa puolue on, Baijerin 

kans&npuolueen , centrumin ja demokraattien) p hja lle". 

Ilmeisesti oli Luth er koko ajan ollut selvil lä 

siitä että kehitys tähän ve i s i. Luther itse ei 

ole ollut suuren koalition erikoinen ystävä, toivo

en ettei juopa konsallisten ja ka anpuolueen 

(varsinaisen oikejston ja maltill ' cen oikeiston) 

kesken pääsisi liiaksi levenemään (kts. ed.rap.). 

Itse ollen ulkopuolella puolqeitten (lähennellen 

kansanpuoluetta) hän uskoo voivansa hallita vähem

mlst6hallituksella. huolimatta siitä että hallitus-
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puolueilla on vain 170 ääntä 490:stä Reichstagissa, 

kunnes jompikumpi molemmista oppositiopuolueista , 

sosialis tit t ai kansalliset, vapaaehtoisesti astuu 

"roliillliin" • 
Kun Luther juuri oli saamaisillaan halli

tuksensa valmiiksi, näytti taas hetken eiltä että 

tämäkin yritys epäonn i s tuis i. Syynä siihen oli 

Ba ijorin kansanpuolue ja aihe oli seuraava. Uuden 

ha l lituskoalition varsina iset t a sa va lt a 'se ~ puolueet, 

centrum ja demokraatit, pitivä t jyrkästi kiinni 

siit ä että sisäministeriksi tuli s i varmanv arma 

valtalainen. Heidän ehdokkaansa oli jouluinen kans

leriehdokas Koch, demokraattisen puolueen 'ohtaja, 

v. 1920 sisaministeri. Viime t ingassa ilmoitti kui

tenkin Baijerin kansanpuolu~ ei suostuvansa Kochin 

ahdokkuuteon , ilmoitt aen syyksi s en että Koch ky

symyksessä Reichin ja osavalt i oiden kesk i nä ises tä 

suhteesta on jyrkkä "unitaristi", a jaen Re ... (,hi n 

etuja jälkimäisten kustannuksel l a . As i alla on 8s1-

historiansa, jonka esittäminen t ässä tuli s i liian 

pitkäksi.) Vasemmistotaholta vä itetään että tämä 

vain oli tekosyy ja et t ä todellinen syy oli 

että Baijerin kansanpuoluetta sangen l ähel l ä oleva t 

kansalliset tätä tietä pyrkivät estämään Kochin 

nimitystä. Luultavasti molemmat syyt olivat rinnan 

olemassa. On p~heksuttu että Luther ei tällöin 

ilmoittanut Baijerin kansanpuolueelle muodostavansB 

hallitukseusa ilman sitä, kun hallitus kuitenkin 

perustui vähemmist ·ön. Luult avasti Luther pelkäsi 

niin huomattavaa parlamontarisen kannatuksen piene~ 

nemistä sekä Baijerin mahdollist oppositiota. Myös 

sanotaan että Luther mainitun puolueen kautta 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
i 

FINLANDS BESKlCKNING 

t ae ylläpitää suhteita kHnsallisiin. Hindenburbin 

r a tka isevan esiintymisen kautt a saatiin kuitenkin 

uhk ava vaara väl tetyksi ja Baljerin kansanpuolue 

suostui siihen et tä sisämi listeriksi nimitettiin 

demokraatti Ktilz, sangen tuntematon Rei chstagin jä

sen , mutt a htä varma t es ~l t~l~lnen kuin Koch. 

Lutherin t oinen hallitus , tasa alla n aikana 

järjestyksessä kolmas to is t a (Luthe r i t se on va t a

kunnan kahdek38 t ois t a kansleri) , on kokoonpanol t aan 

mones sa suht eessa ansiok~ • Kai' ki sen jäsenet 

ova t sivumennen sanoen arvol t an t oht oreita ; s i i nä 

on kolme ent.is t ä kan~] e ria : L th~ r, Marx, Stresemann .) 

Sen jäsenistä pari sanaa . 

On itse ssään luo ol lis t a että Locurn n 

politiikkaa jatkavassa keskus tahall itukse ssa ulkomi 

nisterinä ei voi olla kukaan muu kuin Stresemann. 

-- Erinomaisen s elkärangan ant a hall itukselle se, 

että ent . kansleri M rx, Hindenburgin vi i me kevä inen 

vastaehdokas, on suos tunut rupe amaan oike usmini s te

riksi samalla hoitaen va llattujen alueit en minis

terin t eh täviä. ~ Toinen vanha tuttu on puolus

tusministeri Ges sler, joka huolima tta siitä että 

jyrkäst i oli kiel t äy tynyt uudelleen rupeam eta puo

lustusmin'steriks i, jona 1 t lakk ama tta on i stunut 

6 vuotta, vi ime tingbJSa an to i myöden . Mar xin kuu

luassa oentrumin vasemmistoon kuuluu Gessler demo

kraattien oikeistoon, ollen lt ,) ollisesti kOInmuni ti

en ainainen silmätikku Reichswehr in ja järjestyksen . 
säilymisen ylimpänä valvojana. Itse demokraa ti t ovat 

monasti pitäneet Gessleriä lOi ksi oikealle kallis-
tuvana elk1! hl:l.ll nykyään ole puolu een jäsenkään. -
Vanhasta hallituksesta jäävät edelleen yleisten töit-

ten ministeri Brauns, joka kulissien takana näytte-
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lee huomattavaa osaa, sekä fakkiministerit Stingl 

(posti ja Krohne (kulkuneuvot ). Uusia ovat, 

paitsi jo mainittua s i säministeri Ktilziä (demokr.), 

r ahaministeri Reinhold, tähän esti Saksin rahaminis

t eri , ja kauppaminis t eri Curtius. (Rs portissani 

N:o 144 mainitsin valtiosihteeri Trendelenburgi , 

j oka on johtanut Sa ksan kauppaneuvotteluvaltuuskuntaa 

Parisissa, t ulevan 

luovut t iin koska 

kauppaministeriksij tästä kuitenkin 

t arkoituksena lienee tehdä hänestä 

y1 ismaailmalliseen talouskonferenssii~ lähetet t ävän 

saksalaisen valt uuskunnan puheenjohta ja . ) 

Uusi hallitus esit äytyi Heichst gille t.k:n 

26 päivänä , jolloin Luther luki suhtee l lisen lyhyen 

hallitusohjelmansa. Se oli kUivahko , väItteli hetken 

t ärkeitä kysymyk iä a pysvtteli pinnall • Sitä 

kuullessaan tuli aj a t elJeeksi sen Banan totuutta, 

että Luther on kyllä me inio "valtakunnan ylip rmes

tari" (hänhän on eut. Essenin yl_po rlli ~ st a ri) mutta 

että häneltä puutt uu m '~l ikuvitus ja suurt en 11n

jain näkö , mikä tekee että hänestä , ka i ki s t a suuris

t a l ahjoistaan huoliru tt ~ . ei koska n tule suurta 

valhomi estä. Istunto pä .. ttyikin si! en allitu ta 

itseään täysin yllättävään t apaukseen että Reichs

t ag k nsa l listen ehdotuksesta suurella enemmistöllä 

päätti kytkeä käsittelyn Kanssinliittoon ilmoittautu

misesta kansallisten ehdottaman epälu.ot t emuslauseen 

käsittelyyn. Lutherin oma t kannattajapuolueetkin 

tiKivat puheen a ikana suurta pidättyväisyyttä, var

sinkin niiden vasemmistosiivet, jotka v ielä oliva t 

Lutherille myrtynee t hänen ylläesitetystä suhtautu

mlsestaan Baijerin kansanpuolueeseen. 
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Nyt näytti uuden hallituks en asema todella 

uhkaavalta , varsinkin kun kansa l liset ilmoittivat ei 

missään tapaukse ssa antavansa luott amua l ausetta 

no=hallitukselle j a kun sosiali=demokra& tit yhä 

lykkäsivät päätöksen teon auht outumisestaa n haJlituk

saen tulevassa ääne ~ tyksessä . Se r vana päivä ä 

sittelyn jatkues8? Luther pelas t aakseen tilanteen 

uudelleen käytti puheenvuoroa julkise sti ilmoittaen 

että hän ensi tilassa a ikoo tehdä Kansainliitolle 

ilmoituksen Saksan balust a tulI sen jäsen ksi . 

aiheuttik in että sosial i=demokraa tit ja t alouspuolue 

päättivät pidä ttäytyä äänestyksestä. Lutherin ' uusi 

puhe, joka oli paljo eloisampi , asiallisem i ja 

kutt avampi kuin edel lisenä päivänä , se lvit ti siten 

huomattavasti tilanne tta. Samalla Luther ilmoi tti 

Taativansa suoranaisen luottamuslaus en k~ill~riltb ja 

kielte i sessä t apa uksessa bajottava sa odusk~an, 

mihin hän jo presidentil tä oli saanu t' vaI tuutuksen. 

Eilen keskus t elu'a jatkett ess onn istui 

kansanpuolueen saada kamar i su stum en siihen että 

kysymys Kansa inliittoon liittymisestä eroit ettiin 

luott amusl auseen käsitt el ys tä ja lykätt i in ulk08si

ainvaliokuntesn. Tämä oli myös omi aa n vahvis tamaan 

hallituksen asemaa . Ja vähää ennen äänest ystä eilen 

illalla Stresemann ilmoitti juuri saaneensa ambassaa

dikonferenss ilta tiedon, että v lt uB joukkojen luk~

määrä tull aan vähentämään 60 . 000 mieheen niinpian

kuin Saksa on täyttänyt Looarnosaa t ekemänsä sitou

mukset, B.O. ilmoittautunut halukkaeksi Kansainliiton 

jäseneksi (mikä tähän ast i hallituspulan ,ja kan

sallisten vastus tuksen vuoksi on Iykkäytynyt >, sekä 

että KHInin alueen evakuointi on oleva loppuun 

suoritettu tämän kuun 31 päivänä . On ilmeistä että 
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Stresemann, huoma tessaan Lutherin puhe en hallitukselle 

aiheuttaman Taaran, oli rientänyt tästä tiedoi tt amacn 

Parisiin ja siellä pelott amalla Lutherin hallituksen 

kaa tumiselb j siitä aiheutuvilla arvaamattomilla 

seurauksill a t od el l a oli aikaansaanut mainitut myön

nytyks et allieerat u 'en puolelta . Propa andassa Luthe-

rin hallitusta , Loe rooa a Kanseinl i ittoon menoa 

t aen näet ikeist c käyttänyt hyväksee kenraali 

W lchin vi~ eistä r orttia Saksan aseistariisumisen 

viivyttelys t ä ja s'itä aiheutunutt eikomust vähe .-

"ä v lt us 'ouko vein 75. 0 mieheen eikä Lo car-

no ss luva ttuun "normaaliseen lukumäärään" , minkä 

Saksa on käsit t änyt m~rkit evän en rauh naikuis ta 

garnisooni lukumäärää vGst aavalla al eella eli 45.00 

miest ä . It e 9 i939& t ämä al lieerattujen uhkaus oli 

kaikissa kan~ akerro S1SSB herättä yt e ämiel uisan tun

nelman. St resemann tällä ti edonli ollaan , .' nkb hän 

t aktilliaesti oli sääst änyt vi imeiseen hetkeen , toden

näköisesti pelasti äänestyksen , jossa p ri l l kin ää

nellä saattoi olla ratkaiseva merkitys • 

Lopullisessa äänestykees ä , oh on tti osaa 

460 edusmies tä, äänesti 160 luott amuslauseen puolesta, 

150 (kansalliset, völkisch ja ko unistit) sitä 

vas t an, 150:n pidä ttye ssä äänestämästä (sosiali= 

demokraatit ja talo~tpuolue). 

Salissa valli t si viime tuntein Annen äänes-

tystä jännitys, jollaista tuskin koskaan näinä sangen 

kiihottuneina vuosina siellä olen nähnyt. Sitä ei 

Tähentänyt muudan suurta huomiota herättänyt väli

kohtaus, jonka sstuin näkemään. Kun muuda~ T61kis6h

edustaja lopetta8sDssn kiihkeän esityksensä kutsui 

Lutheria ja hänen hallitustaan "kansan pyöveleiksi", 

Luther tulipunaisena hyökkäsi nyrkit ojossa puhujan 
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kimppuun viime tingassa kuitenkin saavuttaen sisäi

sen tasapainonsa, joten korvepuusti jota kaikki 

odotimm e jäi antamatt. Tämä koh t aus, joka salissa 

a ikaansai myllerryksen minkä ver oi t a en koska an 

siellä ennen ole nähny t, oli myös omi aan t uot ta

maan Lutherille lisääntyviä sympa tio 'a. 

Jo skaan uu en hall't uksen saavutt ama enem

~istö ei ollut s ri ei t ämän t arvit se mer itä 

sen heikkoutta tulevaisuud ess . Kaikki myönt ävä t 

että siinä istuu j oukko harvinaisen kykenev i ä mie

oli suureks' osak i puol eper i -vastust us h iä, j a 

aatteilla ratsasta i ste . Sosiali:demokraa ttien äänes-

tyksestä pidä ttyminen tähtäsi sitäpai t si suuren 

koalition mah ollis utoc i t ämä e ' kka yhdessä kan

sallisten epäluot amusehdotuksen kanssa an t aa 

hallitukselle v ' , s jn vasemm i stovärityksen. Joka t Clpa

uk_eeoG on sen r akenne p 1 00 enem. än vasemmi st o

l ainen ku in Luther in ensimäi ne hall itus , jossa 

kansallisil la ol i melko inen sananvalta . It se asia 

oliva t ktln allisetki n tyy tyväise t ettei epäluo tt amus

l auseehdotus saavut t t kanna tu sta. Sillä lopul t a 

e i kukaan helua edusku t ea ha 'o t et t avaks' ei' 0 ' uu-
s ia vaa l eja k i :Irina en eurl:tuk inean. Sit e 
s j tiopuolueiden tä t yy v n 1<'011 z i'all nt a 

litukselle hilj inen k nna tuksensa. Luonnollisesti 

voi sattua niin että hallitus j out uu od ott ama tt a 

vaille parlamentin kanna tusta eikä siis voi t aa ta 

sille pitkää ikää, mutt~ katsois in si l lä voivan 

olla suuriakin mahdollisuuksia tehdä omalle maal

leen ja Euroopan rauhoittamiselle siunauksellista 

työtä. 
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Sen tehtävä. vaikeuksia ei tosin aaa vähäksyä . 

Ulkopoliittisesti Kansainliiton jäsenyys ja Locar non 

seurauk ~e t a ettava t Saksan hallituksen uusien 

ten probleemien eteen , jotka va6tivat erinomeis ta 

hie ' tunteisuutta ja arkuutta sekä kansainvälisten 

imponderebilien tuntemusta . Sakaan ulkopolitiikka 

on näet pa ss ivis udesta aktivisuuteen. 

o hallituksella t akanaan kahteen 

t oisis t aan erillään 01 va~n leiriin ja

kautuva katkera kansa . J Tyemmin kuin koskean 

ennen iskevät vanha a uusi maailmankatsomus yh-

teen, joskean ei erikoisesti halli tusmuot okysymyksessä 

niin sitä elle män kaikissa mui ssa , Tästä 

ta_s v ilme viikkoina . tkuvi todis tuksia 

eräät puheet v ltakunn~n perus tamispäivänä (l /1 ) 

ja keisarin syntymäpäivänä ( 27/1), ti indenburgiin 

kohdistuvat '8tkuvat loukkaukset oikeauskoisten 

puolelta , eräiden paljaste ttujen pol i ittisten murh ien 

ja oikeudenkäyntien yht eydessä ilmitull ee t seika t , 

Baijerin viimesyksyiset putshihommat j j . n.e. 'falou

dellisesti on pula kaikk ine deflatioilmiöineen 

pahimmillaan ja Dawes=suunnitelma vaatii toteutta

mista . Täytyy myöntää rohke utta ei puuttuvan 

tä miehiltä jotka tällä he~kellä uskaltavat astua 

valtakunnan hallitukseen. 
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Berlinissä, helmikuun 8 p:nä 1926. 
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~1!J. .-.G, .l -_" ~_1_ .----l __ _ 

H e r r a M i n i s t eri • 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, 

Herra Ministeri, r aporttini N:o 149, joka sisält ää: 

ItäTallan uusi hall itus. 

SUTaitkaa, Herra Ministeri, ottaa Taataan 

täydellisen kunnioitukseni Takuutua. 

Herra Ulkoasiainministeri 

1. N. S e t älä • 

Belsink1. 
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Suomen Berlinissä j a Wienissä olevan Lähe ttilään 
================================================== 

Itävallan uusi 

ha lli tus , 

r aport t i N:o 149. 
=== =================== 

8 . II. 26 • 

Vuoden alussa on Itävallassa suori t ettu 

ha l l ituksen rekons truoin ti , joka Keski=Euroopan 

pol it iikan kannal ta ansa i t see er ikois t a huomio ta. 

Muodollis i sta syis t ä ka t soi t ähänastinen R a m e k 

hall itus asiakseen vuoden va iht eessa jättää paik

kansa kansalliskokouksen käyt ettäviksi, koska tammi

kuun 1 päivänä Kansainlii t on asettama Itävallan 

raha=asiain kontrolli de facto loppui ta i ehkä 

par emmin sanottuna kävi näkymättömäksi ja koska 

s i is hallitus kat so i tärkeän kauden, n.k. saneera

uksen, tervehtymisen, Itävallan histor i assa päättyneen 

j a uuden alkaneen. Tämä syy oli kuit enkin par~ 

haaste päästä tekosyy, sillä saneeraus ta ja tkuu 

edelleenkin ja tulee vielä kauan jatkumaan. Hall &.
tuksen rekonstruoinnin aiheutti todellisuudessa näet 

pääasiallisesti kaksi seikkaa: rahaministeri Ahrerin 

erimielisyys kabinetin muitten jäsenten kanssa sekä 

ulkoministeri latajaan kohdistunut yleinen tyytymätt6-

_YY8. Muut syyt ollTat alvuayitä ja muut henki 16-
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va ihdokset ovat tämän rinnalla vähäpätöiset. 

Mitä edelliseen ilmiöön tulee, olen siitä 

Wienistä käsin tarkemmin kirjoittava; tässä rajoitun 

par iin huomau tukseen. 

Ahrer on grazilainen . pankinjohta ja ja 

hallituksessa Steiermarkin taloudellisia intress 'l jä. 

Syvimmältään pohjaakin hänen ja Ramekin erimielisyys 

siihen viime vuosina yhä lisääntyneeseen vastakohtaan, 

joka Itävallassa vallitsee ienin ja maaseudun vä

lillä ja josta aikaisemmin monasti olen kertonut • 

Suurin, maan oloja pääasiallisesti johtava kristillis= 

so si elinen puolue jakautuukin tältä näkökulmalta 

katsoen eri leire ih in, ja jos kohta Ramekin, kun hän 

n. 1 1/2 vuotta sitten tuli Seipelin jälkeen kansle

riksi, luultiin salzburgilaisena suuremmassa määrässä 

kuin edeltäjänsä kiinnitt ävän huomiota maakuntien 

( länder) t arpeille , on hän kuitenkin hiljakselleen 

solunut pääkaupungin s.o. Seipelin johtaman siiven 

syliin. Sellaista desentralisointia kuin l iittovaltion 

eri osat viime aikoina ova t vaatineet ei kukaan 

vastuunalainen valtiomies voisikaan ottaa niskoilleen. 

Ahrerin ja Wienin erimielisyys pukeutui 

kauniisiin talousoh jelmiin. "Das steyrische 

programm" lähtee siitä että rahallinen saneeraus nyt 

on suoritettu ja että nyt tulee tal oudelli~sen ter

vehtymisen vuoro. Tämä ei steiermarkilaisten mielestä 

voi tapahtua muulla tavalla kuin siten, että luovu

taan kaikista (Gen~venkin vielä toivomista) unel

mista entisen kaksoismonarkian eri osien taloudelli

sesta yhteisymmärryksestä ( jota Gen~vessä senvuoksi 

toivotaan että se olisi omiaan estämään Itävallan 

liittymistä Saksaan ja että koetetaan 

talouselämä oman maan mahdollisuuksille. Ei ilman 
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syytä väittää Ahrer että henin suurpanki t ( jotka 

tosin ovat menettäneet paljon entistä kuuluisaa 

kansainvälistä merkitystään) elävät entisajoissa 

ja uneksivat menneen taloussuuruuden palautumisesta, 

jossa ien uudelleen näyttelisi ent i stä johtajaosaa. 

Lisäksi tulee että puolueen steiermarkilainen ryhmä 

pyrkii hallituskoali hoon sosialidemokraatt ien kanssa, 

jota vastoin sen wieniläinen siipi edelleen haluaa 

säilyttää nykyisen koalition grossdeutschien (oikeis

ton) kanssa muuttumat tomana • 

Ramekin hallituksen enemmistö hylkäsi Åhrerin 

ohj elman ja l aa ti oman ohjelmansa, joka suurin 

piirtein pyrkii jatkamaa n nykyis tä, Kansainliiton 

suojissa kulkev~a sanoisinko kansainvälisempää suun

taa. Wieniläiset/ insinnoivat että Ahrerin takana on 

"Ste iermarkin Stlnnes", hiilikuningas Wutt e , joka 

ahrerilaisten kautt a ajaa omia paikallisia intres

sejään. Aika, puolueen pääryhmän mielestä, ei ole 

vielä kypsä omaistal u eenj suht ee t naapureihin on 

ensiksi stabiliaoitava. (Ramekin hallitus onkin 

solminut kokonaista 23 kauppasopimusta varsin lyhy

essä ajassa.) Ahrerin "auta-itseäsi"-ohjelma on hyvä 

ja kaunis mutta ei ole vielä, valtiollisten ja 

t alou eIlisten olojen vielä ollessa siksi labiili

aet, toteutettavissa. Ramek on tätä ohjelmaansa 

kommentoinut äskeisessä puoluekokouksessa , alleviiva

ten sitäpaitsi erikoisesti että tasapainon ylläpi

täminen liiton ja sen os ien , ienin ja maakuntien, 

välillä on koko Taltion olemassaolon ehto (onhan 

Ramek oikeassa kun hän ei suostu eräiden liitto= 

osien Taatimukseen että nämät saisivat laajan au

tonomiansa li.Aksi fiskaalisenkin itsemääräämisoikeu-
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den!) ja että aika ei ole vielä kypsä koalitioo

niin sosial idemokr aattien kanssa. Mmnitsemista an

saitsee että Graz kiel täytyi antamasta yhtään 

edustajaa Ramekin uuteen ha llituksee n. 

Yllämainitut sisäi se t ja puoluekysymykset 

tulevat It ävalla sa vielä kauan olemaan päivä jär

j est yksessä : uuden val tion sisä inen j äs ente ly , 

Wienin suurkaupungin luonnoton ves ipäisyys uudessa 

pienessä valtios a ja siitä a iheutuva t hankaukset 

sen j osien vä l i llä , mutt a ennen kaikkea uuden 

Itäv llan t aloudelljsen olemassaolon kyse ena laisuus 

tul ev t vielä kauan herättämään sisäisiä erimieli

syyks ·ä j a hankauksia eri intressipiirien väl i l lä. 

Vieraan kontro l lin poist aminen vaatiikin tässä suh

teessa uuden valtion jo tomiehiltti aivan uusia 

edellytyks iä: Itävallassakin ollaan s i irtymä sä pas

siivisesta pol i tiikas ta aktiivi ee n, jälkimäinen 

tosin käsitettynä cum grano salis s.o. ottamalla 

huomioon nykyisen Itävallan val t i o linen ja ta ou

dellinen pienvalta l uonne j a en kansainv · i en mer

kityksen ra joitus, jota losin vi elä nykyisen joh

dossa olevan sukupolven on vaikea aina pitää mie

lessä -- ajattelen sitä suurval t amielialaa minkä 

Wienissä vielä joka askeleella tapaa . 

Ulkopoliittisesti pal ·oa kiintoisampi on 

ulkominis teri Matajan er oaminen hallituksesta. Olem

me pakotetut sen ymmärtämiseksi menemään hieman 

taaksepäin ajassa. 

Kun Seipel v. 1922 ~uli kans l eriksi, pois

tettiin Wienin ulkoministeriö erikoisena ministeri

önä ja ulkoasiain hoito yhdistettiin erikoisena 
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departementina suoraan kanslerin virastoon. Tämä 

pahtui osaksi säästäväisyyssyis tä osaksi koska Sei

pel itse halusi hoitaa ulkoasioita. Ministeri 

Grtinberger , Itäval lan nykyinen lähett iläs Parisissa, 

hoiti Seipel in alaisena välikappaleena , ilman pie

nintäkään sananval taa , juokseva t asiat. Seipe l in 

kaaduttua syksyl l ä 1924 ja Ramekin tultua kansle

r ik i sekä Grtinber rin mentyä Parisiin , asi anajaja 

Mata ja kutsuttiin jälkimäisen paikalle . 

Matajan toiminta on ensi kädessä vahin

goitt anut sitä maa ta, jol le hän halusi teh ä pal

veluksi t nimi ttäin Ranskaa . Ma t a ja näet ei tyyty~ 

nyt siihen passiiviseen 08 an , jota GrUnberger ol~ 

näytellyt, ja kun Seipelin sijalle , jonka mittaisia 

vaI tiomiehiä ei Euroopassa ol e monta , tuli pienehkö 

salzburgilainen asianajaja Ramek , joll~ ei ollut 

aavistusta ul kopolitiikasta, kävi Matajan helpoks i 

tehdä to ime staan melkoista enemmän kuin mitä se 

oli ollut Seipel-GrUnbergerin aikana . 

On luonnollista , että Seipelin v. 1922 

tunut kääntyminen juuri Kansainliiton puoleen, minkä 

seurauksena oli tunnettu saneeraus , tapah tui senvuok

si että sillä hetke llä t ämä oli ainoa mahdollinen 

avun lähde. Saksa oli täy in lamassa, val tiollisesti 

j a t aloude l lise sti alakynne ssä , inflatio oven edessä . 

Sen puoleen kääntyminen silloin olisi ollut sekä 

tuloksetonta että Euroopan politiikan kannalta vaa

rallista. Jos kohta uudi s t an minkä kolmisen vuotta 

sitten sanoin, että Seipel ensi kädessä on katoo

lilainen, toisessa itävaltalainen ja vas ta kolmannes

sa saksalainen, on kuitenkin hänen viimeaikainen 

toimintansa osott anut että hänen silloinen politiik

kansa Genevessä ja Parisissa, joka Berlinissä herät

ti pahaa mieltä, oli pakollinen ja että hänessä 
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elää paljoa enemmän saksalaissympatioja kuin sil

loin väitettiin. Kieltämättä sitäpa itsi luultiin 

Wienissä vielä silloin voit avan tulla omin vcimin 

t oime en, pelätt iin Saksaa , jonka keisariaikaiset leet 

vielä olivat tuoreessa muistissa , ja liittyminen 

Saksaan ei ollut kuin ani harvojen miel essä. Kun 

ensi kertaa keväällä 1922 olin ienissä , ei kukaan 

siellä ajatellut liittymis t ä heikkoon Saksaan ja 

kaikkial la valli t si vielä vanha epäluul o kaikkeen 

preussiläiseen nähden . Siitä lähtien on ~ika oleel

lisesti oika i ssut näitä si loisia mielialoja , 

Kataja , jolta kokona an puuttuva t valtiomiehen 

mita t ja jonka haiha ttelevas t a ja epävarmas ta poli

tiikas ta ennen olen kertonut , n.s . poimi ulos Sei

pelin politiikas ta vain sen näennäi se t puolet : hän 

ei koettanutkaan pitää suhteita Berliniin hyvinä, 

kokonaan hei ttäytyen Pari si in syliin, onnistumatta 

kuitenkaan epävakaalla olemukse ll ~an saada r anska

laisia vakuutetuiksi Itäval l an politiikan jatkuvai

suudest a sillä tiellä . Seurauksen oli et tä G en~

Tessä , mi ssä oli totuttu i dentifioimaan Seipelin 

ja It äval l n, M~ ta ja täydellisesti epäonnistui. Kan

sainliiton lähettämi en t aloudellisten asi ntuntij in 

mietintö, joka suositteli Tonav n maitt en t aloudel

lista läh ntelyä (n.k. Donau-konfederationia), ei 

tänyt mitään olee l list a uutta j meni paperikoriin , 

varsinkin kun Prag ant oi y~ärtää jokaisen sellai

sen taloudellisen yhtymän k. u. k. monarkian entis

ten osien kesken liiaksi muistutt avan menneitä ai

koja jopa voivan herättää henkiin va~an mon rkian 

toiveita. Sitten 4ataja heittäytyi ajamaan prefe

renssitulliaatetta s.o. Rooman ja Pragin hallitukset 

piti saataman myöntämään Wienille suurempia tulli-
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helpotuksia kui n mu i l l e val tio i l le, voimassa olev i sta 

suos i t uimmuussopimuksista huolima t ta . Puhut t iinpa jo 

liito ta Rooman ja Wienin väl illä ja Mat aja juli 

ti Englannin ja Ranskan jo suos t uneen tullikysy

mykseen. Ka ikki tämä oBottautui mielikuvitukse l li

seksi. Mussolini ei a j atellut kaan t ehdä ienin 

kanssa sopimus t a , joka Parisissa ~ äilemät t ä olisi 

käs itetty uuden kolmili i ton alkusoitoksi ja Lont oo 

ilmoitti ei missään tapaukse ssa suost uvansa s iihen 

että itävaltalaisille tavaroil l e Ital ias a ja 

a sa yönnet äi si in suure~a t hel otuk5e t k in en -

lantilai sille . 

Kun it äpa it i kaiki ssa Mats 'an hommissa 

oli jotain hätik":\.vää a epäluot et t av .- viittaan 

sim . r or C,ini N ~ o 131 , 'o ssa kerroi n Mat '8 

koom elös t ä tavasta hoit a!j }to ov n kan s ikansaa-

aansa ie tä hankausta niin alko i et a 'a t äh-

i hit as ti mutt ~ v a rm~ st i 1 kea . 

Tähän v iki tti my 's oleellisest i atajan 

kielteinen kant a Anschlus skysymykseen (kysym' I tä

vallan liittymises t ä Sak aan ), j oka l aa joissa Pll

reissä erätti suur t a t yy t ymättömyyt t ä . Ei voi kiel

t ää että sama ssa määr ässä kuin I t ävallan t alouselä· 

mä on kiris t ynyt ja Saksan olot är'es tynee t samas-

s a määrässä Anschlussaat e molemmissa mai sa on kas

vanut ja yhä on kasvama sa . Kun anoin et t ä Ma t ajs 

Ranskalle on t ehny t karhunpa lveluk sen , t arkoitin sitä 

että Mat a jan selitykset Parisissa , että muka Ånsohl us 

elää vaan muut am i en hurjapäi den epä selv i ssä aivoissa 

j a . ettei kukaan järkevä ihminen Itäval l assa ajatte

le sit ä . joita selityks iä paremmin i nformoi tu 

l ehdistö sitä pa i tsi ei uskonut, ne saiva t Itäval 

lassa ja Saksas sa monet siihen as t i väl i npitämättöQ 
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minä pysynee t henki lö t her äämään ja ilma i s ema an ka 

t anaa . Mata 'an t yhmän yksipuolinen poli t i ikka on 

t ehnyt Anschlussis t a yhden Euroopan politiikan 

t avim io kysymyksi ä ja 

säyksen o Quai 

sin Se i pelkin 

d ' Or sayn 

ant anut 

suureks i 

sille melkoisen sy

hämmäs t k eksi yk~ 

viime 

er äälle sanomalehdelle 

kesänä 

ett ä 

Schweizi sä sel i t t i 

os I täval l as sa ny t 

pant aisiin toimeen kansanäänes t ys, Anschlussin puo

le s t a äänestäisi 90 % Itävall n väes t ös t ä . 

Oppositio Mat ajaa vas t aan kävi yhä suur em

mokni. Kesällä väi t ti W'enin sosi i s t i nen lehd istö 

Mataj~ suht eiden erääseen wienilä i een pankki in 

( Bidermann-B nk) v ativan julki ~ t a huomio t a . Kun 

syy t ökset saivat yhä konkreetisemman muo on , ol i 

eduskunnan pa.ko aset taa er iko inen Ma t aja-valiokunt a 

syy töksi ä tutkimaan ; j oul un all t ämä ulkaisi 

jana ~arisat a aaivu i sena (!) kirj n t ut kimukse sa 

tulokset. To s in ei voida t odi t a Mat ajan ol l een 

mi ssään suoranai esti komprome tt oivass suht ee ssa 

asianomaiseen pankk iin, 'onka osakke i t a hänellä oli 

kymmeni ä tuhans i a häntä syytett i i n näe t sen 

koi sasta virallises t suosimi sest a -- mutta er äisiin 

oleell i s iin kysymyksii n Ma ta ja kiel t äy t yi vast a

masta ja todi s t ettuna voi pitää et t ä Ma i a jan kon

tot panki ssa eivä t ol leet selvät. 

Kaikki t ämä t~ki että Ramek ka t soi Ma
tajan liiaks i rasittavan hallitustaan ja vapautui 

hänestä muodostaessaan uuden hallituksensa. Mataja 

pyysi saada vetäytyä syrjään "terveyssyistä". Uu

dessa hallituksessa Ramek itse hoitaa u1koasioit. 

Juoksevista toimista huol ehtii u1kodepartementin 

vanhin virkamies Peter kenraalisihteerinä • 
• 
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Merkit viittaavat siihen, että Anschlussaa t e lä

hitulevaisuudessa vain tulee entisestään kasvama an. 

I,~O sin Ra mek uude ssakaan hallituksessa ei tule sitä 

akt i ivi ses ti ajamaan , mutta kysymys on ilmassa. 

Wi eni ssä to sin kuule e siitä sangen vähän puhut tavan 

eikä t äälläkään , eräit ä pllre a lukuunot t ama tta , siitä 

keskustella kuten päivän poltt avi s ta kysymyksist" 

yl eensä , sillä kai~ki ymmärt ävä t että hetki vielä 

ei ole kypsä j a että jokainen ajattelematon teko 

Anschlussin tot eutt am i seks i va in asi aa vahingoitt a i si . 

kerran tulee että se Mutta ylei senä käsi tyksenä on 

automaattisesti . olkoonpa v s t kymmenen t ai kahden-

kymmenen vuode peräs tä . Se seikka e ttä johto 

It äva l l an hallituksessa edel leen on kri tillis=sosi

aalisen puolueen .ieniläi siiven hallussa , 'oka kuten 

alussa Ahrerin erosta uhuttaessa huomautin -- t ässä-

kin suht eessa - on kan i nväli sempi kuin liitto= 

osat ja haluaa pitää yllä entise t suht e~ t Kansa in-

lii tt05>!l , t kaa ett ä siltä t holta ei ole odo tett -
vissa ·mit ään pos i tiivista sian ajami seks i nope mpaa 

kehitystä kohti. Myös se seikka , että Rienin h lli

tuksessa eivät istu sosialistit , jotka s i ellä kuten 

Saksassa ehkä voimakkai in , jop vielä innokkaammin 

ja ainakin peittelemät ömämmin kuin kansal li et , 

pyrkivä t Anschlussiin , t akaa että mitään odottam tto

mi a ei ainaka n vielä ole odotettavi s sa . utt a on 

ilmeis tä että Ramek tunt ee Mat jan politiikan lou

kanneen Saksaa, jossa nschluss on ainoita kysymyk

siä, josta kai kki puoluee t ov t yks imielisiä , ja 

että hän pyrkii hälvent ämään sen Saksass 

katkeruutta. Ei ole sattumaa että ienin suursaksa-

lals t en puolue johtaja Dinghofer äskettäin kävi Ber

lini ssä , jossa hän neuvotteli johtavien valtiomi es ten 
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kanssa . Ja ennen kaikkea on herättänyt huomiota 

että Seipel itse näi nä päivinä on vieraillut t ääl

lä . To sin hän tuli erään täkäläisen katoolisen 

yhdi s t yksen kutsumana , mutt a hän on käynyt sekä 

Hindenburgin että kaikk ien johtomi esten luona ja 

hänen kunniakseen annettiin sarja juhlia . Li itän 

oheen sanomaleht i en antaman selont eon hänen t äällä 

pitämäs t ään esi t elmästä , jossa hän käsitt el ee S ksan 

kansalli suusaa t etta j a I tävall an t eht ävää sen kan

nattajana , sekä erään ssnomaleht ihaas t att elun , jossa 

hän l ausuu mielipi teensä An schlussis t a . Joka riviltä 

kuult ae selväs ti vanha tuttu neuvo: jam is en par

ler, tou jours y penser. -- Påäl l epäät t eeksi odote

taan Ra mekin itsensä pia kko in käyvän virallisell 

käynnillä Berlinissä . 

Miten Anschiuss viime vi ikkoina on käynyt 

aktuaaliseks i poli itti aksi kysymykseksi todis t aa 

para i t en se seikka , että Le Temps on sisältänyt 

koneis t a kolme pääkirjoitus t a si i tä (15/1, 24/1 ja 

6/11 ), jois t a varsinkin kolmannen äänila °i on vaka

va ja uhkaava: uhkaus It ävallall e , jos se pyrkii 

muuttamaan sopimus ten luomaa Euroop n k rtt , mutta 

samalla hätähuuto asi nom i 111e Gen~ve sä t eh ä kaik

ki voitava saatt akseen Itäv llan t alouden sellai

selle kannalle että se voi elää omaa kansall ista 

elämäänsä.
l

) 

1) 
"Europäische Revue"asä (helmik.) ova t myös Paul 

Boncour ja saman aikakauskirjan marraskuun n:oss& Pragin 

täkäläinen lähettiläs Krofta käsitelleet Anschlusskysymystl. 

luonnollise s ti tuomits8v&an henkeen. 
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Aivan uuden sysäyksen on Anscbluss saanu t 

sen mielettöm" sortopolitilkan kautta J jota Musso

lini häikäilemät tä ajaa Etelä=Tyr oolissa ital ilais

t uttaakseen t ämän alueen saksalaisen aineksen . Tä

män sortopolitiikan metoodit ja muodot ovat päivä

lebdistä t arpeeksi t~nnetut , joten r ajoit un muu t a

miin yleisiin buomautuksiin . 

Lausuin jo vuosi sitten että Mu solinin 

t oimenpi t ee t ot elä=Tyrooli s eru stuva t seur avaan 

laskelma n. Mussolini näkee Ansc lu s· n tulev n. 

Kun se on tip 

1 ii tt . nen kuva 

tunu t , muu tuu 

melkoises ti: 

Kes i=Euroop n po

en kak i tärkeintä 

valtio t a , Saksa j a I t alia , s avat yhteisen r jan . 

Mus solini l askee , et t ä jos siihen mennessä Etelä= 

Tyr oo l in si ksalai i ei ol e satu italilais t et uik

ei, yr i t ys senjälkeen ei enää onn i s tu , S k an tul

tua tuon irredent n v lvoj ksi heikon Itävall n 

sijasta . Siis Mussolinin on p kko kä t t ää yhtä 

häikäilemättömi ä välik p leit a kuin ikoinaan ro o

ma laiset t ämän t arko i tu peränsä sa vutt mi eksi . 

Tämän ajatuksen näin ä kettä" n myös 1 u u un 

eräi sä itävaltala s1 sa aik kausk irjoisssa. 

Tä t en on kuit enkin ussolini , jonka koko 

toimintea karak t er isoi par empien uusien ulkonais t en 

elämäneht ojen luominen maskulinisoimalle n kansalle 

- tämä Italian natioonan m ekuliniso i nti on ehkä 

sodan merkillisimpiä seurauks i a -- j a jonka erehdyk

siä ja suurele i tä t asott aa ja häl ventää Ital ian 

paraikainen suuri taloudellinen nousukaus i, l) ehkä 

Tätä nousukautta verrataan sattuvasti Saksan t aloude l liseen 
nousuun ennen v. 1914. Verrataan myös usein Saksan s i lloisen hal

litsijan eleitä Italian nykyisen diktaattorin vähemmän hillittyihln 

8silntymismuotoihin ! 
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FINLANDS BESKICKNING 

t ahtomattaan antisipoinut juuri sen mitä hän on 

tahtonut välttää: hänen väkival tatoimenpiteensä Etelä= 

Tyroolissa, joiden rinnalla Pietarin sortotoimenpi

teet Suome sa oliva t lapsenleikkiä , ova t jo nyt 

saattaneet Saksas sa mie le t kuohuks i in ja siten 

herättänee t mie lialan It al iaa vasta an , jota ei vai-

menna Mussolinin samana ika i set suurisuise t puheet 

kamarissa, joka T r sinkin toissapäivä inen 

Saksan puolelt kuulemma 

(6/II ) 

ei °ää vastaukset ta, --

ja veto minen Parisiin. Ainoas taan er äi ssä saksa

l aisissa oikeistobol hevikkipiireissä 011 an suh-

teellisen hiljii6i~: niis sä 

diktatuuriluonteen ihailu 

piireissä on fashismin 

suurempi kuin roturakkaus! 

piireil lä oli i säännö l li-( Kerrota an että näillä 

nen yhteys Mussolini.n kanssa, kut en heil lä on Un

karin ·heräävien" ja Itävall n habsburgien kan sa , 

että he ovat lähettänee t ·stipendiaatt eja" Roo!ll an 

Mussolinin jalkain juur sa opiskelem an j jopa 

että he olisivat luopuneet Etelä=Tyroolin katsomi

sesta saksalaiseksi irredentaks i !) Mutta kaikissa 

muissa kansakunnan kerroksi ssa on ka tkeruus suuri 

ja Mussolinin toimenpit eitten tuomitseminen eh' otto

man yleine~. Katkeruus pukeut uu tosin nyrkin pu

distukseen taskussa, mutta se on sitoo suurempi 

kun ymmärretään ussolinin käyttävän hyväkseen S k

san nykyistä aseellista h~ikkoutta. uurta huomiota 

herättää Ita l ian ambas adöörin, kreivi Bosdarin pois

kutsuminen Berlinin paikaltaan, t ämä kun Roomassa 

on antanut ymmärtää paheksuvsnsa Etelä:Tyroolissa 

harjoitettua sortoa. Hänen tila l leen tullee Italian 

lähettiläs Wienissä, Bvrdonaro, innokas faahisti, ener

ginen ja häikäilemätön, Gen~ven politiikan hyviä 
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1) 

tunt ijoita . Tilant een jännitystä kuvaa se että Sak

sassa vakavasti on a jetatu estää saksalaiset turis

timatkat Italiaan , oka boikottaus It alialle maksaisi 

noin 1 miljaard in Smk . vuodessa . (Luonnollise st i 

tästä uhkauksesta käytännössä ei t ule totta , koska 

Saksa liiaksi pelkää t ällaisen demos tration häirit~ 

sevän Saksan me lkoista vientiä Italiaan.> 

Pitäisin varmana että Saksa Kansainliiton 

jäsenenä ensi työkseen tul lee ottamaan Etelä=Tyroo~ 

Iin sorron puheeksi . Vi itata an Lo carnon henkeen , 

josta ei ainakaan Etelä=Tyroolissa näy jälkiä. 1) 

Miel iä kuohuttaa t äällä sivumennen sanoen ·uuri nyt 

myös Tshekkian vasta jul ais tu, saksa la i sille hyvin 

epäedullinen kielilaki , joka näht ävästi on se hint , 
" jolla Bene on Kramar ilta ostanut tshekkiläisten 

kansal listen suostumukse Moskovan de jure tunnustuk

seen. Se lv··s ti huomaa , että nämät molemm t sa.ksalai

suutta vas t aan kohdistunee t toimenpit eet ovat osal

taan syynä siihen ka ikissa piireissä huom ttavaan 

eräänlaiseen laimeut een, joka karakterisoi S ksan hal

lituksen äskåstä pää töstä tehdä virallinen hakemus 

Kansainliiton jäsenyyteen nähden , mikä hakemus tänään 

jätettäneen Kansainl i iton yleissiht eerilIe . 

f 

Kirjoltettuanl ylläol evan luen Svenska Dagbladetlssa (7.11.) kir-

joituksen, jossa koetetaan todistaa Mussolinin tyroolilaisia vastaan 
ajaman politiikan aiheutuneen siitä että hän olisi vihois.aan Sak-

salle tämän menosta Looarnoon s.o. sen muka Ranskan kanssa liittoutu. 
mlses~a. Pidän kirjoituksen todistelusarjaa hyvin etsi ttynä ja epä
todenmukalsena. 
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Der Vortrog Dr. Seipels iIber das Problem dks I?t, ~~ Jk. 

deutsehen Staates. I~l. - Z{g. 

Am Abend hi el t Dr . Seipel tm Vol ksdeutsehen Kl ub etnen 
Vortrog Uber da s Problem des deutsehen Staa tes. Dr. S ipel 
filhrte !olgendes aus : An Stelle des Pazt!tsmus der vorkrtegs
zett tst j etzt das Streben naeh Versttindtgung der VO'lker ge
treten. '1tihrend der Paz1./ismus der Vorkriegszeit lOesentl ich 
mit der morolisehen Ventrtetlung des Kri eges und der Er!tndung 
reehtlteher Formeln zur Beseittgung der riegsge!ahren arbet
tete, äussert sieh der FrtedenslOtlle der Nachkrtegszeit ~ 
Grund der gemaehten Er!ahrungen dahtn, dass man die Vö1ker 
zuntiehst stch Ders tehen 1ehren lOt1 l. enn lOir die kulturelle 
Etnhett der deutsehen Natton betonen, dte nieht zu betonen 
uns, lOetl ste tatsäehlteh exist i ert , unn O'gl ieh erseheint , lOtrd 
bet manehen unserer Nachbam und Gegner im . e1 tkrteg dtes 
schon als etne Beunnihtgung empfunden, lOetl sie den Begrt!! 
der Einheit der Na tton von dem der Etnheit des Staates nieht 
unterseheiden kb'nnen. 4'an lOir!t uns Oesterretehem Mu!tg 
Dor, dass lOt r ketn etgenes O'sterreichisehes attonalge!Uhl 
hätten, und man kann nieht Derstehen, dass lOir das Bewusstsetn 
der ZUsammenge11O'rtgkett zu etner wett grO'sseren Nation mtt 
Doller Loyal1.tät gegen den Staat, in dem lOtr 1eben, und mtt 
dem aus realpoltttschen ErlOÖgungen erwachsenden i11en niehts 
zu tun , lroS den Frteden der . e1 t stO'ren kO'.".n te, Deretnigen 
kO'nnen. 

Das beharrltehe Streben naeh ZUsammenseh1uss des von 
der Natton belOohnten Gebtetes in einen Staat !ehlte aus ket 
nem anderen Grunde, als wetl den Deutsehen ur~ den Italtenem 
der Staa t sbegrt!! !ehlte. Italten, das am ltingsten mtt Deutsch
land para1lel gegangen war, setnerseits be!riedtgt, dass es 
das Saeerdottum, den Prtma t des Papsttums in der Wel t, haben 
solle wte die Deutsc}wn das Impertum, 10'ste steh rasch aus 
dem Bann der alten Idee. Es brouchte lOentg mehr als etn hal
bes Jahrhundert, um steh den Staatsbegrt!! und das Staatstdeal 
der 17est7XJlker zu etgen zu maehen und dann mtt ungeheuer Ene~ 
gte dte Wirk1tchkett umzusetzen. Ob es dabet bleibt, weiss 
tc11 ntcht Das j'o.sctsttsche Ital ien rtngt jedenj'alls mit neuen 
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grossen Gedanken. Setne Idee des Impertums tst grundDersohie
den Don der mt ttelal terl tohen wui. Don der deutsohen. Ste IDUT'

zel t tm Rom der Anttke, und zzoar der sptiten Antike. 
Die Deutsohen aber? Ste stnd meines Eraohtens naoh 

iTTUlZer ntoht so wett. Etn Tet] Don Ihnen hat ZlJX1r sett den 
seohztger Jahren des DOrtgen Jahrrrunderts den westltohen Staats
begrifj aujgenommen wlå unter grossen Opfem etn naftonal etn
hettltohes Staatsgebiet zu sohajjen gesuoht, aber ste haben 
den Retohsgedanken ntol~t fallen gelassen, de r sOlDOhl tn der tn
neren Verfassung des Reiohes als tn maohen AnsprUohen naoh aus
sen zur Gel tung kam. 

Jetzt , nach dem Krtege, suoht der gT'Össere und De rn tJnj
tigere Tetl des deutschen Volkes etn Volk unter ~lkern zu 
werden, er Bucht dem deutschen Volk dte UlIn Dorenthaltene Gletoh
berechttgung mtt den anderen ~attonen zu errtngen, zugletoh 
aber jUr setne etgene Zukunjt klare Ztele zu gewtnnen und damit 
auch alles abzustretfen, uas das tsstrauen der Ub r tgen elt 
lebendtg erhalten könnte. Hetsst dtes etnjaoh die Begrtf fe 
und Ideen der anderen Völker UTlDerändert auj'nehmen ? 

Ioh weiss es ntoht. 70hl aber btn ich iibe rzeugt , dass 
wi r noch etnige Zett brauchen werden, um unseren f7eg tn dte 
Zukunjt endgtJlttg zu finden . ich t nur, weil wir DOn aussen 
behindert werden, thn zu gehen, sondern auch, weil wtr mtt der 
Getstesarbett, dte dazu notwendtg tst , noch ntc;lt ferttg sind. 
I n der Zett , in der wtr stehen, JUJt jiir das Leben der deutsohen 
atton ntcht nur der deutsche Staat im Retch, sondern auoh 

der deutsohe Staat tn Oesterretoh, etne besondere AUjgabe. 
Aujgabe des deutsohen Staates im Reich~st es, dte Ver bindung 
der deutsohen Nation mit den Völkern des Westens, Aujgabe des 
deutsohen Staates i n Oesterreioh tst es, die Verbindung der 
deutschen Nation mit den V81kern des SUdostens herzustel len. 
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Dr. Setpel ilber dte Anschlussfroge. ; . 

1.<.. .t 2 (,. . 
Etn Gespr(:ich mtt unserel Berl iner Kor espondenten. 

Berl tn, 4 . Februar. 

Der- eMmal ige Bundeskanzler Dro Seipel hatte die Freund
liehkeit , Ihren Korrespondenten heute naohmittag auf der öster
retoh tse7um Gesandtschaft , lJX) er abgesttegen ist, zu empfangen. 
Auf die Frage naoh dem Zweek setner Berl i ner Retse antwortete 
Dr. Setpel : 

"Jeh halte es iir unrtehttg, immer etnen besonderen Zloeck 
zu vennuten, wenn ei österreiolltseher Pol i ttker naoh erl in 
Jrommt . eine Reise dtent auoh nar keinem besonder en ZWeeke 
und verfol gt ketnerlet poltttsoile . bstehten. loh bin naeh Ber
ltn gekommen, wetl toh etngeladm worden btn, hter zu spr eohen • 
• eute abend werde ich etnen Vor trag zugunsten des Htlfswerkes 
der kathol t sehen Stu.d.enten. hol ten, mor gen abend tll teh t m 
Volksdeutsehen Klub red en, tn welehem nattonol geri ohtete aka
dem i sehe Kreise vertreten stnd, zu den en i07 seit l ängerer Zeit 
i n Beztehwlgen stehe und an der en Ze itsehrift i eh mehrfa oh mit
gear beitet habe . Vor olleit dilrfte es den Tatsaehen nteht ent
spreehen, wenn man i n meiner Derl t ner Retse irgendwelehe Demon
ttra ttonen f ' oder gegen den Ansohluss sehen will , denn ich btn 
et n entsehiedener Gegner jeder Demonstrationspolitt k, a~ der 
anderen Sette aber bi n teh aueh nioht der Anstoht, dass etn ös
terretohisoher Politt ker steh soheuen musste , naoh Berlin zu 
konmen i n der ängs tli ohen Besorgnts, es könnte diesem oder jenem 
nioht reoht sein. Joh glaube nioht, dass wtr uns unsere Bewe
gungsfreihe it duroh sol ohe Besorgntsse etnsohrtinken la ssen sol1en. 
So wte teh heute naoh Berl i n geretst bin, um VortrClge :n~ hal ten , 
werde ioh vielleieht auoh einmal nach Paris retsen, um dort zu 
reden. 

{1enn Ste mieh naeh mei nen Berl i ner Et ndriieken fragen ," 
juhr Dr. Seipel fort , "so Jrann toh Ihnen nur Gilnsttges beriehten. 
Jeh bi n sehr geme i n Berlin. Auoh vertinden mioh mit unserem 
gegenwärtigen Gesandten DOktor Frank, der Vizekanzler in meinem 
Kabinett oor, gemeinsame Erinnerungen und freundsohaftl iehe Be
ziehungen. Joh freue mioh sehr, in seinem Hause zu wohnen. 
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~etne Berl tner Reise dient, 10ie gesagt, lfeinem poli t i
schen Z1Oeclfe , aber selbstverst~ndlich nehme ich genne die Ge
legenheit 1.IXlhr, mit den deutschen leitenden Staatsmtinnem Gedan
lfen auszutauschen, mit den deutscrum Pol i tilfem zu spr echen, 
die ich berei ts lfenne, und neue lfennen :ru lemen. Heu te vormit
tag bin tch vor.! Reichsaussenr.linister Dr. Stresemann empfangen 
1Oorden, am sp~ten nachmt ttag 10erde iCrl den Reichslfanzle r Dr. 
Luther auj'suchen UM morgen oormi ttag 10erde ich dem Retchspr äst
denten 0. Hindenburg etnen Besuch absta t ten . In metner heutt
gen ~ Uhterredung mtt dem Retchsaussenmtntster Dr. 
Stresemann haben 10tr ilG.upts~ch1 tch von Locamo gespr ochen. 1ch 
bin etn ilberzeu ter Ab~nger der Locarnopolittlf, habe thm dtes 
zum Ausdruclf gebrocht und thn zu den :Jrfolgen dteser Pol t ttlf 
beglilclflDUnscht. 1ch }-Ja be iro, auch gesagt, dass tn der POltttlf, 
die durci den Namen Locarno gelrennzei chnet ist , Do11 st °nd i ge 
t.Jber einstt, mung z1Oische7 Deu tschland und Oes terreich besteht." 

Auj' eine 10eite re Fr age ilber den Anschluss Oesterreichs 
an Deutschland antwor tete DOlftor Setpel: 

"Es lfOlo mt da r auj' an, 1.IXlS man w1.te r nsch1uss Dersteht. 
Ein pol itischer ZUsammenschluss in dem Sinne, dass Oesterrei ch 
in den staatltchen Verband des Deutschen Rei ches etntr e ten lDilr
de, i s t zur zeit unm~gltch und i ch wUrde es als ei nen grossen 
Feh1er ansehen, !tJ.r eine solche unm~gl t chlre it zu demonst r ie ren. 
Oberhaupt bi n iCh, mie gesagt, Gegner der Demonst ro ttonspo1i tilf. 
:'Ienn aber der Anscl l uss bedeutet, dass 10ir in Oesterreicll W1.d 
in Deutschland der Gemeinsamlfe it des Vo1lfstums eingedenk se i n 
10011 en, so er lrenne ich d i ese Gemetnsamkei t aus vollem Her zen an. 
Das deutsche Vo1lr ist in einer ungi1nstigeren lIlge al s die 1Oest
li chen Nationen . Es lfann l'te1erl ei geschehen , um di e Vol ksge
mei nscha/t enger zu schl i essen, namentl i ch au! 10irtschajtli chem 
Gebiete lrann manches getan 1Oerden. 1ch spreche beisp i els10eise 
ganz of fen aus, dass dur ch die l etzten deutschen Zoll erh~hungen 
di e ~sterreich i sche 7irt schaft sch10er getro!!en worden ist. 

Aber auch das m~chte i ch mit aller Of !enhatt sagen, dass 
ich ZlDe ~ erl e i SchlDieriglfeiten sehe, die DOn Deutschland aus ei
ner L~ ung der Anschlussfroge e7"l1Xlchsen lr~nnten. Die eine SchlDie
riglrett ist ein ge10isser Anne:ctonismus, der sich manc}1J1zal lfund
gibt, 10enn i n Deutschland von d~n Anschlusse Oesterr8ichs ge-

e.cI 
sprochen 1Oird. Man stellt hi e und da so hin, als sollte Oester-, 
reich filr Deutschland eine Kompensation btlden, um es !ilr Der-
lorene deutsche Gebtete, !iJr den Elsass, filr Nordschleswig, filr 



- 3 -

Obersohlesien, zu entsoh~digen . Dtese annexionistisohe Art, Ube7 
uns zu verf'ilgen , oo t etwas was unseren Empfindungen widerstrei
tet. Dasse1be gt1t von einem gewtssen ver1etzenden H1eid, 
mt t dem r.za.nohma1 tn Deu tsohland tiber Oesterretoh gesprooJum 
wird , und in dem ioh etne ZI ette Sohwiert~kei t sehe , die sioh 
dem Ansohlusse entgegenstellen könnte. 'an sprioht gelegent-
1ioh von Oesterreioh tn einer.z Tone , als ob es beretts tn den 
1etzten Zi1.gen 1äge und a1s ob der Ansohluss an Deutsohland ei-
ne Ar t Kampferinjektion OOre, duroh dt e alletn Oesterreioh 
nooh am Leben erOO1 ten werden l~önnte . So weit is t es mtt uns 
wahrhaft i g noo" nioh t gekommen, und dtej eni gen, die in Deutsoh
land meinen , Oesterreioll sei nur nool ein r Ummerfeld , auf dem 
1 edtgl ioll der Ansoil luss an Deu t soh1and nooh ei l'lJ!lal neues Leben 
enoecifen ]" 'nnte , sind durchaus i m I r r tum l.md letsten, tndem ste 
as österreiohtsohe Sel bstgefilhl verletzen , dem Anschlussgedan

ken ifetne ~uten Dt enste." 
"Es hat stoh" , so soh10ss Dr. Seipel sei ne usfilhrun en 

ilber den Ansch1uss, "btsher sellr beuXlhrt, dcss IOtr Oesterretcher 
das Schutzdach etnes deutschen Staates ilber tl s ha t tcn . Jeden
falls stnd wi r mtt unserer staat1tchen Sel bständigkett btsher 
besser gefahren al ~~ ;.-j,gyeutschen ' tnori t äten, d ie ande1'en 
Staaten angeg1tede~. Der deutsche Staat, den wir Oester
ret cher btl den, ist ntoht gross, aber er lebt uM wird l.Oetter 
1eben, bis wtr i hn vielleicht etnes Tages ge en einen anderen 
deutschen Staat eintausoll8n. " 

Der Seipe1 äusserte sid schli ess1ich noch tiber dte 
notwendigkett eines Zusal ensc usses der europ~isc en Staaten . 
"Es brauchen ja ", so etnte er, "ntcht gerade die Vereinig t en 
Staaten von Europa zu 8ein . Auf dte Forr.ze1 , wlter we1cher der 
Zusar.~ensoh1uss ertolgt, kommt es ntcht an, wenn nur dteser 
ZUsammensohluss sich Uberhaupt vo11zieht . Es tst notwendtg, 
damtt Europa nioht der wtrtsoOOft1tchen tlbermaoht Amertkas un
ter1 ie]t. Das Schtcksal Europas hängt davon ab, dass d ie euro
pätso}!en Staaten ihre nationalen Stretttgketten aufgeben und 
zu einer wirtscOOft1 tohen Ein tgung ge1angen. Entschetdend fllr 
dte Zukuntt Europas wird es setn, ob dte europätschen Staaten 
stoh endl tch etnmal entsohl i essen können, vemil.nfttg zu werden." 
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Berlinissä, maaliskuun 16 p:nä 19 6. 

- -- _ .-..... 

H e r r a i n i s t eri 

Kunni oitt av i .in t ä t e l ähe t än eille , Herra 

Ministeri , minis t eri Holman r aportin ' : 0 150 , ·oka 
sisäl t ää : 

Anschlu skysymys ja sen ä 

olevia seikko j • 

Suvai tkaa , Herra inist eri , ott aa vast a n t äy

de l lis i än kunnioitukseni vakuutu . 

Herra Olkoasiainmin'steri 

E. • S e t älä , 

Helsinki. 
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~UOI.tEN LÄHETYSTÖ 

F1NLANDS BESKICKNING 

Suomen Berlinissä ja ienissä olevan Lähettilään 
============================ =_:-=====-=======-====== 

raportti N:o 150. 
==-=============~-~ --

Wien 15. 3. 26 . 

Anachlusskysymys ja 

sen yhteydessä olevia 

se ikko °s 

Syitä nykyise en kiel tämä ttömään hermost u

neisuuteen uroopan politiikassa on -- p~ itsi pysy

väisowpiä , sellaiset kuin Venä jän kysymys , Etu:Aasian 

kysymys y.m. -- oikeastaan kaksi erikoishetke listä, 

joiden ympärill e joukko muita ilmiöit ä ryhmi ttyy: ni

mittäin Saksan tulo Kansainliittoon ja puhe Itäval

lan mahd ollisesta liittymisestä Saksan valtakuntaan • 

Yhtei sellä rubriikilla voisi nämätkin yhdistää yhdek

si: eräiden allieerattujen ja heidän ystäviensä pel

ko että germaaninen Keski=Eurooppa on pyrkimässä ent 

aeen asemaansa -- fasoistilehtien term1nolog1an mu

kaan: pangermaaninen offensiivi -- ja että ratkaiseva 

käänne tähän suuntaan on OTen edessä. Seuraavan kat

sauksen koetan pääasiassa ryhmittää Ansohluss-kysymykaen 

ja siitä aiheutUTien ilmiöiden ympärille, samalla 

edellyttäen että edellinen kysymys -- Saksan tulo 

Kansainliiton jäseneksi.- on tämän aaapuessa Helsin
kiin ratkaistu myönteiseen suuntaan. 

= -= 
• 
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Raportissani N:o 149, jossa käsittelin Ramekin 

uutta hallitust" koskettelin myös Anschlussia Ber

linin kannalta katsoen. Bn voi kieltää että perspe 

iivi t äältäpäin jossain määrin on toinen. Täällä 

Wienissä oTat myös Et elä-Tiroolin t apah tumat paljoa 

lähempänä ja edesTastuu senvuoks i paljoa ~anois inko 

kouraan tuntuTampi. 

T~ällä ei kuule edelleenkään puhutt avan Anschlu 

s ista l äheskään samassa määrässä kuin Berlinissä; 

vo in sanoa että niinä päivinä jo t k täällä olen 

ollut, en ole kuullut monenkaan s i itä puhuvan enkä, 

paria oppos it ioonilehteä lukuunott ama tta, huomannut 

lehdis tön siitä kirjoitt avan. Olen päinvastoin kuu l 

lut kaikissa pi ireissä suuresti paheksutt avan esim. 

sitä että Saksan Re i chs t agin presidentt i , sosialisti 

Löbe, ja jOl~ko saksalaisia Anschlussystäviä elokuus

sa, juuri ennen Itävall alle niin tärkeätä Kansain

liiton kuudetta assembl~eta, tekivät propagandaretken 

tänne (ItäTallan hall it ushan hei ät täydelli sesti 

i gnoroikin). Itävallan polit i ikka on edelleen paljoa 

joustavampi ja varoo lii%asanoja, mi in myös sen 

nykyinen asema sen pakottaa. Niissäkin laajoissa 

piire issä joi sa Anschluss elää ja versoo ollaan 

siitä mieluummin puhumatta ja ymmärretään ainoaksi 

mahdollisuudeksi koettaa kunnialla päästä nykyisten 

Taikeuksien yli. koetet aan "odottaa ja ka tsoa". Mi

nussa on täälläoloni perustuksella vahvistunut käsi

tykseni, että Matajan kaaduttua politiikkaa t äällä 

ajetaan paljoa rauhallisemmin, Tähemmän advokatyyrina 

ja että kansleri Ramekin politiikka ikäänkuin on 

Tapa~tunut ja hän itse tehtäTästään entisestään kas

Tanut, saanut täydemmät mitat. 
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Muuttumattomana on täällä vallalla se käsi

tys että, jos Anschluss kerran tuleekin, se hetki 

vielä on kaukana ja että sitä ~i saa forseerata. 

Jo s se on tullakseen, ni in se tulee kun aika on 

täytetty, kun se voi tapahtua ketään loukkaamatta 

j a her ättämättä poliittisia vaaroja ja kun, tai 

jos, Euroopalle on käyny t ilmeiseksi että muu r at-

kaisu ei ole 

uksessa si ä 

kauankuin se 

koska tästä 

mahdollinen. Mutta ei missään tapa

ennen. Ei missään t apauksessa niin

voisi häiritä ~uroopan tasapainoa, 

l ähinnä It äv~ lt a itse eniten kärsisi. 

Kieltämättä on olem s sa tässä uhtees sa nyanEEi 

Berlinin ja ienin käsi tyskantojen välillä . ien 

on täydelleen selvillä merkityksestään juuri Euroo-

pt:in tasapainon vaa' an nuolena ja käyttää sitä 

luonnollisesti hyväkseen. Näin ajattel ee hallitus, 

näin kr is tillis-sosiaalien, suurimman puolueen, tun

nettu johtaja Seipel ja sen mukaan ova t Itäval l an 

sekä entinen että nykyinen lähettiläs Berlinissäkin 

toimineet. Siinä suhteessa en ole täällä nyt huo

mannut muutos ta aikaisemmi s t a käynneistäni saamaani 

käsityks een nähden. 

Mutt a t ähän mennes sä voidaan monella taTsll. 

edistää itse aatetta. Olen ijnnen maininnut että 

suunnittelun bll:iisena on saman rikos la in ottaminen 

käytäntöön molemmissa maissa. 

ta on taas päiväjärjestyksessä 

Kysymys tulliunioonis

ja monet toisarvoi-

semmat sivistykselliset rinnastelut 8skarroittavat 

inschlussystäviä. Tarkoitus on sit en konkreettisesti 

olla valmistautuneita joa hetki kerran koittaa . 

Toiselta puolen hallitus tekee kaikkensa 

järjestääkaeen kaikess8 rauhassa suhteens8 suksesai-
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oonivaltoihin parhaimman mukaan. Sillä tiellä on 

näinä päivinä saavutettu kaksi hyvin tärkeät ä 

pia: toinen on välitysoikeussopimus Pragin kanssa, 

jonka allekirjoitt amistilai suuteen Bene~ itse saapui 

( siitä seuraavassa raportiss'a enemmän) j toinen on 

ylen tärkeä kauppasopimus Unkarin kanssa, jossa 

vihdoinkin on pääs ty mol emminpuoliseen suos i tuimmuuw 

te en j a sarjaan molemmille sopimuspuolille perin 

tärkei tä tullihelpotuks i a (Itävallan spesiaalituot

tei l l e Unkarissa j a Unkarin elintarpeille Itäval

lassa). Sitäpaits i odot et aa n uusiutuvia neuvottelui

t s Pragin ja Rooman kanssa kauppasopimu t en eräi

den kohtien tarkis t amiseksi. 

Tämä naapuripolitiikka on eh ot t omasti se 

ainoa oikea tie jota Itävalta nykyään voi kulkea: 

osottaa maailmalle hyvää t ah toa ei puuttuvan. Jos 

sitten käy ilmi että t ämä tie ei vie Itävallan 

säilymi seen omintakeisena valt i ona (kuulee usein 

viit attavan siihen miten Belgia on saattanut pysyä 

it senäisenä Ranskan rinnalla), niin on ain kin käy

tännössä osotettu t ämän tien mahdottomuus. Sadat 

asiantuntijalausunnot Itäva ll an itsenäi enä pysymisen 

mahdol lisuudesta t a i mahdott uudest a eivät voi kor

vata sitä käytäntöön perus tuvQa kokemusta, jonka 

massaolo on välttämätön ennenkuin lopullinen sana 

Anschlussista on sanottavissa. 

Lisään että mielestäni ei aino staan Rame

kissa vaan yleensä Wieni ssä nyt tapaa joka aske

leella suurempaa itseluottamusta Kansainliiton kontrol

lin käytyä näkymätt~mämmäksi (Zimme~ann on tosin 

vielä täällä >.. Tuntuu siltä kuin elämä kaikista 

taloudellisista vaikeuksista huolimatta alkaisi 
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määrin t asottua, miel et r auhoi t tua. Taloudellinen 

pula sitäpai t si on kait -- joskin on tois t a iseks i 

mahdotont a todis t aa asian niin olevan -- ainak in 

osaks i vain r engas yl eiseurooppalaises sa pula ssa , 

eikä Itävallalle er ikois esti omina inen, ' oskoh t a se 

t äällä t untuu paljoa ankarampana kuin monessa muus

sa Euroopan maa ssa , koska I tävallan alueel le St. 

Germainissa jäänyt t eol lisuus on vallan satunnainen 

ja yksipuol i sesti ed us t ettuna , käsittäen vaan yksi

puolisen osan (parhaasta pääs t ä yle l lisyysteolli-

suuden 

ko ska 

l aa jemma t a t aloude lises t a 

Itävallassa s urt i l uk et ol iva t 

kokonai uude sta, 

en äkseen 

ulkopuolella nykyi en Itävalla ja j ao sa sinne 

jäivät ja ko ska t äällä keski sää ty, jok ei koskaan 

ollut niin rika s kuin e im . Saksassa , on kokonaan 

köyhtynyt, mui t a syitä mai ni t ema tta. Viittaa n 

myö s aika i emp i in r aportt eih i ni.) Näinä päivinä ju

l a istut provisooriset t iedot Itäval l an kaupas t a v. 

1925 osot t avat ilahutt avaa kehitystä parempaa n päin: 

vienti on kasvanut 27 ~ :lla edell iseen vuot een 

verrattuna, tuonti t aas vähentynyt 20 ~ :lla, joskin 

kauppabil anssin minus edelleen pysyttelee 600-700 

miljoona sa kult akruunua (= n. 5 miljaar ia Smk.). 

Wienin 10:nnen me ss un juhlallisissa avajaisi a, 

jotke t apahtuiva t ka t soen näiden messujen 

lukuun, t avallis t a suureu®in juhlamenoin presidentin 

ja dlplomaattikunnan läsnäollessa, saattoi mielestäni 

juhlapuhei den sanahelinän l äpi selväs ti eroittaa 

entistä suurempaa its eluottamusta ja toivoa tulevai

suuteen nähden. Kuta enemmän kehitys kulkee tähän 

suuntaan, sitä vähemmän Ansohluss on pelättävissä. 

Tämä tulisi kaikkien Ansahluss-vastustajien ensi kä
dessä muistaa ja sitä mahdollisimIDin kannattaa. 
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En voi kuitenkaan ki elt ää, että juuri nyt 

Itävallan hyvä t ah to todella pannaan kovalle koe

tuksel le. Tarkoitan Mussolinin sortopolit i ikkaa Etelä= 

Tiroolis sa. Olen keskustelujeni kautt a sekä 

ulkomini s t eriössä että t ääl lä t osin tullut siihen 

käsi t ykseen et t ä sekä Anschluss= ett ä Et elä=Tiroolin 

kysymyksessä jo t o ei nykyään ole ni in paljon Wie-

ni ssä kui n Ber lini ssä . Sen kans sa opusoinnussa on , 

että ussolinin t unne tu t hyökkäyspuhee t enemmän koh-

distuivat Ber lini in ku in Wieni i n • i enin h llituksen 

kanssa selkkaus selv i t ettii n suht eel lise 

tavall i s t a dip l o bbtti t a ti et ä .
l

) 

Et el ä=Tir oolin kysy y se sä lienee 

todet t avissa. 

ilja i sesti 

eur asva 

Anschlu s=ky ymyk en 'out ue sa ol tt ava si -

j a sen sii hen jout i ses a on p l 'on syy t ä myös 

ata ja l a , 'oka sitä a ina k evy tm i elis~s ti käy tti 

Gen~vessä mör~önä hyväk een 'ot s in et uja It äv lla le 

t avoit elle saan - kävi Mu solinille selv"Jrsi mit en 

tällai nen ~uroopan kartan muutos va ikutt ai i Italian 

pohjoisra j aan. Sii tä aiheutuivat hänen ens imäi set 

italiala istuttamistoimenpiteensä Tiroolissa, kut en en

nen olen esittäny t. Wienissä otettiin nämät vielä 

rauhallise sti, vaikka , kut e aika isemmilta matkoiltani 

Tosin ansait see huomiot a ett ä kun Itäv llan quirinaali-lähet-
tiläs hallituksensa nimessä esitti Mussolinille kysymyksen (An
fr gen) Etelä=Tiroolin asia ssa, Mussolini ei hyväksynyt (1) sel
laisen kyselyn oikeutusta pienen Itävallan puolelta vaan teki sii
tä Wienissä valituksen, mikä on sangen tärkeä pitää mielessä arvos
teltaessa Mussolinin suhtautumista pieniin kansoihin ja heidän kan
sainvälisiin oikeuksiinss. Vastauksensa Mussolini muuten antoi si 
nä epäsuorassa muodossa, että hän muka jo ennen kyselyn tekoa It 
vallan puolelta senaatissa puhuessaan oli antanut pyydetyt tiedot. 
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Wieniin tiedän, nekin kipeästi koskiva t täkäl äisiin 

patrioott eih in. Ei ole aivan selvää miten ja missä 

saksala inen vas t ahyökkäys oikeastaan al koi. Mtinche

nin ulkomini s t eriössä minul l e valit ett i in uka Ber

linis t ä käsin harj oitetun pr opaga nd aa pa ikan päällä 

var sinkin influo ima lla pa ikall ista l ehdis tö ä . Tähän 

on tot uuden nime sä l isätt ävä et t ä B ijerin hitleri

aanit ainaki ,n yht ä' suureosa määrä s ä oliva t t ähän 

pr opa andaan vikapä;· t. Oli mit en oli , t ämänsuunt a inen 

t ek t iikka ol i pe r in j uuri n erehdys . 

koko sel u ol i i jät e , ty ,ienin 

Sens i jaC:ln että 

hoidet t av ks i, 

j ot a se l äh i nnä ko ski, ja hilja i auude sa, kärs imyk-

sistä huol imatt a , oli i 0 ot e t t u o11nin tuule n 

muutt umi s t a t ai uusien yleise urooppalai s t en poliittis-

ten vi r t aus t en mahd ol lises ti tuoma u ta, ärsy-

tettiin diktaa ttoria yhä uus i in sort ot oime npit eisiin, 

toi sin ·sanoin saavute ttiin vain se e ttä tirool ilais

ten asema yhä paheni. Minul l e sanoi muudan vi r ka

mies Mtinchenin ulkomi ni s teriö ssä : "Koko Etelä='l'ir oolin 

asia on joutunut ammattipolitikoitsija in käsiin; kun 

tiroolilaise t käyvät luon ni ott av' t he kyllä v roi-

tukseni kuulevii korviin, mutt a he t i kun ova t ka-

dulla he joutuva t noiden kiihot t a ' i en käs i in. Nä

mät ovat tehneet asialle suuren karhunpalveluksen. 

Boykotti, jota hilj a i suudessa propagoidaan, 0 saavut

tanut sangen la a jat mit at. Juna t Pohjois=Italiassa 

kulkevat tyhjinä. Saksan tuonti It aliasta on vuoden 

a~usta vähentynyt puoleen, ehkäpä kolmasosaan. l ) Puhu

matta näistä haitoista ja Taaroista on boykotti 

Luonnollisesti on boykotti hakenut myös naurettavia muotoja: 
on koetettu estää MUnchenin oopperaa esittämästä italialaisia 

oopperoita ! 

I 
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myös aikaansaanut sen että ' telä~Tiroolissa itsessään 

hotellit ovat t yh jinä. Kun tiedämme että kyseessä

oleva etelätiroolilainen väes tö parhaasta pääs tä 

elää matkailijaliikenteestä niin käsi tätte mitä t ar

koitan kun puhun karhunp alvelukse s t a . Fas c ismi ei 

kestä 100 vuo ttaj etelätiroolil aisia , eteläsaksalai

suuden ehkä sivistyneintä ja kehitt yneintä väes tön-

osaa, jo sa 

ita lialaise t 

maan. i noa 

siä". Aivan 

analfabe etteja e i ole l ainkaan , eivät 

kolmes sa miespolvessa saa ita l ialaistu

kei no on odott a r auha l lisesti ja kär

samaa r auhalli t a sub specie aeternita-

tia=kat santotapa a 

Reld, kun hä en 

edusti myös 

kans aan tul i 

Baije rin pääm i nist r i 

puhe Et elä=Tiroolin 

koht al osta. Sitä olen myös tavannut kaikissa johta

vissa piirei ssä t äällä ienis sä -- molemmissa 

sa on poliittine~ käsityö va empaa suku "uurta kuin 

Berlini sä Valit et t ava on myös et tä s ksalainen 

prop ganda Tiroolissa on käyttäny t eräitä paikk ns 

pit ämät tömiä huhUja, jotka turhaan ärsyttävät. Kuv a

vans s en provokatoorise l le luonteel le minitsen erääs

sä seurassa täällä kuulleeni vakavasti väitettävän 

että ranskalaisia provokaattoreit on liikkunut 

Etelä=Tiroolis sa saadakseen asukkaat tarttumaan näi-

hin epäpuhtai s iin aseisiin Tosiasia on että kuten 

jo aika isemmin mainitsin Berlinin Auswärtiges Amt 

nyttemmin on lähettänyt v.t. konsuliksi Innsbruckiin 

erään sanomalehtibyroonsa korkean virkamiehen ilmei

~esti taltuttamaan Tiroolin lehdistöä. 

Että Mussolini, joka tosin aina h kee ulko

poliittisia sensatsioone ja, näin kadotti malttinsa ja 

piti nuot kuuluisat kiihotuspuheensa on kaikissa 

tapauksissa käsittämätöntä ja it lialaisten kannalta 
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ka tsoen i lmei nen er ehdys . Stresemanni n ja Ramekin 

r auhallis et vas t aukse t eivä t ole lis~nnee t Euro opan 

sympatioja Mussolinia koht aan Et elä=Tiroo l in asiassa . 

Valitet t avaa on että miele t Tiroolissa eivät pääse 

r auhoittumaan. Joskin muodoll i ses t i asia oma ' s t en ha l 

lit s t en välil lä s elkkaus on oelvit e tty , ov t t 'roo

lila ' se t Inns~rucki ss a pit äne et suuria mielö oso t us

kO'ouk 1s , · oi ssa rä i keäs ti on ~'y t Wienin hall i

tukse bm puu se muka sot t am st väl inpit "zcätt"

myyde t ä . Ki i v im~ in 0 p'heksuttu si t ä et tä Rbmc 

uhee s n parla e ti sa utsu i t elä=Tiroolia en 

nykyioellä ital ia laisella nime llä Ober et sch Hau t= 

Ad ' e ) eikä Et elä-=Tirooliksi. Viik 0 it t e my" s 

t ääll ' lYienb. ä 'är estet tii n suuria koko uksia ja 

mieleno otu.ksia Et elä=Ti roo lin hyväksi , jo S 6 sorto

toimenpitee t muuttumat tomina '& tkuv t. Ja 'oskoht a 

ei tunnu t ode näköi el t ä että t ot eutui i t ääl l ä 

lemani pelko et t ä ussolini , r oomalais t en siir t okunt a

politiikkaa noudat t aen, iir t äi i t uon 180 . 000 henkeä 

käsittävän väes t ' n muuhun It alia ~n, t a i karkoitt ai i 

sen , ja sijoitt a i i italial a isia s i irtol ai s ia Et elä= 

Ti roolii n, ja 'ockoht a vielä vähemmän us 0 eräi en 

bulevaardileh tien ti etoon, että Geneve sä v kavasti 

olisi harki t tu It ' val l n jakoa (!), mikä jos mikään 

olisi häirinnyt ur~ op n t sapa i noa , niin ä~ kuiten

kin kysymy etelätiroolilaisten kohtalosta ja Musso

linin suhtautumisest a Brenne rrajaan, johon hän on 

t ui 'ot tamassa itsensä sokeaks i kut en ikoina n r ansk 

l ai et Vogeese ih in, huolestuttavaksi pronunciamentoksi 

Euroopan politiikas sa . 

= = 
= 
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Raporttini toisessa osassa ko et an valais t a 

näitä ilmiöitä yleisen politiikan kanna lta.-

Lopuks i vain liKIi pori tämän r apor tin vars ina i sen 

a iheen ulkopuole l l e olevaa huomau tusta . 

ai nit sin eräässä aikaisemma sa r aportissa 

Ba i 'erin pääminis terin äsket t äin julkisesti 

että Saksan tulovaisuus on r i ippuvainen se yhteis

t yös t ä Ve nä 'än kanssa ja hu omautin miten näissä 

sanoiss pUli uusi suhtautum inen Ve" ' ään Baijerin 

puolelta . Käydessäni Mtinehenissä hänen p eilla en 

otin t .. än muuttuneen kannan avo ' esti puheeksi . 

Päämi isteri Reld antoi minun ymmärt ää että hän 

t ällä oli t arkoitt anut t aloudellista lähent elyä , li-

säten 

t ätä 

että hi)'ätkään 

korvata . 

suhtee t En l antiin eivät voi 

Muuten on merkille pant avaa et t ä Saksen 

savaltala ise t puolueet nykyuän t ekevät suur t a propa

gandaa Baijerissa; sit en ova t demokr aa ttisen puolu-

een joht a ja , ent. mini teri Koch ja 

vasemmiston joht ja , ent. kansleri 

pitäne t Mtincheni sä kaksi suurt 

ee t rumpuolueen 

~irth äskettäin 

t as v lt ' i ta 

usta it se 

v iimei tä 

Rofbräussa, joka mole illa ke rroil la oli 

paikkaa myöden täynnä . Lyhyesti todetta

olipa Reld in oikeistol iIe ja monarkis

'ohto Baije r issa on kuit en in kaukana 

koon, että 

ti, nykyinen 

Nämät saksalais-en l antilaiset kauppasuhtee t ovat, sivu
mennen sanoen,tosin pBranema sa , kuten näkyy euraavis ta juuri 
jul aistuista numeroista: Englannin tuonti S kas ta oli v.1924 
37 miljoonaa puntaa, v. 1925 jo ~8 mil · . puntaa. Kasvu on n. 
30~. En 1 nnln vientl Saksaan oli v. 1924 42 1I2 milj.puntaa , 
v. 1925 44 112 mi1j.puntaa. Kehitys on siis Saksal le sangen 
edullinen, joskoht a ei tule unohtaa että v.1913 vast aavat numerot 
olivat:Bnglannln tuonti Saksasta 80 112 sekä Englannin vienti 
Saksaan 50 112 milj. puntaa. 

'-



• 

• 

~U6MEN LÅHETYSTÖ 

F1NLANDS BESKICKNING 

... 11-

Kahrin , Hitlerin j Ludendorffin Baijerista , mikä 

mielihyväll ä on pantava merkille. ~t elä=Tiroolin 

t apah tumat ja Unkar in frangiväärennykse t ovat myös 

oleellises ti vähe t änee t Baije rin oikeauskoisi ssa -

j osk n ei suinkaan kaiki sa !-- iha ilua Itali an 

ja Unkarin dik t atuureih in. 

Syi s tä, 'otka aiheuttiva t neuvottelu 'en keskey ty'" 
, B~ ' mlsen eneSln ja Moskovan Prag=edu s t a ' n välil lä 

Moskov n tunnus tami ses t a de jure, kuulin erääl t ä 

korkeal t a itäval t alaisel t a dip l omaa t i lt a a poli ti-

koitsijalta seura vaa . Bene~ olisi v tinut tunnus-

t uksen korvaukseksi 1) kaiki npuolisen uosituimmuu-

den, 2) vahingonkorvausta legionääreille ja 3) yksi

t yis om isuuden r es tituo i~'s t a . oskov puolestaan 

olisi vaatinut tu ust ukse myöntämi en ehdoitta . 

~My hemmin v hvisti minulle tä än tiedon ~ienin 

ulkominis t eriön secr6tairo ene r ale Peter, joka hoi

t aa puuttuvan ulkoministerin t ehtäviä : hä el l e oli 
... 

Benes itse kert o ut sian näin olevan. Muutos 

Pra5i n politiikassa Mo skova n näh en on sitä mer

kil l isempi koska Pragin ulkobudgee tti jo oli tälle 

vuodell e v rannut rahaa viittä Venäjälle perustetta

vaa konsulaa ttia varten! ~ 

Kun ylläoleva oli kirjoite tt u kuulen eh ottoman 

luotettayasta lähteestä että Itävall n ha l litus Be

ne~ille hänen täällä käydessään lupasi pyhkiä 

Anschlusskysymyksen päiväjärjestyksestä. Seuraukset 

töstä jo näkyvät m.m. siinä että messujen aikana 

pidetyissä lukuisissa puheissa ei sanallakaan koske

teltu Anschlussia. Seipelin puhe pari r päivää sitten 
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puoluepäivillä oli tässä suht eessa me lkoi s ta varo

vai empi kuin se minkä hän sanoi Berlinissä. 

Kuvaavaa on myö s että vaikka Ramek meni Gen~ve en 

oikeast aan vain l ausuakseen Saksan t ervetulleeksi 

Kansainliittoon -. var sinai s ia "itävaltal ais la a6i-

oi ta", paril:! t eknillis t ä 

ole ollut esillä , sekin 

lukuunott ama tt , ei 

todi s tus si itä et t ä 

siellä 

Itä-
va lla n ol ot alkavat järje tyä -- ja vaikka R mek 

kuun lopu se menee käynni l le Ber liniin, huomaa 

Berlinin l ehd i ssä vis sin tyyt ymättömyyden Itäva l l an 

ob ekt i ivisuuden johdosta , 'ota yksin sella inen 

liber aali l e ti kuin on Berli er Ta ebl att kut suu 

turhaks i varov ai suudeksi . (Mitä Be nes I tävallalle 

m h ollise sti on luvannut kompensa tioonina , ei ole 

vielä tiedo ssani.) Mi t ään yl l ät ys tä Ansc lu s-&si-

assa e i ole 

t ettavissa . 

Lsään ta pauk e sa t "ä täpäin odo-

Har ri Holma 
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Kunnloittavimmin täten lähetän Teille, 

Herra Ministeri, !aporttin~ 1:0 2, ioka sisältää: 

Saksa la Ganlven kok Jus. 

Suvaitks8, Herra Ministeri, ottaa vastaan 

tä1delli8~ kunnio i tuksen! vakuutus. 

Kerra Ulkoasiainministeri 

E. 1. S e t ä 1 I , 

Xellinki. 
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Suomen Berlinissä olevan välia ik. sioinnottajan raportti ~:o 2. 

Saksa Ja 
\ Geneven 

, ; t ; 

25. III. 1926. 

- ° 

Valtakunnankansleri Lutherin ja ulkoministeri Strese-
I 

mannin l ähtiessä Geneveen ei tO ° lä ollut aroo t tavissa, ettei 

• kokous . 
, 

Saksa tässä Geneven kokouksessa tulisi Kansainltiton ja 

• 

neuvoston jäse eksi. 'aiifkien euooston °tisenten m 'nteiset 

vastauKset Saksan tiedustel uun heidän my 'täooikut ksensa suh-

teen Saksan valitsemi seen neuvostojäsene si oli jo auan jul-

tsuuåessa mainittu yleisesti tunnettuina tosiasiotna , il~n 

että siihen saakka minkään Daltio taholta t tä ästt stä oli-

si torjuttu. Edelleen 01 i Saksa , ainakin ulosp,oin, ooin vasta-

hakoisesti , asetettuaan alussa useampia esteitä ja ~toja , 

johtavien votttajaool tiottten hartatta kel oi tteluja nouda t taen 

suostunut 1 i ittymään Kansainl i tttoon. 11 lä ei ole ta rkoitus 

sanoo, etteivät nykyinen hallitus ja sen kanna t tajat todella

kin olisi totvoneet Saksan litttymtstti, jota he kyll 'kin halua

vat Saksan l ähentämistä muihin 001 tioihin ja oopautwnista tä-

hänastisesta isoloinnistaan edistävänä aSkeleena, mutta halli-

tuksella on ollut omassa maassa kooo oost rinta voitettaoona 

oohoan vähe istlJ'n taholta, joka pitä' Kansainlttttoa ainoas-
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taan entt s ten vthol lismattten luon~na välikappaleena Saksan 

jatkuvaksi pysyttämtseksi pol iittisessa heikkoustilassa. Vot

dakseen mennä Geneveen, jonne se alkuaan ei itse pyrkinyt, 

vaan minkä Looarnon mu t sopinusvaltiot asettivat sopimuksen 

e.doksi, on Saksan hallituksen täutynyt käydä ankana taistelu 

oman maansa nationaliste~a vastaan ja on Saksan yhtyminen 

Kansainliittoon muodostunut entente- valloil le tehdyks i myön-

nytykseksi. 

Tästä johtuu e 'tei veneven konferenssin tulosta tätJ.l l ä 

voida sä '11 isestt käsitt 'li Saksan pol t tiikan epäonnistumisena, 

vai hokin hall ituksen vas tus tajat sitä sellaiseksi seli ttele-

vlit, ooan ptdetään sitä 1 'h t nnti enttsten Diho11 isma i tten har-

joi t taman poltt i tlran epäonnistumisena. Se seikka, että Saksan 

yhtyminen Kansainliittoon tult totstaisekst estetyksi ja tä-

män kau tta maailman nauhan turvaamista tarkot t taoo Looarnossa 

alotettu suuri yhteistyö keskeytetyks i etelti-amerikalatsen 

001 tion lupauksen.rikkomtsen kautta, on myös ooikuttanut sen, 

ettet kokouksen tulos tunnu minään Saksan prestigen alennukse-

na, jos kohta se ei ole kohottanut Kansainliiton täåUlä naut-

timaa arDonantoakaan. 

Ulkoministert Stresemannin t~ kuun 22 päivänä oo1tio

päivillä pitämä puhe muodostui laajakantoiseksi hallituksen 

ulkopolitiikan ja erttoten sen ajaman, n.k. Locarnopolitiikan 

selostuksekst, osoittaen että sovinnon poltttik~ on saksalle 

ainoa mahdOllinen. 

; 

() 

" . 
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Viitattuaan siihen, ettei Saksa omasta alotteestaan ole 

koettanut pyrkili Kansainliittoon, vaan ·ettli ensin liittokokous 

vuonna 1924 ja sittemmin ne vallat , joiden kanssa Locarnon 

sopimus tuli solmituksi , olivat kehotttaneet Saksaa litttymliän, 
1-

ja huomaute ttuaan, ettli Saksan llihetys7runta Geneveen llihtie s-

sliän saattoi asianomaisten valtioiden antamien selitysten pe-

rusteel1a odottaa, että kaikki neuvostoon kuuluvat ~llat ko-

Irouksessa my(jntäisivät Saksalle si jan neuvostossa kuin my(js-

Kin että Saksan liittyminen voisi tapahtua vaikeuksitta tässli 

ylimääräisessä kOKouksessa, joka yleisen käsityksen mukaan 

01! kOKoonkutsuttu yksinomaan SaKsan ottanista varten lii ttoon, 

teki St resemann yksi iskohta i sest t selkoa Kokouksen eri ooi-

hei sta , painostaen, että Saksa oli loppuun saak IOr ·ur.za tta 

SOil ttOnyt peri aatteellisen kantansa. ai eaan tilaan oli 

jouduttu otsin tai uessa luopumaan neuvosto ikastaan, r 1.n-

Jä Jälkeen oli saaouttu ajatukseen etto. JXl its1. R!.lotsia .'.'1 °s 

j oku ententevalto °en l eiri in kuul uva Dalt1.o uopuisi }Xlika s-

taon ja näin ol l en , PuOlan riwlalla my °sktn oku ne traale thin 

kuul uva ooltio p Oo °sis 1. euvostoon ja saisi stin ° RuotSin .00 1.-

Iran . un t 'mä johdosta Saksassa hall i t uksen vastustajat pu-

huva t l ähetyskunnan vaikenemisesta sekä 10 päiv On -antiCham-

breeraamtsesta- on huomattava ettli Saksan 1 °hetys7runta on pi-

tänyt kiinni niistä pertaattetsta, joil la se lähti Geneveen , 

vaikka edesvastuu 01 i eri nomaisen suuri . Locarnon sopimus 

oli ennen kaikkea)pYSytettä~ eheli~. KUn si tten BraSilian 

l • 
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kannan vuoksi Saksan lttttymtnen totstatseksi estettiin. syn-

tyt kysymys stitä. minkä kohtalon saavat Locarnon sopimus ja 

tämän l oogilltset seuraukset ntm. RetntnnaanvyOnykkeen vapau-

tus ja r.z iehi t sjou kojel1 supistaminen. Täss suhteessa 01 toot 

sekä Ranska että Englant i ny6ntäneet Saksan olevaT ilman sy -

tä si ihen ettei se tu lut Kansainl i iton jäseneks i. ja että 

etdän puoleltaan Saksaa on kohdeltava siten. kuin jos tämä 

sopimuksen ehto olisi tull ut t ·ytetyksi . Katkki Locarnon 

sopimusvalt iot oli vat yh tä mieltä sittä että sopimus oli säi-

lytettävä ja että sen toteutta tsta tar otttavaa polititkkaa 

oli jatkettava. Kansainlttton täys okouksen lausuttua ks tmie-

lisest i toivomuksen. ett' Sa ksan l1ittyminen voisi ensi tilas-

sa toteutua. 01 i Saksan lähetyskunta my 's vo inut olla peruut-

tamatta Saksan sis"änp äsyhalre ,uksen . 
\ 

Selostaessaan Genevenlrokouk en 10 utulosta . joka st-

nänsä ja eri t täinkin Kansatn ttton näk6kohdalta on syvästt 

vali tet ta va. painostt Stresemann sitä set l kaa. etta etä t '8-

tä tul oksesta lteneekin syytetty, niin et .. tlt· n taholta ole 

Saksaa vastaan voitu kohdtstaa mttään syyt6st s t itä. Saksan 

sisäänp~syha kemuksen käst ttelyä varten asetettu ko ,~isstooni 

01 t ntmenol;zaan päättänyt luopua pyytÖJiltistä r.z tn.kä(inla tsta sel t

tykSi,ä stt tä. mt ten Saksa on täyttänyt kansatnväliset st tou

muksensa. Ttimä on Saksalle. jota vuostkausta kai kki vastusta

jansa ovat syyttäneet sttoumustensa laiminly6nnistä. erinomai-

sen tärkeä saalJUtus. Tästä, kuten Locarnon pol HUkan sätlyt-



• 

• 

- 5 -
SUOMEN LÄHETYSTÖ 

" -FINLÅNDS BESKICKNING 

• 

t ämisestä yleensä seuraa 100gillisest i, etUi Saksa voi vaatia , 

Versaillessopimuksen 431 pyktilän tarkoittamaa miehi tysajan 

1 yJlent äm istä, ja saksalaisten alueitten vaPlutumista vieraas

ta sorrosta. Tät en on Genevessä oitu yl l pitää p rkim stä 

tähän Saksan 0011 i tuksen pol tt tt kan suureen päär.zäär än. 

Päätt '"en puheensa l ausui Stresemann että hallitus ksi-

liI iel isesti aikoo tänUin T.1ukai sesti jatkaa t iihänastista pOli-

tiikkaansa, ollen vakuu te t tu siitä että Saksan kansan suuri 

enemmist~ sitä kannattaa. Valtiopäi villä ul koministerin pu-

heen ohdosta syntyneen vätttelyn tul os oli, /ru ten tunnettua, 

se, että deutschnationaalien ja kO" nistien ehdottamat epä-

luottamuslauseet suurel la ener.mist~llä äänestettiin ~n oon 

ja että hallituksen ehdotus päivä "ärjestykseen siirtymisestä 

t ul i hyväksytyks i 264 äänellä 139 vastaan. 

Itse asiassa 01 i va1 tio tiivillä opposttton esttntyminen 

sangen tuulenpieksämtsen ta.oo ista ja sen esiintuomat argumen-

tit miltei yksinomaan vanhoja v "ttte it ""än. et tei Kansainlitttoon 

eikä entente- ool toihin voitu luottaa. ttttaukseen niihin 

tul oKst in, jotka Looarnon polt ttikan kautta jo on saavutettu, 

eli K~lntn eva/ruoimiseen sekä jo tapahtunee~een j oukkojen 

vähent äm tseen muilla miehitetytll ä aluetlla, eivät tämän po

litiikan vastustajat voineet esttntuoda mttälin muuta /ru in 

että Saksa olisi ollut oikeutettu näihin saavutuksiin JO ai

koja sitten, voimatta kuitenkaan torjua väitettä että Locar-
$ 

non politiikka oli ainoa keino, jolla saksa on voinut ptiästä 

0" , 
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näihin oikeuksiinsa. Oppositio ö 'tttää edel l een , että Saksa 

Genevessä ainoastaan 9n hankkinut itselleen uusia vihollisia, 

mutta ei ole kte11ettävissä, etteivät ne maat jotka tässä 

öoivat tul la kysymykseen, siis en sinnä Puola, vanhojen rii ta-

suhtei t t en takia ja Espanja kauppa sopimuksen äkki n 'tsen trti-

sanomisen takia, jo 01 i oo.t vähemm"n suopeita Saksaan ilohtaan . 

: itä Brasil i aan tulee, ei sen , enette1y" voitane puolustaa 

eik' sen kanta li ene rii ttäv ' s y Saksan pOli ti i kan n utta i-

sekst 0 _:i tä tulee 1 e se mi e1 ialaan. :,'/U i sa ma issa, j a 

etenki n Englannissa se-ö Yhdysvalloissa, lienee se, uaksan 

Geneve- delega tion rauhall isen ja mal till isen kannan johdo sta 

l ähinnä kal listunut Saksalle entistä s opeam aan suun t aan. 

Kun Locarnon muut sopt musval t i ot, j otka 01 oot vaatineet 

Saksa . ]t·it tymtstä Kansatn1it toon , ei vät Genevessä voineet 

ajaa l äp t Saksan jäseneks t ot toa sovi 11 0 tavalla , ooot he 

j outuneet Saksaan nähden velallisen asemaan, etkä Saksalla 

ole syytä li ittymi sa omuksensa perliytt ' , tse11ä, ta i l uopu-

malla Locarnonpo1 t titkastaan. , luopua t äst.ä Salrsal1e ed 11 i-

sesta asemasta. Sekä ulkoministerin ett' I.Yös kansleri 

Lutherin val tiopäiotlle antamist' se10s tukststa käy m 'skin 

ni"!enomaan se1otlle, ettei hallituksella ole ai o,.usta pe-

ruuttaa 1tt ttymtsanomusta ja että ha 1itus atkoo jär kähtä

mättä jatkaa sttä sooinnolltsta u1kopo1ttttkkaa, j ota Saksa 

on ajanut siitä saakka, kun sen pakosta täytyt luopua oasta

rinnasta Ruhrtssa, ja joka oahoistut ja 1ähemmtn määriteltiin 

Locamossa. 
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Kunnioittavimmin täten lähetän Teille , Herra 

Ministeri, raporttini N:o 151 , joka sisältää: 

Kaakkois=Kuroopan politiikkaa , 

Suvsitkaa, Herra Ministeri , ottaa vastaan täy

dellisen kunnioitukseni vakuutus , 

Herra Ulkoasiainministeri 

B. N, S e t älä , 

Helsinki .. 
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Suomen Berlinissä ja Wienissä olevan Lähettilään 
===============================================:======== 

raportti N:o 151. 
--------------------------------------

Kaa\koie=Euroopan 

olitUkkaa. 

Se levottomuus yleiseurooppalaisessa poli

tiikassa, minkä edellisessä raportissani koskettele

mani Anschluss= ja Itelä:Tiroolin kysymykset äsket

täin herättivät, ovat, jos kohta ne sen parempi 

taasen näkyvät melkoisesti asettuneen ja palautuneen 

rauhallisempaan uomaan, katsottavat laajempaa poliit

tista taustaa vashan. Tämä poliittinen tausta, - jon

ka pääpiirteet muodo stavat Looarno, venäläis=turkki

lainen sopimus (osaksi myös Cioerinin kuuluisa mat

ka) eikä vähimmin Italian ulkopolitiikan lisääntyvä 

aktiivisuus, muita syitä mainitsematta, on vielä suu

reks i osaksi protoplasmaattisessa alkutilass8, missä 

monet vastakkaiset voimat vielä estävät plastillis

ten muotojen muovailtumista. Koetan kuitenkin seu

raavassa, Wienissä käymieni keskustelujen ja kuulema

ni perustuksella, muutamin piirtein selvitellä tämän 

·uuden pol~tilkan" edellytyksiä täältäRätg (Wienistä) 

katsottuina. En voi olla aluksi todistuksena luroo

pD8sa nykyään Ta1litsevlen poliittisten .ie11810jen 

T8stakohtaisuudesta mainitsematta, että olen talven 

kuluessa säänn~llise8tl eri maiden sanomalehdistä 
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leikka illut erikoisesti Kaakkois= ja osaksi Itelä= 

Eurooppaa koskevia kirjoituksia; kun ne nyt luen 

yhteen rupeamaan, en voi kuvitella ainoatakaan po

liittista kombinatiota lin jalla Lontoo-Paris-Rooma

Wi en- Balkan-Prag-Varsova-Angora-Moskova , jota ei näissä 

lukuisissa leikkeleissä olisi mahdollisena esitetty 

Siksi sekava on juuri nyt poliittinen ilmapiiri , 

siksi erilaiset jopa vastakkaiset ovat samoissakin 

valtioissa ja valtioryhmityksissä pyrkimykse t liit

tou umi jin ja turvallisuusyhdistelmien etsiskely_ 

tarpeet , mikä l uonnollisesti on seuraus Locarnon 

uusien sopimuslinjojen aikaansaamasta hermostuneesta 

t urvat tomuudentunteesta kaikissa nii~6ä maissa, joita 

Looarno ei suorastaan koskenut t ai jotka pelkäävät 

sen vaikutuksia omalta kohdaltaan. Tätä hel'L\Ostu

nele utta ei Gen~ven äskettäinen onneton tulos ole 

ollut omiaan hälventämään. Mitään ehdottoman selviä 

linjoja ei näin ollen ole mahdollis t a vetää; on 

tyydyttävä prem1asien toteami seen. 

Ryhmitän paraiten esitykseni 

teen ympäri : toinen on Pragin ja 
kahden keskipis-

pienen 
polit i ikan uusien päämäärien et sintä ja uusi 

mitye keskenään ja ulo späin, toinen Italian 

mlnen Saksaan ja Balkaniin. 

enhnten 

ryh

suhtautu-

Kuten tunnettua muodos tettiin pieni entente 

Ranskan erikoisesta toivomuksesta v8alimaan rauhan

sopimusten noudattamista Kaakkois=iuroopassa, erikoi

sesti kohdistuen UnkarUn. osaksi Illös Itävaltaan. 

Tästä ryhmittymästä 1Dg1anti ail10in 011 melkoiaen 

ki!nnoton. S~nslja8n 011 ranskalai8orienioidun pienen 

ententen syntyminen Italial1t perin epämieluisa ja 

on sitä tähän 8aakka ollut. 8iten myös lisäten 
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r anskalalscitalialaisia Y8stakohtia. Syy tähän Ita

lion suhtautumiseen on aivan luonnollinen: Italia 

oli toivonut Bodan jälkeen sekä Tanhan keksola

monarkian että Venäjän vsikutusyallan sille niin 

tärkeällä Balkanilla siirtyvän itselleen; pienen en

tenten muodostuminen, joka oli r äikeässä yastakoh

dassa Italian ja Pragin välillä sodan jälkeisinä 

alkuvuosina vallinneeseen erinomaiseen ystävyyteen, 

vähensi päinyastoin Ita lian vaikutusvaltaa näissä 

seuduissa ja yahvisti erikoisesti juuri JugoslaYian 

ka illi yanhan asemaa, joka maa rauhan teossa peri 

Itäval ta=Unkar in vaikeudet Adrien rannoilla, ennen 

Italiaan. Onhan 
. 

kaikkea vanhan Tastakohtaisuuden 

kuv avsa että Italia, joka rauhanteossa tunsi itsen

su monessa suhteessa joutuneensa lapsipuolen asemaan, 

ensi aluksi yastusti Habsburgien Tallan täyd ellistä 

jakoa , koska se aivan oikein pelkäsi tämän jaon 

yahvistavsn slaavilaisuuden ja eritoten Jugoslavian 

Yaltati ; se olisi tyytynyt keisari Kaarlen yalta

kunnan melkoiseen heikentämiseen Taatimatta sen pe

rinpohjaista hajoitusta. Italia ei senvuoksi yoinut 

rauhallisesti nähdä pahimman kilpailijansa JugoslsYlan 

volmankasvua pienen ententen turvissa. Myös Jugosla

viall e tuntui Triestin italialaiatuminen kipeästi: 

tämän kaupungin merkitys suuren Hinterlandin satama

kaupunkina on Belgradille yhtä tärkeä kuin aikoi

naan lienille ja sen kuuluminen Italialle onkin 
1) todellisuudessa geopoliittinen muodottomuus aivan 

Mainittakoon tästä yhtenä todistuksena, että Pragin Versaill 
sa aaama oikeus vspaaaatamaaalueesean Hampurissa, katsoen Elben 
rahtien halpuuteen, johdattaa Tshekkien kaupan pohjoisille Tesil
le, kun sitä vastoin ennen sotaa Triest oli sille kotimainen 
aatua. 
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kuten Fiumekin ksuppapoliittisesti on Tonavan=alueen 

eikä Italian luonnollinen satamakaupunki. Ei liene 

lupa toivoa että näiden kaupunkien kohtalo ainiaak

si jäisi tällaiseksi . Sen vaaran Italia luonnolli

sesti on käsittänyt ja saatuaan v. 1923 suhteensa 

Espanjaan (ja sen kautta latinalaisiin valtameren

t akaisiin maihin) turvatuksi, Mussolini kaikella tar

~olla ryhtyi järjestämään suhteensa Belgradiin, 

tuenkin saavuttaa use iden sopimusten kautta modus 

vivendin, joka tosin viime aikoina ei 

täyttä turvaa suhteiden r auhalli selle 

Mainittakoon myös tässä että Italia 

ole tarjonnut 

kehi tykselle. 

on tehnyt 

kensa saadakseen Jugoslavian, jolla .. kulumaton 

kansa ja tervevaistoinen kansakunta kun se vielä 

on -- lienee suuria kehitysmah doll isuuksia ja luon

nollisesti ekspansioonissaan aikaisemmin tai myöhemmin 

joutuu Italian tielle, siirtämään maritlimiset pyrki

myksensä Adrian mereltä -- jota D'Annunmio jo 

Botaa nimitti mare a&arlssimo "katkerin meri"-

Igean merelle. Tässä Belgradin hallitus kuten tun

nettua, ja kuten ennen olen raporteerannut • on 

joutunut ristiriitaan Kreikan kanssa pääasiallisesti 

Salonikin kysymyksistä eikä ole vielä toivoa että 

tämä vastakohta on poistettavissa. 

Samassa määrässä kuin Ranskan vaikutus B lka

nilla viime aikoina on vähentynyt -- syynä siihen 

ovat kapina Marokossa, kapina Syyriassa ja frangin 

lasku.. samassa määrässä on pienen ententen poli

tiikan alunperäinen selkänoja heikentynyt. Lisäksi 

pienen ententen jäsenten omat poliittiset päämäärät 

il't. •• ,.Il1e 
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1) 

olojen kehittyessä OTat olleet monen muutoksen alai_~ 

ala. Seuraavassa luett elen tärkeimmät. 

tun t: 

huono j 

Benesin 

Pragin asema on päivä päivä l tä yhä isol01-

suhde Saksaan on vähemmistBkysymysten vuoksi 

suhde Engl antiin ei ol e koskaan ollut hyvä 

olles sa Pariain kuuliainen vasal11 ja Engw 

lannin konservatiivien epä illessä Pragln sisäpolitii

kan vasemmistotuntua j a sen Venä jä=ystävyyttäj suhde 

Unkar iin on a ina ollu t huono j a on sitä edelleen; 

vastakoht aisuus Italiaa n on ylläma in1tui s t a syistä 

j a Itävallan vuoksi, mistä koht a enemmän. pysynyt 

huomatt avana tekij änä. Tätä isolointia lisää se Be

ne~in ulkopolitiikalle perin haitallinen tosiasia , 

että Prag sisäpoliittisesti parail l aan käy läpi va

kavan kriisin. Va ikeua edelleen hall ita v lime 

ant amalla melkoisesti pienennetyl l ä parlamenttienemmis

töllä tähänastisten signaalien, 8. 0 . leppymättömän ja 

vähemmistBjen, ei vain saksalaisten, oikeuksia loukkaa

van sentralisoinnin periaatteiden muka an lisääntyy, 

huolimatta oppositiopuolueiden keakenäisestä riitaisuu

desta,päivä päivältä , mistä viime viikolla sattunut 

hallituksen vapaa~htoinen peräytyminen on paras to

distus (sosialistit, joiden tappio viime vaaleissa 

tavaton, eivät näet kommunistien kasvun vuokai uskalla 

enää seurata hallitusf,olueiden muka liian porvaril

lista sisäpoli tiikkaa .)-

Ulkopoliittisesti Prag yhä enemmän loittonee 

tähänastisista liittolaisistaan. Ruman1an kanssa -

jossa sitäpaitsi tämän kuun 28 päivänä Bratianun 

Varsinkin ovat hallituksen Teropoliti1kka . kysymys agraaritul-

laista ja kysymys aS8velvollisuusajan pituudesta sosialisteille 
apämieluisat. 
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hallitus jättää paikkansa ~ on olemassa kaksi vas

t akoht aa : suhde Moskovaan ja suhde Budapestiin. Jos 

kohta " Benes edelleen ei ole tunnust anut Moskovaa 

de jure MA sen lisäksi mitä edell isessä raportis

sani tästä kerroin mainitaen hyvästä lähteest ä kuul-

leeni että tunnustuksen 

osaksi riippui Kramafin 

viipyminen myös suur9ksi 

ja hänen chauvinistiensa 

jyrkästä vastustuksesta , huolimatta siitä että nämät 

vaale is sa supistuivat tusinan käsitt äväksi ryhmäksi 

ja huolimatta siitä että Benes heitä tyydytti sangen 

ankaralla vähemmistökielilailla ~ niin on Pragin 

suhlutuminell Moskovaan kuitenkin periaatteell ise!i, 

s.o. rotusympatiojen vuokSi, toinen kuin Bukarestin, 

eikä Bene~illä liene mitään halua turvata Bukares

tille Bessarabian omistusoikeutta. Budapestin viha 

Pragia kohtaan taasen rauhansopim~ksen ja sen sovel

luttamisen sekä unkarilaisten irredenttojen kielikoh

telun vuoksi ei ole vähtmmässäkään määrässä vähenty

nyt, mieluummin päinvastoin, kun sitävastoin Bukarest, 

sen vaaran vuoksi joka sitä aina idästä uhkaa, mie

lellään näkisi suhteensa Budapestiin paranevan. 

Budapes t ei hyväksynyt Bukarestin v. 1924 sille te

komää sovlntotarjousta, ei Bukarest uskalt aisi ryhtyä 

mihinxään tekoon Unkaria vastaan, joka tätä voisi 

turhaan ärsrtt ä. Siten esim. Rumanian ulkoasiainminis

teri Duoa pienen ententen viimeisessä kokouksessa 

Tem6svarissa helm.1kuun alussa jyrkästi vastusti unkari

laisten frangiväärennysten johdosta Kansainliitossa 

tävää d'marohea. 

Bukarestin ja Budapestin suhteita arvostelta

essa on vielä muistettava erikoisesti, että Inglann~ 

IaikutqJ näissä aolemmissa maissa päivä päivältä on 
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1) 

kasvamassa. Mitä Rumaniaan tulee on tämä sanomattakin 

selvää: Englanti tukee jokaista mata jonka suhde 
1) 

Moskovaan on vastakohtainen • Bessarabian vuoksi 

ovat siis Englannin sympatiat a priori Bukarestin 

puolella. Sen lisäksi on Englanti viime 

massa määrässä kuin frangi on joutunut 

aikoina. sa

pulaan, al-

kanut ta loude l lisesti kiinnostua Rumaniasta. Samanai

kuisesti on Englannin jalansija Unkarissa säännölli

sesti kasvamassa ja täällä luetaan kokonaan Englan~ 

nin ansioksi että Unkarin surulliset frangiväärennyk

set eivä t ole johtaneet poliittisiin seurauksiin. 

Englannin lehdis tön kannanotto pani näet huomattavan 

sordinon Unkarin ympäryskansoJen halulIe puhaltaa fra 

gijuttu suureksi myrskyksi t ja kuvaavaa on että Te

mesvarin kokouksessa ei ollut läsnä ainoakaan englan

tilainen sanomalehtimies. ~Englantia sitäpaitsi sitoo 

frangiväärennysasiassa sen oma vastaava toiminta ai

koinaan lapoleonin sotien aikana !~ 

Lopuksi on pienen ententen jäsenten poliit

tisten pyrkimysten erikaltaisuudesta puhuttaessa mai

nittava, että Prag luonnollisesti ei lainkaan ole 

kiinnostunut Belgradin eripuraisuuksista Kreikan kanssa 

Salonikin asiassa eikä liio "n aerbialaisten ja kro

aatHan keskenäisestä pyykinpesusta tai kroaattien ja 

8loveenlen MUssolini: ja fasoismlpelosta. Jopa Unka

riin nähden on Belgrad viime aikoina osottanut 

Täällä pidetään todennäköisenä että Chamberlain siitä syystä 
011s1 ollut taipuvainen kannattamaan Puolan vaatimuksia Gen~ven vii
meisessä 8ssembl'essa, että hän toivoi Skrzynskin siten luopuvan 
niistä Moskovan=teistä, joita hän viimeksi on kulkenut. leue 're1e 
Pressen päätoimittaja Benedikt piti luultavana että Skrzynskin hel
mikuiset Bopimushieromiset MoskoTassa tarkoittivat valttien saamista 
mukaan Geneveen ja Chamberlainin painostamista niiden avulla. Myös 
Pu.1assa on sitäpaitsi taloudellisilla näkökohdilla, frangin laaki
essa, Englannin kannalta kasvava merkitY8. 
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1) 

ilmeistä halua välien selvittelyyn ~ juuri Unkariin 

nähden, jonka suhteen Pragissa Tallitsee yhtä leppy

mätön epäluulo kuin on päinvastaisessa suunnassa 

asian laita. 
Jos jätämme huom ioonottamat ta Puolan, johon 

Pragin aikaisemmin sangen viileät välit yhä ovat 

paranemassa mutta joka sekin Pragille niin tärkeässä 

Moskov a=kysymyksessä on ehättänyt Pragia melkoista 

edelle l ) , näemme siis että Pragin ulkopoliittinen 

isolointi todella on omiaan tuottamaan Benesille 

vakavio huolia. Tältä kannalta, jota olen ollut 

pakoi tettu näin laajasti erittelemään, saa Bene~in 

äskettäinen käynti Wieni ssä erikoisen merkityksen. 

Kannattanee tätä käyntiä siis tarkastella hieman 

lähemmäl tä. 

Benesin ulkopoliittiseen ohjelma an kuuluu 

muuttumattomana se Versailles'ista johtuva sanoisinko 

klassilliseksi käynyt ranskalais=tshekkiläinen aksioo

mi, joka oli pienen ententenkin perus t ami sen varsi

nainen edellytys, että näet vanhan kaksoismonarkian 

alueelle muodostuneet uudet valt i ot on saa tava eh

doilla millä tahansa säilymään sellai s ina miksi ne 

" rauhanteossa muodostuivat. Sitä on Benesin toiminta 

Mainitsemista ansaitsee että keskusteluissa Puolan ja Tshekkl-
an mahdollisesta liittoutumisesta sekä Varsovan että Slovakian puo
lelta (Tiimeksi Pressburgin johtavassa lehdessä Slovak) varoTaiseati 
on esitetty ajatus Puolan, Tshekkian ~ Slovakian välillä muodostet
taT8sta Ialtioliitost,. Että aloTaakit, jotka, ei ilman syytä. Täit
tlTät leaarykinkiD heille juhlallisesti lupaaman autonomian jääneen 
paperille.siten toivovat nykyistä itsenäisempää 8semaa, on sanomatta 
selTää. aamo1nku1n että Puola .ehdollisessa liitossa sa isi johtaja= 
aseman, jos Prag ja Pressburg •• iintyiaivlt kahtena, k,skenään .onea-
8a kysJmyksessä eripuraisena, jäsenenä. Pragin lehdist~ (viimeksi 
johteva lehti larodni listi) Ta.tust8a luonnollisesti jyrkästi täl
laista ratkaisua. Pregin ja VaraOTan Tllejä tämä sanomalehti äittely 
tietenkään e1 ole per tanut. 
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herpaantumatta tarkoittanut. Tosin Parisin ja Pragin 

pyrkimykset sikäl i kulkivat eri suuntiin, että edelli

nen, Versaillesin luoman tilanteen säilyttämiseksi, pyrk 

joskin onnistumatta, aikaansaamaan taloudellisen Tonava= 

11ito~ (Donau.Föderation), kun sitä vastoin Prag, pelä

ten tällaisen liiton ehkä voivan viedä vanhan kek-

8oismonarkian uudestaan syntymiseen jossain muodossa, 

koko ajan on tätä ajatusta vastustanut. Italia 

joka sodan jälkeen ensimäisenä viholl i smaana pian 

lautti vanhat hyvät suhteensa Saksaan, olisi vielä 

vuosina 1920-21 miel uumm in nähnyt Itävallan liittymi-

sen Saksaan kuin TOnBva=liiton, joka 

sen vaikutusvaltaa B~lkanilla. Siten 

olisi heikentänyt 

aluksi Pragin ja 

Rooman pyrkimykset Tonava=liiton vastustamiseksi, tosin 

eriraisista vaikutt1aista, menivät samaan suuntaan. 

Tässä suhteessa Italia, syistä joista kohta alempana, 

tosin täydellisesti on muuttanut ohjelmansa. 

11in paradoksaaliselta kuin kuuluukin on 

s iten Aykyisen Itävallan olemassaolon tarmokkaimpie 

kanna ttajia. Ei vain niin että hän vastustaa Itäval

IOll liittymistä Saksaan vaan myös niin että hän 

vastustaa Itävallan mahdollis ta jakoa tai sen nykyi

sen mantieteellis=poliittisen kokoonpanon väkivaltaista 

muuttamista naapurien (lähinnä Italian ja Jugoslavian) 

hyväksi . 

Mitä erikoisesti vielä tulee Anschlussiin, 

sään aikaisemmin kertomaani seuraavaa . Tiedän nyttemmin 

mitä varmimmasta lähteestä että Bene~ Wienissä kuun 

alussa käydessään ja allekirjoittaessaan tshekkiläis= 

itäval t alaisen arbitragesopimuksell ei ainoastaan PY1tä

nyt Wienin hallitusta välttämään kaikkea mikä turhan

päiten voisi uudelleen saada Anechlllss=a jatuksen aktu

aaliseksi .. jota toivomusta lienin hallitus senjälke 
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myö on noudattanut -. vaan nimenomaan selitti että 

Prag ka tsoisi Ansohlussin, jos sellaista nyt yritet

tä isii n, sodan aiheeksi. Uudistan minkä edelliseåsä 

r aportisssni sanoin, että vakaumukseni nyt vielä enem

män kuin täälläolon i ensi päivinä on, että Wienistä 

päin ~Jkään Ansohlussvsars ei gyt uhkaa. Rymek on 

myös Genbvessä antanut tässä suhteesss täysin rau

hoit tavia vakuutuksia. Ei ole sattuma että Ramek 

Berlini s tä, minne hän matkustaa tämän kuun 26 

vastJt akseen Marxin Wienissä=käyntiin kaksi (!) 

ta sitten. palaa Pragin kautta, jääden Pragiin päi

väks i . Siten · hän ilme i sesti haluaa vähentää Berli

nissä=käyntinsä mahdollis ia epämiellyttäviä vaikutuksia 

Pari~ i s sa ja naapur imaissa. Myös on kuvaevaa e tä 

Ramek;~ seuraa m.m. kauppapolii ttisen osaston päällik

kö Soh~ller ja että matkan tarkoitukeista puhuttaes

sa aina alleviivataan Berlinissä käytävän neuvotteluja 

eräis tä muutoksista kauppasopimuks een. 

Ramekin matka sinänsä todistaa normaalisuh

teiden palautumista Berlinin ja Wienin vä illä, jotka 

suhteet osaksi Seipelin mutta varsinkin Matajan 

na olivat viileät jopa huonot. Muuta me kitystä 

kuin sanoisinko Matajan tekojen anteeksipyyntö en 

antaisi Ramekin käynnille. Sitä ovet myös tarkoitta

neet Seipelin monet matkat ja kaksimieliset haastet

tAlut, joilla kuten myös lukuisilla puheillean hän 

tosin on pilaamassa suurta mainettaan. Minulle sa

nottiin Wienissä että Seipel iklänkuin haluaa vähen

tää aikaisemman politiikkansa Saksassa herättämäl tl1-

tymättöml1ttä, mutta että hän pohjimmaltaan on yhtä 

AnsohluB8TastBinen kuin ennenkin. Srdäm6ssään ei moni 

itävaltalainen ole Ansohlussin kannattaja ja niis8äkin 
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laajoissa piireissä, missä otaksutaan sen kerran au

tumas ' tisesti, luonnon pakosta, tulevan, ei tapaa 

tä innostusta asian puolesta. Siksi erilainen on 

molempien kansojen sisäinen luonne . Tästä olen va

kuuttautunut tällä käynnilläni enemmän kuin aikaisem

min. Sitä ei voi vähentää Englannin Lontoo=ambassa

dBörln Houghtonin (joka ~nnen oli Berlinissä) 

CODlidgelle jättämässään tunnetussa pessimistisessä 

raportissa tekemä huomautus, että Itävallan yhtyminen 

Saksaan on Itävallan kysymyksen ainoa luonnollinen 

ratkijieu. Jos niinkin on, ei sellainen muutos Itä

vallassa herättäisi kansa l lisriemua. Se on Saksan 

politiikan otettava huomioon. Lyhyesti: uudis tun 

sanomeni että Anschlusskysymy~ nykyään on poistettu 

Itävallan virallisesta po]jttisesta ohjelmasta . 

Varsin kuvaavaa on seuraava tämän kuun 22 

päivänä kokemani tapaus. Rame killa oli tavanmukainen 

diplomaattien viikkovastaanottonsa . Tapasin odotushuo

neessa paitai 'kolleegoja ulkoministeriön johtavat her

rat kenr~alisihteeri Peterin (joka hoitaa 

ministerin tehtäviä) ja lähettiläs Junkarin . Kysä

sjo heiltä , jotka molemmat seuraavat Ramekia Berli

oiin, onko Berlinissä Ramekin käynnin yhteydessä 

nit elt u yleistä diplomaattivaataanottoa (jotta tietäi

sin olla Berlinissä viimeistään slnä päivänä). 

Silloin mainitut herrat minulle kertoivat itävaltalais 

ten tällaista haluavan , mutta saksalaisten kaikennäköi

sillä verukkeilla sitä vastustavan. Ja Peter lisäsi: 

· Saksalaiset haluavat ilmeisesti järjestää käynnin 

aaksalais=itävaltalaiseksi perhejuhlaksi; sitä meidän 

on kaikin mokomin vastustettava , sillä me tahdomme 

juuri senkautta välttää käynnin perhejuhlaluonnetta, 
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että myös muiden valtojen edustajille tarjotaan ti-

laiauuB tutustua meidtln edustajiimme". 

vaave sille erilaisuudelle, jolla Wien 

Tapaus on ku

ja BerUn 

suhtautuvat itävaltalais=saksalaisiin kysymyksiin ja 

vahvistaa minkä viimeksi kerroin Barlinin halusta 

ott aa näiden asioiden ohjakset omiin käsiinsä ja 

Wienin tyytymät tömyydestä tällaiseen asiain kääntee

seen. Muutenkin täällä tllon tuostakin huomaa miten 

erinoma i sen arkoja itävaltalaiset ovat kaikkeen nähded 

mikä voidaan tu lki ta Itä~allan nykyisen merkityksen 

vähäksymlseksl -- eletäänhän täällä v ~ elä suureksi 

k . i ä . i 1) osa Sl menne ss aJO ssa . 

Yleisenä käsityksenä kuitenkin Wienissä on , 

että Benelin täällä käynti ja arbitragesopimuksen 

allekirjoittaminen, jossa mielenkiintoista ky l lä sopi

muapuolet sitoutuvat kQettamaan alistaa myös poliitti

set erimielisyydet välitystuomion ratkaistaviksi, ei 

niin paljon tarkoittanut varoittaa Wieniä Anschlussis
ta kuin päinvastoin antaa sille moraalis ta tukea 

l)Mahdollistahan on myös että Berlin pelkää juhlimalla Ramekia 
liian suurissa muodoissa herättävänsä pahaa verta mainituissa, 
Anschlussiin nähden aroissa msi sa . Joka tapaukse ssa on Peterln 
sanoilla merkityksensä sikäli että ne todi stavat miten täällä 
ajatellaan ja tunnetaan. Tämän eroituksen ajattelutavoissa, luon
teessa . suorastaan koko olemisessa tapaa edelleen joka askeleella 
eikä ole millään tavalla entisestään pienentynyt. ( Myöhemmin 
Berlinistä: Juhlissa Ramekin kunniaksi ei sittenkään ulkovaltain 

edustajia ollut läsnä, paitsi Hindenburgin aamiaisilla nuntius, 
diplomaattikunnen vanhimpana. Sen rinnalla oli silmiinpistävää, 

että Itävallan lähettilään Bierabendissa olivat läsnä Puolan, 
Tahekkian, Unkarin, Jugoslavian ja Sveitsin, siis naapurimaitten 
lllhettiläät. ) 

• 
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sen epätasaisessa ta is te lussa 

Ital ian dikt aattorin 

eteläisiä naapureitaan 

suuret eleet Saksaa 

ja Itäval taa koht aan, hänen uhkauksensa Anschluss

kysymyksen johdosta, jota eräät lehdet paisuttivat 

oven edessä olevaksi , ja hänen maltittomuutensa Etelä= 

Tiroolissa saattoivat ilmeisesti Praginkin pe lkäämään 

Roomasta käsin joi t ain odottamattomia yllätyksiä , joi

den seurauksena voisi olla Itävallan nykyisen muodon 

uuttuminen ~ perspektiivi jo t a kuten jo sanoimme 

Prag joka muodossa vastustaa , myösk in Itävallan 

tuaalisen jaon muodossa esim . Pra gin, Budapes tin , 

Belgradin j a Rooman kesken , koskapa Bene~ hyvin 

t ää Tshekkoslovakian ei voivan sulattaa ainoa taka an 

saksa lais ta kylää nykyi en saksal aisen vähe mmi s tönsä 

lisäks i. Tiedän ensi käden lähteestä -- Benes on 

sen itse sanonut Benediktille , joka s en kert oi ~i

nulle -- että Bene', jonka koko poliittisel l e maail

~anka tsomukselle fascismi luonnoll isesti on periaat

teellisest i vieras jopa vastenmie l inen, on syvästi 

huolissaan siitä mitä Italiassa fsscismin seurauksena 

vielä voi tapahtua ja että hän otti tämän vaaran 

puheeksi 12 T~mesvar1n kokouksessa. Kun sitten 

N.in~i6 odottamatta lähti Roomaan ennen Genhen 

assembleeta ja kun oli odotettavissa Rooman neuvotte

luissa käsiteltävän myös Itäva llan kysymystä, teki 

. Bene~ matkansa Wieniin ( jonka ainakin , 3 kertaa 

aikais emmin -li lykännyt). Täällä Wienissä pidetään 

enemmän kuin todennäköisenä että Benes tällä matkalla 

tahtoi damonstroida Mussolinin hillittömyyttä vastaan 

Tiroolissa. On myös kuvaavaa että heti käynnin jäl

koen Italian lehdissä väitettiin Beneiin kotima1kalla 

Gen~vestä 'aikovan käydä myös Roomassa. Tätä hän ei 
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tehnyt ja tshekkiläinen kolleegani Wienissä sanoi 

minulle hänen ei sitä koskaan ajatelleenkaan. 

Nin6i~in matka Roomaan, jota myös on katsottava 

l aa empaa t austaa vastaan, on sikäl ikin perin mielen

kiintoinen, et ä se oli seuraamus Belgradinkin . kasva

vasta isoloinni s ta Looarnon jälkeen. Puhu imme jo 

Belgradin ja It ali r u 'V8stakohdista ja Serbiassa val

l it sevas ta Mussolini=pe los t a sekä sen ristiriidasta 

Kreikan kanssa, joka ristiri ita on estänyt Kreikan 

tulemista pienen ententen jö seneksi 

ja Tshekkian monet erimiel isyydet 

lun ulkopuolella pienen entente~ 

(samoinkuin Puolan 

ovat pit äneet Puo· 

Kaiki s ta päinvastai-

sis ta huhuista huolimatta eivät Be lgr a in ja Sofian 

lähent elysuunnitelmat liioin näy sanottavasti edisty. 

vän. l ) Näin ollen Be lgradin lehdistB alkoi hil jakse l 

lee huolestua maan ulkopoliit tises ta isoloinn' ~~~ 1 

yksinpä puoliv i r 911inen Sa mopr ava ja sen pää t oimittaja 

Markovi~, Nin~l~in hyvä ystävä , ilmaisivat levottomuu

tansa. Silloin t apahtui äkkiä Nin~i~in matka Roo~aan, 

joka ainakin osaksi merki tsi Belgradin kääntymi stä 

poispäin pienestä ententesta j a liittymistä Rooman 

vRnaveteen. Se sai erikoisen merkityksensä my ö sii tä 

että samanaikuis8sti Kreikankin ulkoministeri oleskeli 

Roomassa , joten olettamus on lähellä että Mussolinin 

tarkoitus oli sovittaa Ateenan ja Be lgradin välillä 

vallitsevat erimielisyydet Egean meren r annoilla (Salo

niki), saada siten Jugoslavia jättämään Adria=unelmansa 

sekä saada molemmat yhtymään siihen itäiseen Välimeri= 

l)Tätä paljon toivottua ja paljon Tastustettua eteläslaavila ista 
lähentelyä, joka kaiketi aikaa myBden tulee t.osiasiaksi , on myBs 
haitannut se seikka että sitä Bul,arian puolelta erikoisesti ajoi 
Stambullskln tunnettu puolibolshevikinen hallitus. Tämän hallituksen 
kaatumista seurannut sisäinen kaaos, joka nyt vihdoinkin näyttää 
klrkastuvan, ei ole tehnyt mahdolliseksi seurata varmoja ulkopo
liittisia linjoja. 
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politiikkaan, joka on Mussolinin silmämääränä. Tämä 

merkitsisi tosin Italian politiikassa melkoista 

ta, koska Italia t ähän asti on pelännyt Belgradin ja 

Ateenan yhtymistä sekä jälkimäisen tuloa pienen 

ten jäseneksi, mikä olisi lisännyt verlvihollisen 

taa. (Kun v •. 1924 Serbia sanoi irti venhan v: s ta 

1913 voimassaolleen ystävyyssopimuksensa 

jota sopimusta Salonikin ja Ma kedonian 

Ateenan kanssa, 

vuoksi vielä-

kään ei ole uusittu, iloi tsi Italian ulkoministeri6 

sen vuoksi vilpi ttömästi. ) 

El ole merki ll istä että Italia Looarnon jäl-

keen tunsi itsensä hermostuneeksi. Sopimus, joka pyrki 

ainiaaksi rauhoittamaan Ransk~n, Englannin ja Saksan 

keskenäi set suhteet, jätti Italian elinkysymyksineen ja 

uusine r ajo ineen ulkopuolell e garantio ·en. Kun kohta ' 

sen jälkeen Moskova ja Angora sol mivat tunnetun, Ge

n~veä ja yleensä Eurooppaa vastaan tähdätyn sopimuk

sensa, jolla ~i&erin Moskovalle halusi näyttää ei pa

laavansa tyhjin käsin Eurooppa=matkaltaan, tunsi Musso

lini tämän sopimuksen -- jos kohta lienee lupa 

lä t ämän sopimuksen pysyvä! merkitys ä katsoen Venä

jän ja Turkin moniin geopollittisiln vast akohtiin nyt 

kuten ennen -- melkoisesti rajoittavan Italian 

tavapautta Välimeren itäosissa ja Mustalla mere llä , 

jdssa seuduissa asukasluvultaan nopeasti kasvavan ja 

tulevaa ekspansiooniaan siIs ajattelevan Italian intres~ 

sit , osaksi Vähän=Aasian ( Adalla, Killkla myös Dod&-

kanesos) osaksi afrikkalaisten siirtomaiden vuoksi, 
ovat 8uuret . 

Tätä Mussolinin ymmärrettävissä olevaa , tosiasi

oihin perustuvaa hermostuneisuutta , jota suurensi hänen 
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halunsa, mak~oi mitä maksoi , näytellä myös ulkopoliit

t isesti Caesarin osa'a , käy tt i Chamberlain hyväkseen 

tavatessaan ennen joulua Mussolinin Rapallossa. Mit

kään dementia t eivät mielestäni voi vähentää tämän 

t apaamisen merkitystä, varsinkin kun heti sen jälkeen 

Italia järjestäessään sotavelkaansa Englannin kanssa 

sai n. 6/7 näistä anteeksi. Tälläkin merkillisellä 

toimenpitee llä on täytynyt olla tarkoitus. Rapallon 

tapaamisesta kävi myös ilmi , ett ä Mussolini ei ollut 

t ehnyt sala isia sopimuksia Moskovan (eikä myöskään 

Angoran kanssa, kut en ol i väitetty muistaakseni Yhdy~ 

valtain sanomalehdissä. Päinvastoin Rooma,. tät en aset

tui Englannin rinnalle turvatakseen yhtei siä intrea

sejään Välimeressä Venäjää 1a Turkkia vastaan. 

Näin pitkälle on Mussolinin politiikka selvä . 

Epäsel vemmäksi jää sensi jaan kysymys mistä aiheutui 

Mussolinin äkkinäinen hurj a viha saksalaisia vastaan. 

saks i se saa selityksensä siitä että Mussolini , 

jonka informatiot kaikesta päättäen ja ainakin fascis

tilehtien sisällyksestä päättäen, eivät näht ävästi aina 

ole ensiluokkaiset, ja joka ilmeisesti ei ole tree

nattu noudattamaan ulkopoliittisessa ajattelussaan va

rovaisempia mittapuita kuin sisäpolitiikaesaankaan, jos

S8 mahtisanansa on suprema lex. että Mussolini to

de lla pelkää Saksan uutta nopeata kasvua ja näkee 

siinä tulevan suurimman vastustajansa, sekä pelkäsi 

tämän mahdollista vaikutusta Tirooliin -- joka todel

lisuudessa on paljoa lähempänä MUnoheniä kuin Wieniä 

ja missä MUnchenin lehdet OTat saatavissa puoli päi

vää ennen wieniläisiä ! -- ja ehkäpä koko ItäTaltaan. 

Olen my6s kuullut sanottavan että Mussolinia olisi 

pelästyttänyt -- paitsi minkl edellisessä raportissani 
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lausuin -- se seikka että osa It ävallan legitimiste

jä olis i nyttemmin muuttunut Ansohlussystäviksi (näh ... 

dessään Itävallassa monarkistisen restauration mahdot

tomuuden). Myös kerrotaan Wienissä että Vatikaani, 

joka tähän asti on Ansohlussia vastus t anut , olisi 

muuttamassa politiikkaansa, koska se arvelee että 

Anschluss antaisi Saksan va ltakunnan katoolisuudelle 

muutaman miljoonan lisä=äänen muodossa 8rTaamattoman 

se l känojan ja edesauttaisi Pohjois=Saksan rekatoli

sointia , jota silmämäärää pyhä istuin kuten tunnettua 

edel leen ajaa . Onhan myös tunnettua että Vatikaani 

jyrkästi vastusti Baijerin eroamista valtakunnasta, 

koska se pelkäsi siten kadottavansa nykyisen aseman

sa Berlinissä, missä katoolinen centrumpuolue muodos

taa vahvan puolueen Reichstagissa .) Tämäkin olisi 

Mussolinia huolestuttanut. 

Mutta Wieni ssä ainakin pide t ään myös toden

uäköisenä, että Musso l i ni ant oi antisaksalaisel le mie'" 

11alalleen tälla i sen, Baijerin pääministerin tunnetun 

Tirooli=puheenkaan ei oikeuttaman, jyrkän muodon ve

tääkseen suurpoliittisessa pe lissään Saksan perivihol

lisen Ranskan -puolelleen, Ranskan joka Rapallon ta-

paamisesta ei ollut mieli sään sehän vas tasi toi-

sella shakkivedolla: kuuluisalla de Jouvenelin teke

mällä ranskalais=turkki aisella sopimuksella , joka jo 

antoi aiheen yhdistelmään Ranska-Turkki-Moskova contra 

Englanti-Italia-Balkan) ja joka hiljaisuudessa pelkää 

Italian suurta ja Amerikan anti=immigratio=politiikan 

vuoksi yhä kasvavaa aiirtolaisuutta Etelä=Rsnskassa. 

Koko Psrisin lehdist6, auutamia poikkeuksia lukuunot

tamatta , antoikin Mussolinille siunauksensa Tiroolin 

asiassa . 
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On niitä, jotka arvelevat Mussolinin siten 

olevan tavottelemaisillaan jonkinlaista uutta Saksan 

saartoa, mi ä painopis te olisi siirtymässä Parisista 

Roomaan. Tähä ussolinin suurva l taunelmaan kuuluu 

vielä luonnollisesti Balkan, mi ssä Italia kuten jo 

alussa huomautin, kaikin mokomin pyrkii määräävään 

asemaan. Itse asiassa on Musso lini täälläpäin jo 

saavutta ut joukon muitakin huomattavia tuloksia kuin 

Nin~ i jn matken Roomaan. Mainit imme että Kreikbn 

ulkomini s teri äskett äin kävi Roomass . Siten alkanevat 

Korfu=seikkailun jäljet peittyä ja Ateena , huo l imatta 

vastakoht aisuudestaan Italiaan Albaniassa ja Dodekane

Bos=saarille , asettua Rooman rinnalle yhte isessä tais

te )uBsa Turkk ia vastaan, jossa pyrkimyksissään näillä 

maille on Englannin täys i kannatus. Ninoi5in matka 

Roomaan, 'OEta varsinkin kroaa tit ja sloveen1t , Itali

ill katkerimmat viholli set, ovat kaikkea muuta kuin 

mielissään ja jonka suhteen myös Belgradi~sa mielipi

teet ovat hyvin jakautuneetl~ on sikälikin voitto 

Mussolinille , että ennen joulua Turkin ulkoministeri 

kotimtl tkallaan Parisista , mi ssä hän Cicerinin kanssa 

oli solminut kuuluisan sopimuksensa, pysähtyi Belgra

diin koettaen saada Belgradin hallitu sen , joka juuri 

Myöhemmin saapui tieto että Nincic. tehdessään Skuptshinass8 
selkoa matkasta n Roomaan, Parisiin ja Gen~veen, miltei kaikilta 

tahoilta sai ankaran kritiikin osakseen: niin suuri on vuosisatais
viha eteläslaavien ja italialaisten Tälillä. Merkillepantavaa on 

että kun eräs oppositiopuhuja T~atl pysymistä Ranskan politiikan 

linjalla hänelle myrskyisesti osotettiin suosiota. Ei myöskään 
puuttunut ääniä, jotka Tarottivat Roomaan turvautumasta, koska tämä 
voisi Irsyttää Saksaa. 
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sitä ennen Angoran kanssa sopimukss llisesti oli jär

jestäuyt vielä epäselvät suht eensa , Ii! ttymään lähemmin 

Angoraan ja ilmeise sti suostuma~n j onkinl aiseen BalM 

kanp ak i in , jossa Turkilla olisi 

luonn llisest i olisi tuott anut 

johtava asema , mikä 

paha a hallaa Genevestä 

käsin toivotuille Ba l k5nliittoutumisille . Tähän t ar '0-

uk~eell , joka luonnollisesti ei miellyttänyt Roomaa 

eikä Lontoo ta, ei Nin&it suostunut, mis tä hänen äsket

täinen matkansa Rooma an on näkyvänä todistuksena . 

Mainitt akoon t äy ,l lisyyden vuoksi vielä 

Muss olinin ohjelmaan my" ' s kuuluu Puolan ystävyys, 

Puolan oka sekin Locarnon jälkeen tuntee it sensä 

i80 loiduks~ ja etsii t urvaaopimukaia . Mus sol inin tä

mänhetkinen aaksalaisviha on t älle houkuttelul le 

linen ja siitä aaa selvityksensä myös miksi Musso

lini ol i valmis myöntämään Puola lle pysyvän paikan 

Kansainliiton neuvostossa. Puol as sa ovat 

pa t i at 

kii t täli 

senkin vuoksi suuret , että Puola 

Sf orzaa Yläsleea ian jaosta • 

italialaissym

v. 1921 sai 

ja 

Lopuksi mainitt akoon lyhye s ti että 

Unkarin ~älit Kaarle keisarin kuoleman 

Ita lian 

jälkeen 

ovat paranem~an päin. 

Luonnollisesti nämät uude t me rkit jllkilocar

nols i sella polli ttiaella taivaella eivät suinkaan kaik

ki ennus ta sään muutosta. Mielihyvällä on todettava 

että viimeisen viiden viikon kuluessa tilanne, joka 

todella hel mikuun alussa oli vakava. ja joka hyvin 

helposti olisi voinut puhjeta väkivallantekoihin mo

lemmin puolin Brenneril .. varsinkin Benedlkt minulle 

huomautti miten suuri tämä V8ara itse asiassa oli--
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et tä se siitä lähtien on melkoisesti rauhoittunut. 

Jo ennen Ra mekin menoa Gen~veenJalkoi tämä rauhoittu-

lI!inen näkyä , osaksi juuri Benes in käynnin vuoksi 

osaksi sen johdos ta että Italian täkäläinen lähetti-

läs Bordonaro , joka on Itävallan ja Italian hyvien 

suht eiden säilymisen todellinen kannattaja, yksityi

sesti -- kuten aivan varmasta lähteestä tiedän ~ 

pyy i Itävallan hallitusta rauhoittumaan ja odotta

msan hyökyaal lon laskeutumista fascismin l eirissä . 

Bordonaro on nyttemmin nimitetty Italian ulkoasiain

mini s teriön valtiosihteeriksi, joka ehkä takaa rauhal

listen suhteiden jatkumisen. Ainaki~ Wi eni ssä on 

häneen suuri luottamus. Tähän voin lisätä -- jota 

tietoa pyydän käsittelemään erinomaisen varovasti-

et tä , mikäli parhaasta lähteestä kuulin, Innsbruckin 

tienoille on koottu kaiken varalta 8seita, luonnolli

sesti ei niin pal 'on että aseistariisuttu Itävalta 

voisi niillä mitään fascistiarmeijaa vastaan , mutta 

kuitenkin niin paljon että 8seellinen mel lakka voisi 

saada Euroopalle epämiellyttäviä seurauksia. Sotkeu-

tuisiko Kansainliitto tällaiseen selkkaukseen?) Tämä

kin tie to panee luonnollisesti jok isen asianosalli

Ben tarkkaan harkit semaan tekojaan. Iyt on lisäksi 

yllämBinitsemani Itävallan ulkoasiainministeriön osas

topäällikkö SchUller ollut parisen vi ikkoa Roomassa, 

täälläkin muka vain järjestääkseen eräitä kauppapo

liittisia seikkoja , mutta itse Ballhausiss8 ei pei

tellä että hänen tehtävänsä on yhtä paljon poliit

tista laatua . Ja vaikkakaan en katso voivani uskoa 

siihen Ballhausis88 laama8ni vakuutukseen että Musso

Jini ja Jin6i6 muka eivät keskusteluissaaD edes 

olisi kosketelleet Ieskl=Euroopan eikä Itävallan vaan 
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ainoastaan Balkankysymyksiä -- kenraalisihteeri Peter 

minulle jopa luki Gen~veBtä, nähtävästi Ramekilta it

sel t ään, saamansa sähkösanoman, jossa tätä vakuutettiin 

.. ja vaikkakin toiselta puolen fascistilehdistö 

Gen~ven fiascon jälkeen on käyttänyt Saksasta, jota 

se pitää epäonnistumisen syynä ja syntipukkina, kieltä 

joll~ista tuskin koskaan ennen on käytetty ystävälli

sissä suht eissa olevasta maa sta , niin katsoisin 

kin että jännitys melkoise ~ ti on laskenut ja että 

sekä Anschluss- kuin myös Tiroolin kysymys ovat 

tuneet rauhallisempaan, järkevämpään uomaan. Ansio 

tä lankeaa suureksi osaksi Bal lhausin herrojen ja 

heidän nykyään rauhall isen po litiikkansa hyväksi, 

myönt ävät monet nykyisen regimen vastustajatkin. 

tsn vieläkin miten oli Itävallalle ja koko 

onnellista että t ämän kriisin aikana Mataja ei 

L1.tt ulkoministerinä. l ) 

Todistuksena tästä rauhoittumisesta samoinkuin 

sii tä pyrkimyksestä tUrTallieuussuhteisiin Balkanin 

maiden kesken, joka on seurauksena ylläkoskettelemistam

me jtilkilocernoleisista ilmi Öistä, ovat ne uudistetut 

neuvottelut Balkan=Looarnost!, joita on käyty osaksi 

Gen~ven assembleen aikana osaksi muualla ja joille 

itävalta lais=tshekkiläinen arbitragesopimus antoi uutta 

vauhtia. Joskohta täällä Wienissä ei pide tä todennä

köisenä, että yleinen Balkanin turvallisuussopimus Lo

carnon henkeen vielä on kypsä eikä myöskään että 

Bene~in tunnettu ehdotus tähän suuntaan on toteutet

tavissa ~ Unkarin vastustus ja vastustus Unkariin 

nähden sekä Belgradin ja Ateenan välinen ainakin 

vielä jatkuva erimielisyys 

himpia kompastuskiviä -- ja 

ovat tämän ajatuksen pa

jos kohta täällä ainakin 

Tämän sanoi minulle suoraan eräs ulkoministeriön korkeimpia 
herroja . 
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demento idaan Daily Telegraphin uutinen että olisi 

odo t et t avi ssa poliittisia 

~aL . Belgradin j a Wienin 

neuvotteluja 

( !) välillä 

Parisin, Roo

- missä t aas 

sukelt aa esille saartoaja tus jopa Wienin myötävai

kutuksella ! -. niin ei voi kie ltää että ajatus 

arbitr age=sop inmsten solmiamisesta erinäisten Balkanin 

maid en kesken on ilma ssa o Neue Freie Press en s isäl

tämän uutisen johdos ta, jonka mukaan piakko in olisi 

odo t et t avissa tällaisia sopimuks ia Wienin ja Belgt'a ... 

din , Wienin ja Bukarestin sekä Wienin ja Rooman 

väli llä , sanoivat minu l le sekä Ramek että Pe t er , 

e ttä uutinen on ennenaikainen joskin ajatus on vi

r eillä. Kuvaavana t älle uudelle mielialalle mainit

s en että muudan lehti par i päivää sitten puhui 

Nin~i6in odotettavissa olevasta käynnistä Wi enissä , 

mikä uutinen tosin vira ll isesti on paruu t ett u. Sen 

kä sityk en kuitenkin olen keskusteluistani täkäläisten 

joht ohenki lö i äen kanssa saanut, että Wien puolestaan 

on milt ei kuumeisessa työ ssä liitt ääks een ni ihin 

kauppas opi muksiin, jotka s e on solminut kaikkien naa

puriensa . kans sa, arbitragesopimuksia, siten vahvis taak

s een omaa kansainvälistä asemaansa, välttääkseen äs

keis ten kriisien uudis tumis ta ja siten edesauttaak

saen t ämän Euroopan r auha tt oman kolkan poli~is ta 

rauhoi ttumista . 

Kuten jo alussa sanoin on mahdotonta näistä 

sekavista intresseistä toistaiseksi vetää suoria 

tQviivoja. Edellisen tarkoituksena on vain ollut 

vitellä näiden intr ssien laatua ja todistaa, miten 

Looarno sekä fasciamin voittokulku ja sen vaikutus 

Italian ulkopolitiikkaan näillekin Euroopan osille 

ovat luoneet uusia vaikeasti ratkaistavissa olevia 

polittisia probleemeja. 

= = = 
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Berlinissä 30 . 111 . 26. Itäva llan kansleri Ramek 

matkusti eilen takaisin Wieniino Jos kohta Tastaan

otto on ollut suuremmoinen, ei lehdistö ole oso tta-

nut erikoista 

suoraan , että 

saa kohtaan 

innostusta . 

!täval ta ei 

sodan jälkeen 

Sanoopa Kölnische Zeitung 

aina ole käyttäytynyt 

niin kuin velj eskansalta 

ol isi odottanut ja että varovaisuus ei ole aina 

paikallean. Ehkäp~ myös Ramekin matka Pragiin 

on vaikuttanut nilli t ssvästi . Oheenliitän myös 

rin päivällisillä kansle rien välillä vaihdetut malja

puheet , jotka , kun ne tarkkaan lukee , eivät sisäll ä 

as ial lisesti paljoakaan. Mielestäni Berlin ei täysin 

oivalla Wienin toisenlaista , arkaa asemaa . Se 

minkä sanoi kerjäläinen kun häne ltä kysyttiin miten 

hän voi kerjätä Tuoroin synagogan ja vuoroin 

ovella : "Näinä ku rjina aikoina en voi elää yhdestä 

jumalasta". Tätä tos i sanaa on täydellä syyllä so

vitettu Wienin nykyiseen asemaan. 

Baijerin lähettiläs, jonka eilen pikimmäItä 

tapasin, väitti että mit ään tärkeämpiä tuloksia käyn

nin yhteydessä käydyissä neuvotte lui ssa ei 

Kauppasopimusta on päätetty pääsiäisen jälkeen alka

vissa neuvottelu i ssa eräissä kohdin ta rkistaa . 



Liite raporttiin N:o 151. 

Valtakunnankansleri Tri L u the r i n puhe: 

Herr Bundeskanzler ! 

Lassen Sie mich mit einigen Worten dem Gedanken 

Ausdruck geben, die uns alle in diesen Tagen bewegen, in 

denen Sie als Vertreter des uns so herzl ich befreunde

ten Naohbar= und BruderTolkes bei uns weilen. Wie immer, 

wenn Vertreter der beiden Staat en i n grös serer Veranstal

tung zusammenkommen, werden in uns die grossen gemeinsamen 

Brinnerungen und die Geftihle treuer Freundschaf t lebendig, 

die unzerstörbar zwlschen dem Deutsohen Reiche und Oester

reich bes tehen. Wir gedenken besonders der starken und 

wachselseitigen kulture l len Ströme, die sait alter Zeit 

Terbindend und befruchtend zwischen den beiden Staaten 

geflossen sind. Wir gedenken in Deutschland Wiens als 

eines der fruchtbarsten Ausgangspunkte deutscher Kultur. 

lie sich auf literarischem und ktinstlerischem Gebiete die 

schöpf erischen Kräfte Oesterreichs und des Reiches gegenM 

sei tig fördernd ergänzen, so ist es auch auf dem Gebiete 

der Wissensohaft und des praktischen Lebens a roh darf 

besondere an den grossen Gedanken der Rechtsangleichung 

erinnern, die Handel und Wandel in beiden Staaten mögliohs t 

unter die gleichen rachtlichan Norman stellan wille Bei 

alledem wird es uns zur tröstlichen und festen Gewiss

heit, dass unsera gaistige Einheit ein unverliarbares Gut 

ist, was auch immer die politische Bntwicklung den Staaten 

sonst bringen mag. 

Sait Tor zwei Jahren mein Herr Vorgänger und 

der Herr Reichsaussenminister in Wien festlich empfangen 

wurdan, hat sich fUr Ihr Land wie fUr ... das unsere 

die allgemeine Lage IweifelloB gebesaert. Sie hatten daa 

mals gerade die ersten Stufen des sohweren finanziellen 



Wiederaufbaues unter der weisen Ftirso_ge Ihres Herrn Vor~ 

gängers, des Bundeskanzlers Seipel . hinter sioh . Wir unser

se i ts stieokten nooh mitt en im ers t en Ri ngen um die 

Selbsterhaltung auf dem glticklich wiedergewonnenen Boden 

einer festen Währung. Es i st unverkennbar. dass seit der 

damal i gen Zeit sich die w!rt schaftliohen Verhältnlsse 80-

wohl 1n OestKerreich als auch im Reich wesentlich gebes

sert haben. Doch auch heute nooh bedrängt uns htiben 

wie drUben wirtschaft liohe Not und ste l l t höchste Anforde. 

rungen an das vaterländische Pf l ichtgeftihi aIler Volkstei~ 

lee Al l mähli ch hat auch in Europa naoh den starken Gew 

gensä tzen der Kriegszeit die Erkenntn1s der Notwend1gkeit 

ver s tändnisvoller Zusammenarbei t an Boden gewonnen •• Lassen 

Sie mi ch der Hoffnung Ausdruok geben, dass diese Ent

wicklung sioher und stetig f ortschreite. wenn sie auoh 

langs amer sich vollziehen mag, ala wir es wUnsohen. Sie 

wird zum Heile sowohl Oesterre i chs wie des Reiches di e

nen, und 10h bin gewiss. da8s sich unsere beiden Länder 

dabei stets 1n emeinsamer Front bef inden werden. 

1n diesem Sinne bitte ich Sie, die bes ten und herz

Jichs ten WUnsche des Reiches fUr Oest erreioh entgegenzu

nehmen. Ioh erhebe mein Glas und trinke auf Ihr Wohl, 
Herr Bunde ~kanzler f 

Tri R a m e k 'in T8stauspuhe: 

Herr Reiohskanzler 

Ioh danke lhnen vom Herzen fUr die fr eundlichen 
Worte der BegrUssung, die Sie an mioh zu riohten diA 

GUte hatten, und fUr alI die LiebenswUrdigkeit, die mir 

hier in der lebenskräftigen Hauptstadt des gressen 

Reiohes in so Uberwlltigend reiahem Massa zuteil wird. 

Sie haben, Harr Reichskanzler, in lhrem rrink .. 

spruche 8n den Wiener Besuoh Ihres hoohverahrten AmtsTor-
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gängers, des Harrn Dr. Marx, und 

nes erinnert, der wie heute en 

die Lest der Verantwortung ftir 

des ausgezeiohneten 

Ihrer Seite schon damals 

die Aussenpolitik des 

Deutschen Reiches trug. Wenn wir von jenem ftir Oester

rei ch so erfreulichen Detum weiter zurtickdenken an die 

beängstigenden und bedrtickenden Sommertage von 1922 , ala 

Dr. 

Dr. 

Seipel vor 

Wirtb nach 

inleitung des Genfe r Senierungswerkes zu 

Berl in kam, als Oesterreichs Staets= und 

Privatwirtscbeft niedergebrocben sch ien , als 

Lage in der Welt s ich immer schwieriger 

wenn "ir denn mi t dieser Er1nnerung die 

Deutschlands 

gestaltete, und 

heutige Situa-

tiOll unserer beide St et . vergle1chen, dann) glaube ich, 

dUrfen wir wohl , den zUrUckgelegt an Weg tiberblickend, eine 

ge:wi~se Genu - tuung empfinden: Unsere Staatfihaushal te sind 

1n Ordnung, unserA Währungen ges ic ert; unser d Wirt ~ chaft en 

haben den 

sil!lgsk i ae 

den frem 

wenn die 

SlL'tI elnem 

eines euf 

Fr iedens . 

Tiefpunkt einer schweren Genesungs= und Anpas

bere its durohschrit en; unsere Beziehungen zu 

en staaten haben sioh bedeutend gebessert und 

Hoffnung nicht trtigt, näbern "ir uns unaufhalt

von allen "guten Europäern" ersehnt en Zustande 

"ehrer Völkerversöhnung veranker ten europäischen 

Die gonz 

Mitarbeit auf 

Welt 

dem 

legt 

Wege 

1st 

nunmehr ert derauf der deutschen 
zu diesem herrlichen Ziele teil .. 

werden. heftig zu 

vielleicht das schDnste 
dias nicht ein Zeichen mehr, und 

dafUr, dass jahrelange Finsternis 

zu weichen beginnt und wenn auch noch dem hellen Lichte 

zögernd und schwankend ein neues Europa 1m Werden ist? 

Es geht vorwärt,s auf al len Gebieten ' d~a Lebens in 
unseren beiden Staaten. 

ler 1st es, der die~ 

dlese gewaltige Aenderung 

unserer Staoten vollbraoht 

bewirkt, dem die Ehre 

1n der lnternetionalen 

zu haben? E8 1st dss 

gebUhrt, 

Shllung 

deutsche 



Volk , das 1n den Werkstätten und Laboratorien in den 

Comptoira und auf den Aeckern Deutschlands und Oester .... 

reichs mit Hammer und Meissel , mit Feder und Pflug die 

Geschichte seines Wiederaufstieges aua tiefster Not ver ... 

zl3iohnet. Jeder stamm des Deutschen Volkes schreibt ein 

eigenes Kepitel dieser Geschichte . Der Rhythmus ist ver

sc~ieden . aber die Sprache ist gl eich und gleich 1st der 

Glaube en eine bessere . fr eie deutsche Zukunft. 

Auf diese Zukunft erhebe ich mein Glas . 

Ioh trinke euf das ohI Eurer Exze l1enz und 

Seiner Exzellenz des Herrn Reichsaussenmini sters , 9uf das 

Wohl Sein&r Exze llenz des a ll verehrten Herrn Reichspräs l M 

dentAn v. Hindenburg und euf das BIUhen und Gedeihen 

des Deutscben Reiches . 
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Berlinissä, huhtikuun 24 p:nä 1926. 

H e r r a 

-- - -.--- --- . . 
. 1" . 1 "1 • 

, dl. 

. .1.1_ ~ 11_/2t "~ __ ,2, . 

!( "11{ -Lfo .i_ .. J~~- j 
• J , ~IA 

'. I . 

i n i s t eri • 

Kunnioi t t avimmin tä tel1 lähe tän Teille, Herra 

Mi nis t eri , r a orttini : 0 152 , joka sis .. ltää : .. - .,. ... _ .. 

j a Berlinin neuvottel ut, 

Suvaitkaa , Herra Mi ni . teri, ot t oa vas t aan 

täydellisen kunnioitukse i vah~ut us. 

I 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä , 

Helsinki . 
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Suomen Berlinissä ja Wienissä olevan Lähettilään 
=============-=====:===================================== 

raportti N:o 152. ------------------------------------------
Berlin 22 . 4. 26 • 

Moskovan -1!- Berlinin 

~vJtiteluh 

1) 
Se kuva minkä tähänastisista keskusteluista 

olen saanut Timesin paljastusten kautta äkkiä 

luokan poliittiseksi kysymykseksi kehittynei stä 

mU3neuvo tteluista Moskovan ja Berlinin välillä 

ens i 

sopi

ei ole 

vielä lopullinen. Ennenkuin itse sopimus teksti on kai

kilta osiltaan tunnet tu ei tällaista kuvaa saata täy

dellisesti rekonstruoida • 

Kun tieto Gen~ven ylimäärä isen assembleen 

onnettomasta tuloksesta saapui .. olin silloin Wienis

sä -- oli ensi vaikutelmani: miten tämä tul ee vaikut

tamaan Saksan ja Venäjän suhteisiin? Kirjeessä ulko

ministeri Setälälle esitinkin huolestumiseni näiden 

suhteiden mahdollisesta 

politiikan virallinen 

lämpiämisestä. Koettakoot Saksan 

johto ja lehdistö selitellä miten 

Erikoisesti mainitsen keskusteluni valtiosihteeri v. Schubertin 
ja ministeriaalitirehtöörien Gaussin ja Köpken kanssa (edellinen on 
lilhelmstrassen kuuluisa pääjuristi, jälkimäinen Keski=Buroopan minis
teriaalitirehtööri). Ulkoministeri Stresemannia en ole voinut tavata 
koska hän edelleen on matkoilla. 
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paljon haluavat neuvotte l ujen jo ennen Gen~veä olleen 

pitkälle kehittyneet -- onhan luonnollista että Sgk

san suhde Kansainliittoon ja syysassembleen vireillä 

ol eviin valmist uksiin vaikeut uisi erinomaisessa mää

r ässä jos se myöntäisi Gen~ven tuloksen antaneen 

aihetta lähentelyyn Moskovaan nähden ~ , aivan ilmeis

tä kuit enki on että Gen~ven kielteinen tulos ja 

Be n Saksa e aiheu ttama nolous -- oikeis ton taholla 

lisäksi suuttumus -- antoivij t varsinaisen sysäyksen 

pos i ii viseen suuntaan pitkittyneille ja kuukaudesta 

kuukauteen venähtäneille ke skusteluil l e Kreml in ja 

ilhelmstrassen välillä . Lieneek in ehkä syytä ens i n 

tarkastella pikimmältä kysymyksen historial lista puol

ta. 

Sama na ikuisesti kuin Saksa alkuvu od esta 1925 

teki ensimä isen ehdo tuksensa länsiva lloille senlaatui

sista ne uvotteluista , jotka sit ten johtiva t Locarnoon, 

Saksa Brockdo r ff=Ranh aun kautta pit i Kremliä ainakin 

pääasiassa näiden lännes sä käyty jen neuvottelujen ta

salla , olkoon että Kr eml kat so i Berlinin antaneen 

sille vähemmän yksityis t ieto ja näistä neuvott el uista 

kuin sillä muka Saksa~ Rapall oystävänä olisi ollut 

lupa odot taa. 

Kremlis sä nämät Saksan länsipuuhat luonnolli-

38sti herättivät vähemmän myötät untoa , mutta sitä enem

män v8statoimenpiteitä. Sillä hetkellä 6ioerin sai 

kouraantuntuvasti tuta kasvavan isolointin a ja siitä 

hetkestä on lähtöi s in se uusi ulkopoli it tinen asenne 
tI 

-- Saksan lehdist~ rakastaa kutsua sitä Ci~erinin 

offensiiviksi -- joka karakierisoi Kremlin ulkopolitiik

kaa viimeisinä 10 kuukautena, jonka ilmenemismuotoja 
II 

ovat Cicerinin kuuluisa matka, neuvottelut Pariaissa 

ja nyt Saksassa , nonagressio~ehdotukset meille, Puolalle 
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ja Baltialle y.m. ja jonka rinnalla käy Venäjän 

uusi taloudellinen suunta. Mielestäni on turha etsiä 

syy näih~n ilmiöih in siitä että Moskovan 

vastoinkäymiset Kiina s a olisivat kääntäneet sen kas

vot l änteenpäin ja pintapuolista katsantotapaa todis

taa Kr euzzeitungin eilinen väi te että "~i~erinin 
offensiivi" antaa kuo l iniskun ortodoksisel le käsityk~ 

selle Moskovan ulkopolit iikan aasialaisesta perussä

vystä . Ymmär tääkseni ei silti tarvitse olettaa Krem

lin Aasian politiikan tämän jälkeen oleellisesti 

muuttuvan eikä viimeis ten viikkojen tapausten tarvit

se merkitä ilmansuuntain vaihdosta . Sen voi aivan 

hyvin selittää niin että siinä "uudessa Euroopassa", 

joka suurten sopimusten kautta nyt on saamaisillaan 

hahmon ja jossa jokaiseu valt ion on pa kko tarkistaa 

ohjelmansa, Venäjänkin täytyy turvata intressej ään ja 

stabilisoida asemansa: sen t äytyy siis järjestää 

suhteensa sekä lähempiin ett ä kaukaisempiin eurooppa

laisi in naapureihinsa, joi s ta se kuitenkin, ei vähim

min ta l oudellisesti, monessa suhteessa on riippuvai

",en. Koko t ämän uu den suunnan - jota' eräs Auswärti

ges Aatln korkeimmis ta herroista. ehkä ei aivan 

syytä, kutsui Cioerinin hysteriaksi -- t arkoituksena 

on suojella Venäjää siltä isoloinnilta, johon se oli 

joutumassa . Asian luonnossa on et t ä se t äs sä t arkoi

tuksessa käyttää välikappaleita, jotka tähtäävät 

nin ja Kansainliiton heikentämiseen ja europalaisen 

kaaoksen ylläpitämiseen. 

Ensimäinen näkyvä seuraus ylläsanotusta muutok-
1/ 

aesta Kremlin ulkopolii tUsissa aigD8aleisoa oli Oi-

&erinin yritya saada Stresemann vielä ennen Looarnoa 

sopimuksen muodossa takaamaan Rapal lo=ystävyyden jatku

Ta1auuden. Tämä 011 Moskovan ensimäinen offensiivi. 
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Kyseessä oli taydellinen jälleenvakuutussopimus. Sen 

Stresemann, kuten ennen olen keFtonut ja kuten näinä 

päivinä avoimesti lehdissä on todettu, hylkäsi. Pitkin 

syksyä olivat välit kylmät ja Stresemann käsitteli 

kaikkia venälä isiä sopimusneuvotteluehdotuksia dilatoo· 

risesti . Uudistan, minkä ennen olen anonu t, että huo

limatta monell a t avalla havaittavi sa oleva sta oskova= 

rakka desta Saksassa virallinen politiikka koko Loe r

uon ja Gen~ven välisen ajan pysy i Moskovalle kylmänä. 

Sen vahv is ti tänään valtiosihteeri v. Schubert puhues

saan keskus teluja käydyn Saksan puolel ta "mit viel 

Mis behagen und wenig Wohlwollen". 

Tuli sitten toinen offensiivi. 

Tiedän nyt varmast · että Moskovan uusi ehdo

tus teht iin juuri ennen Gen~veä, helmikuun lopulla. 

Ehdotu sisälsi neutralitee tisopimuksen venäläis=turkki-

1&i8en sopimuksen mukaisesti . Tähän muotoon Saksa 

ei voivansa missään tapauksessa suostua mutta ilmoitti 

tyydyttääkseen Venäjää olevansa valffiis fikseeraam an 

s opimuksellisest i suht eensa Moskovaan mikäli Kansainlii

ton jäsenyys ja Saksan senkautta muuttunut asema an

toiva t sellaiseen aihetta . Lähinnä tietysti Moskova 

halusi Saksan puolelta kirjall i en vakuutuksen siitä, 

että paktin § 16, jolle Locarnossa annettu selitys on 

enemmän de . facto= kuin de jure=selitys, Saksan puolelta 

tullaan tulkitsemaan sillä tavalla kuin Saksa ennen 

Locarnoa ja Locarnon jälkeen Venäjälle selit t i sen 

tulkitsevansa. Kuitenkin Saksa sanoi ei haluavansa 

votella näistä asioista lopullisesti ennen Gen~veä, 

koska S8 ei mielellään tahtonut mennä Gen~veen sellai

nen salainen paperi taskussaan: sen ilmi tuleminen olisi 

Tolnut saattaa Gen~ven tuloksen, johon silloin vielä 

luotettiin, Taaranalaiseksi. Se pyysi Moskovaa rauhoittu-
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m~all kunnes se olisi Kansainliiton jäsen. 

oskov8n uusi aktio - sivumennen sanoen

t apahtu " er i nomaisen salassa; kukaan koll eegani e i 

näy siitä saaneen vihiä ol in s i l l oin Wi enissä). 

Kuvaavaa m. m. on, että kun heti palat tuan i Berliniin 

käväsin ( 30/3) Latv ian Venäjän asioissa a ina hyvin 

i nfo mo idun lähet ti lään luon~ ja häne l tä kysyi n ol iko 

hän hu omannut oir ei t a Moskovan ja Venäj än lähent ele

m1 eeen G en~ven s eur auksena, t ämä vi ~ ä sil loin kielsi 

sen jyrkäs 1. Myös Tanskan lähe t y t össä , mi ssä asiaa 

kysyin , sain ssman vasta uks en • 

He t Gen~ven jälkee n Moskova taas uudi s taa 

ehdot uksensa. Ja t äl l ä kertaa Wilhe lm strasse myöntyy. 

Nel "ä päivää ennen pääsiäistä Saksan hallitus ilmo it

ti Mo skovan kanssa neuvot t eluja käytävän . Engla nnin 

ambassadöör ille t " äll ä , 'oka heti läh t i Lo ntooseen , ja 

Hoeschin kautta Br iandille , joka , kut ~n Geuss mi nul l e 

kertoi, kuul t uaan sopimuk sen pääsisäl l yks en ol i sano

nut: "ymmärrän kyllä että sopimus juriidi esti ei 

ole v~arallinen, mutta hal uais in ti e t ää mikä t ulee 

ol emaan s en poliittinen merkitys". 

Ennenkuin menemme puhuma n sopimuksen mahdol

l ises t a sisällyksestä ja syis t ä jo tka aiheut t ivat 

Timesin indiskretion juur i nyt, hal ua n lisätä vielä 

pari sanaa sopimuksen hi t or ia l li sesta puol esta . 

Sanonnme jo olevan luonnolli s ta, että Saksa 

Kansainliiton vuoksi koett aa esittää asian niinkuin 

Gen~ven kielteinen tulos ei oli s i va i kutt anut lopul

liseen päätökseen suostua Moskovan ehdotukseen ja 

ikäänkuin neuvotteluja olisi käyty jo toista vuotta, 

Tämä on ilmeinen mot d'ordre, Saksalais ten esityksissä 

tässä kohdin onkin ilmeisiä ris tirii to ja. Sitä suhdetta,: 
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mikä Moskovan ja Berlinin välillä vallitsi Locarnon 

ennen ja jälkeen, ei voi kutsua "neuvotteluiksi". 

Ne olivat enimmäkseen sangen kiivai ta keskusteluja, 

jotka aina päät tyivät kielteiseen tulokseen. Ja jos 

k erran Saksa helmikuussa lupasi suostua kirj a li

seati fikseeraamaan suht eensa Moskovaa n sen jälkeen 

kujn se olisi tullut Kansainliiton jäs eneksi , niin 

oli sihan johdonmukaisuus vaa tinut odottaa syksyyn. 

Varsinkin kun , kuten Gauss minull e kertoi, koko sopi

mus on r akennettu sille että Saksa on Kvnsainliiton 

jäsen ! Kun Gauss toiselta puolen sanoi : "Meidän 

vaikea antaa venäläi sten kauemmin odottaa", j a toisel

ta pu01 en kert oi sopimuksen edellytyksenä ol evan 

Kansainli iton jäsenyyden , jopa siinä määrin että, 

kuter. hän sano i, "sopimus tulee aiheett omaksi (gegen

etendios) jollemme tul e Kansainliit on jäseneksi 

jok& t osin ei ole varmaa, mutta jota toivon", niin 

on tässä kie 1tämätön ri stir i ita: helmikuussa Saksa 

lupa a Venäjälle määrit ellä ~~t eens a kunhan se ensin 

on Kansainliiton jä s~n i vaikka se ei sitä vielä 

ole ja vaikka jäseneksi tulo sinänsä on epävarma, 

se kuitenkin solmii sopimuksen, joka lähtee siitä 

edellytyksestä että Saksa on Kansainliiton jä en. 

Tällei een ristiriitaan on vain yksi selitys : Gen~ve 

antoi sopimushankkei l le uuden sysäyksen. mutt maailman 
rauhoi tt amiseksi tämä m oto säi1ytettiin. 

Lisäksi lienee ot et tava huomioon joukko mui-

ta syitä. Ulkopolii tt isesti enaiksikin Puolan ja Hu

manian uusi sopimus, joka, senkautta että siitä on 

poistettu Venäjän kärki, voidaan käsittää myös Saksaa 

kohtaan tähdityksi.
l

) Italian saksalaisviha ja Sakaaan 

l)Auswärtiges Amtissa olen sekä valtiosihteeriItä että v.Dirksenil. 
tä kuullut että Puolan hallitus viimeiseen asti epäili Venäjän vuoksi 
uudistaa tämän sopimuksen, mutta että painostus Bukarestista ja Pari
siata oli siksi suuri että Skrzynskin 011 pakko myöntyä. 
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kohdistuva saartopolitiikka, edelleen Puolan ja Pragin 

lähentely y.m.s. ovat varmaankin antaneet vauht ia 

votteluille. Auswärt iges Amtissa on minulle niinikään 

kerrottu, mit en Boncourin Puolan=matka ja senaa ttori 

Raynaldin matka Itämeren maihin t äällä ova t hermos

tu ttanee t. Varsinkin edeJlisen epädiplomaattiset puheet 

Varsova ssa ovat kiihott anee t täkälä isiä mieliä . Myös 

on ambas sadöörikonferenssin vi imein n suhtautuminen Sak

san aseistariisumiseen , johon on verrattava Chamberla in 

vast aus alahuoneessa ripe ämpaa valt",usjo . 0j An poista

miete t arkoitt avaan välikyselyyn , he rätt äny t pahaa ver-

ta . 

syyt. 

Ainakin yhtä tärkeät ovat sisäpoliittiset 

len a i kaisemmin oso t bDut miten erikois sti 

Saksan oikeisto antilocarnolai s t en mielialo'ensa vuoksi 

on viime aiko ina lähennellyt oskovaa jti miten yk in-

pä Baijeri 
1) 

kantansa . 

on muutt anut aikaisemman antimoskoval ais en 

Genhen jälkeen alkoi myös kansanpuolue , 

ta louspuolue par pref er ence, joka puo l ue on Stresemannin 

puolue , oso ttaa sel viä oireita oskova n päin . Gen~ven 

j älke isinä päivinä Isvjestia pani t äällä toimeen en

quat en, johon rotup uolueen , kansallis t en ja kansanpuo

lueen -- siis oikeistopuoluei den -- joht ja t Rewentlow, 

Hoetzsch j a Scholz peitt elemättä ilmai ivat käsityks e

nään että aika on tullut jälleenvakuutuss opimuksen 

solmiamiseksi Moskovan j a Berl inin välillä. Kaikkialla 

sivistyneistö ssä tapaa tälla isia mielialoja . On tulossa 

Baijerin lähettiläs, vanha tuttavani, kertoi tänään olleensa 
ensi kertaa Venäj än ambassadö örln vieraana . Hän oli 3 kertaa kiel
täytynyt sinne menemästä mutta neljännellä kutsulla hän pyysi oh
jeita kotoaan saaden määräyksen mennä. Hän lisäsi kuiskaten: "Mutta 
sanon sen Sinulle, S8 oli minulle kamala hetki. Vaan minkä sille 
mahdamme? Talouspulamme vaatii lähentelyä ainne päin". 
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iakusanaksi että Saksan t elouselämä on pelas tettavissa 

vain Venäjän avulla ; moni tosin ei ole yrittänytkään 

perehtyä tämän iskusanan edellytyksi in. Nyt kuten niin 

monast i 

Kysymys 

ennen t äällä uskotaan 

t avarakreditistäl ) on 

ihmeeseen , f antoomiin. 

myös t ä rkefo sekä aineel-

linen että p~ykolooginen tekij ä. Kaikki nämät seika t, 

joi~t a t ein laaja t i se lkoa r aportissan i N:o 143 , on 

Gen ven jälkeen vir llisenkin poli t iik n jo on t äy ty

nyt ottaa . uomioon o Luther , joka on eriko " e ti t alous

op esia l isti ja jonka ra aminist erin ohj elma ssa nimen

om 'o puhut t i in Venäj än markk inoi s t , ei skall 

ilman iiri en tukeao Sitäpuitsi Luther , joka poh-

jal.33n 

hal ua 

on l ""h emp""nä oikeisto kuin vasemmisto , ei 

rikko väle "ään Mo ll;:orien t oimis t a v 1:I tivan 

oikeiston kanssa , joskoht a toisel t a uolen ä en on 

ot ttav huomioon sos i I i tienkin ol ema s olo , jot 

ennen Genh eä ett "" 

sa pel staneet . 

en "älkeen ova t u en a ituk en-

Mikäli iadun on Lut er-Stresem nnin allituk-

sella kaikki puolueet t aka na neuvottelui ssa 08 ovan 

kanssa . Ky lmin kanna tus kuul e::n on nyt ku t eu aina 

sialistie1 , jotka Moskovassa näkevät p~himman vihollisen

sa . Ebertin ajoil t a saakka t ämä Vorwär tsin antimo ko

valainen kant a säännöllisesti milteinpä traditionaslises

ti tulee näkyviin . Nytkin VO Iiv""r t s lopett aa pääsrtikke

linsa t . k. 18 . päi v""ltä näistä kysymyksis t ä seuraavin 

anoin : 

"Die Uberrasohende Ruode von diesen 

gen kam jus t nsoh der Veröffentlichung der Antwor tnot e 

Tsohi tsoherins, die ser so.jetrussischen Kriegserklärung 

an Völkerbund und Locarno. Das ist .ohl kein Zufall. 

Its. Lähetystön kirje N:o 982/26 tältä päivältä . 
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Wer hat ein Interesse daran, im Trtiben zu fischen? 

We r ver ucht immer wieder , Misstrauen zwischen den 

Looarno=Mächten zu säen? Wer will den Völkerbund 

zerstören? Wer will Looarno kaputt machen? 

Wir wollen an Locarno festhalten , ohne damit 

Rapallo zu kUndigen . Jede Angleichung der beiden 

Vert räge , ie nicht dem Geist von Looarno sahadet, 

ist uns will kommen . Wir bleiben , gemäss unserer geo

und graphischen und politischen 

We s t und lehnen es ab , una 

Lage , zwischen Ost 

freiwillig ftir da s 

oder gegen das andere zu en tscheiden . 

Aber das sei Herrn 'Tsch i tscher in in 

wenn auah mit aller Deu tl i~chkei t gesagt : Wenn 

durch seine jetzige Offensive gegen Völkerbun , 

no ! " -

eine 

Ruhe, 

Tulemme sitten kysym'k een siitä mitä sopi

mus tulee sisälLämään. Olen siitä kuullut seuraavan . 

Sopimus tulee olemaan aivan lyhyt , tuskin puo-

Ii tusinaa pykälää . 

tusten mukaan se ei 

Auswär tiges Amtin herrojen vakuu

tule sisältämään mit ään sensa-

tionellista , "se ei tule olemaan sen kummempi kuin 

jos kahdeI:. ystävällisen maan ulkoministerit olisivat 

keskustelleet maittensa ulkopoliittisista 

huomanneet ne keskenään harmoonisiksi ja 

suhteista, 

halunneet 

panna sanansa paperille" (Gauss). "Se ei tule missään 
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sotimaan Kansainliittoa eikä 

tull aan noottivaihdossa 

Locarnoa 

toteamaan 

vastaan, 

saksalai s-päinvast oin 

ten puolelta että Kansainl ii t to on r uuhaninstrumentti, 

minkä venäläiset ott ava t ad not om (zur Kentnis) vast aT 

uksessaan" (Schube r t ) . Rii danal a inen kohta on edelleen 

sen pykäl än sanamuo 0 joku puhuu neutraliteetista. 

Ne utral itee ti sta turkkila isen sopimuksen mukaan luonnol~ 

Iisssti ei voi olla Kansainli iton vuoksi puhetta, kor

kein tain n. k. "beschränkte Neu t ralitätis ta". Tä ssä suh

tee ssa noudattavat kui t enkin Au swär tiges Amtin herra t 

järjestelmällistä vaitel i~isuut ta , koska neuvottelut ei

vät vi elä ole päättyneet . Tässä kohden on 1 onnolli

sest i vaikeinta l öytää sel l ainen sanam oto , joka ei 

ole ristiriidassa Gen~ven ja Locarncn kanssa . ikäli 

ol en kuullut odottaa Berl in ~i elä oskovas t a lopulli s-

t a v staus ta erääseen Berlinin t ekemään 13 otukseen 

t ässä suht ee sao Näin ollen voi sopimus olla valm is 

minä päivänä hyvänsä, mutt a voi myös vie lä kes tää 

muutaman viikon ennenkuin sopimu puolet ovat lopulli

sest i d'accord • 

Se seikka, että sekä Chamberla in että Briand, 

kuin myös Englannin ja Ranskan lehde t, niin rauhal

lisesti ovat suhtautuneet annettuihin ennakkotieto ihin 

-- m.ill. on Le Temps sisäl tänyt ne l jä per ät t äistä 

artikkelia, j ot ka kaikk i ova t ihmeel li sen rauhallise t-

to ia t aa että heille annetut tiedot ovat samansuuntai

set kuin täällä lähettiläille ilmoitetut. 

ä in ollen tekstin juriidinen sanamuoto ei tu

le olem an sopimuksen oleellisin puoli, vaan sen po

liittinen. Tulee kysyneeksi, tahtooko Saksa sen avulla 

·painaa" lännessä , aikooko se todella antaa taloudelli

sille intresseilleen idässä poliittisen ka~atuk~en. 
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aikooko se ehkä kohott aa 

vai onko sen tarkoituksena 

aktiviteettiään Itämeres~ä, 

vain tyynnyttää hermostu

vaikeata toistaiseksi lau-l' nutta Cioeriniä. Tästä on 

aua muuta kuin hajanais ia arveluita . Mutta mielen

kiintoista on että sekä v. Schubert että Gauss va-

kuutt avat sopimuksen jos minkään olevan ehdottoman 

r auhanaseenj "ei ole mahdollis t a kauemmin pitää Ve

nä '''ä ulkopuo l elle tapah tumi en, on pEl empi rakentaa 

silta l ännestä it "än kuin p s tyttää barriääreja, jotka 

vain Venäjää ärsyttävä t ". "Venä jän uuteen politiikkaan 

Eurooppaan nähden t äytyy meid nkin suhtautua uudella 

t a alla , 'oka ottaa Venäjän huo ioon", y.m. Kuinka 

paljon tässä on fa~on de parler ku inka pal 'on to 

18 tarkoitettua, 0 va ikea sano ' . 

Mi el enkiint oinen on m: ös kysy:nys siit ä kenen 

toime ta j a kenen intress ' tä Times ennenaikojaan 

julka isi tiedon - indiskretio tuli todella Saksalle 

hyvin epämieluisana yHä tyksenä ja erinomaisen sopi-

Illat tomalla hetkellä. Toisten 

tullut Lontoosta, joka alkoi 

neuvotteluj samalla kertaa 

ja tämän tosiasian voivan 

mukaan 

pel ät ä 

Parisissa 

viedä 

olis i p lj8stus 

Moskovan käyvän 

ja Berlinissä 

tinent aaliyhteisymmärrykseen , m.1ss ä 

jonkinlai seen 

.Engl anti jäisi 

kon

ul-
1) kopuolelle. 

sivat syypäät 

Toisten tietojen mukaan ranskalaiset 

palj astukseen , koska heitä pelotti 

Rapa llo . Kolmansien tietojen mukaan paljastus oli 

uusi 

1) Olen my6s kuullut sanottavan että Chamberlain senvuoksi olisi 
suosinut Moskovan ja Varsovan nonagressioajatusta, koska hän toi
voi tällaisen vaikuttavan kylmästi Moskovan ja Berlinin neuvotte-

luihin. Siis: mieluummin pienempi paha kuin suurempi. Toiselta 
puolen on Lord D'Abernon äskettäin puhuttaessa saksalais-venäläi
sestä sopimuksesta rauhallisesti sanonut: "Yhdentekevää; Lontoon 
tie Moskovaan menee kuitenkin 'Brandenburgin portin' kautta" . 
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t apahtunut bolshevikien omasta alotteesta siten sekä 

pakottaakseen Berlinin nope asti saattamaan neuvottelut 

lopulliseen tulokseen että paino s taakseen t ällä Quai 

d 'Orsayta , joka venäläis- r anskalais issa neuvotte luissa 

näkyy , mikäli t 8ällä olen kuullut , olevan t aipumatto-

mampi kuin oskova . 

osot utunee piakko in . 

ikä nä i s tä huhuista on oikea , 

Asian valai emiseksi en voi olla kertore~ tta 

erästä keskust elua , mik~ minulla t . k. 16 . päivänä 

Sve itsin lähet i lään kut su i ssa oli mini s teri&Dl itireh-

tö öri Köpken kanssa , joka aterian 

mielisellä tuul ella. Köpke k t au i 

jälkeen oli avo

~i~erinin d ip l om~at -
tista offensiivia hys t eriaksi , kertoi että Citer in lak

ka~lliut ta on pa ino tanut Wilhelmstra saa kunnes t ämän 

t äytyi suostua johonkin modukseen j . n. e . Ja hoo n li

säsi : "Ka tson todi s tukseksi ~icerinin hy t ria ta hänen 

tunnetun pääs iäisjulistuksansa sekä hänen hävyttömän 

noottinsa Sveitsill , joka on itä merkilli empi ko ka 

hän tästä huolima tta edelleen neuvottelAe Berlinin 

~_Par!8in kanssa aseistariisumise tD . Me emme voi 

ajan pitkään istua kahdella t uolilla : aikai emmin t ai 

myt:hel'1min on meidän valittava lännen t ai i än vä

lillä . Minä puolestani olen jo op t eerannut lännen 

hyväk~~ . Muu mahdollisuus ei meill jää. Tosin tu

lavl:I sopimus ei tu l e sisältämään mitään sensaUonel

lia (tämä sana on ilmeinen mot d' ordre Auswärt igea 

Amtissa ), mutt a minä kysyn: mitä hyötyä meillä on 

Venä jän ys tävyydestä? Olemmehan jo nähneet että Ra

pallo ei tuottanut taloudellisesti paljoa mitään 

siitä mitä toivoimme. Olemme hyvällä tiellä tehdä 
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saman tyhmyyden minkä teimme yhdistäessämme aikoi

namme koh talomme toiseen heikkoon nimittäin Itä

valta n. Ei ole järkeä s Hnä että juuri nyt lä

hentelemme Venäjää, tämä kun päivä päivältä liu

kuu yhä onnettomampaan t aloudelli seen k a~okseen. 

Juuri tämä t aloudellinen pula sama ten kuin Yenä~ 

jän poli ittinen is olointi ova t syynä siihen mitä 

kutsun 6i~erinin hysteriaksi . Hän hakee hakemalla 

oljenkoraia eikä enää jaksa säilyttää r auhaansa" • 

Huomattava on että Köpkellä on ensirivin paikka 

Auswärtiges Amtin poliittisella osastolle . 

Köpke kutsui myös Skrzynskin vi imeaikais ta, 

sisäisesti vastakkais ta poli tiikkaa , se kun m. m. 

samalla pyrkii Moskovan ja Bukarestin kanssa vä

lien selvittelyyn, hysteriaksi . 1'ässä yhteydessä 

mainittakoon , että valtiosihteeri v. Sohubert , 
• 

kun tänään keskustelin hänen kanss an, Puolasta 
ny kuten ennenkin tästä pihut t aessa 

~puhuttae8Ba / mil tei menetti mlelenmalttinss . Hän 

sanoi m.m.: "Eurooppaan ei tul e r auha ennenkuin 

Puola järjestää suhteensa meihin . Puola on edel

leen vuodon 1918 kannalla : se ei näe miten kehi

tys kulkee eteenpäin. Yksinpä Parisin kanssa me 

nykyään neuvottelemme rauhallisesti ja asiallisesti 

hyvillä tuloksilla. Sanon kuten monasti ennen Teil~ 

le että emme halua virittää kysymystä rajojemme mah

dottomuudesta -- va ikka luulen että se itsestään kerraD , 
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olen sitä mi eltä, että 

uhkaa , se itse pelast ua 

ku t a nopeammin se pyrkii 

suht eensa meihin". 

s i itä kaaokses-

samassa suh-

j är j estämään 

L yöhemmin 23 . 4. 26 : 1'ägliche Rundschau , oka 

lehti on lähe llä Stresemannia , l ausuu tänäilt ana sen 

ota k um~n että saksala i et ehkä i t s~ halusiva t aada 

asian 'ulki suu t een. Tarko ituksena olisi ii ä t apauk-

gesSB oll ut vähitellen val~i t aa mielipidettä s iihen 

mitä on odotett avissa . Ruot in lähettilä s kertoi 

minu1l6 tänään s euraa vaa . H"ll oli eHen illalla ollut 

jo sai juhlas sa , missä Luther ja Kre tinski olivat 

lä nä e Sattumal t a oli lähetti läs ;outunut kuulemaan 

mit ä ma initut herrat ke skenään keskus telivat . Luther 

oli näet äkki ä k'ivast unut ja tiu kais ut Krestin kille: 

"Ole ttahan jo saaneet kailren minkä ole tte pyytäneet 

ja tulette t aas uusine vaa timuksinenne . Me emme voi 

mennä tämän pitemmälle". itä kysymystä keskustelu 

ki on sanomatt a sel vää , mutt a t apaus osot t aa millaisen 

pa i nostuk en alla Berlin Mosko van puolelta koko ajan 

on ollut. / 

Tulee luonnoll i ses ti kysyneeksi onko mitään si

sähltä yhteyttä Moskov n t ääll ä harjoittaman "diploma t-

tiaen offensiivin" jota Gauss karakteriso i 

sanoin! "kyllä suureksi osaksi t aktiikkaa, mutt a samalla 

poliittinen välttämättömyys isoloituvelle Venäjälle"-

ja nii den non.agressioehdotusten välillä, jotka Kreml 

on tehnyt meille, BaltiaJle ja Puolalle. Tähän kysymyk

seen ~~aluaisi vielä lopullises vi vastata, joskin 

ajatus Von lähellä. Tahdon ensiksi neuvotella eräiden 

8siaa tuntevien henkilöiden kanssa, ja rajoitun tällä 
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kert aa muut am ien pi i rteiden esittämi seen, semminkin 

kun t äällä sekä lehdissä että yksinpä Auswärtiges 

Amtissa ei näht äväs t i olla t äysin selvillä nonagres

sioehdo tusten yksi tyiskohdis t a . 

Puol~n lähet ystössä , mi ssä minull e mom. kerrot 

tii et t ä t äkäläinen sovjetambassaadi koko ajan jyr

käs i on koettanut kieltää Moskovan ja Var sovan 

välisen nonagressiosopimuk Hen mahdolli~uutta , kuulin 

sen merkillisen uutisen , et t ä sama amb assaadi on ko

e t anu saada Sakssu oikeistoleh et l ) , joihin sillä 

on hyvä suh t ee , esit täm ään Kr emlin nonagressioehd 0 -

tukzet s iinä valossa että toivot~an Sa ksan ne gsr an-

t eer aavano Itse Hsiss a ainakin Kreuzzeitu g sisälsi 

pari heikkoa viittausta tähän e doll i suut een. Myös 

Dail y Telegraph on l ausunut par i sanaa t ällaises ta 

mahdoll is 'ude t a . Olen koet t a ut kesku telui sani Aus

wärtiges Amtissa varovaia st i viedä puheen näi in 

kysymY's iin , saamat t a elvyyt ä siitä mitä täällä 

t ellaan. Gauss , joka arveli että tule v a ~ venäläis-

oak alai en sopimuksen , se kun muka e tää Venäjän 

i solointia j a r akent aa s i l lan i än ja lännen välillä 

sikäli pitäisi olla meillekir edull i sen, koska se 

t ää Venäjää odottama t tomis t a eruptiooneista lännessä , 

ei katsonut olevan mahdolli s t a puhua garantioista 

koska ei vielä olla sel villä millo isen muo on mah

dollise t nonagr ess i osopimukset , j os sel l a i se t syntyvä t, 

l)Merk i ll i s t ä on et t ä vi i kkoina ennen Timesin uu t i s t a Saksan 
lehdi s tö yleensä Ai sisäl t änyt Venä jäs t ä mitään l ämpimiä kir
joituksia, mie luummin päinvasto i n. Siten eai m. 8-Uhr-Abendblatt 
sisälsi samana päivänä, jolloin 'l' imesin uutinen näki päivänva
lon, ankaran arvo s t elun Venäjän t a lou~oloista . Onko t ämän takana 
taktiikkaa en tiedä. Sen tie dän kuitenkin varmasti ett ä a i nakin 
Tageblattin Wolff oli saanut Wilhelmstrasselta tiedon neuvotte
luista jo useita päiviä ennen Timesin uutista , mutt a hänen l eh. 
tensä ei liioin sisältänyt mit ään Venä jä=artikkeleita niinä pä i
vinä. 
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"Politikot puhuvat 

juristi kysymme 

gara.ntioist a j a garanti-

ens i ksi mitä on garantoi-

tava". Ihmeekseni hän lisäsi : "Sanon Teille vallan 

tutt vellisesti ett ä me olemme ant ane e t Brock orff= 

Ran tzaul le määr äyksen ja hänen kau ttaa~ l au sunee t 

Kr emlille t oivomuksen että Moskovasta käsin suhtaudut 

t a js iin r eun& valtioi in ystävällises t i ". Tämä tie to 

v~hvistaa t e rvetulleell~ t avalla en , minkä mini s t er i 

ackz ell on kerto nut BrockdQrff =Ran tzaun muuttuneesta 

suh t autumi ses t a me"l in ja B ltiaai1 . 'l'o inen a~ia on , 

on_o Uoskov ~ n nonegr e sio i nto ehkä O~b i Berlini s tä 

in s iroitu , luonn ollises ti tarkoituk el le riistää Eno 

la nil t a initiatiivin I t äme r en t rv lli uus sopim spuu-
1) 

bi ssa • Ja t arko ttaako , jos !:lI-da näin on , "" ä 0 0 -

t ettavissa ol evaa suurempa kiintoa Saks an puole l t 

It ämer en ma i sa ? T" t .. kysymys tä koe an lä ia iko "n!:l 

er ikoi se sti itää silmällä . Se on luonnollise ti olee 

lisessa yht ey ess~ l aa "emman kysymyk en kan a , en 

näe t , ku t en jo anoimme , onko 

Venä "än tyydytt ämistoim npide 

tulevb sopimu pelkkä 

je valtin hankki mine 

länttä vastaan va i merkit seekö se uutt 

mist e Saksan puol elta. 
orientoitu-

En luonnollisesti kysynyt Geussilta sanaakaan 

siitä mitä Äuswärtiges Amt aTTelee tällaisten nonagre 

siosopimusten suotavuudes t a , mut t a hän sanoi it sBs t "än 

että hänen mielestään i de a on kannat tt va, jos so-

pimukse t saadaan mah t umaan Kansainlii ton puitteisiin 

ja jos ne voiva t sdesautt aa r auhan sä ilymi tä. Hän 

l)Ei ole vailla kiinto a todeta että yksin Puolan lähetystössä 
täällä minulle lausutt iin peittelemättä sen käsityksen olevan 
vallalla täkäläisissä puolalaisissa piireissä että mini s t eri 
Erichin tunnetun ehdotuksen tak!:lna oli Englanti ! 
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pi ti Venäjän initia t ii via sikäl i kiinto isana että 

Cicerin , joka aina on sanonut ei voiv nsa suostua 

m~ibinkään arbitrageen , koske muka maailma sa ei ole 

ainoa t aku 11 

kautt on 

p~olueet ont a t uomari , näi en ehdot s ten 

ott anut ensimä i sen askeleen arbi tragea 

koht een. Kun a at t alen mi ten v. Schu ert , kertoessaan 

yle pän" mainit s emani kohdan uudes t a sopimukses t a , 

jossa Sa k A k tsuu K~ nB 'nli i ttoa r auhanin t rame tiks' , 

minkä Venä ' Ei ott a a notam , lisäs i : "das i s t schon 

allerhand von seiten de r Ru ss~n", ni in e voi olla 

a jtjtt lems tt si.äkin ma dollisu a että Berl in t ah 

l eon k 9 t au a ~ Kr e i sello i s iin .i.l nt e i siin , 

'o tk helpo . a t sen väh' . ä ' " 

liittoon , mikä l ' 0 nolli ea t ' Sak a e , ka t soen sen 

ilke "'n välikät ee i dän ja lännen v"li llä , 01 ' i 

e r inOlll/:! i.3 e t erv t ullutta e h 1 0 <I i i e omat1 

ase a . TämH , sanon s en nimenomaan , on pu l el t ni 

kä kombi natio . 

S!:il sähk"sanomassa ni N:o 63 ilmo i . in , et tä L t 

vian hallitus t äällä 0 k sel l t mil le k!:i nnalle 

san hallitus asettuu oskov an eh ottamiin nonagressio

ehdotuks iin näh en . Sain tämän t iedon suor 0 Aus

wärtiges Amtin allanomaiselta vi rkamieh Itä . Vahvist\~

sen saa se s euraavasta . La tvian lähettiläs kysäsi 

minult a eräänä päi vänä tiedänkö onko jokin balttilai

non hallitus t ehnyt yllämainitunl aisen d~mar hen. Ky

symys tarkoitti ilmeises t i vain pääs t ä selville siitä 

olisi ko t äällä Latvian kysely jo tiedossa, ja kysymys 

oli kieltämättä lyhytnäkö inen, koska lähettilään olisi 

pitänyt huomata mihin asemaan hän kysymyk ensä kautta 

joutui, joka isen tie t äessä että Tallinna Puolan vuoksi 
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tuskin sellaisen kysymyksen t ekisi, vielä vähemmän 

Kovno , joka kuten tunnettua viime aikoina melkoisecti 

o~ isoloinut politiikkansa Saksasta Venäjän hyvä i . 

Liettuan ja Moskovan neuv ottelui sta on 

täällä liikkunut eri huhuja , joit a 

da o Koska Liettusn ulkominis t eri 

vuoks " nyt näkyy kaatune n, lienee 

en voi kontrolloi

näiden neuvottelujen 

kysymY' ' ou tun t 

uuteen k~ä te seen , jota en täältä voi arvostella . 

Rajoitun p rii n uom utukseen. Mieleetäo' uswärtiges 

Amtissa on suhtauduttu kysymykseen rauhall i ses ti. 

Schubert kertoi äskettäin keskustelleensa Liett 3n 

lähettilään kanssa , joka ei ollut ant llut tiet "ä 

vot telu jen olevan niin pi källä että my"nteinen 

olisi oven edessä . Ja hän lisäsi: "kun Sidziksuskas 

itse ei alkanut puhua Moskovan j a Kovnon neuvottelu

jen suhteesta Memeliin, niin en min"kään ottanut 

.,a puheeksi" . Sen sijaan sanoi Gauss: "Me olemme 

ran vapaaehtoisesti allekirjoittaneet Versaillesin ja 

luopunee t Elaassista; mikään mahti ei saa meitä 

vapaaehtoisesti allekirjoittamaan paperin , jok garan

tesraa Meme lin jäämi en toiselle valtiolle". inun 

turh huomauttaa mihin kestämättömään asemaan Liettua 

jää, jos se Moskovalta saa garantian VilnalIe ja 

Kemelille . Se merkitsisi vastakohta isuuden ikuistutta

' ista Puolaan ja Saksaan. 
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Venäläis.saksalaisis t a neuvotteluista huolimatta , 

jatkuvat keskustelut Kansainli i ton ensi asaembleen 

valmistelu 'sta. Saksan hallituksella on siinä monta 

vaikeutta edessään , yleisössä kun ei 

kään innostusta näi hi n kysymyks iin , 

tapaa pienintä

Gen~ven onnetto-

muus aLkaa veRta nyt vähi t ellen näkyä täyde~sä laa-

uu essaan. It se asiassa kat son lä ikuuk~usi en 

kaa tältä kannalt a hyv 1n synkäst i . Mikään saksala inen 

hallitus ei voi a a te llakaan lähettää uut t a valtuus

kuntaa syyskuussa Gen~veen , jollei sillä ole ehdotto

masti t akei t siitä , että Saksan otto Kansain l i i ton 

jäseneksi tulee olemaan puhtaasti muodo ll ista l aa tua . 

Tällaisia t keita ei toki ole olema ~sa . Päinvast oi n 

on jokaise s sa maassa y einen opinioon i niin fiksoit 

vissiin kant aan että sen muutt am inen e tule olemabn 

helppo . Use t kolleegsni , kut en T~nskan ja Ruotsin , 

ovat kanssani samaa mieltä että tilanne on erittäin 

k i n herra t ilhelmstrassessa 

et t ä halli tuksessa on r yhmä , 

vakava, ehkä vaka vampi 

u skov~t . Kuvaavaa on 
1 ) 

etunenässä Luther • joka haluai i .nglann i lle ja Rans

ultimatumin Kansainliiton neuvosto-kslle l ähe t ettäväksi 

as iassa , vaa t ien lopullisia sHoumuksia . Tätä k ntaa 

kuulema k~nna tt aa Hindenburg . Sen sijaan toinen ryhmä, 

johdossa Stresemann , suosit t eleva t varovaisempaa menet

t elyä . 

Ruot sin lähettil äs kertoi minulle saaneensa 

joku aika sitten hallitukseltaan t eht äväks i kyse l l ä 

täällä , miten Kansa inlii ton neuvost okysymys t ä pohtimaan 

aset et tavan komisio~in perustamisen käy. Pelätt iin näet 

Tukholmassa että suurvallat tai Locarnovallat liian 

omavaltaisesti, pieniä kansoja kysymättä, pyrkivät kysy-

Tulen toise ssa yhteydessä käsittelemään niitä monia sisäpoliitti-
sia vaikeuksia,jotka Lutherilla juuri nyt on voitet tavanaan ja jotka 
jo olivat vähällä viedä hallituspulaan (ruhtin~itten kor vaus uttu, 
uusi Aufwertungoffensiivi oikealta y.m.). Toiselta puol en on todettav 
että viime kuukausia kauppatase (maaliskuulla 280 mil j.Rm.vientivoi 
toinaen) todistaa ta louselämän vähittäistä stabilisointia. 
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myksen järjestämään. Lähettiläs sanoi sekä Saksan 

hallituksen että täkäläisten asianomaisten ambassadöö

rien olleen aivan neuvottomia o Eräässä neuvottelussa 

oli tultu 

jolle ulle 

neenoa .:3 n 

siihen tulokseen että "ehkä pyhä henki 

antaa ·ilmestyksen"! Lähettiläs sanoi saa

käsityksen että "piireissä" fallitsi 

rsna inen ke ytmiel~ suhtautumise ·sa näihin vaka-

71in asioihin. Pari kuukautta sitten oli myös Mng

leonin ambaosadööri sanonut kertojalleni ehkä käyvän 

vä l tämättömäksi järjestää E roopan poli tiikka Loc Er 

noval.o ·en kesken ! 

Kun ylläole va oli kir oite tu saapuu tieto 

että Saksan hallitus on määränny t Porisissa olevan 

suurlähettiläänsä edustama an Saksaa Kansainliiton 

neuvo~tokomisiooni ssa . Luullaan et tä Gauss määrätään 

hänen avus t ~ ·akseen . 
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H e r r a M i n i s t eri • 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, herra 

koskee 

saksslais-venäläistä sopimusta.; 

Suvaitka~, Herra Mini steri, ottaa vastaan 

täydellisen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä, 

Helsinki. 
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SUomen Berltntss~ ja rtentssä oleoan l~tttl~ 

raportt t N:o 153. 
• • I 

• \ i l .11 .1. I 
31. IV. 26. 

• 1.. 2.. 11.1 ~cJ'. .Jt 

Vtelä~tn saksalats- r;,j- _'/..(.. --. 
DenOUätsestä soptmuksesta. 

Satn totssapäto~ Auswärttges Amttsta tlmottuksen että 

ulkoastatnmtntstert Stresemann st~ päto~~ oltst taoattaotssa 

oltn pyytänyt audtsnssta jo 10 pätotiii stttBn, mutta hän on 

mtltet koko ajan ollut matkotlla -- ja noudattn luonnolltsestt 

keho t tusta. 

Totestmme enstkst kauppasoptmusn6Uoottelujen oleDan 

käunntssä. Hän et suo,ntunut tähän atneesesn, jonka yksttuts

kohtta hän luonnolltsestt et tunne • 

Vetn puheen samana aamuna lehdtssä olletsttn uuttsttn 

SUomen ulkopolttttkasta. Olt.n samana pät.otJnli, ennsnkutn satn 

kehotuksen tulla ulkoastatnmtnt.stertn puhetlle, sähk~tt~t 

astasta kotta ssuraaoan säh1r~sanoman (N:O 75): ·KrBUZzettung 

kertot etlen Hackzell tlmotttanut Kremltlle kteltetsen oasta-

uksemm. nonagr. ehdotukseen. Voss t~ taas tekee TschakstBn 

matkast jOhtopäätlJlrtwn SUant lähsstl/l1lliss~ .az.z t'Laa. Ktt tOll'LnBn 

t7ij'ormat'Lotsta mtSB~ ast,essa non agr. 1rysp. juurt nut on.· 

T~hI:tn s@ktlsanomaan luonnoll ts,st'L Bn Bnnml k~untt.ltn'L ullro-
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astatnmtntstertn puhstlla ollut ehttnyt saada Dastausta, joten 

~eskustelussa pysytteltn yltmalkatstssa laus~arstsaa, aavtstae 

en ~tten~tn jotenktn Ulkoastatnmtntstert~n DastauksBn, joka 

saaput tänä~ (N:o b-55), olevan senstsQat~tsen kutn se olt. 

Sanotn metdltn lu07l11011 tsest' et lyk1rt1(j~ luotanuns atnoatakaan 

ehdotusta rauhan oornumtamtse1rst metdltn kOlkalltll1l1M, jos vatn 

ehdotus luo todelltsen pohjan nsuvottelutlle ja jos se on sopu

sot7l11ussa Kansatnlttton pakttn kanssa. Sanotn my~s lAltvtan 

Dal ttonptiämtehen matkan Suomeen et sutnkaan merkttseDltn kt:iltn-

nettä Suomen ulkopflltttt1rassa, stllä mat1raa on jo suunntteltu 
,Ir ..tse 

paljoa ennBkutn saksalats-oent:ilt:itstt:i soptm~ta mttältn ttedet-

tttn; y.m • 

.stDUllZennen matnttsen ettt:i senjQakeenktn on nt:ilrynyt leh

dtsat:i uuttsta sekt:i Suomen hallttu7rsen muka 10pulltsesta ktel

tt:iy~mtsestt:i jatkaa nsuDOtteluja Moskovan kanssa (Kreuzzettung, 

K~lntsche Zettung ja Neue Frete Pnesse) ettt:i my~s TSChaksten 

matkan mertttyksestt:i Suomen pOlttttkkaan (Vosstsche Zettung). 

Koska jo ptit:iastassa olen sanonut sanottaoo.mms Stresema7l11Ule 

en katso olevan syytt:i tehåt:i Ul1roastatnmtntstert6~ sähk~sano

massa edellytet~ä dementtaa ertkotsen demarchen muodossa vaan 

teen sen soptoon t1.latSUUden sattuessa, mtkä oormaanktn lt:iht-

plitv,nt:i tapahtuu. 

3tr.semann Det ttse hyvtn ptan ~es1ru8telun pt:itvltn suu

reen IryslJ1lt1J1rseen: sa1rsalatB-OBnltlt:itseen soptmukse.a. .se mtnkll 
I 

~ stttll sanot et stsltllt:i oleelltsestt uutta ylt sen mtn1rt:i 
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hän on sanonut Illa, a*,lshdtst ,. edustajlll, (e,. •• lU •• UMJ, 

mutta hänen sanotssaan olt monta ptktu ptt~tt~ jot~a ansatt-· 

ssoot tulla ~errotuus'. 

Stt8t1l'aan Stressmanntn sanat h(Jnen omtna sanotnaan, 

lrutn ne hett kotta tul'tuant pantn papertlls. 

-En klistt~ mtkst ul~oaatnen krttttkkt ertkotssstt kOh-

d1stuu soptmuksen 1 §:~, jossa vatn todetaan ett~ MOskooo 

ja Berltn pOltttttsestt edelleenktn tulevat s~tlyttämliän ys-

t~Dyyssuhteensa. Tliss~hä.n et ole mtkliän norum ooan jo olsmassa-

oleDan suhteen jatkuootsUUåBn toteamtnen. Ymmtirt~tstn pare~ 

mtn jos krttttkkt kohdtstutst 2 §:n neutralttestttklausslttn. 

(Stll~ D~tn on yhä klirjtstYD~ krttttkkt kyll~ k~ynyt t~hä.nktn 

kOhtaan.) -- Olen juurt saanut Partststa hteman h~lltsen 

ttsdon (otaksuttaDOstt on ttsto Saksan ambassaå~~rtlt~ Fart-

stssa) , stt~ Fartstn ·pttretss~- oltst totoottu metään oåott~ 

Dan kunnes Ranslraktn solmtst Ven~jän kanssa samantapatssn s~ 

ptmuksen. T~hlI.n ootn vatn huomauttaa, ettemme ootneet rtlDsta 

odottslemaan stt~ ep~~tst~ hstke~, jollotn MoskOva ja Farts 
! 

ODOt saaneet ertmtsltsyytsns~ tsaartnatkutststa Delotsta SODt-

tstukst. (MUuten kertoo VosstschB t~~ Moskovan todslla 

Ds~~ts-ranskalatsttln nSJDottelujen at~na tShnSBn Quay 

å'Orsay'll, ehdotuksen samanlatssn soptmukssn solmtmtsekst 

kutn on uust sa1rsalats-Denlil~tnen soptmus.) - Jlt.nun DOnna k~st

tykssnt on s', et~ Moskooo ssk~ taloudelltststa ettli polttttt

s'ata sutsta haluaa ulos nykytsesta tsolotnntstaan. Tlita pyr-
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lrtmystli me~ditn et tule estlili, plitnoastotn: kuta tm8T111JttJn Saa11l11l8 

Moskooon oedBttuli Eurooppaan, s ttli ptenemmlikst klill stel tli uh-

kaaoten Oåottamattomuulrsten ja erupttoontmahdalltsuuksten oaa-
v v 

rae ~nli patnostan ertkotBBstt (ort. Bdell. rap.) ettli ctce-

rtn noottssaan -ntmmt Akt- oman nootttnt stttliktn kohdasta, 

jossa kutsun Kansatnl ttttoa rauhantnstrumenttlrst. Ja luulen 

että Ctcertn syksyllä oltst ollut oalmts menemään Lontooseen 

jos häntä stnne 01 tst 0001 t ttu. JJoskooossa aletaan huomata 

että tlman kapttal tsttsta maatlmaa se et tule totmeen. JN.nli 

en tl.W18 bolsheotsmtn nylqJtstli henkeä sen en nyansse1ssa nttn 

tarkkaan enkä sttä lqJSllktiän; mtnä nlien vatn sen että Mbslrooo 

poltttttsest1 pyrktt Eurooppaan ja olen tahtonut edesauttaa 

stllan rakentamtsta sen ja Euroopan oältllä, kosna katson Bttä 

a1noastaan tlimä tte ote Euroopan lopull tseen raunot ttum1seen. • 

·Soptmus et merkttse s1ts, että me tulemme pots Geneoes

tlt ooan että Venäjä tulee ltJhemmäkst GeMoeä. J:etlle se mer

kttsee Venltjä plus Locarno. Emme hetkeäkään ole ajatelleet 

totsesta tat totsesta luopumtsta. Metdän maantteteelltnen ja 

taloudelltnen asemamme jo pakotttaa metdltt tällatseen pOlttttk-

lraan. Otaksun muuten, että soptmus tulee Edus7runtaan, joskaan 

tlimä jurtdtsestt ehkä et ole oälttämät~tä, ~tta enstkstktn 

katson tämän suotaookst senouokst että muuten ootst syntyä kä

sttus tiJmlin soptmuksen oleoan oähslTl1lltJnarootsen kutn 01 t Ialpallo 

ja totsekst koska ke~tn haluatstn nähdä ykstmteltsen ~ma-
.+} 

rtnt on ollut huotttaoaa nähdli mtten kommuntsttt ooat rat-
;) 

Kerrotaan Bttli StNlSBl/DJ11& ulkOC'sta tn 001 to~ssa, 1run 
katkkt puoluB,t 01 toat U»rdsseet BUostul1ZukStnSCl, 01 t sH,enm
nut tutut sanat: ·lIItr grrzut oor da Neta d,r GlJttBr-/ 
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Dotssaan: soptmus Dte hetltlt katkkt tSJrusanat. (Luulen lIlUU

ten että sostal td6l1l0k7"aatt 't' osakst juurt tltstlt syysta saatt tn 

mukaan soptmukssn puolelle, koska h8 1JlTI11IlI.rtltrXf.t sen het.~ 

D~ Daaralltstmman ktlpatltjansa, kommuntsttssn puolueln, Dtt

me atkotna kaSDanutta Daltaa.)" 

"En ptdlt muuten mahdottomana, että monopool tsysteemt 
• 

ehkä on Venltjän ulkolraupan luonteDtn muoto. II 
c 

30ptmukssn syntyhtstortan kannalta ansattsee kttnnttt~ 

huomtota ssuraaDttn Stresemanntn sanothtn: 

"MbskoDalatsten kanssa on Datkeata neucotella. Stelllt 

oallttsee byrolrratta, joka on mellretn yhtlt suurt lrutn metk~ 

llttnsn (/) Ptsnestä sanasta nsuootellaan Dttlrkoja. Stten k~ 

Dt m. m. erään ehdotuksen jonka tetn DenlUtitstlle jouluKuun 

lopulla." T~ Dttttaa stthsn, mtnkä myas lronstatot SD. Dbl. 

ttJmän lruun 28 pätOOltit, ettti ntiet Stresemanntn suhtautumtsessa 

C'ioertntn jatlruDUn patnostuksHn joululruun lopulla enst 1rer-

tao olt haDatttaDtssa posttttDtsempt asenne, Datk~ lopulltset 

nsuoottslut soptmuksesta lylrkltytytDtit atlraan ennen ja jlUkeen 

Genloen yltmltlträtsen assambleen. 

Tapastn aamanapätD~ Ittioallan ldhetttltiän jonka kanssa 

mytJs pU1rltlln keslrustel tn soptmuksesta. 01 t mtel enkHntotsta 

todeta, ettit hänktn pt tt soptmukssn hetkeit onnsttomana ja ettit 
. 

hän et katsonut te1rsttn BG7Ial1ZUotoa pltl1asta1rst oaan sen setkan 

ettit yleenBfJ. SOpt1llU8 on s1JT1tunyt. "Ptentnktn sattuma DOt tsMit 
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että sellatnen tnstrumenttt saa atoon totsen merkttyksen kutn 

alkuaan tar1rottettu. Ajan pttkään on ootkBa balansotcta kah-

della tuol Ula. " 

On kt6Utämätb~tä että se yhä ktthtyoä krttttkkt, joka 

länstoal tatn lehdtsttJssä on sBUrannut enst pätoten tyyntä suh
+) 

tautwntsta soptmutseen, on alkanut täällä rXihttellen her-

mostuttaa. Enst pätDten olymptnen rauha ja sUDereentnen tapa 

muutamtn fraasetn sB1Dtytyä koko jutusta alkaa rXitstyä ja 

Wtlhelmstrasselle alkaa selDttä et.tä soptmuksen ssurauksBt 

tuleDat olemaan paljon kauBmmas kantaota kutn enstkst luultttn. 

Doumer,gusn tulBDa ostsntatttDtnen matka Lontooseen Englanntn 

kuntnkaan Dterookst, Barthoun matka Roomaan, uhkaulrsBt yhtet

sBstä demarchesta t~lä ent. ententen puolelta, vaara että 

Sa1rsaa et haluta Kansat nl tt ttoon y.m. ooot SBlDtä todtstulrsta 

stttä mtten soptmus tulee vat7ruttamaan EUroopan polttttk1raan • 

On tlmetstä että Berltner Tageblatttn tämänpätDätnen 

pääktrjot tus jo tcxHstaa uusta stgnaaleja. Tostn hyotn varo--

ootsessa muodossa koetetaan sordtnotda soptmuxsen tnnokkatmpta 

kommentaattoretta ja koko ktrjottuksQn tarkottus näkyy olevan 

hetksntält sttä Saksalle eptimtelutsta oatkutusta, mtnlrä Partstssa 

+} 
En DOt olla matntts.matta lruulleent etttJ yhtentJ syynä 

Englanntn rauhalltaeen suhtautumtseen soptmulrseen oltst se s.tlr
mettä Englantt tOtDOO ptan atkaansaaDansa Turlrtn kanssa ys
ttJDlIlISsopt1lZUlrsen (samt:Jan suuntaan kutn D. 1878). Jam rtlrlrlrt
lraan et ole Ihnsatnlttton jäsen, oltst sellatsen soptmutsen 
mutatts mutandt. oerratta"tssa nllt solmtttuun salrsalats-oenä
lätseen. 
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ja Lontoossa on tehnyt LttDtno!!tn soptmuks8sta antama s81t

tys. Jlyös VOTT.Dtirts ntiutttiti täntiän ptenessti oorooo tsessa tot

mttukSBn ktrjottuksessa htimmtistynyttti naamaa. Oltn tusktn 

ehttnyt tehdti näJntit harxztnnot lrun luoksent saaput Ruotstn 

ltihett1.ltis, lruten hän sanot, "!ör att höra om tcke mtntstem 

har samma upp!attntng sam jag, att htir tdag rdå~r en Dtss 

dagenue!ter-stttmntng". 

KtiDtn totSsapätDänä LatDtan l ähetttl tiän l uona kesKus

telemassa soptmuksen luomasta ttlanteesta mutta en DOt sanoa 

kuulleent mttään joka antatst ltstioolatstusta. telestänt 

hän katselt soptmuksBn merkttystti Itti-EUroopan polttttkkaan 

ehkti hteman lttan opttmtsttsestt. 

MYöhemm tn. 1.V.26. 

Tänään ktrjotttaa Vosstschsn pätitotmtttaja Bernhard 

lehdessätin pttkän arttkkeltn, joka atoon lrutn etltnen Berltner 

Tag~blatttn ktrjottus jtittää luktjalle mahdolltsuuden lukea 

rtDten Dältstä mtten Partstn ja Lontoon reaKtto alkaa huoles

tuttaa Dasemml,stopuoluetta. Bernhard l ähtee lJOumerguBn SUWl

n1.tellusta matlrasta Lontooseen, ktiy suoraan nttdBn lehtten 

ktmppuun jotlfo. k011l11l8ntaaretssaan 000 t het tttiytyneet uuden so

pl,muksen luoman mtel talan DCll taan, DCll t ttel ee soptmuksen 

syntyhetken oall,ntaa ja mylJnttitl. soptmuksBn Ventl.jCUle ol.Dan 

pelkän poltl,tttSBn tnstrulnenttn lltnnesstl.. Kreuzzettung taas 
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huomauttaa sttt~ mtten soptmus on Ven~jQUle paljoa edulltssm

pt kutn Saksall.. Ja ttse Stresemann, jo~ n~ht~o~stt ottmetn

ktn on huomannut, ett~ ~nen sanomalehttbyronsa atoan j~'i 

teelltsestt on hottanut 1ehdtst~~ stthsn ~.n mtt~ sen olt-

st tullut ktrjotttaa, on tänliän antanut Tbgeb1attt1le (kuten 

TTrJI~S iTollltn byrollB) haastattelun joka on luonteeltaan 
avo10geettinen 
täyst (Illalla h~ tulee puhumaan soptmuksesta mylis Ber-

1 tn tn rad t ossa. ) 

KosKa en ollut pt tempään atKaan taoonnut Ranskan tä-

kQU~tst~ ambassadli6'rt~, PYlIstn tänädn audtenssta. Istutn ko
+) 

ko kauan hänen luonansa ja puhe sttrtyt ptan soptmukseen. 

01 tn odottanut että de JJargertB joka atna on pyrktnyt sel ut~-

m~ ranskalat~saksalatset suhteet paratmpaan p~tn, koettat-

st bagatell tsotda soptmuksen merkttystl:i. 'Mt~ hän et kutten

kaan tehnyt oaan pätnoastotn hän hett enstkst sanot: -En sttä 

ktell~, olen sttt~ hyotn huolestunut (trouble). StresBmann 

on mtnua koettanut rauhotttaa ja oakuuttanut ett~ soptmuksella 

et 01. muuta tarkottasta kutn mtnk~ ~ jUlktsesttktn on sa-

nonut stll~ oleoan, ntm. stllan 1uomtsen 1Cinnen ja tdlin oli-

1 t tn, j. n. e. J/Utta soptmulrsen svntyhetlrt ynn/I. muut pSllkoloo

gts.t n~k~ohdat eto~t anna mtnulle rauhaa.-

t) H~ kyselt mll~s kauppansuoottelujamm. ja annotn hanel-
1. lllhyfm astczl11sfm 8St tykst1l& stt tä mtkst me P1lrt1l111l8 sopt
mukS8Bn, Brtko1s.st1 all.o1toaten et-suosttutmmuudtn proh1-
b1t1101suutta e~1l1e maataloustuottet11emm •• 



• 

• 

• t 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

Ylesns~tn on täK~litstssd dtplomaatttpttretssd ss 

k~sttys oallalla ettd saksalatset nyt Kuten Rapallossaktn 

ovat oaltnneet mahdolltstmman soptmattoman ja ttsslleen epli-

edulltsen hetken soptmuksen solmtmtsekst, ettli soptmus Mos-

kovalle on pelkkä pol tt tttnen ase kWl stllä sttlivastotn Sak'" 

sallB enst kddBssä on taloudelltnen merkttys, ettli soptmuk-

selle et oltst tarvtnnut antaa tlillatsta tamtam-sliestystä 

ja stt~ lehtten kommentaartt ova t hetkentlineet Saksan dtplo-

maaJttsta asemaa • 

Palaan vtel~ totsts soptmuksen enatstin yksttytskoh-

tttn ja sen mahdolltseen merkttykseen Itämeren kysymyksttn. 

Stres(Jl/lanntn odotushuone~ssa tapastn LtettuM llihettt

l~lin. rdydelltsyuden ouokst matnttsen mtnkä hän mtnulls sa-

not ltettualats-oenåUlitststä neuvo t telutsta: -on totta, ett~ 

ne oHoat kshtttyneet melko pttkälls,' mutta ulkomtntsterin 

liskettätnen ero tulse kyllä htdastuttamaan nttden jatkumtsta.-
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BerHnissä, t oukokuun 5 p:nä 1926. 

I l' I ' . . .. . 

I ~'~ ~ . ,e ~/ /7~ \~~: . ~(;-
: 'f -~ 2 

Herra t n t s t eri. 

Kunnioittavimmin täten l ähettin Te ille, Herra 

inisteri, raporttini {:o 154, joka koskee 

saksala is-venäläistä sop i l1lUS ta. 

Suootflraa, Herra. i nisteri, ottaa vastaan t äy-

dellisen kunnio ituksen i vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä , 

Helsinki. 
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SUomen Berltntssli ja i tentssli oleoon ltihetttllilin 

raportH N:o 154. 

4. 5. 26. 

Viel likin saksalats-

oenältitsestli sopimuksesta • 

Koska en ollut taooMut Ventijän-osaston johtajaa 

Auswlirtiges Amtissa fallrothta sopimuksen allektrjotttamisen 

jtilkeen, klioin etlen ~en l uonaan, samalla ilmoittaaksent 

mtlloin kauppaneuoottelijamme ooat osapUilleen uudelleen 

t tinne odotettaotssa. 

Keskustelumme stirtyt pian oastasolmtttuun saksalats

oenCillitseen sopimukseen. Sain selolisti sen ootkutelman tlis

tli keskustelusta, ettli Wall roth, joka, jos kohta h~ tMok
tietääkseni 

kaasti ajaa saksalaiswoenCillitstli kauppasuhtetta, et/ koskaan 
erikoinen 

ole ollut saksalatB-oentillitsen poltittisen llihentelun!ystliD4, 

o:t sopimuksen atheuttamasta uudesta ttlanteBsta huomattaooB-

tt hCimtlltian etkti mielellliän halUMUt sttta puhuai Sangen 

ylimalkaisin sanotn han koetti osoittaa sopimuksen ooa~tto-

muuden, m.m. sanoen luuleoansa etta Rans~ssa yletnen mielt· 

ptdektn pian tulee rauhottulllClO7l kuten otralltset pUrit jo 

ooot rauhlottuneet, y.m. fraaseja. H(Jnen r:X1itfetl1l8i:l, etta 

ttSB sopimuksen sanamuoto on aiDan oaaraton -- JOka jossakin 

maarin taoallaan on oastakohdassa sithen minkli han juUrt st-
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t~ ennen olt sanonut teksttn pttk~tkatsesta ja montoathetM 

sesta htomtsesta ja jokatsen sanan punntnnasta/ -- en oot-

nut olla huomauttamatta, ett~ ulkoastatnmtntstert Stresemann 

ä 4 ""JJ +) p ~oau ennen apologeetttsessa radtopuheessaan soptmuksen 

stsällyksest~ ja merkttyksest~ atvan p~tnvastotn olt sano-

nut soptmuksen sanamuodon et oleoan pätiastan. Uallroth jOu-

tut tlmetsestt hämtlleen ja jät vastausta oatlle. 

Olt mtelenkttntotsta kuulla Wal lrothtn suusta, että 

soptmus ta et ole valmtsteltu varstnatsestt Ven~j~ osastolla, 

oaan jurttdtsella osastolla, saman mtehen k~est~ (Gaus), 

joka Auswärttges Amttssa on vastuussa Locarnon soptmuksen 

jurUdtsesta CLSUsta. 

Omasta puolestant haluatstn sUhen mitä rYallroth 

kertot huomauttaa, ett~ soptmuksen merkttys ja kantaouus, 

olt se Saksan puolelta tarkottettu ku tnka paljon tahansa 

rauhan tnstrumentt kst, et tule rt tppwnaan atnoastaan Saksas-

ta, vaan ehk~ vtelä enemmän totsesta soptmuspuolesta, ja 

unter Umständen ehkä katkketn entten nttstä vteratsta 

ta, jotka lratsooat soptmuksen louklraaoon hetdlln omta tntres--

sej~ ja jotlra senDUokst ootoat r.vh~~ vastatotmenpttetsttn, 

jothtn ntihden Saksalla luonnoll tsestt et 01 e m~~rMmtsool

taa. Polttttkassa et saa lttotn v~~SU~ odottamattomten 

ttlap~tsyu1rsten lakta, jon1ra edes~ usetn parasktn DCZl tto

mtestatto on aseeton. Et ole Irtellett~vtss~, ett~ It~T8n 

+) Josta selvttys tltrlll:tnp~t~tsesset posttssa ltihetetltltn 
Ullroastatnmtntster'~lle. 
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ja meta~n kysymy~sttn n~hden soptmus mer~ttsee tt~tsen 

naapurtmme pOltttttsta vahotstumtsta, jota saksa ~armaan

~aan et n~e Dastenmteltsestt; -- j~t~ jurtstten har~tt

taoo~st mtssä määrtn soptmus on Kansatnl t ~ton hengen l11U-

lratnen. 

Kun huomastn että 7allroth ei mtelel1~~ suoenty

nyt soptmu~seen sitrrytn mu ihtn kysymyksitn. Ltettuasta 

pUhuttaessa Wallroth et ootnut olla huomauttamatta -- ja 

täm~ huomautus et ole mtelenkttnto ootlla -- että Wtokko

pa MoskODa mentst garantotnzaan sa/rsalatsen emela1ueen 

jäämtstä Ltettual1e w• satn atDall se10ästt sen kästty/rsen, 

että Wall roth tar~otttt olevan luonnotonta jos Lbskooo 

sen garantotst nyt, kerran solmt ttuaan tunnetun soptmu~

sen Sa~san kanssa. Omasta puolestant 1 tsään ett~ jo tässä 

saattaa huomata soptmu/rsen enstmätsen pOltttttsen oat~

tu~sen. 

Kosketteltn my~s omaa poltttt~kaamme ~ertoen Ul/ro

astatnmtntstert~ antamten ohjetden mu7ratsestt ~antamme 

nonagresstoon y.m. Josktn Wallroth näky 1, oleoan selot11ä 

sUtä mttä met~älätset lehdet ovat ~trjotttaneet (estm. 

aementtamme uuttsen JOhdosta joka ~os~t mtntstert Haokze111n 

mu~ Mos~oDal1e jätt~ kte1tetst~ Dastausta), satn sen 

kästtuksen ett~ mtntsteT1 Pttptn mat~ HBlstnkttn ja Lat

otan Dal ttonpälirdBMn suunntttelema mtka SUomeen et atoo-
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kaan otelCi t~ä1l~ ole her~tt~nyt huomtota. P~tnoastotn 

'allroth ntmenomaan sanot ett~ -onhan luonnolltsta ett~ 

neuoottel ette naapurt enne kanssa lJoslrooon eiu:lotukststa". 

01tko Wallroth ttetotnen estm. UUden SUomen aroosteleoosta 

p~~lrtrjottulrsesta 31/4 et käynyt tlmt kesKustelusta, jos8 

kaan en oot Irteltäli. ett~ Mnen esttntY71l tsessä~ olt erään
jo 

latnen reserot, jOlra Kuten/alussa sanotn my~s saattot at-

heutua sttt~ että hän olt hämtll~ oasta solmttusta sopt-

muksesta. 

Puhutmme my6s saksalats-oentilätststa 1rauppasuhtets-

ta. Kysytn onlro K6lntsche Zettungtn Ir~sttys otlrea, ntm. 

että se setk~ että Kellogg on Harrtmantlta kteltänyt os~ 

oton saksalatseen konsernttn jonka tarlrottus olt rahotttaa ...... 

tunnettu 300 mtlj. Rmk:n taoaraluo t to Venäjälle, kästtettä-

oa matnt tun lehden mukaan uudekst anlraTalll1Tlllrst negattoirst 

fashtngtontn puolelta Moskooaan nähden. ffallroth et ollut 

Kuullut tällatsta sel tttelya etkä ptttinyt lehden aroelua 

otkeana, kosna olt luonnolltsta ett~ Washtngton et salltst 

Harrtmantn ottaa osaa rahottukseen, jonka efuus tultst par

haasta pää8tCi Saksan ~st. Harrtman 01 tst näet ollut 

oolmts garantotmaan sen osan matntttua latnaa panlrktlronse7'-

ntlle, jota saksan ja osaoalttotdsn hallttukset etDat ta

kaa, s. o. 40 ~ koko latnasta. fallroth puOlestaan et kat-

sonut tlJm~ merkt tse~ mt tlJlin uutta Ven/ijti-Qsennetta 1tIs

htngtontn puOlelta. -- MUuten nsuDotellaan edelleen matnt-
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tusta taoaraluotosta. San~ssa mti~r~s~ kutn Saksan dtSM 

kontto alenee kasoaa my~s mahdolltsuus p~äst~ tulokseen, 

koska n~et totselta puolen saksalatset oaattoat 2 ~ ylt 

otralltsen diskonton ja 1 3/4 prootsioontn ja totselta 

puolen oskooa ei halua maksaa mtss~ tapauksessa ylt 

Taloudelltsista suhteista Saksan ja Venäj~ oältllä 

pUhuttaessa ansattsee ma inintaa t~änp~ioätnen Kreuzzettun
pää 

gin/kirjottus -Der Berltner Vertrog und die russische IYtrt-

sc~tslage-. Sen tekijä on metll~tn tunnettu C. von 

Ki1.gelgen. On merktlle pantaooa että kirjoHuksessa selDin 

numerotn ja vahaDin sanotn oarottetaan suurta y1ets~~ 1ito1-

ltsesta optimtsmista Venäj~ Saksalle tarjoomttn taloudelli-

sitn mahdolltsuuksttn nähden sopimuksen solmtamisen jäl-

keenktn. Kirjottus on stt~ mtelenkttntotsempt koska tCiJnä 

lehti aina on edustanut ertkotsta MoskoDan-yst~Dyytt~. Se 

ltittyy näin ollen nithtn -kohmelo--kirjoituksitn jotsta 

oi ime roporttssant puhuin. Oheen1 i i tän sen. 
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Berlinissä, toukokuun 14 p:nä 1926. 

H e r r a M i n i s t e ri. 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, 

Herra Ministeri, raporttinl 1:0 155, joka koskee 

Saksan uutta hallituspu18a. 

Suvaitka8, ~err8 Ministeri, ottaa vastaan 

täydellisen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S. t älä, 

Helsinki. 
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SUomen Ber1inissä ja 1rt.enissä oleOO71 1ähetttlään 

roporttt N:o 155. 

13. 5. 1926. 

Saksan uus1 

hall i tuspula . 

Siitä saakka kun syksyllä kansa11tset Locarnon DUoksi 

kutsutvat Lutherin hall ituksesta omat miehensä pois ja 

Luther pitkällisten neuootte1ujen jälkeen 10pu1taktn tammi-

Kuussa oli saanut kokoon uuden, n.k. pienen koalition poh

jalle rakennetun toisen ha1l'ttuksensa {jonlra takana sUs 

oltoat kansanpuolue, centrum, demokraatit, Baijerin ~nsan-

pUOlue ja teollisuuspuolue, mutta etoät kansalliset eivätkä 

SOSialidemOkraatit), onlUtherin aikaisempi ooima ja enerpia 

htljakse1leen ollut laskemassa. 'l'tilllä tlmi(j saanee lUOM01'" 

1 isimman sel ityksensä sHtä, että wther pohji llUllaltaan lu

keutuu oikeistoon, joskin maltilltseen, ja että han senjäl 

keen kun kansall iset ht:inet jätttoät on tuntenut itsensä tur-

oattomaksi, varstnkin kun ht:in uuden hallituskautensa aikana 

on ollut kotettu läheisesti ottamaan huomioon sosialts-

t1en kannan, he kun kahdesti sekä ennen että j(l.1keen joulun, 

lrannattamalla h(Jnen Locarno-pol' tUkkaansa, hlinet pelasttoot 

kaatumasta. 

MOtntossa puheessaan totssapätoäna wther a oostaan 
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sattuDastt sanot hlinest~: -Mbn kann ntcht ewtg Don abgelehnten 

J. tsstrauensooten leben-. Lttkantmt cunctator, jonka hän jo 

enstmätsen hallituksensa atlrana sat, onktn taDallaan osotta"" 

utunut otlreakst. HCinel tCi on DHme kuukaustna puuttunut alo-

telrylryä ja hän on lttakst luottanut tapausten automaatttseen 

kehttykseen. Räiketr.~ tn on tämä alotteen puute tullut nälry-

otin ruhttnattten omatsuutta koskevassa ~symyksessä, joka 

nyt on ajautunut sellatseen ump i ~jaan, et tet kukaan vot en-

nustaa mi t en kesäkuussa tapahtuoo kansanäänestys tulee rat-

keamaan. Tällä hetkell(J, senjälkeen kun Retchstagtn lakt-

valtokunta hylkäsi kaikki tehdyt oäl itysehdotukset, setsooot 

näet vastakkain olemmat ~rimmCitset ehdotukset, s.o. ruhtt-

nattten omat vaattmukset sekä sostaltstie ja kommunistten 

yhtetnen ehdotus matntttujen omatsuuksien potkkeuksettomasta 

takavarikotmtsesta. Jollet hallitus enst ttlassa saa käsis-

tään komprgmisstehdotusta, jonAo ynpärille kaikkt keskusta-

puolueet, kansanpuoluetta my~den, voiDat rynmtttyä, nitn toi-

sen tat toisen matnttutsta äärimmäisyysehdotuksista täytyy 

tulla hyväksytyksi, mikä, yhdentekevää kumpi votttaa, tulee 

viemään maan UUSttn ktivaisttn sisätsiin tatsteluthtn. 

Vot sanoa etta Luther ulkopol ttUkassaan on koettanut 

turvautua vasemmtstoon, stsäpolttttkassaan taasen otketstoon. 

Geneven onneton tulos oli natn ollen ~elle tält(J.ktn kannal-

ta suurt pett1JTll1ls. Hän olt totvonut votvansa, senjli.lJreon 

1run Saksa oltsi KansatnlUton jason, vähitellen vapautua so

staltstten holhouksesta ja rttppuvatsuudestaan he'st~ Ja htl-
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jalrselleen taas DotlXlllsa lähennellli kansall tsta, jotden kans

sa hän tekt enstmäts~n startttnsa. Geneven kautta saksan tu-

10 Kansatnlttttoon lykkäyt.Y t ja stts my6s Luther tuli pakote-

tukst jatkamaan balansstpol HHkkaansa ot,retston ja Dasemmts-

ton vältllti syksyyn saakka. Ttist · linjasta hän otkeastaan 

luoput jo stlloin kun hän tekt venä1titsen soptmuksensa, joka 

kuten jo ennen olen esttttinyt etupälissti olt otketston tOtDO

musten mukatnen ja otketston jo knuan r>aattma ulkopolttttt-

nen r>arotus l l:innel le • 

Kuta kaue ln Luther on l stunut kanslerlna, sltä sel-

vemmlikst on ktiynyt että hän, huoltmatta suurtsta anstotstaan 

Ruhrtn jälketsen kaaoksen selvtttttmtselrst, et omaa suuren 

poltttkon lahjoja. On sanottu ettli hän xanslertnaktn on osot-

tanut oleoonsa "Saksan paratta pormestaretta" (hän oli ennen 

Essentn yltpormestart). Häneltä puuttuu parlamentaartsen po

l t tt tlran syvempt ymmtirrys ja sen htenonhtenojen stitlretden 

tuntemus. (Vrt. mttä St resemann hänest sanot mtnulle joulu

kuussa, raporttt N:o / 11/;.) Hän on Irylmti, jopa Iryyntll tnen 

persoona (mtkti estm. tult tlmt hänen puhuessaan Eberttn hau

dalla), rattonaltstt, jolle kansanpsyykeen lmponderabllta jää

Dät Dteratkst. Ttitä t tiytyy 001 tttaa, stllti hänen harotnatsen 

l aajat ttetonsa, energtansa ja henkt16kohtatnen ehdoton An-

stlindtgkett tektstDät hänestli, .jollet hänel tli yllli/lZatnttut 
~ 

omtnatsuudet puuttutst~uren oolttomtehen. 

LutheT1n ~kenemlitt~myys arDostel1a kansassa Dallttse

DU1 mtel taloja tult paratten t1mt sUnli, sttli hlJ.n kesken ny-
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kytstä hermostunutta pOlittttsta ttlannetta hettti estlle 

onnettoman ltppurttdan. Yhdentekeoää kuka tämän alotteen 

Darstnatnen keksijä on -- stttä alempana -- Luther on stitä 

ed es Das tuussa. Ja ant amalla alotteelle prestdenttn asetuk

sen muodon Dett hän turhanpätten prestden ttn henkilön etu

alalle ja loukkast ]Xl.rlamenttta, Jonka jäsenille asetus tul t 

täydell tsenä yllätyksenti. Ulkoma t tn nähden 1 ippuasetus an

tot uutta Dauhtia hul utlle Saksan stsätsten olojen kehttyk

sestä oikealle, otka hu ut i enbur in oaaltsta saakka, et

kä Dallan tl an syytä, itsept tatsest i afkuoat. Saksalais

oenliläisen sopimuksen. ulko al1la herätttilr.ä . tel tpaha et 1 t toin 

tästä asetuksesta Dähene. 

Uusi asetushan ststil tää sen, ett · nttssä Saksan lä11e

t ystötssä ja konsulaatetssa, jotka sijattseoat ulko uolella 

Euroopan ta i eurooppalatstssa satanzakaupungeissa, tulee lt

puttaa pai tst 001 takunnan 1 tpulla (musta-puna-h-ul ta) yös 

kauppaltpulla, joka on muuten oanhan I sta-oalkOMpuna-lipun 

näköinen paitsi että sen oase assa ylälrul assa on Daltalrun

nan uusi lippu pienoiskoossa (n.k. Gösch). Ttitti itsess~n 

merkillistä ajatusta puolustetaan sillä ettti ulkomailla asu

Dat saksalaiset, Jotka enimmäkseen oDat oonhoilltsia, siten 

koetetaan saattaa l~emmäksi Dtrallista edustusta. PUOlus

tus on naurettaoa, sillä auslandsdeutscheja asuu myös ei-sa

tamakaupungeissa, joissa l~tystö tat konsulaatti et ole 

oikeutettu liputtamaan muulla kutn valtakunnan uudella li

pulla musta-puna-1rultal Siis nenissii 1 iputetaan toisin 
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/ru in Helsingisstl, Madridissa toisin /ru in Riossa! Ja minkCi 

va i kutuksen tekee ulkomaalaisHn lraksois-liputus: l uonnol-

li sest i sen että ulkomaat saavat kouraantunru Dan todistuksen 

Saksan sisti i sestti rtkkinä tsyydestCi. ruodoll isesH tuskin 

Doi asetuksen la tl ltsuutta kt el tcta, mut ta se sotii ilmetsestt 

perustuslatn henketi vastaan. On pal jon tasa valtalaisia, 

jot ka paheksuvat ettti 3eimari ssa vtiri t muutett i in, mutta he 

sanovat katkki yhteen titineen nyt, et tä /run kerta uusi ltppu 

on ~rtitty tasavallan Dirallisikst Däneiksi ja se on muo-

dostunut t asaDal talaisen mielenl aadW'l n 'lryDtikst ilmaisuksi 

ja sen edestti 7 DUot ta tais teltu, s i ttä on pidet tävti kiinni 

ainakin lrunnes joku uusi ka t kia t yydyttäDCi. ratkaisu on l öy-

det ty. 

Oma käsi tyksen i on se, ettei Lutherin tarko i tus on 

ollut mennCi 1 ippukysymyksessCi pHemmtille; uusi asetus 01 i 

oleva etappi lopullisen ratkaisun t tellCi. Si ihen viittaa 

myös Hindenburgin avoin ,kirje Lutherille, jolla Hindenburg 

koetti pelastaa Jmnslerinsa. KirjeessCi llCiet puhutaan suo

raan lopullisesta ratkaisusta, joka Dotsi t:YYdyttCiä kat kkia 

puolueita. Joka tapauksessa oli lippukysymyksen estlle ot-

taminen my~nytys oikeistolle, jonJm tCiytyt he~ttCiCi tasa-

valtalaistssa vastustuksen myrskyn. Sen se tektkin. SekCi 

sisCi- ettCi ulkopolHttisestt oli stts kysYlTllJ ksen virHt~t-

nen nyt juuri k~'tt~tt~man lyhytnCiköisyyden tOdistus. 

Tilannetta vaikeutti se, etta dsmokraattien ja cen-

trumtn edustajat hallituksessa, varsinkin sts~inistert ~z 
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ja ot keusmtntstert, ent. kanslert Marx, olt Dat Luther'n puo-

1ella, Dat kka hetd~ puolueryhmänsä kuten olt odote t taDtssa 

hett aset tutoot asetusta Dastaan. Stten Luthertlla et ollut 

takanaan edes katkkta hallt tuspuoluetta. Olen kuullut monen 

otketstoedustajanktn ol eoon t yytymätt 6mtin Luthertn alot tee-

seen, ja at uan yl etnen on se mteltptde, että het kt olt ertn-

omatsen sop tmat tomastt ual t t tu tod tstaen Luthertn poltt t tt-

sen ")(ltston puutetta • 

Sostaltstten Retchstagtssa tekemä epäluottamusehdotus 

antot athetta kahden p 'iDän pttkt tn ja kt t Datsttn tstun tothtn 

(totssapät Dänä ja etlen). Luulti tn jo että kansalltset äänes-

t ä t s tDät Lutherin .DUolesta ja et tä de okraatttktn ottatstuat 

pot s edustajansa hallt tuksesta, j ol lotn pulasta täll ä kertaa 

oltst päästy pt enell ä rekonstruo tnntlla. Joskohta centrum, 

j oka pertaa t t eessa on asetusta Da staan, tlmot t tt t yytYDänsä 

s{then että asetuksen Dotmaanpano l ykättätsttn stkst kunnes 

ltppukysymys kokonatsuudessaan lopul ltsestt ra t katstaan (jol

lotn st ts sen merkttys oltst ollut nollan arootnenl), mthtn 

Luther JO tlmotttt pe~ytYD nsä, ja j ohon demokraatttktn olt

stDat suostuneet, käDt kuttenktn etltsessä äänestyksessä 

nUn että 176 tJänellä 146 Dastaan sostal "[,s tt en eMottann 

epäluottamuslause hyDäksyttttn. Kansa11t et näet ptdättyt

Dät äänestyksestä, koska etDät hyDäksy Luthertn Locarnopo

lttttkkaa, ja demokroattt taasen äänesttDät hantä Dastaan 

kun Luther, totDOsn kansalltsten stttenktn ~tä äänestäDan, 
+) 

peruuttt jo antamansa lupauks6n DOtmaanpanoatkaan nähden • 

... ) Tat otksfJlllllltn: hi:tn lIZUUttt sen stten sttä sanot asetuk
sen tskntlltssn (1) toteuttamtsen (ltppujen hanktnnan, tlmotM 

tuksen antamt sen ~tktlls konaulaatstllsL!tCI] y.m.) DtSOän 
Joka tapauksessa ~ kk. atkaG, tlmottus Jo~ naursttaouu
a,s. ""te. Dlrfac. 
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Ilmetsestt kuttenktn Luthertn kaast hänen totssapatDänä 

Retchstagtssa pttämtinsä kurjan kurja puolustuspuhe, jonka 

jokatnen lause ootkutft kutn naula hänen pol H tttseen ark-

kuunsa. Atnaktn dtplomaatttatttossa olt yletnen kästtys 

se että Luthertn pOltttttnen tte atnaktn pttktkst ajotkst, 

ehkäpä atntaakst, sen puheen kautta noust pystyyn. Retchs-

tagtl. j äsenet 01 t Dat suorastaan :petsscUill ja tllalla Batje-

rtn l ähetttlään suuressa parlamentaartsessa Bteraber~tssa 

en taDannut ketään joka oltst puhet ta puolustanut. Luther 

näet osottt puheessaan että hän et latnkaan k stttänyt mts-

tä olt kysymys. Hän koettt järktsytlla yltpuhutella oosem-

mtston astassa, jossa ykstnomaan sentt ,entetllä on sanan-

ooltaa. Et oot muulla sanalla h1.loota puheensa ootkutusta 

kutn että hänet Wnaurettttn ulos· • 

Mtllatnen hallttus on nyt OdotettaDtssa7 

TUntten hallttuspulten sttkeyden täällä on syytä olet-

taa, että nykytnen hallttus j~ tlman Lutherta, jollotn joku 

!akktmtntsteretstä ottaa kans1ertntotmetktn, atnaktn tots

tatsekst, hotdettaookseen. Pelätään näet että ykstktn uust 

mtes hallttuksessa, jolla on nttn hetkko parlamentaartnen 

kannatus, ootst hätrttä sen tasapatnoa. Että sostalisttt 

astutstoot hallttuJrseen, et atnakaan tänälin tunnu luulta-

"alta. TUleDtna kanslertehåoklratna puhutaan Dutsburgtn por-

mestartsta Jarreststa, joka Mar.z1n hallttuksessa olt stsä-
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ministertn~ ja joka olt oikeiston enstm~tnen prestdentttehdo-

kas ennenkuin Htndenburgtn ehdokkuus kekstttttn, sotamtntste-

ri Gess1ertstä ja 8tresemanntsta. Vtimematnttun osa 1ippu-

riidassa ansaitsee erikotsta huomtota. 

Ehdotus 1ippUasetuksekst 1ähtt luonnolltsestt Strese-

mannin mintsteri~st~, se kun koskt ulkomatsen edustajiston 

liputusta. Väitetään että eriko isestt Saksan lähettt1äs 

Tukholmassa D. Rosenberg, CUnon ulkomtnistert, joka TUkhol-

massa j o kauan on 1 iputellut oman mtelensä mukaan, ambassa

d ·öri Nadolny TUrktssa (ennen Tukholmassa) sek~ ent. yl iam i-

raal i Behncke , joka jätettyään totmensa kaksi lJl.~otta sitten 

on tehnyt pttkän pOli! tt ista tarkoituksia omaaoon matkan 

maail ,an y pärt, olisioat erikoisesti patnostaneet Strese-

mannia. TOSiasia on että Stresemann on lippuasetuksen takana, 

mi kä y~s kävi ilmi eräästä 1yhytnäk~isestä vä] t1u.rudostaan 

Reichstagtssa -- joskohta hän si t ten piiloutut Lutherin ·se1än 

taakse. 

En vni olla kertomatta seuraavaa minkä hYDästä lähtees-

t~ olen kuullut. Stresema~ oltst tahallaan virittänyt lip

pulrysymyksen, osaksi stten lepyttääkseen hlinel1e Locarnon 
t) 

DUoksi katkeran oikeiston , osakst vtrittääkseen ansan 

Lutherille, jonka jatkuDan hal1itsemtsen mal~ottomuuden ~ 

jo kauan on huomannut. Hänen suvin tarkottuksensa olisi 01-

lut saada 1ippulrysymys vterimään, jotta hän itse satst ttlat

suuden viedä 1ippuritta onne11tseen, katkkta tyydUttävään 

ta) 
Sellatnen 1epytysyrtty8 olt Str.semanntn puOlelta 

mu(Js Berl tntn soptmus. 
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rat~aisuun, siten han~~ien itselleen i~isen maineen. V~it

teeseen ett~ StresfJmannilla tus~in ooi olla halua nyt juuri, 

poliittisen taivaan ollessa sangen syn~tssä pilvissä, tart

tua ohja~sitn, on nuomautettava että Stresemann on taistelu

l uonne, jo~a ha~ee taistelun tuo~sinaa ja ottaa vaaran, joS 

siitä on laa~ereita nittettävis~ (vrt. ~en kanslert~si

tuloaan elo~. 1923 Ru~rin ~aao~sen pelastam ise~si). Pidän 

t~tä todistelua, my~s sii~ tapau~sessa että stresemann ei 

nyt tulisi kansleri~si, hyvin todennä~~isen~, sillä jos~ohta 

nyt juuri Gesslerillä, jo~a indenburgin s~h~~~ehotu~sesta 

täMän on saapunut Berl int in, 0 mahdoll tsuu~sta tulla ~ans'" 

leriksi, ei pula ole lopull isesti hautaan saatettu. Nykyi

sell ä hallttus~oalitiolla ei voi ajan pitkään hallita ja 

neuvot teluja ~äydään nyt~in, varsinkin 1tse Hindenburgin 

tahdosta, n.k. suuren koalition aikaansaamisesta (s.o. ny

~yiset puolueet plus sOSialistit), aikaisemmin tai myonem

min tayt yy turvautua uusiin vaaleihin, j . n. e. Gesslerin 

n~hdollisuuksia vähent ää se että hän ei ole sosialistien 

suosiossa, millä seikalla on pitkä esihistoriansa (hän on 

baijerilainen, joskin demo~raatti). Pidän senvuoksi varsin 

todenn~k~isenä että Stresemann hiljakselleen valmistautuu 

astumaan uudelleen kanslerin paikalle, Jcannatuksenaan le

ve(impi hall itustausta kuin ol i Luthertlla. SUuri koal iUo 

on luonnoll isesU jolraisen kanslerin PäämtJiir(J; . Tuntuu kui

tenkin e~todenn~k~isfJltä että us~allettaisiin tallä ~ertaa 

pidentää pulaa niin pitk~ksi ajaksi kuin neuDottelut isosta 
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koaltttosta vaattstvat. 

Mttään ratkatsevaa ktitinnettä Saksan stsäpolttttkassa 

ei kästttääksent Lutherin eilen tapahtunut kaataminen kuten 

yllä sanotusta käy i1mt votne merkitä. U1kopo1tttttsestt 
, 

et 1itotn, koska Stresemann joka tapauksessa jää uuteenktn 

hal1ttuKseen ulkomintsteriKst, siten taaten tähänasttsen 

pol tti tkan jatkuootsuuden • 

Preusstn po1ttstn paljastamasta otketstokaappausyrt

tyksestä sekä erätstä mutsta stsäpol tt tttsista seikotsta 

ktrjottan seuraavassa raporttssa. 

Sittä mtten oakaoalta kannalta on'otettava Preusstn 

pol ttstn nätnä pätvtnä paljastamat oiketstoputschthommat, 

on viel ä vatkeata sanoa mttään varmaa. SUurta huomtota on 

herättänyt että kaappauksen oa2~tste1tjat oltvat atkoneet 

LUbecktn pormestartn, tohtort Neumanntn, tulevakst kansle-

rtks1. Neumann kteltää osuutensa salaoa1 tste1uthtn mutta 

my~tää olleensa ktrjeenvaihdossa tunnetun Class-nt tsen 

putschtsttn kanssa. Jä1j t n~~vät vtev~ my~ Ruhr1n ja 

ltinnen teolltsuuspttrethtn, jotka jo kauan ovat olleet v1s-

stssä vastakohdassa Berltnttn ja totvoneet dtktatuurta pe-

lastuksena taloudelltsesta pulasta. 
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Ber1 inissä, toukolrulD/. 27 p:rUi 1926. 
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H e r r a JJ i n 1. s t e r t. 

KUnntotttao1.mmtn täten lähetän Te1.11e, Herra 

Ntntstert, raportttnt Neo 15~ joka koskee -
SUooHkaa, Herra J/tntstert, ottaa oostaan täy-

de11tsen lrunntottuksent oolruutus. 

Herra U1koastatnmtntstert 

E. N. S ~ t II 1 II , 

H~ls1.nJrt. 
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~omen ~rltntss~ ja Wtentss~ oleoan 'lähetttl~~ 

raporttt N:o 156. ---------
, I 

. 26. 5. 26. I .-)--.,-,; / ('l ~~I t W

, _r.; . 
---- -- - --,' : //{. /(, I . wg U,L 
.,----

8a~san s1sapoltttt~~aa. 
',. uS ,) 

,-

KUten olt odotettaotssa paattyt Luthertn ~aatum'sen 

kautta atheufunut hallttuspula stten etta hallttuksen ~o~o~ 

panoa et sen ~00l1fll1n 1IlUUtettu ja efta ootn 1I:anslertn JX1tlrlra 

uudelleen taytettttn. ~tstä t~han puhutn jo edelltsessä ra-
. 

porUssant. Et ollut 1 Uotn luultaoaa efta enst patoten lrans-

lerteMolras Gessler OMtstutst saamaan tarpee~st Irannatusta, 

nan ~ et sostallstten lranssa oeda yhta k~ytt~ Retchswehrta 

kos~eotssa kysymy~stssa. HUonona ptlana on ptdetta~ K~lntn 

pormestartn Adenauertn lranslertehdok~tta; ~n on Rhetntn

matden tunnetutmpta separattsteja, luonnolltsestt et sttnä mte

lessa mtss~ o. 1923 separattsmta ajettttn, mutta jolra tapaulr

sessa Rhet~tnmatden autonomtan tnnolrlraana kannattajana. 

Koslra kat~esta p~ttaen 8treSt!f1llO.M, jonlra hHjalrlratsesta 

Dalmtstaufumtsesta ~lertnpatlralle edelltsellä Irerralla jo 
+) 

puhutn , näht~olt8t, et ote.lä Iratso a"~a tulleen, 01 t lres1cu8--

tamtehen .M:Irnn eMolrlruus todeMäJrliUtmpt~. Htinen tilalleen 

+) 
Olen ~~mmtn DOtnut tOdeta, että selrä RUotsin että 

.Lato1Gn lltMtttlitilt fllsBil suhteessa OMt saIUIa mteltä mnsSG7Jt. 
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kuten Marx~tn centrumm~es, st~s ~tooltlatnen. 

ottamalla nuomtoon sen, ettll Marx l:1Uost sttten olt oar

stnatsten tasavaltatsten puoluetden pres~dentttehåo~as, on tt

sestään seloää että Marxtn ko~o pOltttttnen suunta on paljoa 
olt 

enemmän vasemmalle meneoä kutn/Luthertn. Le 'l'emps sanoo sat-

tuvastt että Luther 7roettt 0011 t ta Jransalltsten mylitlloo tkutuk-

sella louk~aamatta sostaltsteja, ja että Marx senstjaan koet

taa lla11 t ta sostaltstten mlllitäootkutu~se11a louk~aamatta ~n-

tostn ole Jratooltsessa puolue~ssaan nttn Jrau~na oas~mmalla 

kutn enttnen kansl~rt ftrth, mutta on kuttenktn lähtnnll luet

taoa puolu~ensa Dasemmtstory~än (otkeata sttpell johtaa ste

gertDald). Tllllatnen rat7ratsu olt senJrtn mutta luonnolltnen . 
ettll LutheT1n kaastoat OQsemmtstopuolueet, joten ~~atnen 

oahoempt vas~tstanllansst uudessa hallttuksessa oastaa parla

mentaartsta oaattmusta. On nlltn ollen tlmetsta ~ttä Marxtn 

hallttusJraust tulee 1rullremaan eM11lm(in. lXlsemmtstomerlrets8Ci 

lrutn LutheT1n. Vat1r.rulrsta tulee lbrxtlleJr1.n tuottamaan se 

että hiJnellll et ol~ parlaaentaartsta entl11udsttJll talranaan. 

SUUren koal ttton at~ansaamtnen osottautut nllt1rUi ma1v1ottow 

makst sen otk~tstolr~httllksen DUOlrSt jo~ ~nsanpuolueessa 

(Vol7rspart~t) on haootttaDtS8a ja joka est~, atnalrtn Dtela 

totstatselrsS, taman puolueen ja sostaltstt~n yht~tstll~. 

Kun Jb.rz pan piiSDält sttten est ttall'tllt R.tchst~gUl~, 
. . 

et tapaus Mrttttilnl/f suurempaa huomtota. LuottCJ1l1U81aus.~sta 

/ 
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~nest~ttttn huuto~estykse11a, jo110tn vatn molemmat aar1m-

mäts~t puolueet, rotupuolue ja kommuntsttt, ~nesttDat epä

luottamus1aus~tta. Kansa11tset ptdatty1Dat äanestyksesta; 

sosta1 tsUt, joskohta etDat ole ha11 ttuskoal tttossa, (Jänest1-

oät luottamuslauseen puolesta. 

Marxtn esttte1ypuhe et ollut laaja etka mte1enkttntot-

nen. U1kopo1tttttsestt han t1motttt seuraavansa ed~ltäjansa 

ohjelmaa, s.o. pyrktDänsä mahdol1tstmman ptan Kansatnlttton 

jäsenekst. Venäjän soptmus, sanot Marx, et oot tätä pyrkt-

mystä estäa. 

Ltppurt1taan nähden, joka kuten mutst~ttane~ Luthertn 

kaast, tlmotttt Marx, joka Lutherin hal1ttuksen otkeusm1ntste

r1nä 01 t pUOlustanut 1 tppuas~tuKsen perustus1at71l1CUkatsuutta, 

et kumoaDansa asetusta mutta jattäDänsä sen votmaansaattamatta 

Kunnes ltppurUta H'nd~burgtn aootmen ktrjeen mulratsest1 on 

10pu11 tsestt ratkatstu. lIarxtlla 1 tenee tark01tuksena atKac.z718 

saada kommtsstoon1 laajalla pohjalla lrysymyk8en katKtnpuol t-

seks1 Dalmtstelukst ja oolatsemtseks1. Olen muuten Kuullut -

mtKä lX1hvtstaa vUme raport1ssan1 stresema.nntsta sanomaan' --

että tällä todella 01 ts1 oolmts 1 tppuehdotus jonka hän hetken 

tullen at1rotst Jroettaa ajaa läpt. 3e Kuulema on musta-DalJro

puna, kes1relUi 1soMo ktlp1 musta .. puna"'1rul ta-rXiretssa. Jos 

nätn on astan lat ta, et ftolnu luul taDal ta etta tälla 1sen eh

dotuksen ympärtlle ykstmte11nen kansakunta on saamvtssa. 

Arassa 1ryBlJ1lZ1lks~ssa ruhttnaSd4'n omcz1Slukststa .M:Irx lu-
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past mahdolltstmman ptan j~tt~~ Retchstagtlle kampromtss1eh-

dotu~sen, jota oanha hallttus olt suunnttellut. 

Et oot 7rteltää että Jlarztn tulo 1sanslen~s" on ootkut-

tanut rallhotttaoostS pol H tttseen tlmaptt rttn. Abrztn ehdoton 

Anständtgkett, pertaatteelltsuutensa ja poltttttnen luotetta-

vuutensa, jotsta jo on olemassa mtelutsta kokemuksia, jopa 

paljoa vaaralltsemmtlta ajan~ohdtlta kutn on nykytnen, ooot 

tektjött~, jothtn oot laskea ja jotka rauhotttavat. 

On ehkä enenunän kutn pe1 kkä tt 1 apä t syys, että vUme 

prestden Hnvaal tn molellllTrl t ehdokkaa t, Htndenburg ja lJl rz, to t-

nen oikeiston toinen oosemmtston ehdo1sas, nyt tstuvat totnen 

prestdentttnä toinen kcnslenna. 

.;. . 
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Herra Mtntstert. 

Kunntotttar,.tmmtn tClten lähetän Tetlle, Herra 
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JNntsteM, raportttnt N:o 158, atheesta 

E. N. S e t Cl 1 II , 

U1/roas'ta'Lnllltntstertö. 

Saksan teo11 tsuuspcUrXit ja tasaoalta • 

SUoo1.tkaa, Herra JIlntstert, ottaa oostaan tCly-
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SUomen Berltntss~ ja Wtentss~ oleoan l~tttl~än 

raportt1. N:o 168. 

5. 26 . 

Saksan teolltsuuspät~t 

ja tasaoalta • 

Vttme raporttssant koettn m.m. es1.tt~ä m1.ten ~tktsta 

otke1.ston ponn1.stuks1.sta huoltmatta tasaoalta1.nen aate Saksassa 

oahotstuu ja m1.ten saksan taloudelltnen nousu on paljon aKfuaa-

l1.semp1. kysymys ~tn konsa kysymys monark1.asta. Tälle k~S1.tyK-

selle antaa Re1.chsoerband der Deutschen Industr1.e n1.m1.sen Sak-

san teoll1.suuden keskuseltmen Dasta Dresdentss~ p~ttynyt ylets

kokous, jOhon ott1. osaa kolmattatuhatta teoll1.suusm1.est~ nt.tden 

JOUKOSsa maan huomattaotmmat teollt.suuspomot, teroetullutta 1' -

s~ 1at.stusta. Huomtota ansattst enstnn~Ktn nuoren oaltakunnan-

rahamtntsteri Retnholdtn (joka Sakstn rahamtntstertna pant Sak-

stn raha-asta t kuntoon ja joka 001 talnDman rahamtntstertna m. m. 

atkaansai ~skett~1.sen helpotuksen Saksalle Dawes-j~rjestel~) 

puhe, jossa ~ tehostt hall1.tuksen ja teolltsuuden yhte1.sty~t~, 

asettuen turhaa !1.s~ltsmta Dastaan, 1uooten oerojen uusj~rjes-

telya talouselamän etuja stlm~llaptt~en y.m. 

Vtela paljon huomattaoamp$ 011. Re1.chsoerbandtn prestdton 

johtajan tOhtor' S1.loerbergtn suurt puhe, jossa hdn teolltsuuden 
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nimess~ all eoiioatuissa lauseissa asettuu ny~tsen hallttusmuodon 

kannalle, jota kaikin ooimin on tannatettaoa ja jonla kannan 

omaksuminen oapauttaa turhasta puo1uekiihkosta ja salapoltti

koinntsta kansalltsta aktiiDisia Doimta rakentaoan yr1ttelt~t

syyden hyDakst. Edelleen lausut tohtori S. teollisuuden tulleen 

vakuutetuksi sitt~, että ha11itsemtnen ilman sosialisteja ei 

ajan pitkään käy ja että nämät on saatava hallitukseen yhtets

rintamaan kaikkien i~an todellista etua harrastavien ryhmien 

ja puolueiden kanssa. 

Vonwärts, joka tosin itse toistaisekst suhtautuu vältel

len milteipä eoäten ojennettuun käteen, tietää kertoa ett~ 

Reichsverbandin presidto oli valtuuttanut tohtori S:n pitämään 

t~n merkillisen ja koko Saksassa tavatonta huomiota he~ttä

neen puheen. Vonwärts huomauttaa myös vallan oikein si itä mt

kä tavaton ero on S:n sanojen ja sen puheen Dälillä, minkä 

D. 1910 ReichsDerbanåin silloinen yleissihteeri toimestaan ero

tessaan piti ja jOssa hän m.m. puhui ·Dälttämättlimyydest~ tylin

antajien vahoostt yhteenl i t tty~ horjumattomalla taMol1aan hä

ottt~tseen (Derntchten) ammattijärjestöt-. 

Jos kohta tohtori Sm puhe ei oielä merkitse siinä lau

suttujen ajatusten toteuttamista ja jos kohta osa kokousta suh

tautut puheeseen Jrylmtlstt, mikä otketsto1ehdissä hett sat vas

takatun, on puhe semmoisenaan tasaoaltatsen aatteen eteenp~tn

kulun tärkeimpt~ etappeja. Se merkttsee kiilan istemist~ ot

ketstoleiritn ja sen seurauksena DDt olla ~ totoottu suurt 
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Jroalttto, s.o. lratJrJrten nHden puoluetden yhtymtren hallttuJr-

sessa, jotden Mrtmmtitset ryhmtit ooot: ot1realla 1ransanpuolue 

(teolltsuuspuolue) ja oasemmalla sostaltsttt. Sen merlrttystti 

ltstitiotit erätit muut samanathatset tapahtumat, jotsta ertJrot-

sestt matnttsen seuraaoat. 

Kansalltsessa puolueessa (deutsehnattonal) on tlmetnen 

lrahttajaJro huomattaotssa. Westar,p ryhmtneen on oalmts tunnus-

tamaan Loearnon ja menemtilin hall t tu7rseen, äärtmmätsen st toen 

pyrktessä rotupuolueen Jranssa yhtetsrtntamaan nykytstti oloja 

oastaan. [ Ttitti. hyoäJrseen Jrtiyttäen lroetttoatJrtn edusmtehet 

Jarres (ent. sts~tntstert ja prestdentttehdo1ras) ja oon Gayl 

äsJretttitn ralrentaa stllan ~nsanpuolueen ja malttlltsten Jran-
(l(I 

salltsten lreslren, sttnti lruttenKrn onntstumatta. ~~s rtrthtn 

(ent. ~nsl ertn) tunnettu tasaoal ta tnen herätyshuuto tootstaa 

yletsen tarpeen oleoan olemassa ltttttiti mahdolltstmman laajoja 

lransalrerroJrsta yhteen lIhtetsrtntamaan. Vot lyhyestt sanoa, 

että SaJrsan tulo Kansatnlttttoon mellrotsestt hetlrent~ otlrets-

to-oppostttan oatlrutusoaltaa, oarstnJrtn kun nyhytstä hallttusta 

tu1ree sen ootma1ras ja mtiärtittetotnen ullropoltttt1rlra, seloti !t-

nansstpoltttt1r1ra ja taloudelltsta pulaa ptitoti pätoOUt4 otihen

täDä talouspoltttt1r1ra. 

Botupuolueen puolu,pcttoten !taseo ottme ott1rolla on 

myös ajan merJr~. Useat pUOlueen omat johtajat aootmestt tun

nusttoat puolueen stouuttaneen Zentth-1rohdan. 

Ja 10pu1rst tullroot matnttut1rst ne SUUrtlt ststitsst lXZ .. 'UJIL6UCJ 
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jotka nykyään lrarakte71soioat kretrH Don der Goltztn johtamien 

n.k. tsänmaalltsten lUttojen (Vaterll1ndtsche Verblinde) toi-

mtntaa ja jotka osottaDat mtt6~ nätden olemassaolo DUosi DUO-

delta alkaa olla yhä ketnotekotsempt. Uudtstan tässä yhtey-

dessä sen mtn1rä monastt ennen olen sanonut että kun Bhetnin 

mtehttys lakkaa, nämätktn ltttot menettäoät posttttotsen mer
i'''/ 

kttyksensä samotnkutn separattsmt ja httlertantsmt häots' sa-

malla kun rans1ralatset jätttoät Ruhrtn • 

TUlen syksyn kuluessa otelä palaamaan näthtn, lähttule-

oatsuudessa tlmetsesti ertttätn kttntotstksi kehtttYDttn tlmt~t-

hin; ~utta katsotn nyt jo athetta oleoan kttnntttää huomtota 

yllälausuttuun. Enstmtitnen Datkutelmant palattuani lomal ta 

on se, että olot Saksassa jat1ruDasti ooat kehtttymässä stlle 

onnelltseen ja teroeeseen suuntadn. 

feollisuuspätoten taloudelltsesta puolesta samotn1rutn 

mutsta taloudelliststa setkotsta (Dawes, Letp%tgtn ja KOntgs

bergtn messut, tuleDa httltsota Englannin kanssa y.m.) laati' 

Lähety8t~n kauppa-attasea ykst~tskohtatsen esttyksen. 
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Berlinissä, syyskuun 21 p:nä 1926. 

H e r r a M i n i s t eri 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raportin ' N:o 159, joka sisältää attasea 

maisteri Kivimäen laatiman selostuksen: 

Eräit ä ak.aelleJa kysymyksiä Saksan 

talouselämässä 1926. I, 

Suvaitkaa, öerra Ministeri, ottaa vastaan täy

dellisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t ä 1 ä , ~ 

Helsinki. 
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Berl tntn LähetysUjn raporttt N:o 159. 

ERlITI AKTUELLEJA KYSYJlYKSII 

• SAKSAN TAUJUSELlJfJ.SSJ. 1926 • 

1. 
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DAfES - SUUNNI'l'KLJ1A. 

Saksan suori tettavaksi . "'r 'tyn 00 in~ n oroo ksen "r-

jestely n.S. Da es-su ,7 i tel a, on kokeena osoi t taut unut tu-

1 se 1 ise si . Se 0 1 tttän t sUUl.n itelman sanelijain toi-

v et a saksa on n ' ttänyt voioonsa tehdyt si ioumukset täyt-

tää . On kuitenkin huomattaua, ettei Sa~sa oielä ole joutunut 

kestämään suunnitelman mukaista ~OKO rasitusta, sillä vasta 

oiidentenä ~suorttusouonna 1928/29 eräytyy maksettaoa~si mlU

rin, seuraaoiKsi DUosiksikin pysyväksi arvioitu ~äärä, 2. 500 

milj. RlIlk. Ensimäisenä }rorvausvuonna saksa selviytyi 00 

m lj. Rnk:n ul Jromai sella lai alla 'a t isena, elokuun 31:nä 

1926 p 'ättyneenä se suoritti 00' inconkorvczusta 1. 220 , il j . 

Rmk. S ySkuu l:nä alhaneella D osi aJrsolla ser 01 uori tet-

taoo 1. 500 tlj. ja sit seuraa oll7la 1. 750 u il '. 

asema 0 stis vi el " edull inell. Ja va r -ka suori t S/Jl " 'rä vuo-

si toiselta l isääntyy ooin uuta illa sadoi la iljoonilla, 

on neljti.nnel. j -:; viidennen suort tuJrsen lPäl inen ero, 750 tlj., 

niin suuri, että sen selvittCiD i nen talousarvion pui tet.ssa 

tullee vatKea~si teht äväksi. 

Daloes-suunnitelman onnistUDZ1nen riippuu lopu] ta Saksan 

maksuK,yoystä. Saksan sekä valtiotalouden että teollisuuden 

oostatnen kehitys on taitaoostt Ir7Jtketty tähän suunnitelllUlan. 
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Ma~suedellytysten parantuessa saksan on suori tettaDa vastaa

vasti 1 is · ·~orvauksia. Tällaisen wpienen parannussetel in w 

suoritus on edellytetty t apahtuvaksi kolmant ena ja nelj~ltenä 

kor vausvuo na, jos tulli- ja pantatut kul ufusverotulot DO i

daan l askea v. 1926/27 1.000 tl joonaksi ja v. 1927/28 1. 250 

il "oonaksi Rmk: irst . Ku panaki n Duonna on "para nuss;eteliä" 

l akset tava D··hi nt ·än 1/3 yl t tl "aardin ker t Dis t t uloista, 

maksi i ärän ol lessa 250 tl j . Jr ., yhteens stts 500 . il ". 

R~. Kul van talousvuoden udoetissa on nämä tulot arvioitu 

1907 miljoonaksi Rmk: ksi. Lisäkorvauirsen edellytys 0 s i i s 

ole assa. Lontoon p~ytäirirja kaan p i t" t . .. puolen , il -

jaardin suori tuksen a1 kaa syksyll ä 1 '27 "a kest .. ilaks i Dl ot

ta. 

Kuluoan syyskuun alussa on Saksa finanss i i is e ri~ 

t ehnyt Jro r oausko issionin p . ·a enti n Par lrer '; il ert1n ka ssa 

sopimuksen, jonka mukaan h~sYlykseen tuleDa 500 miljoonan li

säsuori tus a1 ennetaan 300 il joonaan. Sen suor i tuS a1 kaa 

lokairuun 5 p ·iv ·nä 1926 ja ,aksuaika on 12 kuukautt a. ei tse-

m· nä h-uukautena tulee lr.akse taoaksi 18 mil joonaa kunak in ja 

seuraavina vi i ten . kuukau tena 34, 8 tljoonaa kino 

Samalla 0 paJltattuja verotuloja oolvo aan asetettu 

komissari, joka tähän asti on suoraan perinyt nämä tulot j a 

vasta kuusi DH1rlroa myöl1et.!1Jl in ttlHtänyt ne lX11 ttonkassaan, 

ilmoi ttanut luopuoonsa ttistti lruuden &:Ii Uron P'tUif1lso'lreudesta. 

Jti.rjestely koi tuu lX11 tionlrassall e suureksi h81potulrssks', 
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si11~ nain saadut oarat joufuDat Dälittb~sti ~t~aput~ihin 

kaytett~Diksi. Edelleen on sODittu, ettei n~it~ 300 miljoo-

naa stirret~ puhtaana rahana korrouskomissionin haltuun, 

Daan sijoitetaan luontaissuorttuksiksi Saksan teollisuutta 
f') 

tukemaan. 

Vaikka lisakorrouksen suoritus alkaakin jo kuluoon 

DUOden 10ka1ruussa, helpottuu kulumassa oleDall ruoden (1/4 

1926 - 31/3 1927) talousarDio 37,8 miljoonalla, ssuraaoon 

DUOden talcusarDio 58 miljoonalla ja si ta seuraaoan 104,2 

miljoonalla. 

+ • 
+ 

1binen kormusDUOst 1/9 1925 - 31/8 1926. 

Koroaussuoritustsn paaagenttn toimintakerfomuksen mu-

kaan oli toisena koroausDUOnna kertynyt koroausoaroja yhteen

s4 1.169,8 milj. Rmk. Koroauskommissioni on suorittanut yh

teens~ 1183,22 m1,lj. Kassassa 01 i elolruun 31 :na 93,6 milj. 

+) 
~lei soptBusta olisi saatu aikaan, olisi kUsymyksess4 

oleDaf 500 m1,ljoo11lJlJ. stirrettu k~yplJnlJ Daluuttana ulkomaille, 

kuitenkin Dain siina mitassa, ettei Saksan oaluutan arDO p~

sisi 1f4rsi1lJlll:ln. 
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Korrxzussuort tu1rset jaJrautu toat ert ma t11 e seuraaoostt: 

Ranska .................................... 565,63 mt1j. Rm1r. 

Eng1antt 226,68 " " ................................. 
Be1gta 116,37 " " · .................................. 
Italta 77,05 " " · .................................. 
Jugos1aota 38,18 " " ............................... 
Yhdysoal1at 14,84 " " .............................. 
Roman ta 8,97 " " .................................. 
Japant 2,81 " " · .................................. 
Portugal t 6,27 " " ................................ 
Kret1r1ra 3,15 " " .................................. 
PUola 0,15 " " .................................... 
VUoden 1924 1atnan lyhennys 97,21 " " .............. 
Koroaus1rommtsstont 3,25 " " ....................... 
Korvaus1rommtsstontn totmtsto 3,70 " " ............. 
Rhetntnmaan Irommtsstont 6,93 " " .................. 
Sott1as1rontro11t1rommtsstont 4, 50 " " .............. 
V~lttustuomtotstutnta~ten 1ru1ut 0,03 " " ....... 
Sa1rsan rautatt~httån suortttamten maksu-

jen dts1rontto 7,41 " " ........................ 
Yhteensii 1183,13 " " 

Vel1rojt11e suorttetusta er~st~, 1060 mt1joonasta, tulee 

mtehttUKsen osalle 86,18 mt1j., 243,09 mt1j. ~ottettujen alu

ettten rakennustöthtn, 70,6 mt1j. sttrtostjottuksttn ja 655,92 

mtlj. taoaraluooutu1rsttn. Jlt1r~ mer1rttus täl1~ Dttme1rstmatnt

tulla e~la on Sa1rsan teo11tsuudessa, umm~rtaa kun matnttaan, 

ett~ 1rtDthttlena on 1uorutettu 273,42 mt1j., 1remtal1tsten 1an

nottusatnettten muodossa 50,82 mt1j., puuna 23,53 mt1J., maa

ta1oustuottetna 17,28 mtlJ., sokertna 12,89 m1.lj. ja oartat

netna 1J1II&i1 1lii11rtlta",.tna 11,22 mtlj. 
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SAKSAN HIILITBOLLISUUS. 

Englannin hiilikaivoslakko on luonut Saksan kiDihii1i-

teollisuudelle hyoot menekJrtmarkkinat. KiDihiilen Dienti on 

lisääntynyt touko - heinäkuun aikana 1,83 miljoonasta tonnista 

3,64 miljoonaan el i l~es kaksinkertaisekst ja Dienntn aroo 

samana aikana 45,46 mi1j. Rmk:sta 89, 69 mt1joonaan. KtUuDan 

Duoden alusta heinäkuun loppuun on SaJrsan kiDihit1enDientt 

ollut 12,7 mi1 j . tonnia oostaaoon määrän ollessa Diime vuonna 

7, 87 mi1j. tonnia. .suurimpana ostajana on esiintynyt Hol lanti, 

jonka osuus y11ämainitusta mää~td, 12,7 mi1j. tonnista, on 

5,29 mi1j. tonnia e1 i 41, 6~. Tämä prosenttimtiärä ei kuiten-

kaan ole jOhtunut Englannin kaivoslakosta, sillä jo lruluDan 

vuoden tammikuussa 011. Hollannin osuus saksan kiDihii1en Dten-

nista, 1,01 milj. tonntsta, 530000 tonnia eli 52,4 ~. Lisäys 

onJrtn haoaittaDissa Diennissä muihin maihin. Niinpä Belgiaan 

ja Luxemburgi in: tammtlruussa 40000 tonnta, heinäkuussa 400000 

tonnia, SkandtnaDian mathtn 40000 ja 140000 tonnia, Ranskaan 

40000 ja 880000 tonnta, muthtn mathtn 280000 ja 750000 tonnta 

(siita .suomeen: huhttlruussa 60, toukok. 7270, kesliJr. 9450 ja 

heinäkuussa 8290 tonnia). .suomen osuus oa1atseekin parhatten 

katDoslakon oatkutuBta SaJrsan hiilenDtenttin. saksalatsen tt-

laston mukaan .suomt et tuottanut saksalatsta ktDthttlt~ kiloakaan 

tammt ... 1/Ulal tsJruun atkana, lIIUtta jo toukokuussa - }Jat DOsl aken 

InStmaisena kuu~utena -- 011. tuonti 7270 tonnta~ 
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Saksan ktothttltoarastot ooat kes~elokuun atkana D4hen-

tyneet 2, tl j . tonntsta 0,7 mtljoonaan. Elo1ruussa olt tlJmll. 

otihennys 400000 tonnta. KOkstoorastot ooot nUntJrll.ltn otihenty-

neet 3,59 mtljoonasta tonntsta 3 mtljoonaan. Samaan atkaan 

on tuotantoa oottu Hstitti. Huhtt Jruun tuotanto olt 10,09 mtlj. 
touko 

tonnta, ~un 10,68 mtlj, kesäkuun 11,76 mtlj. ja hetnlikuun 

13,07 mtlj. ~totttätnen tuotanto on Ruhrtn alueella kohonnut 

323000 tonntsta 376000 tonnttn ja ktothttltti 1ruljettaoten DaU

n~en ptitotttll.tnen mlI.tirll. huhtt-elokuun atkana 21710:stll. 
l' 

29720:een. Katoostyölätsten lukumätirti samaan atkaan 1 tsäitnty-

nyt lOOOO:lla. 

Saksan ktothttltmarkktnat oDat stts olleet Dtlkkaat ja 

nUden tulelXJtsuus nliytttiti atna}r1.n totstatsekst lupaalX1l ta. 

Ttlauksta on ouooen loppuun rnttttiotistt, ertittten laskslmten 

mukaan otelä pttkåUle snst ouottaktn. ~nkåUatsekst ttlanns 

kehttt1l1l, kun Englanntssa palataan rauhalltsttn olothtn, on 

oatkea otelti sanQJ. "U1.tltsodan" mahdolHsuus on lll.hellti, el-

let Englanntn ja Salrsan rXUtllti saada solmttukst samansuun

tatsta soptmusta, mtkll. on atkaansaatu Lanst-EUropan rautateol-

1 tsuuden alalla ja joka jtir jestUiJ. menekktmarkktnat. Ttillatsen 

soptmuksen atkaansaantta ootkeuttaa .Englanntn httlt~tooSt601-

ltsuuden jll.rjestumll.tt~yYB~ 8a~an hUOtn organtBOtdun httlt

teoll tsuuden rtnnall. Englantt et oot asettaa oastaaoanlatsta 

jll.rJest~ Boptmuksesta n6Uoottelemaan. 

Al~DaSBa ktlpatlussa 3rJ1rsaJla tostn on hUOli. etumatka, 
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mutta muuten se joutuu tatstelemaan ep~eau1ltsemmtssa olosuh

tetssa kutn Englantt. TUotanto- ja kuljetuskustannukset ooat 

n~et Saksassa suunemmat kutn Englanntssa. KatDosty6l~tsten 

palkka noust syyskuun alussa 4~. 3aksalatstlla katookstlla 

on kestett~o~ suunempt oelkataakka kutn englanttlatstlla. 

KUljetuskustannuksBt edulltstmmtn stjotttuneesta West!al-alu

een Iratooksesta HampurUn ooot Irorlreammat lrutn etätstmmtl.st~ 

englanttlatsesta katooksesta samaan patkkaan. Saksalatsen 

Ira toosteoll tsuuden Irtlpatlukapast teettks t on erään laskelman 

mulraan saatu 4 Rmk. tonntlta ja ~lanttlatsen 6,5 shtlltnlrtä. 

Näm~ ooot ~lläktn oarteenotettaota set lrlroja, mutta nttden 

oastapatnolrst on asetettaoo saksalatnen organtsatto ja kitn

te~ myynttjärjestelm~ sek~ ottme atkotna y~ pttemmöUle kehtt

tynyt rattonaltsotntt, joka on omtaan Danent~ tuotantokus

tannuksta ja lts~an ty~tehoa. Nerkttyst~ oatlla et ole 

my6sk~ se hyD~ aroostelu, joka ruotsalatsen ostajqpttrtn ta

holta on saksalatsen ktotht tlen laadusta ja totmttustaoan täs

möUl tsyydestä lausuttu. 
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VAL'l'AKUNNAN RAHA'l'ALOUS. 

"Jlercatortn- elokuun 27 pätDlin numerossa on luettaDtssa 

lehden Berl1,ntn1rtrjeenDathtajan laattma 1ratsaus sa7rsan DeTOtu

lothtn 1rulUDan talousrmoden enstmlltsellä neljänne1rsellä, joka 

osottaa, että tulot ooot tällä ajalla olleet talousarotossa 

las1rettuja ptenemmät, matnt ten sllt1rst jat1ruoon pulakauden ja 

keDäällä toteutetut D8rOUUdtstu1rset. 'l'tlanne on senjälkeen 

melkotsestt muuttunut. 'l'otsen neljänneksen hakst enstmtitstä 

kuukautta, hetrUi- ja elokuu, ooot Derotna ja tulltmaksutna 

tuottaneet, edelltnen 708 mtlj. ja jälktmtitnen 651,43 mtlj. 

R1Ilk~ Elo7ruun loppuun mennessä 01 toot nämä tulot yhteensä 

2814,73 mtlj. Rmk. Talousarotossa on ne laskettu 6465,3 mtlj. 

Rmk:1rst elt 538,78 mtljoona1rst 1ruukaustttatn. Vttden enstmät

s.,. kuukauden tulot ooot talousaroton lIlUkaan 2693,9 mtlj., j~ 

ten kertuneet tulot yltttäDät 120,17 mtljoona11a arototdut 

tulot. Nätden kuukausten 1res1rtmäärätset tulot noustoot stten 

562,95 mt1joonaan. 

Ert1rotsen huomattaoot ooot hetnälruun tulo1rset~ Ede11t-

sen kuukauden tulothtn Derrattutna ne mer*ttseDät 272,72 mt1-

joonan 1tsäystä (708,0 ja 435,28 mt1j.). SUurtmmat tuloltsä

ykset ooot: palk1ra-oe7'O 4,6 mt1j. (93,34 mt1j.), y1etnen tulo

DB7'O 122,5 mt1j. (142,69), lIhdtstYSDBro 56,4 mt1j. (65,47), 

1I1etnen 1ttkeoothtoDe7'O 22,5 mt1j. (80,65), ~sstDero 3,68 

mt1j. (6,29), autoDe7'O 3,41 mt1j. (16,10), t~lttu10t 49,9 
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mt1j. (113,01), tupakkaDero 6,90 mt1j. (49,3), sOkertDero 

3,93 mt1j. (25,18) ja olutDero 2,11 mt1j. (24,71). 

Elokuun Derotulot oltDat 56,57 mtlj. eclelltsen kuun tu

loja ptenemmät. Vähennystä on haoatttaotssa y1etses~ tulODe

rossa 20,49 mtlj. (122,20), y1etses~ lttkeoathtoDeroBSa 18,68 

mtlj. (61,97), autoDerossa 7,05 14t1j. (8,95) ja tu11ttu1otssa 

48,1814t1j. (64,83). anatsuusoerotulo senstjaan on kohonnut 

50,1514t1j. (57,29), samotn erliC1t 1rulutusDerot (tupakka, so1re

rt, olut, Dttnamonopolt) yhteensä 7,62 mtlj. (121,62). 

Rahamtntstert Retnnolcltn DttmekeDätset oerouucltstu1rset, 

jotsta on l(f.hetetty Jltntstert(jlle selostus (ktrjel14(f. N:o 782/26 

maal tsk. 29 p.), ooat osotttautuneet heclel14älltst1rst. Verotu

lojen kokonatsDahennys arDtottttn stl10tn 470 mtljoona1rst Rm1r:1rst 

Ja kuttenktn oltoat oerotulot elokuun loppuun 14enness(f. 120 

mtljoonaa arDtottuja suuremmat. 

Val tton kokonatstulot ja -menot, jotka on arDtottu 

7626,8 14 tl joona1rst (1ruukaust1res1rtmäär(f. 635,6 14tlj.), 1r(f.YDl!.t 

tlmt seuraaoosta taulukosta: 

Tulot lllJr.ot Yl tjtl.liJIIIj .. 
Vajaus -

HUhtt7ruu 590,6 mtlj. 609,6141.1j. .. 19,0 141.1j. 

Toukokuu 482,3 " 552,6 " - 70,3 " 
KesQ.1ruu 451,6 " 555,3 " - 103,7 " 
HetnlDnm 748,8 " 646,5 " + 102,3 " z 

YhteensI!. 2273,3 " 2364,0 " - 90,7 " 

Ber1 tntssä, syyskuun 21 p:nä 1926. 
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Berlinissä, lokakuun 22 p:nä 1926. 

c '1(. " /~.C ,\.. P . .. 
. V i, 1 '., -. r-;" . -

/ I {I • ( (; . -.: __ •• _ _ __ _ 

I 
, ' ( ,r, 

B e r r a M i n i s t eri , 

Kunni oittavimmln täten lähetän 'r eille, Herra 

Ministeri, raport~~ni N:o 160 , aiheesta 

J 

Eräitä ke,ku8telq~=-Suo~41I! ja Saksaniuhte~ 

Suvaltkaa, Herra Ministeri, ottaa vastaan täydel
llsen kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä , 

#elsinkl. 
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Suomen Berlinissä olevan Lähettilään raportti N:o 160. 
========================================================= 

21. 10. 26. 

!räitä keskusteluja. -

Suomen ja Saksan suhteet • 

Paluuni jälkeen on minulla ollut joukko 

mielenk~ lntoisia keskusteluja eri henkilöiden kanssa, 

jotka ovat kosketelleet nykyi s tä polii ttis t a 

ja eritoten Suomen ja Saksan keskinäisiä suhteita. 

Arvelen olevan käytännöllisintä, jos teen selkoa niis

tä aikajärjestyksessä. 

= = 
= 

Kuten jo herra Ulkoasiainmlnisterille ol en 

yksityisesti tiedottanut, oli rouvani poissa ollessani 

vapaaherra von Rbeinbabenilta, joka oli Saksan kan

aainliitoDFvsltuuskunnan jäsen, kuullut perin ankaraa 

arvostelua esiintymisestämme Gen~vessä 16 artiklan joh

dosta. Kun viime maanantaina (18/10) . tapasLD refe

renttimme Auswärtiges Aatista, kreivi Bassewitzin, ymmär

sin myös hänen sanoistaan, että huolimatta ministeri 

Irichin ja valtio8ihteeri von Schubertin välillä my6-

hemmin tapahtuneesta keskustelusta, asiaa ei oltu Aus

wärtiges lmtiss8 unohdettu. Tälle epäilykselleni sain 

len pahempi pian monenlaista vahvistusta. 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
, 1--

FINLANDS BESKICKNING 

Toissapäivänä (19/10) tul i 1 okseni 'l'anskan 
I 

lähettiläs ~ahle, kuten tunnettua maansa kansainliiton= 

valtuuskunnan ens imäinen valtuutettu. Hänellä oli il

~eise sti tarkoituksena puhua minulle Suomen suhteesta 

ensi vuoden neuvostovaaliin ( josta alempana), mutta 

alkoi keskustelun puhumalla Liettuan sopimuksesta, jon

ka suhte en huomasin hänen saaneen kotoaan tehtäväksi 

udella erinäisten koht ien merki tystä. Hän tiesi tästä 

it se kertoa, että neuvottelujen al us sa Saksa oli ollut 

levoton jonkun erikoiskysymyksen vuoksi , mutta saatuaan 

si inä suhtees sa r auhoittavia tietoja, oli Saksa desin

tresoi tunut neuvottel ui sta arvatel~in tämä kohta oli 

jemelin kysymys). Muut en Zahle piti sopimusta vielä 

vähemmän Kansainliiton hengen mukaisena kuin Saksan

Venäjän huhtikuunsopimusta. 

Tästä jouduimme kysymykseen uusien 

suhteesta yleensä Kansainli ittoon ja 16 

lisen avomielisesti Zahl e sanoi suuresti 

sopimusten 

§:ään. Ihmeel-

Suomen edustajan 

miasiossa. Zahlen 

"Kaikkihan 

ihmetelleensä 

esiintymistä tässä asiassa 

sanat kuuluivat näin: 

Genltv8ssä tiesivät , miten 

l:sBä ko-

arka tämä 

k hta koko Kansa inlii ton kannal ta on. Kun ministeri 

Erich teki esityksensä, kävi ihmettely ei ainoastaan 

saksala is ten vaan myös muiden edust aj ien rivien kautta. 

Katsoen asian arkaluontoisuuteen päättelimme että 

lä täytyy o.la hallitukseltaan aivan tarkat ohjeet toi

mia näin, emmekä voineet käsittää miten Suomen hallitu8 , 
uskaltaa mennä niin heikolle jäälle (verba 

Gaus, joka siihen saakka ei ollut esiinty.nyt 

formalia ). 

turvalli-

auuakysymyksessä eikä sitä tahtonut tehdä, oli pakotettu 

sen tekemään. Sekä Streaemann että von Schubert ja 

Gaus tulivat vuoron perään spontaanisesti saiasta puhu-.. 
• aan kansaani . Varsinkin von Schubert oli aivan kuo-
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huksissaan. Kukaan heis tä ei voinut ymmärtää Suomen 

edustajan tarkoitusta." 

rlmoittaessani t ämän keskustelun sslasähkö teit-

se ulkoasia inministeri Se t älälle N:o 207) pyysin, 

jos kohta Helsingi ssä suulli s issa keskusteluissa olin 

saanut pääpiirteisen käsityksen siitä , kuitenkin samalla 

kaiken va ralta saada tarkkaan tietää millaiset instruk

tio t Suomen edus tajal l a ol i vat ollee t, ko ska näet 

ri tämä kysymys, kuten myös muual t olen kuullut, nä-

kyy askartaneen komi sion mui den jäsenten mieliä. 

Zahle alkoi I si tten puhua Su om en suhtee s t a 

Kansainli i ton neu tovaaliin ensi vuonna; hänen sanan-

sa sattuivat näin: 

"Niistä kolmes t a vuosipaikas ta, jotka ensi 

vuonn taasen on täyt~ttäv ä , saanee Cuba Salvadorin 

paikan ja Portugal Belgian paikan. Me itä tulee luon

nol lises ti eniten kiinno s tamaan kysymys siitä kuka saa 

~shekkoslovakian paikan. Suomellahan on suuret chans

sit ·tulla vali tuksi, jos se , si som ett anständ i gt land 

naturligtvis gör, jo ennen assembleeta diplomaattisesti 

valmi t ae ' kysymystä niin että Genhessä pelkkä 'muo

dollisuus on jäljellä." (En ole varma si! tä, piilikö 

näissä sanoissa pieni neuvo.) Kun 8anoin että ensi 

kädessä asia toki riippuu siitä, haluaako Suomi lain

kaan kendideerata, alkoi Zahle suureksi hämmästyksekseni 

esittää mielipiteitä, jotKa ovat aivan päinvastaisia 

sille käsityskannalle, jota hän tähän asti on edusta

nut. hän näet lausui seuraavaa: 

"Tähän asti olen ollut sitä mieltä, että 

eslm. Tanskan ei missään tapauksessa ole mentävä Kan

sainliiton neuvostoon. Mutta kun nyt neuvoston liikku

vain paikkain lukumäärä on noussut yhdeksään, niin 
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. tulen kysyneeksi: 

pitkään kieltäytyä 

voiko kukaan meistä , 
jos meidät halutaan 

pienistä ajan 

neuvoston jäse. 

neksi? Emmekö ole velvolli set ottamaan vuoron perään 

sellainen tarjouksen vastaan? Eikö se riski, joka ai

heutuu varovaisuudes ta ja vastenmielisyydestä senvuoksi 

ruveta neuvoston jäseneks i, voi käydä suuremmaksi, kuin 

jos menemme mukaan ja saamme äänemme kuuluville? En 

voi vannoa ettenkö vuoden' parin perästä tässä ajat-

t ele toisin kuin olen tähän asti ajatellut verba 

formalia ) ". 

Kut a enemmän näitä s anoja pohdin, sitä enem

män alan uskoa että anskan virallisessa suhtautumi

Boc~a Kansainliiton neuvost on jäsenyyskysymykseen on 

tapahtumassa käänne ja että Zahlen sanat merkit sevät 

Moltken alulle panemaa varovais ta ensi sondeerausta 

nähdäkseen miten maailma suhtautuisi Tanskan neuvosto-

ehdokkuuteen ensi 

nallisesti Zahle 

olisi 

tai si tä seuraavana vuonna. Perso-

eiitä olen varma -- jo kauan mie

pyrkinyt neuvostoon, mutta hänellä lellään itse 

on ollut mot d'ordre seli t tää 'l'anskan olevan aivan 

de sintresoidun tässä suhteessa. Nyt hän kertoi jopa 

saaneensa kyselyjä jo Gen~ve.sä eikö ~ voisi tulla 
I 

neuvostoon ("kuten tiedätti on neuvos tovaali yhtäpal-

jon henkilökysymys kuin kysymys asianomaisten maiden 

sopivaisuudesta"), sanoi ennen niin skeptillisen Moltken 

nyt olleen kov8sti intresoidun Gen~vestä y.m. 

En voi olla lisäämättä, tämä Zahlen esiintymi

nen silmieni edessä, että ~ me todella haluamme en

si vuonna ?atavasti kandidoida, meidän jo nyt olisi 

syytä alkaa asiaa valmistella diplomaattista tietä. 

Jos Suomen e8iintyminen 16 artiklan kysymyksessä eräis

sä Kansainliittopiireissä todella on herättänyt epämie

luisia tunteita, ei näet ole epätodennäköistä, että 
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kilpailijamme tulevat sitä käyttämään hyväkseen ehdok

kuuttamme vastaan. 

Lopuksi Zahle sanoi pitävänsä sangen mahdol

lioena , että Kansainliiton neuvoston maaliskuunkokous 

pidetään Berlinissä. 

= = 
= 

Samana päivänä oli minulla useamman tunnin 

kahde keskinen keskustelu Latvian lähettilään kanssa . 

Keskustelumme ko sk i parhaasta pääs t ä Saksan sisäpo

litiikkaa, jos t a raporteeraan toisessa yhteydessä • 

Meitä kiinnostavista aktuaalisista kysymyksistä, jois ta 

oli puhe, mainit aen seuraavat. 

woitilla oli sama tieto kuin minkä Liettuan 

t äkäläinen lähettiläs Sidzikauakas Gen~ve.sä minis

teri Erichille oli kertonut, nim. että Saksa on 

pa inostanut Moskovaa nonagressiosopimus ten johdost a 

siihen suuntaan, että nämä sopimukse t olisi t ehtävä 

mahdo llisimman separaattisesU. 'l'ämähän on aivan 

Saksan politiikan muka is ta, se kun edelle en pelkää 

Puola hegemonian alais ta reunavaltiolinjaa. 

Liettuan sopimukseen näh den Woit ei voinut 

olla l ausumatta julki paheksumistaan sen johdosta 

että Kovnon hallitus ei edes epävirallisesti ollut 

neuvotellut missään muodossa Rigan hallituksen kans

sa. Sopimuksen merkitykseen nähden ei ~oitilla ollut 

mitään erikoista lisättävänä. Että sen kärki on 

Vilnaan ja Varsovaan kohdistettu, ei kaipaa selityk

siä. woitkin vahvisti tiedon, minkä jo Herra Ulko-

8siainministerille kirjoitin, että Wilhelmstrassessa 
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ollaan hyvin tyytyväisiä sopimukseen, senjälkeen kuin 

Memelin kysymys saatiin jäämään sopimuksen ulkopuolel

le. Saksalle sopimuksesta on kahdenlainen edullinen 

merkitys : ensiksi se heikentää Puolaa, toiseksi se 

rikkoo yhteisen r eunavaltiolinjan. Woitinkin tie-

tojen mukaan Lontoossa pidet ään sopimusta erittäin 

vaaral lisena Liettuan prestigelle, jolla käsityksellä 

voi olla psykoloogisesti turmiollinen vaikutus myös 

Liettuan pohjoisi lle naa pureille. 

Mitä tulee Latvian suhteisiin Saksaan tot esi 

Woit uudel leen, että ne ovat vain paranemaan päin • 

Erityisesti toivoo hän näiden suhteiden paranemista 

kun saksalais=l at vialainen kauppas opimus lähitulevai suu

des sa saadaan katon all e . Hän oli kanssani yhtä 

mielt ä siitä että, kuta enemmän Saksan poli ittinen 

asema Euroopassa vahvi s tuu, ja kat soen Saksan ja Venä

Jän ystävyyteen, meidän on suhtei ssamme Venäjään 

tava huomioon t ämä Saksan asema ikäänkuin poliitti

sena reliefinä. ·Saksalaista invasioonia Balticumiin 

emme pelkää; ainoa vaaramme on Venäjä ; sitä suurem

pi syy meillä on viljellä suhteitamme edelliseen" • 

Omasta puolestani lisään, että t ämä baltt ila isten 

tioi den kategoorinen imperati i vi niille tulee vielä 

kategoorisemmaksi samassa määrässä kuin tuo tunnettu 

Annexe F. antaa Saksalle mahdollisuuden tulkita Kan

sainliiton paktin 16 artiklaa oman mielensä mukai

Hesti. Onneksiban meidän politiikkamme Venäj ään ja 

nonagressi080pimukseen nähden tulee yhtä suuressa 

rässä toiseen tasoon kuin meidän geopoliittinen ase

mamme eroaa mainittujen maiden vastaavasta asemasta. 

Woit lisäsi saaneensa Pragin täkäläiseltä 

) 
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lähettiläältä, kun hän tältä kysyi syytä miksi saksa

laisia on otettu Pragin hallitukseen, sen suoran vas

tauk3en, että tämä toimenpide merkitsee ragin reaa

lista uussuhtautumista lienhen ja l'hoiryn luomaan uu

teen poliittiseen tilant eeseen , jossa ~aksan näyttel emä 

osa on kasvama sa . (Tosin oli mainitulla toimenpi

teellä myös sosiaalis=taloudellinen merki tys , mistä l ä

hemmin toisessa yh teydessä. ) Samaan ilmiösikermään 

kuuluu myös huhu , että Varsov u olisi aikeissa lähet

tää Berlini in uuden, enemmän prosaksalai sesti väritetyn 

lähettilään puhutaan ruhtinas Hadziwill istä) . Toi

tai3~ksi t ämä on pelkkä huhu , mutta sell isenaan jo 

symptomaattinen. 

Täss ä yhteydessä tulkoon t oiselta puolelta 

mainituk i että esim. Berliner la geblatt viime sun

nuntaise sa pääki rjoituksessaan, jonka on kirjoittanut 

Th. ~ olff itse, varottaa Saksaa kaikenlaisilta unel

wilta idässä: toivo että itäkysymysten väkivaltainen 

Aufrollen tuottaisi Saksalle poliittisia etuja on 

kerta kaikkiaan jäte ttävä. Päinvastoin on Sak en 

diplomatian pyritt ävä siihen, "että Venäjä tulee Kan

aainlii ttoon ja Kansainlii tto Venä ·älle", Sekä Mos

kuvassa että ~enbvessä on vähitellen ymmärrettävä 

tämän vaatimuksen kategoorisuus, Kirjoitukseatu, jonka 

jo olen lähettänyt lähetystöneuvos Yrjö=Koskiselle, 

oheenl1itän toisen kappaleen, Sen merkitystä lisää 

se seikka, että se on julaistu sunnuntain numerossa, 

eikä, kuten tavallisesti Wolffin artikkelit, maanan

taina, 

= :: 
:: 
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Koska Stresemann on vuote enomana ja v. Schu

bert lomalla , pyrin eile.n t v~rs inkin kun minulla oli 
Vlj helm trassessa 

joukko juokseviakin asioita t hoidettavana , ~allrothin pu-

heille . Huomas in heti ovensuussa että allrothin koh

telu oli t oi nen kuin ennen : hän oli 'uhlallinen , pu

h ui vi ral lisesti ja afmätt . Oli ukkos t a ilma a. Pu

huin ens i ksi geodeettisopimuks esta , jos ta sain kuulla 

että r at ifiointias ia kir 'a t jo ov ~ t hin enburbi n kansli

as sa ; t ämän monet viimeaikaiset ma tkat ovat hidastut

tanee t allekirjoit amis t . Ko sk~ttelin s i t t en salakul 'e-

tussopimuksen r atifiointi a a huomaut in 

sa annetusta puolittaises t a lupauksest a 

paht1 ui si marrask un 1 päivänä . !'Iallro h 

valv oa. 

minull e syyskuus

että t ämä ta

lupasi asiaa 

Kun pari s ta muusta asiasta viel" oli puhuttu, 

alkoi Wa l lroth p itt elemättä pu ua en~vessä sattuneen 

välikohtauksen 'älkeen 'ättämästä mi elip hasta uswärtiges 

lmtissa . äne n sanansa settuiv t: 

"Emme olisi ihmetel leet, jos tällainen i sku 

olisi tullut Rumanian , Puolan t ai Tshe kk ien taholta, 

mutto juuri vanhan ystävämme uomen! Annexe t :hän 

oli koko meidän Kansainliittoon tulomme angelpunkt, jota 

kuukausia valmi s teltiin." Kun aloin selittää peri atteel

list a kantaamme ja jyrkästi kielsin ministeri Erichin 

lausunnon oll een tRhdätyn Saksaa vastaan , keskeytti mi

nut Wa llroth sanoilla: "Jos ymmärrämmekin '!'eidän peri

autteellisen kantanna, niin emme ymmä rrä t ä tä salape

räisyyttä: miksei asiasta, kuten Kansainliitossa on ta

pa~a. voitu neuvotella etukätee n, niin olisi koetettu 

lBytää jokin formule? Sitäpaitsi oli silmiinpistävää 

että Suomen valtuuskunta oli kokoonpantu juuri Saksan 

Kansainliittoon tulon 8ssembl~ess8, paitsi Erichiä, Parisin 
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ja Va r sovan edustaj i st a ja holsUsta. Ymmärrämmehän 

mis tll J!,'richin lausunto näin ollen oli lähtöisin." 

Prot es t eerasin luonnollisesti tällais t a tulkint aa vas

t aan , mutt a se on kuvaava sinänsä. 

Keskust elimme vi'elä hetken t ähän suunt aan , kun

nes wal lroth , kädellään t ehden kuvaavan eleen , sanoi : 

" niin , mitä siitä nyt enä" ka nat t aa puhua , puhukaam

me muist a seikoist a . " Lisäf' n vielä et t ä .,allroth ni

me noma n sanoi sekä Stresemannin et t ä von Schubertin 

yhä edelleen oleva per in ka t keria meille . 

Keskustel imme myös ehdo t etus t a vär ' ä ty kahvin 

tul in korotuks est a j a saatoin wal lrothill e kertoa 

val t iovarainvaliokunnan pä ' tökse stä t äst äk" än t ärke-

ä at ~ pää töksestä , kuten yl e9nsä koko t ämän poli ittises

tikin t ä rkeän asian kä8itt elystä, ei lähet ys tö ol e 

aut kotoa pieni nt äkään virall i s ta ti etoa; eh otetus ta 

ko ro tuksesta kuulin ensi kerran -- Sa ksa n lähetyst össä 

Helsingissä !). nallroth an to i mi nun ymmärt ää , et t ä 

asia sta ovat intressoidut erää t hyvin vaikutusvaltai

set Heichs t agin jäsene t, var s i nk in kansanpuolueen jäsen 

Dauch (hampurilainen), s ekä hansapiirit. Hän kertoi 

myös että Reichsratiss a suomala is- sa ksalais t a kauppaso

pimus ta käsit eltäessä Baijerin edus t aja t pidättyivät 

äänestämäs t ä osaksi koska sopimus e i anna alennuksia 

baijerilais el le leikkikalut eollisuudelle osaks i ko ska 

se muka liiaksi helpott aa maataloustuotteiden tuontia 

Saksaan. "ahdon sanoa 'l'eill e että jos otamme huo

mioon senkin, että hansalaiset edelleen ovat valmiit 

sopimuksen kaatamaan kansallisen kohtel un vaatimukseen, 

joka kävi ilmi heidän Reichsratissa antamastaan dekla

ratiosta ( julaistiin aikanaan Suomen lehdis sä ), niin 

voi kahvitulliasia, jos sitä Teillä edelleen ajetaan 

hallituksen ehdottamaan 8uuntaan, painaa vaa'assa niin 
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että koko sopimus kaatuu." On sanomatta selvää , että 

Wall ro thille selitin ne syyt jotka ovat aiheuttaneet 

halli t uksen toimenpiteen. Olisin kiitollinen jos lä

het j 3töä voit ai s iin pitää tästä lähtien kysymyksen 

kehityksen tasalla , koska nykyisen mielialan vallites

sa Auswärtiges Amtis sa meit ä vasta an joka i s ta as iaa 

siel lä on ajettava suurimmalla delikatessilla o 

~opuksi keskustel~mme vielä tilantees ta Venä

jällä . Ulkoasiainministeriöltä juuri saamani salasäh-

kö sanoman :0 C=68 johdos ta ute l in Moskovassa aikaan-

saadun "rauhan" todell ist a luonnetta • a11 roth ei 

peit ell yt saaneensa Moskovas ta s manlais ia tietoja 

kuin mit kä a ckzell on säbköttänyt He I i nkiin . Hänkin 

pi t i "rauhaa" va in aselepona , lisäksi keinotekoi sena 

sel l ai sena . Eräs kommunisti oli sanonut Sak an ambas

aaadissa Moskova ' ca että "rauha" oli saavutettu siten 

että 90 ~ :iin oppos ition vaatimuksia oli suostuttu . 

wallroth jatkoi : "Joskin t äs sä on liioittelua, näyttää 

kuitenkin silt ä että oppo ition hyökkäys vain tila

päise sti on saatu pysäytetyksi. Mutta olettakaammekin 

että oppositio pääsee valt aan: mikä 811 t ä on seuraus? 

Kaunis teoreettinen hallitusohj elma , jota oppos itio 

ei kykene realisoimaan. Se lykkää vain joksikin ai-

tyh jä" s en rat

olla valmis." 

kaa, eli siksi kuin kukkaro on lopen 

kaisun, johon nykyinen hallitus alkaa 

Sain sen käsityksen että nallrothin 

tilanne Kremlin valtiaille ei ole 

tietojen mukaan 

aivan niin krii-

tillinen kuin miksi sen mainittu Ulkoasiainministe

riön såhkösanoma kUTaa. 

Tapasin eilen myös ensi kerran Japanin 

vasta tulleen ambas sadöörin, jonka luona, täällä val

litsevan tavan mukaan, olin pyytänyt audienssia. Kes-



• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

- 11 -

kustelu oli luonnollisesti varovaisesti hapuileva , 

kuten aina ensi tapaamisella, mutta ambassadööri an

toi minun kuitenkin ymmärtää , että hän ei luottanut 

rassin virallisesti rauhoittaviin kaunomaalauksiin Mos-

kovasta . 

= = 
= 

Lopuksi mainittakoon, että 'l'elegraphen-Union 

niminen täkäl äinen tietotoimisto eilen levitti sel lai

sen tiedon että nglannin ja 'l'urkin välillä olisi 

piakkoin odotettavissa yst ävyyssopimus o ~opimus olisi 

jo parafoituo ~nglan ti siinä myönt äisi Turkille eräi

tä huoma tavia poliittisia ja t aloudel l isia etuja 

Aasiassa ja antaisi sille suuren edullisen l ainan. 

Turkki puolestaan tulisi Kansainliiton jäseneksi . ~n 

ole saanut vahvis tu s t~ tälle ti edol le. 
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malla breClcn bo" bo ' l,llCt ltden. !tnuu tilan blc i'nrnpc WI' 

. • n • leI] nn 1 I cn ,aili. 
!Dlcm ffrrunb 'Vaul ~di r he b' f ' bort f!ubial f)o t IU fi C cdr'

l 
r te o.tnOotrfcf)l'n 'IlroblclIll 

fei Id/ed)' 0 IC lUO len. unb m mOi!rOn ltudl onl 
ni~~iilr t:nlO~r~~ I:~~,~~Jt~n~~pollrl1 fib.!. Ilält . re minbrhrni 
ben ~n\lt1 b "" UJo nn ber .<la mPI um blc 'lllnnblcf)utCI 
millr'ln U~b UrrW<::l 1~le~~;I\ilnnD ie.U,1 teild mit lUirtfdJOfttidir~ 
t - ~ _ . e .1111 I .e bcr djrnefi fdlen Girnrrnlc lillrtlt 

IIl
leneb! ... OO~~ mtl ollenrr .lhlr9~nlaAr IlI r G'nt!d i unn gebrndli 

t eli mlt icfc ~tiltlln " d .. fu nbigen gdclll bt _II IUlr 1t1)1 ilOn ollen 'llroblrm. 
r mml bo • 11 r luet <il tiinbe unb <i'JI!oengtil nbr nblUö,!. 
tinanbrr di ag bem €~Iufft. bok bort. lUO alUe i ;;Jllge ndl oul' 
n~ 'ffU ,,!~tRtn. tlnmer~l" ml! eIn m ulanlllt n(toi! au 

nen 1 . vte ~brr. blliI ~a\lOn elnen Ilon 1ft mit \l(mrrifn 
fu en fÖI!ntr. f!clj~ !'Ut tn ben raulIlbticf)nn brr ·ro·djtn. 
;f)r!agmnn! lt . eftfhe~1 hlt bic crnftf)oftc 'Ilolltir nldll mdlr. 

andier ur.tltd)crl. b.nb 3apon In bfT f1illlolilcf) IInllnnj!i8~ n 
!lJf.~onb[cfIutel fcm grel.Altl lt% l:ermin lir leine urlllln[ionefr.l/ t 
""Itn fölutt •. .abtt ,btere ?Infid)t. bniJ bic rauf)Cfl' 1'11 t nb. 

IcfJrrdenb lt1r~:fe . ~Iulr~ Oodi burdJ juuicl fidltbarc 1 nlllllf)Cn 
'j,iber/CO.t. ~ur . ~olUlrlrulllonb luilrbr r." fidl ba rum 11.10.,,1 ,,: 
\) ~i! ~Ir oJ1 fib.tll~le ma~n . unb !IDlnblluof!of OIl 'llcbcn l iU. 
~abe !~ . gror~tudrhg 1.11 <i~IIt!!. treibl . fit~t nidji '0 Oll ~. a e 
",a O"1h.gt r ~. fid) TOI! blc ~dillcde lattnlo~ In Icill n~ 
3Utild3ualel)~~t. 9lun fö,nn lclI luir lagell : ton~ hillllltcri UII~ n
!lJl.'lI1b l dJur~ . '1Iber bel b;rlrn ~teppcnbrä n btlt IIlclb IllOn ", c o 

)ule loell . IIC (eljr!t. un!l [II!'b um ,fllublanb ill ehoa. uid 
'br cllnbarc~ ~/ntwol QuloefjOull. IC crflc iJlnmmc fiinruc 
GUcf) n~ er lUO alljftri~n . bcr Bllnle filnnte Ollcf) lIon 'llro/l<1 
ItO(~ ~lttell . lIaft lIon ~ften nndl uropo. ~itl liber'pnn9cn . ~ ir 

'~ooe btö_ UI p[llnaeottc ~ ii! brinolJt glcldlllUll iO. brnll elUil! 
tuurbc !lae i}tllcr md)1 botl rn en. lUO ee beninnl. 

~Im 29. ICtlItcmbc.r i I ;e dl mil her ~lnd)ridJ I ubcr . 
told)l .lUorbcn. bob -OIujcttu!llon Ullb liito lien einen 
()}nr.anltcllerlrao obqerd)foffen l)obcn. ben. loie bell brul!dl' 
!'ufhldlen :U ~.tlta.o. eine edautctllbe ~lote eroänat. ~e!onbet 
1I1!~reffa.ltt !II bl rlei ~eoltllbolument. in btll1 bie Eomitl. 
reotetuno ble lJlrd)lc fltouen ll 0111 baS ihm Octoub te !ID:lnn 
onettenn!. !!len 'Pat.noro\l~ !edilc~n ber ~iilfrrbnnMfll~uno. 
bft 110m 'Ilurd)motld)red)t IInb \)0 11 ber (lcmcinfll mcn (!;pc. 
biroll grgen {tricbcnåbred)cr Ijonbelt . I)ot t'UI1I1Cn III1 \lC!lIllr 
lIod) bem bcu t!d)cn ~lt l llcr rummcllticrt. ':Ulnn Idlrinl cm eli 
!lllert bornu! gcltOl AU ~abel1. !lic litalli\d}c ~lrulrl\(jh l(!· 
cd!ärung ber beutfdlClt onaulXlflen unb 10 CIltC cmcmloul' \ 
fe:1 bet ~nldiomU\lIen 3um 9hiibrud IU brin\1cn. 91ndj lItt 
ttnterJeid)nung bel! {locntlto.~crtrogc3 ",urbe ulel ilber eine 
!l3crftnnbtgnng !Hntlfnl\b' mit '.Ilolcn nC!lltodJcn. bn6 Dcm eng' 
li[d)cn (Tl nllul! en! oocn metben ronlc. unb bie poln i! cflen --------------------
!!lntionnlbemotrottl!. ble bomnlö Itgletlen. rcld)tcn bcn I 
EOlujd!rliten bie ~anb. Geit 'Uiflublfl. ber 0.11 ein I) ibigcr grronllncn 1 ij Icf)eln!. bab ond) Dic OppllOlionene 31111~l'~ ' \ 

I GlennCt 60",jetrub(onbi liiti. aUt ':IJladll gdnngt 1ft. ~te!t man grnppc in 'llluSrou Od, bielt '3r~ \1e \lorlegt tlllb nnd) rr"hlt !. 
I in ':IJl o~rou bielerl !IDeg , lilr uctlPtrrl. unb bn mali meinle. lalcn metl)obtn flrebt. IInb f)nl ij n 11 ron b I1n ~rr on!l ' 

bei bct t'ngc bet minge tUt 6icY)erungen lotgen u .mliftell . ml~ld)cn 6trolcglc bf3 .no&lnctt~ !8atblnin Idlon Idlr lltd 
I~!ofl mo.n fld] ml! bem on!e~nunoii6ebilrltiocn ilauen ill iif~lIbr erlcb!? 'lÄ'r rulfildHihtlli\dlc ~rrt[(lO . bcr nen

en 
.rn 

e net nnltllohltldjcn fftunl Aulnnnntn. !!lolIitIidI lonrn aUe IlDt!lcn ijnlllonb6 ben ~ lI lottllltrn(l" ng ~er iRa ltbjloalen f)11t . 
fold)t ~erttage ItUt !Barrimn Itin. nut Itiltb!idl~ (ljelfi[tc ab. brrt. ifl ulelleld,t Itur cmf flcinc. niCljI !cllI lucienllid,p 'lIt . 
fl!lredtn. bcn ijt!ebtn leltet um~egtn. IInb eij brourf)1 audI I uidlung eine ItllanltelJntlidjftlt. 6 d,!tmnttr jfl. bllb IIl<ln 
ntd)1 immet. IDle 'lIOt amilll ~o~ten. olli bet ijutd)t bo~ burdj ble ' ~blpenun!l bic .no TOcn!lige Jllthuidlung. bie ~llti ' 
Oltfutd)tete. nui ' bem lltbemtah bet 6ldjerun]tn bie .!tahI' Iillu lt!l bcr lultllaJaltlidien 6 torrfleit. bcn lIebtrOOll1l Dom 

.'Itop~e u entlte~en . !!leino bicfe3 mnflell~nfte 'llnpiet btoltdjt nnein !elio' lIIodjcnben !JJlollopo{bonll1n allr 'lDern Inll mod)l' lI ' 
nidit IUI~bet. IUle bamnl8, 3" 111 jJibibui 3u Inctben bet ou ~ ben .\)aubel~l rti~ril t et,ögerl ultb eine ?ltlllofp~dre burnJllcr 
!!lerlehen In boi lJ!ulutt!allldlll. !(bCt ei arig! fldi ·bod). bnl; IInru~t Iqeugt. · \Die meltldilid)cn I!cibcnldJnflclI erlDldjclt 
elnc ~o(itif. ble lJlufllollb miiglid"t ilolicren lUiU. eoeltlo luie lIid)1 luie Ml l.lidil. luetln nrnn cilten Ala/te it, bar~ber bcdl. 
bie rn!Old)e 'lIolilif. bie fld! eine '1!uino~me(lellltng IDngretl lii ift lDal)t. bob EOTOjflrukfnnb fldi 'clb I crngmege!1 hat. 
miid)te. in elnt fe~t ungtmine 3"fun/l ffi~tI . !Bei loule! !JJllk' obtt mali ~ot nllcfl uon aullen tin ~orltgrlcfl{ob au bte Itilr 
ItnUfn. cinn loldjcn 'ä.b~nbnuno. lonn ble !IDblJlta~tl nid)! oe~änol. 
Iltbeif)en. Ob bie tulftf ~oIillf nldit ~u ItIlt unb AU langt ~~anlarlen glnuben ba~ lDculjd)lallb bri cillem .!tolljlift im 
tn un\ltnflild)em \Dofi1 norllmui. bom6artllcf)tJt .Ollnllonll' ellen blelel Obet l'eftl' 'Q~rnnen röunte. nber l1Cttuutlid) ",firb 
lll)tnlcn unb ' hetau31otDet.J1btn !lDdtrepofution_itlnnitttn ei nUt ' ~ediettt fin. 9!a'd) eillct !!licbtrlallt :J!u!llonbS lufttbr 
It,dfnnrbliebtn Ilt. ttrdJe\tJt aum minbelten ameifell)dlt. (II bie l!o(ilifcfJt: 'llo~lioll iJeulid)III11M fldi ' lef)t ullj)ilnlUn nero 
tunt jn fellt einbrudiuoU - unb ",It alle I)aben ei anbem. unb bn ble !IDelhttöff)le 1d)lUet(\d) gcnelgl Irin lDilrbClt . 
am,ilianl gelunbrn -;-. IDtnn ~!d)ilfdittin in (;tnua m!t nlilflAtlldje <irJolgc Det toltn ''lltntee alS 6diidlol lilQung f)i lt 
Qtl/lnolltm 90bll ble <llelDo!twn ~tQetlc. unb nll bte 3Inlf~men. tbutbt ''''nell mifllrr bie !!lurdJlltnrld)ltage attl 
nacf) (\jeni . oefd;leub.rrlen 9lot~n maten ':Uleijh·tlliide einer lauEf)rn unD bc 'IDnn!di fidl allHttn, IIn~ in bie iible ~:Idlidjtr 
1l99tt i~\)tn 5li1funrt. obft iua~ if! eiocnllidi batle\ f)rrQII' ~illeIl\4u4ie!jen : ,1),n _~Ofrtilrtn , bti 'PaJi!illltU . IIJlb l)etI· . • 



gt!ommen? <r~ Id)etnl. bol! anelJ ie Op!lO[ltIOII'Or ;)-ul)rer. 
~uppr I n ~,noHau \ia) bie lc jjranc uorlcnl unll nO al rco tili· 
Idjfll 'lJIrlf)obcn itrebl. \l nb IJol (! n (l 1011 b on er anli· 
ro fi ld)en <Irn teg!c bP~ .!labineltS !8olblllin Id)on rl)r \.l icl 
fimlbe rrlebl? r ru i!iidl'l ihlllilc!]r ~erlra\1 , Der OC\1~n cn 
t1IUen (!nlllanM ben 3ulammtn~nnA er mantl 'Iaalcn I)in . 
bnt, ill Ilicllcid)t nnr cme fIeinr. nidjl lel)r lue icnll ielW yn !. 
t!u'lfJunn, einc Unannefjmlidlfell. ,d,limmcr ifl. b,'1! m,ln 
b~rlfJ bie ~(bi perrltn ll bie nolroenbige , nhuidl unll , bie 'llu • 
lofung ~r tui rtjd)aftlidjen e tarrl)ei t. ben lIebcrgano \10111 
Q'Uein lelig l1Ioc!]enbrn mono\!oIM\1mn 3m ,IOrln all mod}l'n· 
btn nnbel~irei~ril t eqii\1erl unb ciut ~tmoipl)iirc Duntplf[ 
l1~ru~t er3c u91. IC menlc!]lid)e1\ eibculc\jallrn rrlöfdjrn 
lII,dJ! Il1ic bn ~ ilid)t. 11lCnn mon dmn Aa/lcn, barflbrr bcdl. 
ij~ 1ft rool)r. bob EOl1lj.lru!llnnb \id) e[b 1 e ln!lHh'llC~ t hoI. 
abrr man IJat auc!] non onbtn ein !llorleodd)lul.1 on Dte ~ fir 
ge~angl. 

, ~I~a~ tnllen Il[ouben. bo~ S)enljd)lanb uri ri llt lll .\l ? n il i f~ illl 
C len Dl efe~ 0 et jerui geromnen fönnle. nber \lcrt1lu thd, luurbr 
f~ nur ~c rlifret Itin , !.Ilod) rincr 'llieberlnnr lJl uulanD , Iu il rb~ 
Dl! POlilillfJe ~o~tion 'l)culld)lanM p,d] , ieht , un \1~n [ltn DH ' 
å~b,Hn , unb ba bie ® cltllliid)te 1c!]luerhd) gcnCI \1t fNn ro ilrb~n , 
aUhlåri[d)e (it jol!1e ber t olen 'lIrntec 01 Gdjidlolo ilgung ~tll 
iUltt~mfn. Itlii rb~ lc!]nrU mieber bie Cllutdjnultlel)lragc ,0111' 
I~ud)en unb be" ~lIun !c!] !id) iiuUcrn, I III ~ in bie flblc ~tldj t d) t r 
~lI\rml!llif~rn , . ~en ,1t~tOClt_n , 111. 'j.laJil i5ulU , ltJlb brn·, 

jc t;nCII , t ~ in tl)Hr llnotbnl nirf)1 cincn ~(uocnbl id la n an i ~cr 
'.!liillcrbnn ~i,illllftIC lu~rtcn IUOlttfll, rr 'd)irn r~ ilbcr 1ft ~Il un 
i,tft al~ ci uc ~c ei illll nll cr ~otlf)ri t , ~nil f)itr itntner nlit~cr 
1l,ICt t nnb t\lllln unoblli lio, _"n ic c in~r ~i ll~ elUie !cn luur ~: 
te 0 r 11rt: lrl fedncf)n In Hc!] Iriiat. ~nbrm H utjc!]lan er· 
ärte, bJ[! N ui) ben ijOI mm rn ic[, ~lr: i ltf~ nid)t un lrr · 

II' r Nl lun ac, loo~rtr c~ icin • cd)1 ,m! :llcn rafitliI. ~!>rr 
niclllanD l~n ; rI) 1 !iel) Mrn 'rr, .1:; {rrnnrunncn un tl/cc!]I~· 
Il n;prtldjc I inc 2 Iof)liu.ln c ~n , ij~ rann audi ni t urroenen 
lor r rn, afl Illir nna nod) .. e i l1C~ rCllen . an ~ nCcl)UebrnG er· 
Inucn, ~llI' n l" u rcr , rOlllon!1 dIr llo:u cn IInb lilinarirr \JOII 
'l:n l rn ~rnno bei <tffenbrr (i'.>e lcnrnhril cin )r rn' )IlII!pirl 
inflrn irrrn IInb ~cr illrinunu frin 1111 rbrn, Illan lII u i c 
mar [~J I ren - IJI)llc,,!(orc '.!l,or[lrfln!l \l Ilon ~li r l lI,nb l}/ ldJIItI;g, 
nlln Iro n 1I10hlll, .[tc Drnlld)e 111 111 nrf na) me luir rr Ilon 
d ncm !!l\iruelftllt lll i\ crfll ld)rn l'lncn. nnll bll ru lll milfien 
I ~n' UCril nhuortliellcn !'iriocnlel1, "nher ali! !lie . ann fn rd)le 
loiffcn, luo,hill nr \n gl'f) rn _f)" t. ;'lf)re .l !llonbc muu r~ ltin: 
'In ucnl1lltrln nn onl llr II arbcllcn 0 fl m n b· 
nnb 3nlll :!lul l e rbllnl) c un b be r flJö ff c r. 

b u n II U • !II U \1 I ,1 n f U IIl II t. ~id f)iinot uon 
DCI1I II1cilmn ~ttlau i ~r r 'l.\ttrl ilriie in lDhlSlau ob, iIIDr bie 
munrn nllb bic 'llöUcrbun ~Oaott n . uninen cin jc~en b"H 'ou~ 
Gctbltlloltrt\1I111 1mb jolicrulI ll nidjl cin ouerJuflailb IUcr cn 
f(1nn . • lI) lIt[dj(oIlD 1n1lIJ u tludlcn, in (l}rlll Die moar e el)r 
lli!Jcn ':Dln!lH JU 'rirfcn. t>ie i&u,larcf , 0 0 I 11&rrnomlllrn [JO ; 

un ble \jo~ lOI' om t~tflel\ e ir (iblbn rli ~rel) ~iille iibet> 
n~~mcn f6nnm. !IlaB Ilt ttin na~3 aulfldlt lole ~cld)äfl . enn 
ble turopAl[d)en !Rddjte ft~nen fldI inmUtnl I~m !Illirtlcf)aVS. 
nil te nlc!]t nod) Rnnonenbonner. IInb btn !ll~lttm Ilt fl'llle 
~eftilre 10 bet~abt, luie bie bee Slrien1buUeUnl. !Dm blelm l>il. 
~ldj e1\ 'ilnoelrQtnl)ellcn fantl 111111\. l1l\e (eflon I!emetft ~tnte Ocf) 
1\1 tRu~e lJe\ldJlIltIgetl. \Vti[ a!!cl nod) \n btt IJnne nc(laItlol 
~ornberl1laU, ~riroei!ttl Ilt e. IIncf) britlolll batotl au tt· 
Inl,lcm. bnl! ble (irbt nod) Immtr I~te lIu(fanlldim ete!!en bal. 
mlle C5f)afelpeGttl ~olfnll&tote lalli, btt thnflc1IunO bel (\Illttn 
\1eue .. nur brllo ft4tfrtt' (!efiUJI be' 6djtlmmetn" fo [41!1 ltd) 
a.ltd) lonelt. ,ail man btim Gltb4nfen 01\ bal 6d!ilmmcre al 
@Ult. brn 11m bctl. nm nocf) bö~er 'd)4bl, ller IDleltltf) !!tuiellt leln 
\ll lillf Oili bcltcn. lUCtlU er eiu blbd)CIl audI nn boS IInnTil If benn, 
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Berlinissä, lokakuun 25 p:nä 1926 • 
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H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioit tavimmin t ä. ten lähet än Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 161 aiheesta: 

Seipelin uusi hallitus i ienissä. 

SUTaitkaa, Herra Ministeri, ottaa T~staan täy

sellisen kunnioitukseni Takuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä 

Helsinki. 
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Suomen Berlini sä ja Wieni ssä olevan Lähettilään 
========-=====--======== ========:===-== =========== 

raportti N: o 161. 
==-========== ======== 

24. X. 26. 

Seipel in uusi halli

tus Wienissä • 

Kun Seipel, j onka Itävallan parlament ti viime 

viikolla Ramekin ha l lit uks en kaadut t ua uudellee n valit

si l i ittokansleriksi, kaksi vuotta s itten jätti ha l li

tusohjakset, luuli jokainen, että ei kestäisi monia 

kuukautt a ennenkuin hän uudelleen istuisi Ballhausissa. 

Ketsottiin että hänen peräytymisensä oli hän t ä v~sta~n 

kesällä v. 1924 tehdyn murhayrityksen ja hänen pahan 

sokeri tautinsa aiheuttaman vissin väsähtäneisyyden seu

raue ja että hän toipumisensa jälkeen heti taasen 

ottaisi ballitusedesvastuun päälleen. Hänen s euraajansa 

Ramek on kuitenkin kaikkien -- ei vähimmin omaksi-

ibmetykseksi johtanut maan asioita melkein kaksi ko

kODb ista vuotta, ja joskohta Ramekin hallitus on ol

lut monen pulan uhrina ( jotka ovat aiheuttaneet eri

näisiä henkil~v8ihdoksia kabinetin kokoonpanossa) täytyy 

myöntää että tämä läpeensä kunnon mies suurin piir

t ein kiitettävällä tavalle on Buoriutunut vaikeasta 

tehtävästään. Tosin on Seipel varsinaisen hallitu8puo

lueen, kristllli8=8osia.lisen, maan suurimman puolueen, 

johtajana koko aikana kulissien takana , näytellyt huo

.attavsa osaa, .utta silti ei voi kieltää Hamekin 
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itsen äkin omanneen melkoisia johtajaominaisuuksia, jotka 

tehtävän kuluessa kasvoivat ja varmistuivat. 

Ballituspulat Itävallassa ovat v:sta 1920, 

vallankumouksen jälkeen vallinnut sosialistiregime lo

pullisesti kaatui, sikäli merkilliset että kaikissa 

jälkeisissä hallituksissa aina sama puolue, kristillis= 

so iaaliset, on ollut enemmistönä ja ka i kki kanslerit, 

Soho er , Seipel , Ramek , kuuluneet tähän samaan puoluee-

seen. 

eräit ä 

koko 

Suurin 

telmän 

Täydennyksenä on kussakin ha 11 itukse ssa ollut 

suursaksalaisia t oi k6istola is ia, jot en hallitus 

ajan on perustunut porvarillise en 

piirtein voi sanoa Itävalla sa 

olevan vallalls , mut ta niin ett ä 

kokoomukseen o 

kaksipuoluej ärjes-

jonka enemmis tö aina on taattu, aina on 

lieJlituspulat ovat Ben uoksi säännölli sesti 

sama puolue, 

halli tuksessa. 

aiheutuneet 

enemmistöpuolueen omi s a rivei s sä vallinneista erimieli

syyksistä ja koska parlamentissa hallituksella s ina 

on enemmistö ei hall i tuksen kaatuminen koskaan johdu 

si l l e epämieluisesta 

on hallituksen pakko 

äänestyksestä 

itse t ehdä 

parlament i ssa vaan 

it sensä mahdottomaks i 

kaatuakseen. Itävallassa näet parlamentti , kuten Preus-

si s stik in, valitsee pääminister in.) 

Seipel, joka v. 1922 astui Sohoberin tilalle pe

laBt~maan maan inflatiosta Ja taloudelli sesta perikados

ta, kaatui syksyllä v. 1922 näennäise sti rautatieläisten 

palkkavaetimusten aiheuttamaan rautatielakkoon. Todellise

na syynä hänen ka'atumiseensa oli kuitenkin keskushal

lituksen ja liittomaiden välillä vallinnut syvä erimie

lisyys, varsinkin koskien iiittomaiden finanssioikeuksia, 

josta erimielisYTdestä usea ssa aikaisemmassa raportissa 

olen tehnyt · selkoa. Ramek, itse salzburg1lainen asian

ajajti, edusti kansleriksi tullessaan l11ttomalden federaa-
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lisia intressejä .. jotka Itävallassa kuten kantona-

1ismi Schweizissä viime kädessä pohjautuvat vuoristo

väestölle yleensä ominaiseen paikallispatriotismiin 

osaksi myös Wienin kaupungin luonnottoman suuruuden 

aiheutt amaan epäbalanssiin sen ja maaseudun väl illä 

- , ja hänen on todella onnistunut, varsinkin näitä 

suht eita j ärjestävän autonomialainsäädäntönsä kautta, 

saada ienin ja maaseudun vas t akohdat ainakin jossain 

määrin tasotetuiksi . 

Mut t a hänel lä on itsellään ollut monta tais

telu taisteltavana liittomai ta vast a&n . Hänen ensi

mäinen rahaministerinsä oli grazilainen pankinjohtaja 

Ahrer, joka oli kokonaan steiermarkilaisten talouspomo-

jen etupäässä hiilipomo utten) ja Steiermarki n 

kaikkivoivan kuuluisan ent. maaherran Rintelenin (joka 

viime kuukausina oli Ramekin kult usministe rinä) joh

dettavissa. '1'ämä Ahrer, joka kuvaavasti kyllä on 

erään grazilaisen pankin hallituksen elinaikuinen 

puheenjohtaja, toi uusia metoodeja ma an raha-asioiden 

hoitoon sotkien toisiinsa epäilyttävässä mä"r äs sä po- ~ 

lit i i kan ja finanssikys mykset ja ollen tästä syystä 

lopulta pakoitettu eroamaan. Kun hänen seuraajakseen 

ot ettiin pieni badeni1ainen kauppias, joka valtiofi

nanssien hoidosta ei tiennyt kerrassaan mitään, pääsi 

Ahrerin onneton perintö jättämään huolestuttavia jäl

kiä poliittiseen elämään . Ramek, itse ehdottomas ti 

yläpuolella puolueen eräiden jäsenten pyrkimysten hyö

dyttää omaa kukkaro aan politiikan avulla, ei ollut 

kyllin tarmokas puhdistaakseen myrkytetyn ilmakehän. 

Eräät sangen arveluttavat hallituksen finanssioperatiot 

perikadon partaalla olevan aääst6kassojen keskuspankin 

hyväksi (perikadon olivat aiheuttaneet hallituspuolu

een auutamien jäsenten Tähemmän selvät spekulatiot 
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näiden pääasiallis ten talonpoikien säästörahojen avul

la) kaasiva t kin lopullisesti Hamekin, jos kohta tämä 

kaatumisen3& näennäiseks i syyksi valit si liittovirkai

lijein palkanvaatimustaistelun ja lakkouhan •. Liittomai

den lisä hallitusasioiden hoitoon ei näin ollen ole 

ollut erikoisen onnell inen ( pal autan myös mieleen 

Ramekin taistelun n.k. Steiermarkin talousohjelmaa vas

taan , joka arveluttavast i olisi uhannut maan kansain

välisiä taloussuht eita ), ja jos koht a uusi kansleri 

Se ipel saa vaikean työn puhdi staessaan poliittis en 

maaperän näi s tä rikkaruohoiste, niin on toiselta puo

len hänellä, mikäli t äältä voin asioita Wieni ssä seu

rat a , nyt parempi positio liittomaiden suhteen kuin 

kaksi vuotta sitten. Se ipeliä vastaan voi ehkä syys

tä huomauttaa, että hän puolueensa johtajana liian 

kauan antoi tapahtumi en kulkea omaa latuaan. Hän ei 

tahtonut puuttua niihin ennenkuin pai e oli va lmis 

puhkais tavaksi. Siten hän tavall aan itse on edesvastu 

sa siitä että olo t puolueessa ovat saaneet ylläkuva-

tun epäterveen käänteen. 

Rahamisnisterikseen Seipel on kutsunut ent. raha

ministerinsä Kienböckin, joka nimi takaa ma an raha= 

asioiden vapauttamisen viimeaikais ista epäterveistä il

miöis tä , joskohta juuri Kienböckin sentralisoiva raha

politiikka oli suurimpana syynä liittomaiden tyytymät

tömyyteen Se ipe l in aikaisempaan hallitukseen. 

Ramekin ulkopolitiikka on suurin piirtein katsoEZ 

vahvistanut maan kansainvälistä asemaa. Tosin teki hä

nen ensimäinen ulkomlnisterinsä Kataja huikentelevalla 

ja epäTakaalla politiikallaan parhaansa saattaakseen 

m88n vaikeisiin tilanteisiin. Hän ei ainoastaan tehDyt 
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It ävallan suhteita Saksaan kylmiksi, vaan entiset enten

t e=valtiotkaan, joita hän liehakoi, eivät häneen luotta

neet. Senjälkeen kun Mataja oli pakotettu luopumaan 

ulkominister in paikalta (eräät vähemmän selvät osake

kaupat , jotka hänen eronsa aiheuttivat, eivät vieläkään 

ol e saanee t täysin tyydyttävää selvitys tä) ja Ramek 

it e otti ulkoasioidenkin johdon omiin käsiinsä, on 

It ävallan ulkopolitiikka sen par empi joutunut r auhall i

seen uomaan . Suhde nas ure ihin on sopimuks illa saatu 

ra llloitetuksi, Ramekin mat ka Berliniin hälvensi atajan 

t äällä aikaansaaman hermostuneen mielialan, Anschluss= 

kysymys on virallisesti pantu hyllylle ja .tt;t elä-'1'iroo

Iin probleemi, joka to sin itävaltalaisille on karvas 

pala niellä, on jätetty tulevai suuden ratkaistavaksi. 

että Kansainliiton 

Ulkopoliittisesti 

finanssi-

uusi 

Ra mekin ansiota on myös 

kontrolli on lakkautettu. 

leri siis ei voi valittaa Ramekil t a saamaansa 

kans

perin-

töä. Ennenkaikkea on mainittava Pragin kanssa viime 

ma aliskuussa solmittu arbitragesopimus, jota seurasi 

Ramekin ja Bene~in käynnit toistensa luona. 

Uusi kansleri Seipel on varakansleriksi ottanut 

suursaksslaisen Dinghoferin, joka on tunnettu innokkaak

si Anschluss=sjajaksi. ämän hän ilmei se sti on tehnyt 

rauhoittaakseen Berliniä, missä Seipeliä pidetään An

schlussin vastustajana. Mutta Seipelin nimi, kuten ~e 

'rempskin toteaa, on takeena siitä että mit ään yllä

tyksiä Anschlussiin nähden ei ole odotettavissa. 'l'ämä 

tietysti ei estä Anschlussmieniä molemmin puolin edel

leen ajamasta aatettaan kaikilla mahdollisilla aloilla, 

joista ehkä tärkein on Saksan ja Itävallan lainsää-
MJv. 

dännön yhtenäistyttäminen. {Sirsipä Berliner Ta eblatt 

äskettäin artikkelin, jossa ehdotetaan annettavaksi Sak

aan kansalaisille mahdollisuus olla samalla myös Itä-
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vallan alamaisia ja päinvastoin.) 

Seipelin katooli suus sensijaan ei tule vie

mään kys ystä koulun vapauttamisesta kirkosta eteen

päin. Tämh kysymys jo viime keväänä uhkaili Ramekin 

hallituksen olema ssa oloa, ja Ramekin ensimäinen kult us

lliilli~ieri Schneider olikin pakotettu luopumaan salkus

taan, koska hän oli koulukysymyksessä tehnyt sosi li8-

teille liian suuria myönnytyksiä. Kristillis=s siaalisen 

puolueen suuri enemmistö näet ei hyväksynyt näitä 

myönnytyks iä eikä halunnut koulukysymyksen päästämi stä 

paisumaan kulttuuritais teluks i, koska tämä olisi voinut 

uhata sangen erilaisia aineksia si sällänsä pit ävän 

enemmi st öpuolueen olema ssaoloa sen sisäinen hetero-

goenisuus näet useasti uudessa Itävallas a on oso i ttau

tuuut sisäpoliittisesti yhtä vaikeasti hoidettavaksi 

kuin muiden maiden monipuolueisuus ! 

Kaikki muut Seipelin uuden kabinetin jäsenet 

kuuluivat joko hänen ensimäiseenkin hallitukseensa tai 

ovat siirtyneet 

Lyhyesti 

siihen viimeisestä, Ramekin hallituksesta. 

voinee sanoa, että Seipelin uudelta 

halli tuksel ta lienee lupa odottaa jatkuvaa 

ta vaksantumista. Vie l ä Buuremmas a määr ässä on odotet

tavissa että Seipel ulkopoliittis st! lujittaa s itä 

terveellistä kehitystä, joka karakterisoi hänen ensimäis

tä hallituskautta an ja jota Ramekkin, Matajan ulkominis

teriaikaa lukuunottamatta, seuraili, ja että hän siten 

tulee vahvistamaan maansa kansainvälistä asemaa. Siitä 

ovat takeina Seipelin henkilöllinen integr1s1Ys, hänen 

suuri kokemuksensa ja kykenevälsyytensä sekä se suuri 

arvonanto, jota hän kaikkialla .aansa rajojen ulkopuo

lella nauttii. 
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Berlinissä, lokakuun 27 p:nä 1926. 

Yo I C - .1{ 
I 

~ 

c1 
10 ? (. 

,- e i) , 

.tf e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini ~ ~ . 162 aiheesta: 

1. Käynti Taltaku lanpankin presidentin 

Schachtin luona. 

II. Vieläkin Seipelin uusi hallitu!L 

Suvaitkaa, Herra Ministeri, ottaa Tastaan täy

dellisen kunnioitukseni T8kuutus. 

Herra Ulkoaaiainministeri 

E. N. S e t älä , 

Helsinki. 
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Suomen Berlinissä ja Wienissä olevan Lähett ilään 
==================================================== 

raportt i N:o 162 • 
============= ====-===== 

24. X. 26. 
1. 

Käynti vsl takunnanpankin 

presidentin . Schachtin , 

luona . 

'l'o i s sapäivänä ( 22 . 10 ) pyrin val t akunnan

pankin tunnetun president in ~ chachtin puheille haasta

tel lakseni häntä kuuluisan ta lousma nifestin ja sen yh

teydessä olevien kysymys ten ·ohdos ta. Schaoht, jonka 

tunnen melko hyvin, kert oi minulle seuraavaa. (tluhu 

että ~chacht ei itse olisi nimeään manifestiin kir

joit tanut , on sen vastus t ajien keksimä valhe, sen vai

kutuksen heikentämiseksi .) 

"Ajatus julaista t äl l a inen kansainväl i nen ta

lousmanifesti lähti englant ilai selta taholta j o noin 

~ vuotta sitten. 'lahdon erikoi sesti painostaa, että 

lekirjoittajat eivät suinkaan parhaasta päästä ole ra

hamiehi ä , vaan on heidän joukossaan myös suuri määrä 

teollisuusmiehiä .. eräistä maista on näitä jopa enem

män kuin rahamiehiä -- joten vastustajien levittämä 

väite että kyseessä olisi kansainvälisen haute finan-
itsekkyyatoimenpide~ 

oen "), "tr. I Yk ;l'g,fOii kokonaan aiheeton. Monet suu-

ret saksalaiset teoll~suusmiehet ovat minulle sanoneet 

olevansa manifestin kannalla, joskaan eivät tahtoneet 

antaa nimeään siihen. Manifestin tarkoitus on ollut 

arvovaltaiselta taholta kerrankin vakavasti kiinnittää 
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maailman huomio siihen mihin ollaan menossa, jos 

tähänastista taloudellista rajamuurlpolitiikkaa jatke

taan. Ja an manifestln aiheuttaneet motiivit ja sen 

tarkoitusperät kolmeen ryhmään: 

1:00 Kaikki uudet valtiot pyrkivät ensimäi

sessä kansallisessa huumauksessaan luomaan omia teol

lisuuksia, myös missä sella i s ille ei ollut minkäänlai

sia edellytyks iä, sensijaan että ~ okaine n valtio ensi 

kädessä olisi pyrkinyt kehittämään niitä taloudellisia 

lähteitä, jotka sille ovat erikoiset ja luontaiset o 

Er inomaisen 

Puola nyt 

suud en 1). 

kuvaavaa t ässä suhtee ssa on että esim. 

hankkiutuu luomaan oman automobiiliteolli

Tämä luonnottomuus ei voi olla vaikutta-

matta maailman taloussysteemiin epäedullisesti, koska 

tavaraa näin ollen ei enää osteta sieltä missä se 

on paras ja halvin ja koska luonnottomat teollisuu

det tarvitsevat luonnottomia tullisuojia. 

2:0. Kansainväliset velkakyaymykset on ssatava 

järjestykseen o Ne häiritsevät kansojen luonnol l i s ta 

keskenäistä kaupankäyntiä. Kuten ehkä huomasitte pidin 

eilen (eräässä taloudellisessa järjestössä) esitelmän 

tästä kysymyksestä, jossa myös varotin maanmiehiäni 
2) 

lisäämästä ulkomaista velkaansa • Kansojenvälistä 

velkaantumista on rajoitettava ja järjestettävä . 

3:0. Nykyisiä esteitä kansojenvälisessä kanssa

käymisessä on vähennettävä. Tämä ei ~arkoita vain 

1) Pitkin matkaa huomasin nytkin miten Sohacht kuten yleensä 

kaikki johtopiirit täällä sYTästi halveksivat puolalaisten tapaa 

hoitaa sekä poliittisia että taloudellisia asioita. 

2) Iräälle kolleegalleni aanoi Sohaoht äskettäin: -la geht uns in 

Deutsohland viel zu gut um neue amerlkanisobe Anleihen aufnehmen 
zu mUssen- ! 
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tullimuureja, vaan v.isumeja, maksuja, tariffeja, oikeuksia 

ssettua asumaan toiseen maahan, y.m.s. Ajattelen myös 

tulliuniooneja pienempien kesken, joiden ei millään 

tavalla tarvitse merkitä asianomaisen maan suvereni

teetin loukkausta. Ajatelkaa va in Luxemburgia, jonka 

esimerkki kehoittaa jatkamaan sillä linjalla. 

Manifestin allekirjoittajat eivät suinkaan 

ole toivoneet, että heidän ajatuksensa realisoita isiin 

tänään tai hu omenna . Luonnollise sti löytyy joka maas

S8 piirejä, jotka vastustavat siinä lausu U '8 aja

tuksia. Kansalliset yltiöpäät näkevät lempiajat ustansa 

uhatun. kysymys kans&inväl isistä ve loista on ehkä 

,enemmän poliittinen kuin taloudel linen siitä kri-

tiikki Ranskassa) J Yhdysvalloissa republikaaninen puo

lue juuri ennen vaa~a ei voi käyd ä puolustamaan 

vapaakauppa8 ~ joskin on todettava että Co~lidgen 

jurkinen kannanotto manifestiin, jossa hän selittää 

manifestin ajatusten olevan Euroopassa kannatettavia, 

ei ollut lainkaan nHn negatiivinen kuin olisi voi

nut luulla -, Ja protektionismilla on kaikkialla maa

ilmas sa kannattajia . Mutta me uskomme että kehoitus

huutomme maailmalle on kantava joskin hitaasti hedel

mi~ ja että kaikkien järkevien ihmisten huomio herää 

näkemään mihin olemme luisumassa." 

Omasta puolestani haluan lisätä että yksinpä 

siksi vapaamielinen lehti kuin Berliner Tageblatt 

hyvin reserToidusti suhtautuu msnlfcstiin. Se huoma

uttas, että kauan Jo valmiina ollut teksti jätettiin 

makaamaan kunnes brittiläinen Imperial Conference ko

koontuisi: manifesti oli annettava Tsstapainoksi tälle 

kongressille, jonka imperialistia=protektionistisia, pan

brittiläisiä ja antieurooppalaisia mielialoja pelättiin 

ja pelätään. Se väittää, jota en täältä Toi kontrol-

-
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loida, että manifestin t arkoitus 

ole Tastannut toiveita. Ja se 

t ässä suhteessa ~ 

tekee lopuksi sen joh-

topää töksen , et tä manifestin osaks eensaama viileys ei 

ennusta hyvää Ka sainliiton suurelle talouskonferenssil

le. Lisään tähän että manifestin julkaisemishetki ei 

sen omal t a kannalta ollut onnellisesti vali ttu : Thoiry, 

Pan-Europa, rautakartelli ynnä muut kansainvälisyyttä 

ja kansain välisiä suht ei t a tarkoit t avat monet viime

aikaise t ilmiöt ovat ilmeisea t i olleet "liian paljon 

yhdell ä kertaa", jot t a yleinen opinio olisi voinut ne 

sulattaa . Päinvast oin on huom t tavissa näissä kysymyk

si ssä juuri t ällä hetkellä eräänlainen reaktio , joka 

varmaankaan ei ollut manifestin vas t aano tolle t erveel

linen. 'J.'ämän seikan luo nollise sti ei ' sinänsä tarvitse 

merki tä manifest i n jout umi sta nopeaan unholaan. 

Schacht vältti kosketella manifestin poliit ti sta 

puolta. Hän J1 uudistanut saksalaist en lsht ien lausun

t oja , että manifesti on Versaillesin r auhan talous

suunnitelmien kuo l inisku. Se seikka että t äkäläinen 

lehdis tö tätä näkökoht aa on t oito t el lu t ei lii oin 

ole ollut manifest in vas t aano t oll e ent ent ema issa edul 

linen, olkoon että tuo väite tulee san en lähelle 

to tuut t a . Miten perin juurin manifesti itse as ia sa 

on Ve r saillesin henö n vastainen, käy näet paraiten 

ilmi jos sitä vertaa siihen kuului saan t~lou sresolu

tioon, jonka liittoutunee t 17 p. kesäkuut a 1916 Pari

sissa hyväksyivät ja Ranskan silloisen kauppaministe

rin C16mentelin tälle resolutiolle antamaan kommentas

riina Tuon resolution a ja 0 juuri oli aikaansaada 

sellainen taloudellinen kahtiajako maailmassa, jota 

manifesti nyt vastustaa ja jonka poistamiseen maail

man kaikkien talousmiesten toiminta nyt tähtää 
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Toiselta puolen en voinut Schachtin kanssa 

keskustellessani olla toteamattb miten hänen koko ta

pansa ajatella ensi kädessä on suurvallan jäs enen ja 

suurfinanssin johtajan. Pienten ja uusien kansojen 

elinehd ot eivät näytt änee t häntä lämmittävän ja puhu

easaan aitojen r epimisestä hän ilme ise sti ajattel i 

omien kansalaistensa esteetönt ä mahd ollisuut ta levitt ää 

Saksan kauppaa kaikkia ll e. Olen enne nkin viitannut 

siihen , että Saks an puolelta l ähitulevai suudessa on 

odote t avis s a häikeilemätö ntä taloude ll i s ta imperia~is-

~ie , joka tulee olemaan 

keisarillinen. Olen myö s 

paljoa vaarallisempi 

huom uttanu s iitä 

kuin 

mikä vaa-

ra meille pienille piilee suurvaltojen yhtei s työstä 

Kansainliitossa, mikä jo tuli selvästi näkyviin viime 

as semble en ' kynnyksellä kun neuvoston uusjärjestys oli 

saatava aikaan. 'l'ulen toisessa yhteyde "sä, puhuessani 

Thoirysta, vielä koskettelemaan t ä t ä kysymystä, haluan 

kuitenkin jo nyt kiinnittää huomio ta siihen, miten 

kaikki nykyhetkelliset poliitti Re t ja telou elliset 

kansainväliset liittymät, yhteisymmärrykset, kartellit 

j .n.e. - olkoon että nii den t arkoitus on saattaa 

maailman politiikka ja tulouselämä ulos siitä umpi

kujasta mihin sodanjälKeinen eripuraisuus ne on vie

nyt ~ samalla pieniltä kansoilta kysyy entistä suu

rempaa valppautta ja merkit see suurta vaaraa, joka li

sääntyy samassa määrässä kuin Saksa ja Venäjä alka

vat osallistua yleiseurooppalaiseen konserttiin. ~ 

Bn voi olle mainitsematta että eaim. Huotsin täkäläi

nen lähettiläs katsoo näitä ilmiöitä yhtä vakavasti 

ja huolestuneesti. 
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Kysäsin myös Sahachtilta onko Lontoossa pankki

huone Schröder & K:in johdolla muodostettu kansain

välinen finanss itrus t i asetettava kausaalisesti 

ta lousmanifestin kanssa . Hän kielsi tämän jyrkästi 

väit täen tuon trustin olevan eräiden pankkiiriliik

keiden tavalli sen yhty män, jolla on puhtaasti yksi

tyin n luonne. Jos leh lss" on kerrottu trus tin 

koituksena olevan finanssioida Saksan rautatieobliga ti

oonien myynti, niin on tämäk in tuulesta temmattu: uusi 

trus ti tosin samoinkuin jokainen pankkilaitos mielel

lään luonnollise s ti haluaisi pääs tä mukaan "p ~ ett 

hörn" kun näiden obligatioonien myynnistä kerran tu
loa tosi. 1) 

äiden obli ga tioonien sijoitusprobleemi - joka oli 'fbo iryn 

keskeisimpiä kys rmyksiä - on s euraava. Kun Dawes-suunnit elman 

muka an Saksan valtion r autatiet muodostettiin yhtiöksi (Ei sen

bahngesellschaft), jossa Saksan valtakunnalla on osskeenemmi stö 

ja jonka tulot ovat yksi Dawes-m~ks ujen takui s t a , emitteerattiin 

11 milj aa rdin edestä täaän yhtiön obligatiooneja, jotk toistai

aeksi makaavat Da wes-komisaarin tresoorissa. 'l'hoiryssa keskus

teltiin näiden obliga tioonien mobllisoimisesta Ranskan frangin 

stabilisoimi seksi ja mahdollisesti ~aarin takaisinost amiseksl 

ennen v. 1935. 'l'ämä operatio käy kuitenkin vaikeaksi sen vuok

si että niin suurta summaa ei yhdellä kert aa voida negosioida, 

mutta ennenkaikkea senvuoksi että ainoa maa, joka oston voisi 

suorittaa, on Amerikka, joka taasen ei halua tät ä välillistä

kään tietä auttaa Ranskaa ennenkuin tämä edes on ratifioinut 

BlSrenger-MeUonin velkssuoritussopimuksen. Tämän circulu8 viho

suksen välttäminen nykyään askartaa asianomaisia kabinetteja. 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

- 7 -

Kysyin sitten Schacht ilta, missä määrin Hom

aeyssa käydyt neuvottelut Englannin ja Saksan teolli-

suuspiirien kesken ovat 

muodostumises ta o Tähän 

aiheutuneet rautakartellin 

t aasen Schacht vas t as i seur aa-

T8Sti. "En voi sanoa näiden neuvottelujen suorastaan 

aiheutuneen raut akart ellista, jos kohta t ämäkin tärkeä 

tapaus vaikutti niihin ja jos kohta neuvottelujen 

tarkoitus on samant apa inen. Neuvottelut ovat näet jo 

kestänee t kauan; ne lähtiv ät Saksan hiilipiireistä, 

jotka pelkäävät (kt s . lähetystön r aporttia N:o 159 ) 

Englannin lakon jälkeistä takat alvea Saksan hiilelleo 

Neuvottelut eivät vieneet vielä tulokseen, sillä Eng

lannin talousrakenne 0 niin t oinen kuin meidän ja 

ennen ka ikkea on 'nglannissa sisäinen talousorganisa

tio vie lä niin takapajulla , että heidän kanssaan ei 

ole helppo neuvot elI • utta olemme hyvällä tiellä 

ja neuvotteluja tullaan jatkamaan. 

Mitä muuten hiiliteollisuu teen tulee, täytyy 

myöntää että me olemme erinomaisessa asema s sa . utta 

emme ole k0 0 tänä aikana halunnee t tehdä englanti

laisille vai keuksia . Me olemme kaukonäköisiä tarpeeksi 

ymmärtääksemme mistä on kysymys . Emme ole kuin puo

lalaiset, joilta äkillinen hiilikonjunktuuri on pannut 

pään pyörälle ~ vaikka heiltä puuttuu organisatio 

voidakseen sitä t äyd lleen eksploatoida -- jopa siinä 

määrin ett ä useiden maiden hallitusten on ollut 

pakko virallisesti VarsoTa ssa huomauttaa ' kontraktien 

sitovaisuudesta. " 

Kun lopuksi jouduimme puhumaan maailman kulu

tuksen Tähenemisestä Tarsinkin Venäjän kaaoksen Tuoksi, 

lausui Sahacht seuraavat kiintoisat sanat: 
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"Riippumatta sii tä , voittaako Moskovassa oppo

sitio vai hallitu s , niin luulen, että Venäjä pikemmin 

kuin lleensä l uull aan t ulee vedet yksi eurooppalaiseen 

talousliitokseen irt schaftsgeftige ). inulla _on syyt ä 

usko a että tämän oleellisesti tulee aiheuttamaa n 

Engl~nti . dollisuuksien r ajojen ul ko puo-

lella . että Englaru in ja_~osk9van väl illä pi ~ __ syn

tyy y~närryso Kra ss inilla lienee pi källe menevät 

valtuu_et. EnGl · ntil a isill ~ on pääasia että sovinnon 

teo ssa löydet ään formeli . joka muodolli 'e ti hyväk yy 

yksityisen omistusoikeuden periaatteEtn. Velkoien_t aka i

sillI!!aksami st a ei ndant i enää toivQ..a." 

'l'ähän mielenkiintoi seen väit t eese en , joka ei 

ollu t noin vaan konstruoitu vaan jonka t ka b ilmei-

sesti en saat oin keskustel s t a todeta oli 

yksityi kohtai s ia ti etoja , haluun li ät 3 sen että jo 

kesän alu sa kuulin puhuttavan sama s ta asiosta , opa 

siinä muodos sa ett ä Stresemann olisi Lo ntoossa 

nut bona off iciansa väli ttä~k een Lontoon ja 

väl i l lä kt s . sala sähkösanom ini :0 106/26 ja kir

j eeni ulkoasia inmini s ter i Set äl älle kesäkuun 13 päi

vältä ). Sitten tuli ADgla nn i n lakko , jonka a ikana 

Moskovas t a lakkola i sille tull ee t r ahat paniva t es t een 

nä i lle tuumiile. Syksyllä näkyy kysymys t aas herän

neen, josta puhui esim . Svenska Dagbladetin Lontoon

kirj eenvaihtaja Eswe 13/10. Myös 1e 'femp sin 2Vlo 

pä ivän pääkirJoituksen loppu osoittaa huomatt avaa op

timismiå t ässä suhteessa. Schachtin sanoi s ta saatoin 

vet ää sen varman johtopää töksen, että kysymys nykyään 

kiinnostaa Saksan viralli s ia piirejä. 

Itse asiass8 tämä Stresemannin väli ttäjätoimi 

olisi täydessä sopusoinnussa hänen ylei sen politiik

kansa kanssa, jonka Toi lyhyesti formuloida näin: olla 



• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

' FINLANDS BESKICKNING 

- 9 -

siltana i dän ja l ännen väliU" , 8.0, vetää Venä jä 

Eurooppaan, ja samalla kiit os Saksan geopoliittisen 

keskei sen as eman profit eerata t ästä välittäjätehtä

väst ä mahdol lisimman pal jon sekä poliittisesti (pelaa

mal lA suuret naapurit t oi s ia n vastaan) että talou

dellisesti (ka iki st a suurval lois t a Venäjän l äh impänä 

naapurina), Tämän t eht ävän s uorittaminen on Strese-

mannin suuri kunni anhimo. 

Minun lienee t urha 

si itä , miten "ngl a nin ja 

sinki n mei dän kannalt smme 

erikoises ti huomau tt aa 

Venäjän yht eisymmärrys var

li säis i s itä suurvalto jen 

yhtei s työn merkit s emää vaaraa, j osta yl empä R jo pu

huin. 
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Raportti N:o 162. 
========================= 

Vieläkin Seipelin 

uusi hallitus, _ 

II. 

26. X. 26. 

Lisäyksenä toissapäiväi seen raporttiini otsa

ke8sias ta mainitsen seuraavaa. 

Seipel on nyttemmin parlamenti ssa pitänyt oh

jelmapuheensa. Ulkopoliittisesti on mielenkiintoista 

todet, että hän sangen kylmässä äänila ' i ssa ja mil

tei sivumennen käsitteli suhdetta Saksaan, vältt äe n 

käyttää sanaa Anschluss. Väitetään että hän aino

astaan suursaksalaisten p6kotuksesta yleensä lainkaan 

esittelyssään puuttui tähän kysymykseen. Saksalaiset 

lehdet asettuvatkin senvuoksi jossain määrin reservoi

dulle kannalle, huomauttaen että joskin Seipel julki

sesti on sanonut 90 ~ Itäva lan väestöstä äänestävän 

Ansohlussia, jos nyt kansanäänestykseen vedottai s iin, 

hän ei vedä tästä niit ä johtopäätöksiä, joita odot

taisi. Huomautetaan myös että Seipel alleviivatusti 

antoi nimensä Wienissä äskettäin pidetyn paneuroopa

loisen kongressin hyväksi, aiten osottaakseen että hän 

sitä tietä odottaa parempia tuloksia kuin Anschlussin 

kautta Keski=luroo,an olojen uusjärjestelyksi. Uudistan 
s1 tten 

tässä Ben minkä jo monta vuottäl sanoin, että näet 

Seipel ensi kädessä on katoolilainen prelaatti, toises8a 
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itävaltalainen ja vasta kolmann.essa saksalais=germaani . 

Kuulen myöhemmin että Seipelin uusi kultus

ministeri Schmitz, joka Seipelin ensimäisessä halli

tuksessa oli sosiaaliministeri, on uskonnollisissa ky

symyksissä ultraklerikaali. Yhdi s t elmä Seipel-8chmitz 

ei sii takaa kultuskysymyksissä pienintäkään edistys

askelt a vapasmiel i sempään suunt aan , mikä myös käy i1-

~i sosialistilehtien Seipelille antama sta vas taanotosta • 
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Berlinissä, lokakuun 30 p:nä 1926. 

1 ' 1 \ 1 : .' 1'-- ',' ,- - . f' 
', ' \ 1 1 11 1.) 1:- " 

N:o ~lytffl(', 

/ 

Herra M i n i 8 t eri , 

Kunnioittavlmmin t äten lähetän Teille, Herra 

Minis t eri, raporttini N:o 163 aihe'sta: 

L. Wallroth tilanteesta MOBkovaBs~ 

II. Kenraali von Seecktin ero. 

Suvaitkaa, herra Ministeri, ottaa vastaan täy

dellisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä , 

Helsinki. 
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Suomen Ber l i ni ssä ja Wi eni ssä olevan Lähettilään 
======-= ~~~===========================-====== ====== 

Wallroth_tila~~~~sta 

M2.l!~OV sset. _ 

r aportti N:o 163. 
---------------------------------------- -

29. 10. 26. 

1 • 

Kun tänään kävin mini s t eri ea litirehtööri 

Wall r o thin luona , siirtyi puhe Mo skovan kongressiin ja 

sikäläi seen t a isteluun hallituksen ja opposition välil

l ä. Kuten mui tettaneen ja kuten raportissani N:o 160 

tiedoi tin, menivät 10 päivää sitten nallrothin infor

matiot siihen suuntaan, että oppos i tion n~yryytYB oli 

vain näennäinen ja saavutettu suurilla konsessioilla • 

Nyt sen sijaan allroth kertoi olevansa pakotettu us

komaan että opposition kukistuminen on oll ut paljoa 

perusteellisempi kuin hän silloin luuli ja että hal

litus näkyy sittenkin uskaltaneen, kuten hänen sanansa . 

sattuivat, den Bogen Uberspannen, jota todi s taa että 

se ei ole asettanut kylmille ainoastaan Sinovjevin 

vaan muutkin kuten Trotzkin. allroth oli ellen puhu

tellut erästä juuri Moskovasta saapunutta Saksan sikä

läisen ambassaadin jäsentä, joka vielä pari päivää sit

ten Moskovasta lähtiel.ään oli luullut Kremlin koetta

van päästä jonkinlaiseen sovintoon opposition kanssa. 

Häntä oli tieto opposition lopullisesta rankaisemisesta 

auuresti häamästyttlnyt. Wallroth lopetti aanansa sanoen: 
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"luulen että olemme sittea~in pakotetut l askemaan 

siihen että Kr:emlin nykyiset miehet viel ä kauan 

jäävät hall ituksen peräs imeen". 
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Raportti N:o 163. 
================-===== 

29. X. 26 . 

II . 

(" , J', 

Kenra ali IQ.IL 

S eeckt in ero t. 

Täst ä niin suurta huomiota herätt äneestä tapa-. 
ukeest9 ki ertele e yhä edelle en mit ä eril ai s . mp ia huhUja • 

Olen koet t anut niitä eritellä ja mielest äni kaks i 

tä ansaitsevat eri ko ist a huomiota . 

Pot damissa kuulin nen versi00ni n, että kruu

lluuprinsessa olisi ohi v. Seecktin kään t ynyt suo r aan 

Hindenburgin puole en poikansa puol es ta, joka on eri koi

sesti innostunut sotil aan ammati s t a mutt& jolla ei ole 

ti laisuutt a it seään siinä kehitt ää . Täl l öin olisi Hin

denburg luvannut ant aa pojan e r ata syysmanö övereita. 

Tä stä v . Seeckt ei olis i lainkaan ti enny t, mutta asian 

tullessa julkiseksi uhraut unu t Hindenburgin vuoks i. 

Huolimatta siitä että kuulin tämän huhun hyvin inf or

molduis sa Potsdam:piirei s sä , en siihen kui t enkaan usko , 

1) koska en pi ä mahdollisena että 

nuunprinsess8, joka pal jon seurustelee v. Seeck

tien kanssa, olisi syrjäyttänyt tämän; 

2) koska, kuten siellä olleilta olen 

lut, man6ö~ereillä yleisesti tiedettiin kruunun

prinss in pojan niitä seuraavan. (M.m. konsu-

11mme täällä Dlx, joka syyskuussa oli manÖÖTer 

alueella yksityisasioissa, siitä kertoi.) ~i 

ole oletettavissa ettei tieto siitä olisi 

lut v. Seecktin korTiin. 
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oinen huhu , jonka olen kuullut Huotsin t äkä

läiseltä sot ilasasiamiehel tä ja jota Ruotsin lähet t i

läs pitää todennäköisimpänä , ja joka on tie ichswebrpii

rien omaksuma selitys , on seuraava. 

Kruununprinses sa oli pyyt änyt lupaa pojalleen 

ensiksi von Seecktiltä. Kun t ämä sanoi ei , kääntyi 

hän rouva v . eeckt in puoleen , joka lopulta sa i mie

hensä suostumaan. (Hindenburg ei näht äväs ti tiennyt 

asiasta mitä" • Ku t en jo Ul koas iajnmini ste r ille pari 

viikkoa sitten kir 'oitin , oli ensi a 'atuk eni kun 

asiasta kuulin: t ässä on r ouva v. Seecktin sormen

j / älkiä . Tämä merkil l inen nainen on 0 monasti 

kin t~htonut näytellä erikoista osaa -- siten Hitler

putcchi syksyllä v. 1923 osaltaa n palautuu rouva 

v. Seecktin ja Reichswehrin Mtinchenl s ä olev n komen

ta ' an välillä syntyneeseen erimielisyyteen, joka sai 

hitleriaanit luulemaan hetken tulleen mtinchenil äi sen 

Reichswehr in houkuttelemiseksi puolelleenj komentaja 

pysyi kuitenkin valtakunnanhallit uksel le uskoll i s ena 

ja putschi kukistettiin alkuunsa tämän on rouva 

v. Seeckt itse minulle kertonut ja olen voinut kon

trol lo i da asian niin todella olleen.)l) 

Ruotsin lähetystössä kerrottiin myös Heichs

wehrin upseeriston ensiksi olleen v. Seecktin eros ta 

nii~ Buutuksisasan että jopa puhuttiin upseerien 

ksappauksesta. 'l'ästä sen parempi ei kuitenkaan tullut 

mitään. 

1) ErimielisY18 ' rouva v. ~eecktin ja komentajan välillä riippui 

siitä että edellinen syytti jälkimäistä leväperäisyydestä Bai

jerissa . hänestä lev itetty jen llkeäm1eliahn huhujen peruuttami

seksi. 
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Vaikka potsdamilaise t syyttivät v. Seecktiä lii-

allisesta lojaalisuudes ta tasavallalle, he kuitenkin 

luottiva t hänen "oikeauskoisuuteensa". Ja itse asia ssa 

täytynee myöntää että hän heille teki pal 'on myönny 

tyksiä ( vapaaehtoisten suosiminen, ent o upseerien osan-

otto manöövereihin y. m. ) . He saavat r.yt syytt ää jtse

ään siitä minkä ovat aikaansaaneet. 

Ei voi olla toteamatta , että Stresemannin 'l'hoi

ry=politiikalle v. Seecktin kaatuminen tuli eri nomai sen 

sopivasti. Sillä kaike s ta huolimat ta juuri v. Seeckt in 

per soona on ollut alituiseen syynä Parisin ja Ber

linin erimi el isyyteen ase is tariisumisssiassa. Seecktin 

kaatuminen ehdottomasti tulee helpottamaan Stresemannin 

ponnistuksia ~uai d'Orssylla. l ) St res6m&nnilla oli sikä

liki n "onni" mukanaan että ssmanaikui ne st1 Preussin 
\ ~);"I sis äministeri, oikeiston vihaama Severing \5ietJll. Tämä 

seikka tulee St resemannille helpottamaan Sak an oikeis

topiirien mukaanvetämistä hallituksenpolitiikan ympärille. 

Mielestäni voi l iioittelematta sanoa, että v . 

Seecktin ero, oli sen esihiet oria mikä tahansa, tulee 

edesauttamaan Reichswehrin sisäisen henuen tasavaltalais

tumista. 

1) Merkityksellinen 
IIJ'JtllJ1lf~T_'" on myös v. Seeoktin ja Stresemannin perhei-

~ välillä vallinnut DYTä "erimielisyys", josta paljon juttuja 
kerrotaan. 
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Berlinissä , marraskuun 2 p:nä 1926. 

Ijq Ir l r . )~. I 

N:o J~ ,-c 
I "-

r' '.II' l ( . 
. , 

, (.'. 

.Ii e r r a M i n i 8 t eri 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini ~ :o 164 aiheesta: ---
Saksin valtio~äi~~~iesvaalit. 

Suvaltkaa , Herra Mini ster i , ottaa vastaa n täy

dellisen kunni oitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

• N. S e t älä , 

Helsinki. 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 
I I 

FlNLANDS BESKJCKNING 
", I . .!I , , '. 

~ / 
j" I( 

_1_1

J 

_1 

Suomen Berlini ssä ja Wi eni ssä olevan Lähetti lään 
=========-====~======= ==========-=================== 

raportti N:o 164. ----------------------------------------

Saksin valtiopäivä

mie sve 11 t. 

1. XI. 26 . 

Eili set Saksin valtiopäivämiesvealit jät

tivät sangen synkän tul ok~en . 0 anotto vaale i hin oli, 

ver iukin porvarip i ireissä , laimea (n. 70 %, v. 1924 

81 ~) . Kaikki suuret porvari uolueet mene t tivä t odo t-

tama toman pal 'on ääni ä , joten niiden edu s tus uusilla 

val tio äivillä tulee olemaan nykyistä pal 'oa heikompi . 

Kansalli set saavat nyt vain 14 ( v. 1924 19 ), kan-

eanpuolue 12 ( 19 ) , demokr aatit 5 ( 8 ) paikkaa 

96: sta . Vahvasti ovet voittaneet kommunistit ( aivan 

kut n Berlinin kunnallisvaalei ssa ja 'l'shekkoslovakian 

eduskuntavaaleissa viime talvena), saaden nyt 342,000 

ääntä (v. 1924 294~000). Mo lemmat Bosiaalidemokraat-
hensä -, 

tiaet puolueet ovat rhävrnneet 6 paikkaa (nyt 35, v. 

1924 '41 ), arvatenkin kommunisteille. Porvarien menete

tyt paikat ovat enimmäkseen joutuneet uusille, yksi

tyisintresseihin perustuville ryhmille: siten on uusi 

talouspuolue saanut kokonajsta 10 paikkaa (v. 1924 0) 

ja Aufwertungpuolue (1) 4 paikkaa v. 1924 0). 

Tämä ilmiö on parhaimpia todistuksia siitä kyllästy

neisyydestä auurten puolueitten ohjelmiin ja niiden 
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puoluekuriin , joka varsinkin maaseudulla 

ja yhä ka a ista pa ikallis ista ryhmä= 

oe-istä . 

alkaa näkyä, 

ja etuintres-

Erinomaisen kummallinen on sosiaalidemokraat

tisten puolueitten äänikäyrä . 'rämä ,.puolue oli nykyi

sessä edustuksessa jaka tunut kahtia : oikeistosiipeen 

("Saksin vanha sosiaalidemokraat tinen puolue") , jolla 

oli 23 paikkaa , ja vasemmis tosiipeen ("Saksan sosiaali

demokraatt inen puolue") , jolla oli 1 paikkaa . Saksin 

sosiaalidemokraatit olivat siten t&hän me~~A q Se ai oa 

sosiaalidemokraattinen puolue 'aksassa , i asä vanha 

kahtiajako oikeisto= ja v~semmistososialistei~in 

( 1. sosialistit j riippum ttomat ) , jostb ~rnbergissä 

v. 1922 luovuttiin , vielä oli olemassa , Kauan oli 

käyty tai stel a siitä) ~pi S~kc in sosiaalidemokr aa t-
t 

tinen puolue saisi valta kunnan sosiali tien kannatuk-

seno Kehitykselle kuva vaa on että päätö.s lopult~ 

lankesi an emmi st oryhmän eduksi . ~ilisissä vaaleissa 

oikeistorybmä saikin tyytyä 4 P ikkaan, vasemmistoryh

män kosvaessa 31 paikk a käsj tt äväks i. Ottamalla huo

mioon, ett ä kommunistitkin v0it t ivat sekä absoluutt i

sesti että suhteellisesti, t äytyy to eta , etts ylei~An 

kehitys Saksissa viime vaalien jälke n on mennyt 

huomattavasti va s emmalle. Mielenkiintoista ja aikaise~ 

min kertomelleni äärimm~isen oikei s ton yleiselle voi

mninvähenemiselle kuva~vaa on , että völki sch=puolue 

( rotupuolue ), joka viime vaaleissa sai 83 , 000 ääntä, 

~yt sai vain 11, 000. 

Yleisenä arvosteluna vaaleista 
ovat 

no~, että äärimmäiset v8semmistoaine se 
ss-

Tageblatt varustaakin vaaleja selostavan pääkirjoituk

sensa tänä iltana päällekirjoituksella "Das rötere 

Saohsen" -- ja että porvarilliset puolueet ovat 
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hajaantuneet ja sen kautta heikontuneet. Kaikki 

lueet , kom unistej lukuunottamat t a , lausuvotkin julki 

t yytymättömyytensä tulokse n j porvarilliset lehde t eie 

vät salaa levottomuuttaan lähitulevaisuudes sa 0 ot e t

t evaan kehitykseen nähden. 

Tä t ä tyytymättömyyt t ~ lisää vaikeus uusien 

vaalien perustukse lla saada aikaan hallitus , j oka 

ne~ tisi edustuksen luott amusta . 

Sen 'älkeen kun v. 1923 hui puun a ke ittynyt 

kOllllilunist inen suunta Saksissa , joka oli viem"ssä 

maan suorastaan sov jeetin käsii , kH tos r~r=-j älkei-

sen järkiint ymisen ja vakiintumisen ekä Reichswehrin 

tarmokkaan t oi minnan oli saatu kukiste t uksi (viralli. 

s estikin on myö netty että poliisijoukkoja sil lo in 

lis äiltiin yli Ver sa ill esin myöntämä n l ukumä ärän, mikä 

myöhemmin vej i 'käviin hankauks1in ambassaadikonferens

sin kanssa ) , eivä t kuit enkaan sit ä seuraavat ' vaal it 

v. 1924 anta ee t t oivot tua porvar illista tulosta j 

siksi voi lli akas uli, h~01im9tta s iitä mitä oli t apah

t~~t, v&semmis toh enki t eollisuuden emämaas sa ~aksissa. 

Pitkien neuvottel ujen jälkeen saatiin l opulta kui

tenkin aikaan halli us , jonka muodostiva t ka nsanpuolue 

( 19 ), demokr aa tit ( 8 ) ja sosiaalidemokr aa ttien 

oikea siipi (23), yhteen ä si i s 50 jäsentä 96 :sta. 

Ny t suorit ettuj en vaalien tulo s osoitt aa , et t ä nämät 

hallituspuolueet yht eADsä eivät saanee t kuin 21 

kaa (12, 5 ja 4 ). Por varilli sten toivo, että vaa

lit vei s ivät varmaan porverj lliseen enemmi st öön , 

tautul sekin erehdykseksi, sillä kaikilla porvarilli-

sllla puolueilla 

valn 47 paikkaa 

kansanpuolue 12, 

tungpuolue 4 ja 

yhteensä on uudessa edustuksessa 

käytettävänään (kansa liset 14, 

demokraatit 5, talouepuolue 

kansallls80aialietit 2). 

10, Aufwer

l'oiselta 
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puolen sosialisteilla ja ko mreuni steilla on uudessa 

mari se vain 45 paikk a (sosiaalidemokraati t 31 ja 

kommuni' tit 14). Vaat an kielenä t ulevat näin ollen 

olemaan tuo oikeistosos i alistien pieni r yhmä 4 ), 

joka ei yhdy sosiaalidemokr aatteihin ja kommunis t eihin , 

jos nämät aikovat muodos sa hallituksen , mutta jotka 

toiselta puolen eivät liioin mene hall itukseen kan

sallisten s eur assa . On pelättävis sä , että uuden halli

tuksen muodost aminen näin ollen tule olemaan 

neuvot telujen takana . 

Vei olla huvit t avaa todeta souraava eri koi3est 

Sbksin poliittiselle kuvalle tyypi l linen piirre , joka 

t odistaa e r iiPPuvtl iouut ta 

u&&n Seksin kruununprinsessa 

tuli dynas tisiss t uniteissaan 

mielialoist a. Kun &iko i

karkasi 0 ettajansa kera , 

loukatun saksilai sen 

porvarin suuttumus ilmi siinä että seur aavi ssa 

t agvaalei s sa tulos oli mit ä pUlltlisin . V. 1922 ol i 

valtiopäivämiesvaalien tulos samsten punainen - siit ii 

jo t~i ylempänä mainittu punainen r egime aks i ssa 

v . 1923 -- mutta v. 1925 ~a ksin valit s i "ain suuri 

enemmistö äänesti Hindenbur gia pre identiksi 

On mielenkiintoista t ässä yhteydessä todeta, 

miten Saks i ssa , ku ten useimmi ssa liittovaltioissa, hal

lituksen kokoonpano on toinen kuin Reichatagissa o 

Viimeks imainitussa muodos tavat näe t koalition kansan-

puolue, katoolinen oentrum jolla prostestanttis8ssa 

Saksissa ei ole ainoatakaan edus t a jaa valtiopäivillä), 

baijerilainen kansanpuolue ja de okraat _t, ~ siis 

ilman sosialisteja. Preuaaissa taa sen on hallituksen 

kokoonpano seuraava: oentrum, demokraatit ja sosiaali

demokraatit,.. siia ilman kansanpuoluetta! (Katooli-
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ssssa ja oikeistohenkisessä Baijerissa ovat puolueolot 

aivan t oisenla i set, incommensurabelit, lähinnä muis tuttaen 

puolueoloja Itävalla csa : kummassakin vallitsee selvä 

enellimi s töpuolue , edellisessä baijerilainen kansanpuol ue , 

jälkimäi s ssä kristillis- sosiaalit .) Äskettäin Preus sissa 

t ehty yritys saada kansanpuolue muiden hallituspuolu

eiden k~nssa saman katon alle ei onnistunut . Sekä 

valtakunnan että maini ttu'en osavaltioiden jokaisen 

halli uknen päämääränä on näe t sal:lda luoduksi n. k. 

suu ri koalitio , 'oka käs ittäisi kaikki puolueet pa it si 

kansallisia a kommunistej a . Voi liioittelematta sanoa , 

että taistelu t ästä päämäärästä on koko 'eksan s i ä

polit i ikan a ja 0 , j ota toise t a puolen kansallis t en 

kosiskelu sukulaish nki en kansanpuolueen rivei ssä , toi

selta puolen sosialis tien bpäilys kl:lnsanpuolueen t asa

valtai sten mi el ipiteitten suht een ja kommunistien kil

pailun pel~o edel leen vaikeuttavat. On kuvaa vaa , että 

t eollisuuspiirien 

j älkeen josta 

os i ttivat halua 

äskettäisen tasavaltalaistunnustuks en 

kts. rap. : 0 158) kan aIli et het i 

ott aa osaa hallitukseen, joka luon-

nollises ti automaa ttisesti heikensi toivee t saada yhä 

tasavaltais emmin tosin aj a tteleva , mutt a tyänantajalei

maa erikoisesti kantava kansanpuolue ja yhä enemmän 

vasemmalle kallistuvat sosialistit, jotka eivät en"ä 

kaikes sa seuraa yhä porvarillisemmin ajattelevia ja 

sosiaalidemokratian sodan jälkeisen vararikon aiheuttanei

ta johtajiaan, saman ka ton alle. 'l' ilant een kompl1koi

tumista valtakunnassa ei vähennä t ähän asti katooli

silIe ihanteill e uskoll isena pysyneen centrumpuolueen 

Bosiaalis-poliittinen kahtia jako, joka juuri päättyneil

lä oentrumin puoluepäivillä ~rfurtissa tuli entistä 

selTemmin näkYTiin, mutta uelä tällä kertaa, kiitos 

kansl ri Marxin välittäjätoiminnan, saatiin Tältetyksi. 
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itse lähentelee centrumpuolueen vasenta siipeä, 

johtaa ent. kansleri Wirth , mutta on ensi kä-

kuitenkin katoolinen ( jopa bigot ti sellainen 

ja näkyy ainakin to i staiseksi saavan puolueensa 

lymään eheänä tämän tunnussanan ympärillä. Ylihuomen

na kokoontuv~ Reichstag, jossa ruhtinaitt n korvaus

kysymys, 'boiry y . m. beti alussa tulevat nostamaan 

intohimot korkeal l e, on tosin asettava monta vaikeata 

kompastuskiveä larxin hall itukselle , joka Lutherin 

keväällä kaaduttua oikeastaan muodobt ui pelkäksi 

välitilahalli tukseksi ja jo lt a puuttuu Heichstagissa 

ehd oton enemmistö. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: F. 

OSASTO: r,j-
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H e r r a M i n i s t eri 

Kunni oitt avimmin täten l ähe t än Teille, Herra 

Ministeri, raport ~ini N:o 165, aiheesta: 

Käynti ulkoministeri Stresemannin luona. 

Suvaitksa, erra Ministeri, ottaa vHstaan 

täydellisen kunnioi tukseni vek~utus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä , 

Helsinki. 

1""-
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Suomen Berlinissä ja Wienissä olevan Lehettilään 
=====================================================--== 

raportti N:o 165 . • 
====================== 

6. XI. 26 • 

Käynti ulk~ministeri 

Stresemanqi~_lu~ 

Heti palattuani Helsingistä lokakuun puolivä

' tresemannin puheille. Vali-lissä pyrin ulkoministeri 

tettevasti ~tresem9nn juuri 

eikä kahte en viikkoon ole 

niinä päivinä sairastui 

ollut tavattavissa. Kun 

hän tämän viikon alus sa t aa sen ryhtyi virantoimituk

saen, ilmoitin uudelleen haluavani häntä tavata. 

aamupäivällä soitettiin hänen kansliastaan että heti 

voisin tulla • 

Näin jo ovesta sisään astuessa ni, että käyn

ti ei tulisi olemaan mieluisa: Stresemsnn tervehti 

näet minua juhlallisesti ja koko esiintymisensä oli 
harkit tua. 

Tästä piittaamatta lausuin iloni sen johdosta 

että hän oli parantunut pahasta grippestään. Sanoin 

valittavani että Tein hänen nyt juuri kallista ai

kaansa, mutta halusvan! mikäli mahdollista ottaa vaa

rin siitä lupauksesta, minkä hän ministeri EnokellilIe 

Gen'T8ssä oli tehnyt, nimittäin · jatkaa silloin keakel

tynyttä keskustelua ja kertoa jotain kokemuksistaan 

8opimulneuTottelu1sta loskoTan kanssa. Stresemann, joka 
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ilmeisesti oli odo tt anut että alkaisin puhua Gen~ve ss t 

sat uneesta konf liktis ta, haki hetken asennetta ja saa~ 

dakseen 

telin. 

aikea 

Olin 

kysäsi , mitä näkökohtia etupää ssä 

jo t ällä he tkellä selvillä ettei 

ajat

Strese-

mann tulisi mitään kertomaan, mutta otin vaarattomim

pana k~skusteluaiheena puheeksi arbitra gen. Stresemann 

sanoi ensi ksi , haettuaun saksalais-venäläisen sopimus

tekstin ; pitävänsä ett' h'nen sopimusta seuranneen 

kirjeerls" koh t aa 4 ei voi selittää muulla tavalla 

kuin niin että se per-aat t eellisesti sitoo venäl äi

set. Siirtyen sitten puhum en neutraliteettikäsi ttees

te. ja sanoen k~u8n euvo t ellun, aina viime tunteihin 

saakka ennen alleki r jo i tus ta, käsit teistä "Ne utrali t ä t lt
, 

"wohlwollende Neutrali t ä t" ja "Neu t ral itä t i m Hahmen 

des Völkerbundes", hän yht'äkk iä kes eytti itsensä 

ja lkoi puhua siitä mitä hänen mieltä"n koko ajan 

oli aska rt anut ennenkuin löysi sopivan l ähtökohdan. 

Ren nRe t sanoi nä i n: 

"Meillä ol i näistä asioista ministeri nckell in 

anuna erinomaisen mi el l yttävp ja avomi el i nen keskus

telu ja val it an että se keskeytyi. utta minun täy

t yy Te ille suoraan anOD ett ä sen jälkeen mitä sen 

keskus telun j älkeisenä päivänä Uen~ve s sä t apahtui -

Te ymmärrätte et t ä tarkoi t n ministeri Erichin es i in-

tymist ä Kansainliiton 1. kommissionissa valitan et-

ten voi enää 'e i dän hdli tuksenne edusta jan kanssa 

puhua yhtä vapaasti t äs tä sopimuksesta , joka juuri 

aiheutti Erichin esiintymi son. Minä olin "auseeror

dentlich frappiert" siitä että ministeri Erich tämän 

8skeleen otti. Minä Banon Teille, en virallisesti 

Taen yksityisesti, persoonallisten suhteittemme siihen 

oikeuttamana, että meillä täällä on S8 käsitys että 

Suomen hallitus Tiime aikoina meille on osottanut 

I 
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joukon epäys t äväll i siä teko'a ("FUlle unfreundl i cher 

Handlungen"J. Kun t ähän ko et i n saada peri sanaa vä-

IHn, hän minut keskeyt t i a t ka en: "Se s ikka ett ä 

meidän tulomme Kansainliittoon aiheutti § l 6:n osaks i 

tu lleen selit yksen, todis t aa ett ä 

ensi kädes sä tarko i tti meitä . Ja 

'r ichin es iintymi nen 

mij saamme l isät uen 

t äl l e käs ityksell emme siitä , ett ä me varm a~t i t iedäm

me Erichin ennen esiint ymistään käänt neen muiden 

ma i den valtuu t et t ujen puo l een pyyt äen heiltä , joskin 

t urhaan , kann~tus t a . eille , joi t a 8s ia lähinnä koski , 

hän ei sanonut mitään ennenkuin kokouksen alussa, 

j olloin hän 

hua . En voi 

t 11 kaikk ia 

Gausi ll e mainitsi aikovan a as i qs t a pu

kutsua t äl l ais ta esiintymis t ä , j oka so

Ka nsainl iiton t apoja vastaan ja joka on 

jyrkässä ristiri i dassa mai demme kesken vallinne i den 

hyvien suht ei den kanssa, muuksi kuin hI ökkälkseksi 

(Ueberfa ll") mei t ä vastaan . En edes voi uskoa sii-

hen , että Brich olisi t oi mi nu t omi n päin t ai ylit-

t änyt valtuut ensa , si llä t ämäkin t oivo r aukeaa sii-

hen ett ä 'feid än ulk08 s ia inm ~ ai st er inne on "Berl i ngske 

Ti dendel l e" antamassaan haastattelussa 1) sanonut ei 

vain että Annexe r. heikentää art:i a 16 vaan myös 

että Suomen hallitus edel l een t ul ee "verfo l gen" t ätä 

ky symys t ä . En voi t äs t ä vet ää muut a johtopää t ös t ä 

kIin sen, et tä ~ri chin akt jooni olj l aaj emman s uunni

taImen osa j a että me sii s l äh itul evai suude ssa ~aam-

me odottaa taholtanne uusia hyökkäyksiä _" 

Pari tuntia myöhemmin soitettiin Stresemannin kansliasta lä

hetysttHSn ja ilmoitettiin että ulkoministeri ei ollut tarkoitta

nut Berlingske lidendeä, Taan Politikenia. 1ähetY8t~ssä oleTista 

suomalaisista lehdistä en ole tätä haastattelua l~ytänyt. 
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"Minun on pa kko yhdi s t ää t ähän suunnit elmaan 

hall i tuksenne nootti Ahvenan asiasta ja minis teri 

Wennol an puhe Dybb6lni ssä , ja kysyn: minkä minä ol en 

tehnyt Teille , mi kä oi keuttai si le i dät t ällaiseen epä

yst ävälliseen mene t elmään? Pä invas t oin me vielä äänes

t imme Suomea Kansainli iton neuvostoon , j ossa me miele l

l ämme olisimme nähnee t Suomen. ~n ymmärr ä muu t a kuin 

että '1 e ulkopoli tiikessanne olett aik essa hakeutua 

"uut een tai toiseen s uuntaan" (ein neuer ode r ande'" 

r er Kurs) ja et t ä 'r e ehkä olet t e l iittout uneeL 

t ois t en valtojen kan sa ("48ss Sie sich mi t anderen 

=M:..:::ä~c=hc..::t~e.:..:n_v.:.;i:.;e~l:..:l~e::...-:i:o.::c:..::· :.=..-...-:..~===---=ha ben") ". Kun tässä 

t ein hämmäs t yneen eleen , hän li säsi: "ehkäpä r euna

valtioiden kanssa ( l ue : Puolan!) ". 

'ähän suunt aan Stresemann puhui 15- 20 mi nuut

tia antamat t a mi nul l e puheenvuoroa . 

Kun lopulta sain t i l ai suu en vuor ost ani pu

hua , t orju i n l uonnollisesti kai kki 'tre semannin väit

t ee t. Sanoin olleeni juuri ~uomes sa ja puhuneeni 

Ulkoasia i nmi ni sterin kanssa useam aan kert a~n näi stä 

as loista sekä vo ivan i vakuutt aa et t " mistään sellai

s esta , josta Stresemann oli puhunut , ei ol e kysymys. 

Mi ä Po li t ikenin int erviewseen t ul ee , en ollut sitä 

nähnyt ja pidä t in oi keuden pal ata si i hen sen nähtyä

ni. Dybb6lin intermezzosta sanoin jo antaneeni t yy

dyttävän selityksen. Mi nun on t urha t ässä yksityi s

kohtaisesti uudist aa argumenttejani, t ahdon vain mainita, 

että minun onnistui lopulta saada StresemanD ymmärtä-
d 

mään että ministeri riohin aktiooni ei t~nnyt 
~ , tään 10oarnoss8 mukana ollutta valtiota vaan f eit 

8ooompli'ts, oli sitten sen ~iheuttaj8 kuka tahansa, 

ja että tämä fait acoompli, 8.0. Anne~8 F, ei ole 

sopusoinnussa intressiemme kanssa. Tätä erotusta saksa

laisten näet yleensäkin on vaikea käsittää. 
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Kun stresemann lopult a oli jossain määrin rau

hoittunut ~ käytän tahal lisesti t ätä sanaa, sillä 

hän oli keskus telun kuluessa monasti vallan suunnil-

t aan - ja kun 3/4 tuntia oli kulunut sekä hucma-

sin osaksi että hänell ä jo oli kiire muualle osaksi 

ettemme t ändän pääsisi mihinkään lopull i een tulok

seen, rupesin t ekemään lähtöä. Stresemanr sanoi 

lopuksi näin: 

"Halubisin jatkaa ensi viikon lopull a t ätä 

keskustel ua , kun ulkopoli tiikan käsi tt ely eichs tagissa 

on lopussa. Ja oli s in Teille kiitollinen jos sil

loin voi sitte antaa jonkun tyydyttävän sel ityksen 

halli tuksenne puoles't a". 

I ähän pää ttyi sangen myrakyisä keskustelumme. 

Kuv l:la v/jna mainitsen, ett.ä Stresemann ei saattanut mi

nua ovelle ja kun ovens ussa käännyin t eh äkseni 

tavanmukaisen loppukumarrukeen, jota hän aina keskellä 

lattiaa odottaa, huomasin hänen jo hau t autuneen papere 

hinss pöytänsä ääressä • 

Amtin 

Koska käBityk eni on se , että Auswärtiges 

katkeruus Suomea kohtaan Gen~ven välikohtauksen 

johdosta on niin suuri , että, jos oli imme pakotetut 

Siltä)~~yyt ämään j~tain diplomaatti ta aYunantoa, mejltä 

sellainen toden "k 'isesti kiellettäisiin, j koska täl

leinen suhde suurvaltaan ei voi olla maallemme 

sl, katsoisin suotavaksi että saisin tehtäväks i viral

lisesti hallitukseni nimessä antaa Stresemannille 

hoittavan selityksen, s.o. nimenomaan hallitukseni ni

messä uudistaa sen minkä jo olen sanonut. 



ULKOASIAINMINISTERIO 

RYHMÄ: ~ 
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ASIA: .. 
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H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän '1' eille, Herra 

~ini s teri, r orttini N~~ 166, aiheesta: 

Saksan sisäisistä olo i sta t 

Suvaitka8, Herra ini s teri, ottaa vastaan täy

dellisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä , 

Helsinki. 
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Suomen Berlinis sä ja i eni ssä olevan Lähettilään 
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r aportt i N:o 166 • 
= ~===================== 

Sak en sisäisistä 

lliista . 

17 . XI. 26 . 

Ra portissani N: o 16 , puhuessani Saksin val

tiopäivämiesvaalei ~ ta, viittasin lopu ssa ni i hin v ~ ike

uk si i n , jo tka odo ttaisivat kansleri 1arxia R i chs tagi n 

kokoontue a. Tuskin oli Reichs tag t ämän kuun alussa 

koolla ennenkuin kabinet in vaikeude t alkoiva t. Työttö

myysavustuskysymys , itsessään juuri nyt t alven lähes

tye ssä polttavimpia, muodo tui hallituksen ens imäiseksi 

komp~ stusk iv eksi. allituks en eh otus t yöttömyysavustus

t en kohot~ami Deksi 10 - 15 _ herä tti näet 80sialis

tei ssa tyytymättömyyttä ; he vaativat ta ktillisista 

syis t ä t ämän' korotuksen 30 %:ksi, s.o. ha llituksen 

ehdotuksen lisäämi s t ä n. 100 %:lla. Asia ta ääne st et

täeasä sosialistit ja kommunistit äänestivätkin hal

lituksen esitystä vastaan. utt a suureks i hämmästyk

oeksi myös oikeisto, kansalliset ja rotupuolue, yhtyi

vät oppositioon, joten hallitus joutui äänestyksessä 

melkoiseen vähemmistöön. Ha llitus ei kuitenkaan äänes

tyksestä Tetänyt äärimmäisiä johtopäätöksiä vaan jul

kaisi, kun Reichsratkin hyväksyi hallituksen kannan, 

asetustietä alkuperäisen esityksensä, jättäen Reichs

tlgin päät6ksen huomioonottamatta, jota itse asiassa 
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ei mikään hall itus kykenisikään toteuttamaan -- sen 

sosialistitkin kyllä tiesivä t. Tämän hallituksen me

netelmän mahdollistuttivat muut ama t onnelliset muodol

liset sattumat käsittelyn aikana , jois ta lienee turha 

tarkemmin tehdä selkoao '\ 

Joskoh t a uhannut pula siten saatiin välte

ty ksi , tuli kysymy s hallituks en kokoonpanosta siten 

uudelleen kiintoisaksi , Ymmärrettiin että näin ko

koonpa nnull a keskust ahallituksel l a , jolla Keichs tagissa 

ei ol e enemmistöä , ei a "an pitkään voi suorittaa 

pos i tiivist a t yötg . a rxin ja Stresemann in halli tus 

on tähän asti koett anut hallita milloin sos ialistien 

milloin kansal li s ten avulla . Edell i t en avulla teh

tiin sosiaali= ja ulkopolitiikkaa , jälkimäi sten avulla 

taloudelli st a l ainsäädäntöä . Kut en Bi sma rc in aikana ! 

Mutta jos kansalli set t odella luuliv t tällä tavalla 

saavansa hall i tuskoalition laa ennetuksi oikealle päin, 

s.o. käs i ttämään hei ät it sensäkin, ja saavansa sen 

lopull isesti luopumaan sosial i stien kannatuksesta, niin 

he surkeasti erehtyivä t • 

Kansalli s ten ha lu pää st ä t aa sen hallitukseen 

on viime kuukaus ina ollut liiankin näkyvä . Kuten 

muis t ettaneen, heillä ensimäisessä Lutherin hallituk

sessa oli kaksi ed s t a jaa. Heti Locarnon jälkeen 

puolue kutsui nämät ha l lituksesta pois, vai kka se 

ensin oli oikeuttanut heidät hallitukse sa hyväksy

mään Saksan Locarno=valtuuskunnan kaikki toimenpiteet. 

Puolue näe t viime tinga s a peläs tyi tät ä ulkopoliit

tista askelta, joka olisi vienyt sen siihen asti 

vastustamansa myöntymyspolitiikan tie l le ja siten 

kentänyt sen agitatiomahdollisuuksia. Nyt on puolueen 

enemmiat6 kuitenkin nolens volens vähitellen hyväksy

nyt Looarnon -- viimeinen vastustus ilmeni siinä 
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että se kielsi jäsentään professori Hoetzschiä kuu

lumasta Saksan ensimäiseen Kansainliitto=valtuuskuntaan 

-- ja se huomaa nyt että , hallituspuolueiden ajaessa 

todell a aktiivista sekä ulko= että sisäpolitiikkaa, 

se jää tapahtumain ulkopuolell e , silti omaamatta edes 

varmaa opposi t ioplatformua. Osa puolueesta on jo mo

nessa suhteessa aivan hallituksen politiikan kannalla , 

vähe~i s tön tarrautues sa vielä kiinni vanho i hin tunnus

sanoi inj äärimmäis en oikealla oleva siipi ajattelee 

sydämessÄän rotupuolueesti. Puolue pelkää senvuoksi 

heikentymistä , johon vaikut t aa myös että uudet porva

ri llise t ryhmäetupuolueet ( ~ irtsch~ftspa rtei , ufwertungs

p rtei y.m.) , joiden tunnussanana on "Entpolitisierung 

der Poli tik" , alkavat vet ää puoleensa niitä vali tsi

joita, jotka viime vaaleissa kansallisten s uurten lupa

usten (eaim. 100 % Aufwertun ia) su ?~eroimina äänestivät 

näit ä mutta nyt huomaavat tull eensa vedetyiks i nenästä. 

Kansallinen puolue toivoo senvuoksi kahta : 

uusia vaa leja ja osanottoa hallitukseen. Mutta kyl

lästyminen kansallisten häälyväi syyteen sekä ulko= 

sisäpoliittisissa kysymyksissä j a varsinkin alussa 

kertomani kevytmielinen ääne tYSt joll a ei ollut mi

tään muuta tarkoitust a kuin tehdä hallitukselle kiu-

8sa, ovat saaneet Marxin ja händn hallituksensa ryhty

mään ree luuttiin tekoon: he ovat uudelleeu ryhtyneet 

neuvotteluihin sosialistien kanssa pal ·on puhutun suu

ren koalition henkiinherättämisekei (s.o., oikealta va

semmalle: kansanpuolue, Baijerin kansanpuolue, talouspuo

lue, centrum. demokraatit ja sosialistit). Lopullisiin 

tuloksiin tosin ei vielä ole päästy. Vaikeudet ovat 

näet siinä että ksnsanpuolueen oikea siipi, joka on 

hyvin lähellä kansallisten vasenta siipeä ja joka 

kansallisten sisäisestä heikkoustila8ta toivoo 
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sieltäpäin vahvistusta, ei tahdo yhtymällä sosialistien 

kanssa yhteen koalitioon pilata näitä chanssejaan . 

Huolimat t a Silverbergin kuuluisasta puheesta syyskuun 

alu ssa (raportti :0 158 ) ei näet oj ennet tuun kä-

te n teollisuusmiesten muodo staman kansanpuolueen 

ja sosia l istien väli l lä viel ä ole lopullisesti tar

tuttu. Kuitenkin on niin pa l 'on saavut ettu että so

sialistit eräi l lä ehdoil la ovat suostuneet ha l litusta 

kannattamaan, silti itse vi el ä menemättä s iihen (kom

munistien vuoksi !). 'l'ä t ä uutta tilaa ku t S,utaan "Die 

s tille grosse 10a11 tion". . uleeko se johtamaan todel

liseen suureen koalitioon, jossa siis myös sosialistit 

istuvat hallituksen jäseninä, on todennäköistä , m tta 

ei vielä varmaa. Joka tapauksessa on hallituskoalitio 

tämän kautta saanut uuden 81sä~ksen vasemmalle, ja 

oentrumpuolueeseen kuuluvan kan leri Marxin kääntyminen 

so sialistien puoleen itse asia ss oli vain niiden pää

töst~n realisointis, jotka puolueen ~furtkokous äsket 

täin, alleviivaten tssavelt eista mielialaansa, hyväksyi . 

Siten kansalli~ten turhaan herättämä pula on 

aikaansaanut sen että he nyt ovat entis tä kauempana 

halli ustuoleilta , joill he etupäässä t loudellisten 

kysymyst en vuoksi mie l ellään istuisivat. Suuttumus hei

dän te ppuiluunsa työttömyys8vustusas i assa on suuri ja 

turhaan he koettavat sitä it e perä 9täpäin selitellä . 
Lisäksi tulee vielä euraava näkökoh a . 

Jokunen aika sitten Auswärtiges Amt i a lähell' 

ol eva Täbliche Rundschau, joka nykyä ' n on hyvin oike

alla ja jonka omistaja on keisarin entinen hovisaar. 

Ilo a ja, sisälsi kirjoituksen, jossa toimitus jyrkästi tu<

mitsee keisarin paon Hollantiin, sanoen suoraan, että 

sellaisella henkilöllä ei ole enää oikeutta odottaa 

entisiltä slsmaisiltaan rakkautta eikä uskollisuutta • 

• 
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kirjoituksen aiheut t aneet si11oi-( Ilmeisesti 

set huhut 

olivat 

keisar in aikeesta 

Saksaan. ) Merkillistä mutta 

muka pyrkiä t akais in 

kuvaavasti kyllä varsi-

nainen oik~ i s tol ehd i s tö t äs tä ens i ksi kauan vaikeni . 

Keisarin julkinen puolus tus ei näe t suinkaan ollut 

oikeistolle miele en , sillä sydämessään miltei koko 

oikeistokin (Potsdamia osaksi lukuunottamatta) , oli se 

muuten mit en monarkistinen t ahansa , ajattelee näin 

keisaris ta , va ikka se dyna tisi t a ja puoluesy·stä ei 

sitä mielellää n my· nnä . Toiseksi ei monar kis tinen 

kannanot to 01 opport uuninen sill e ·oka tässä maa s sa 

nyt pyrkii hall itukseen. Sittemmin on kuite nkin joh

t ava Kreuzzeitung pari sakin kir oituksessa, keisarin 

persoon~an ka joomatta , ilmai sut teoreetti sen monarkian

i hallunsa . 'rä ä luonnollises tikaan ei juuri ole li

snru yt puolue l.n chans seja ott aa osaa he li tukseen. 

Lyhyesti voi sano a että puol e viimeaikoina on me-

nettän Tt pal jon maaperäg nii ssä 

sissä maan poliittinen joh to on • 

piirei sä , joi en 
l} 

kä-

Väärinkäsitysten välttämiseksi t ahdon erikoi

sesti huomauttaa että ylläkertomani monarkist i nen kes

kust elu ei millään tavalla merkit se monarki en aat

teen uutta v uhtia Saksassa . Päinvastoin kulkee kehi

tys, kuten yhä uudelleen totean , kaikista vanhan regi

~en ponnistuksista huolimatta, joita tosin ei puutu, 

varmasti joskin hitaasti yhtei skunnan n.s. porvarillis

tuttamiste kohti. Eivätkä edes lussolinin, Primo de 

1) En voi olla esimerkkinä siitä, mitä Kreuzzeitung lukijoilleen 
" 

kats~o voivansa tarjota, mainit sematta että se tänään eräässä 

ulkopoliittisessa kat sauksessa puhuessaan Afganistanista kirjoit

taa seuraavaa: 
"Afganistanissa vallitsee aasialaisen despotien 

terve tilanne (der geaunde Zustand der asiatisohen Despotie),joka 

edullisesti pOikkeaa , eurooppalaisen tlamentarismin tilanteesta." 
Volko sellaista lehteä enää ottaå ~akava8ti 

.... 
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Rjver an , Horthyn, Pilsudskin, Pangaloksen tai Mustafa 

Kemalin esimerkit ainakaan toistaiseksi ole voineet 

horjuttaa ta avaltaa , olkoon että osa oikeistoleh is

töä esim. ussolini=ihailussaan menee niin pi tkälle 

et te se koettaa bagatellisoida jopa Et elä=Tyroolin 

sa sal&isia kohdannutt a koht elua . 

Mutt a maailmanke somusten eroavai suude t iskevät 

kuite kin tuon tuost akin yhteen, ei vähimmi nii sä 

loppumattomissa poliittisissa prosesseissa , joi ssa sodan 

viimei iä kausi a t a i jä lkiso an kaootti s ia tiloja 

tet oan oikeu en ede ssä sairaallo i sen pikk umaises ti 

tel ä . Nii en , samoinkujn noiden Ranskas sa aikoinaan 

kuului ien "affäärien" psykolooginen pohja on aina 

sama: l' ancien r egimen' katkeruus ja uuden suunnan 

syyttely ja epäily . Kahden m ailm nkatsomuk~ en pyykin

pesua ! Varsinkin on viimeinen prose ssi, Land bergin 

ko t murha juttu , t aas p nnut int ohimot liikkeelle . Itse 

asi assa on tämän pro e s in k utta to ettu eräiden 

n.k. "mustan Reichswehrin" , s . o. salaist en sotilasjär

jestö 'en , joht ji n eläime llinen julmuus pettureiksi 

epäilty jä koht an ja paljastettu paljon tä än ast i 

tunt emattomi a seikkoja ak an murroskau en niin surul-

lises sa historiassa . Prosessi sai myö s ul kopoliittisen 

merkityks en sikäli , että sen kautt a vire lisest i pal

jastunut "mustan Reichswehrin" olema saol0 oli vähällä 

pilata Parisin ja Serlinin väl i llä käytyjä lähentely

uouvotteluja . Senvuoksi olikin sotaministeri Gesslerin 

pakko Reichsta gi saa laajasti selostaa jopa osaksi puo

lustaa näiden järj est~öj en olemassaoloa , huomautt aen 

silloin vallinneen epänormaalisen poikkeustil an vaatineen 

poikkeuksellisia toimenpiteit ä ja luoneen poikkeuksel

lisia ilmHSitä. Siinä yhteydessä n myös lopullisesti 

selvinnyt, miten hiuskarvan varassa v. 1923 uusi sota 
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todella 

t eil ~ä 

• oli , osaksi koska 

Ruhrin pa i ivi sen 

Ranska uhkasi sotatoimenpi

vast arinn n murtami seksi 

os aks i ko ska : i säi nen kaaos Saks assa ant oi sen eri 

väri s i l I e separ tisteille uutt a t oivoa , mi kä Ku ,t r inis

sä ja Bai jeri ssa leimah tikin i lmiliekkiin. ämät t osi 

asia silmi en edessä vas t a huomaa , ei va i n mi ten 

he i kko Cuno kan l erina t odella ol i , vaan myös mit en 

Buur iarvoinen se työ on ol lu t , jonka Stresemann , arx, 

Lu ther , Schacht y . m. sen älkeen ova t suorittane t . Tämän 
suur t y" n me r kit st ä. ei vähennä se , ett ä uolimatta 
ka i ke ' t a nyk ses t ä t aloude l li ses t a pros er i t eeti tä , 
ka S ksas sa ova t a ikaansali nee t kon 'unktuuri eräillä 

al 011la ja pör s s i n uri nousu ja jonka s e r auksina 

näkee k~ ikkiall a t äällä t sloudell i s t OU ~ u& , uskomaton

t a r ah anp 1 'outta a s enp hempi senmuk 's t l e_l i syyt

t ä - mi t ä va i n s i llä on aavi stu , oka päi i tt "in 
s aa nähdä kuli ssi en t aak e että , ano i n , t äs t ä 
lima t a työ t tömyys on pel oitt av 

ja inf l ation kau tta i deaalinsa ja 

ett ä hols evi min 

r ahansa mene ttänyt 

el ämää , jota Preus

Sudekum minul l e 

t yö väki moni lla tehda sal ei lla el ää 
ain 

pari 

Syyt 

voit 

entinen rahamini st eri sos i a isti 
päivää sitten 

t ähän ei vä t 

un kaaoksen 

ei ilma n syytä kuvai li 0 ·uudeksi . 

ole st bilisation suoritta j ien vaan 

kauhi s tutt vi en mitt asuht ei en . 

Se joka vain lyhyen ajan oleskel ee t äällä, 

on alti s liioittel em n kijikkia l 16 ilmeneviä sosiaali-

sia, ta loudellisia ja 

voisi 0 vi elä olla 
poliittisia vastakohtia . Kysyn: 

t oisin? Olisiko tähän asti kei ss-

rilli sesti ja kastilaitoksella ha l l itussa maassa sosiaa

linen vap utuminen voinut käydäkään sen nopeammin? 

Talouselämän nousu tus kin oliai ' Toinutkaan olla sen 

suurempi. Eikä kukaan toki toivonutkaan. että Tanban 

systeemin kannattajat, etupäässä entinen upseeristo, 
• 
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heittäytyisi tasava llan kaulaan. Pä i nvas t oin sanoisin 

että vapautuminen kaikilla aloilla on osottanut usko-

mat onta t empoa . voi ol l a huomauttamat t a et tä kun 

Saksan ulkopuolella aina pelätä&n monarkian r estaur ati

ota täällä jonain uutena uhkana ~uroopalle , olj ~ i pal 

jOb eneomän syytä pelätä niitä tasavaltaisen järjes-

t lmän kautta vapaut uvi a uinuneit a voi ia , jotka ennen 

monarkia sa oliva t sidotut . Näitä uusi a v oi~ia on 
esim 

syytä pal joa enemmän "pelät "" kuin v:::.nhoillisuuden 

tyys i 'oiks' muo us tunei t a yliopisto "a J jotka i sol01 tu

~Bl16 uude sta S~ ksas t B t avallaan jatka v~ t si tä er is

t yn ttä , yhteiskunnalle vier as ta kastielämää , joka , Sak

san ti eteen korkeasta t asosta huol i matta , niille ennen-
ne 

kin oli ominainen. Nuot uu et vei t , ne p rhaillaan 

ovat nostamass a Saksan aiv n uu t een kukoi s tu , en, 

jo 1 r i nnalla kei arinika on joutumes a varjoon . Sa

e asee äärässä kui n kansakunt a it se tämän huomaa , sa

a&mDssa määrässä se &utomea tti sest i liit t yy uuden l i

pun ymp"rille , Ri n enbur in esimer kki ä seur a ten . 

Er ikoi sesti on maini tt ava vielä se t avaton 

no s , ot a Saksas sa vi i me aikoina on osottanut urhei

luharr s tus . Saksalaisella järjest el mälli syydellä sitä 

kehit t ään , urheil ukenttiä synt yy j oka ky l ään j a Am st er

dami ki soi ssa t ull ee S kaa vel t om en joukon eturivin 

paiko i sta . Tätä harras t us t a use i n kuule e ulkomaill a 

tulkitt avan 80t ilasvalmi ateluk i. On luonnol l i s t a että 
I 

asevelvol11suutta ei omaavassa maassa nuuri son luonnol-

linen ruumiil l inen treenaustarve hakee t oi s i a muotoja , 

mut ta se ei si~nänsä ' o1keut a llio i ttelemaan sen soti

laallista merkitystä, joskaa n tämä ei liioin kokonAsn 

ole olematon vars inkin milloin se yhtyy eräisiin 

olkeisto~uoriSOjärjestöihin (v. d.Goltz). Ensi kädessä 
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on kui t nkin urheil uharras tu s sekin todistus Saksan 

kansalli sesta vapautumisesta -- vu ot eon 1914 Saksassa 

ei tunnettu paljoa muu t a urheilua kuin hevoskilpai-

lu i:J! - ja t od i s tus s · it ·· miten mui en läns i mais t en 

kans k n ien kansalaiskäsitt ee t ä monessa s b ee s ' E t a-

kap a ulle jääny t erv a kulumat on Saksa n kansa nyt 

int ohimoisesti beitt äy yy kanseinväli se n kilp 11 un 

joka !:llelle . 
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26. XI. 26 . 

Tämän vi ikon tii at jne , keskiv i ikkona 

tor s t aina t apa t ui e iohs t ab" i se jännityk e lä 0 ot ettu 

suur i ulkopoliit tin n deba ti , joka aina syysi t unto

kauden alussa ulkoasia inmini t eri ön meno rvios t a kes-

ku t el t ae sa uu s iutuu, mutta jonk t ällä kertaa Gen~-

ven ja Thoir yn jälkeen l uultiin muo os tuv n erikoisen 

mielenkiint oiseksi suurpoliitt i eks i t apah tumaks i . Tämä 

odo t us ei kuit enkaan t ot eutunut: parla nti S8 e i val-

linnut sitä ' suu 'en päivän" 
11 

tuntua , jonk näl ä vuo-

sina niin us ein olet Ri ellä voi ut hav ite . Osaks i 

el ett iin pet tymy s t en m rk issä: Thoiry on joutunut 

kuolleesee n pisteeseen , osak l äho t vä Geneven 

neuvo tokokous dikt e rasi pi ättyväisyyt tä ja varovai-

suutta. 
Vastoin keikkea tapaa oli sov ittu niin 

että Stresemenn ei heti alussa esiintyi i va an että 

halli t uspuolueiden selitys ja oikei to=opposition pää

hyökkäys ensiksi suoritettaisiin. Koska tämän muutoksen 

tarkoitus luonnollisest i oli tarjota Stresemannille 

tllai/:HJus suoriu tue tehtävästään pääasiallisesti vain 

'. 
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polemisoimalla "edellis tä puhujaa" vas taan, saattoi jo 

t ästä huoma t a et tä kuli ssien t akana modus procedendi 

oli t arkalleen sovittu . Tämä olettamus os ottautuikin 

keskustelujen kuluessa yhä oi keammaks i. Poliittisen 

ilmanalan arkuu s ol i saanut puolue 'ohtajat suo s tumaan 

s i ihe , et t ä koko debatti t ~hti in enemmän tai vähemmän 

t eatteriksi . 

Hallituspuolueiden se ityk en luki Bayri che 

Volks ar t ~in ' ä~en Emmi. ge r Saksan t ulo 

toun koskeva kohta kuului näin : 

" 1c habe i m N~ en der 

Ka sainliit -

eic t a fra -

t cr. en des Zentrums , er Deu t sc en Volkspar t ei, 

der de ut chen emokrat ischan Part e i und er 

Bayer 'schen Volkspartei rklärung ab

zugeuen: Die von en Re 5ierun -s arteien unter-

stUt zt ussenpolitik er~t reb t als ober t ee 

Ziel die Befrei un€ Deut scblands . ' i~en be e t 

s n Best n t eil i e er Pol ' tik b 'l et a zu

letzt der i.m September ieses Jahr aa erfolg

t e ~int ri tt Deut chlbnde in den Välkerbund. 

Er ha t sich nach Ueberwindu ma ni gfacber 
5ch i erigke i t en unter Bedi vollzogen , 

die den we entlic en Forde r ungen Deut c land s 

eztiglich ein r v lkerbundlichen Re cht e un 

Pi licht en entapr ach n. Vor allem urc di e 

I 8 1 81 ständi e Ratl:l acht un ..:d:,::lc:;:e_=-.:::..=..::= 
no vor a der be 

tungen gemäss Artikel lJL~e~s~~==~~~~~~~ 

Tämän lausunnon viim ieet sanat vat 
meille tuttuja tapah tum18. Sen synnystä. kertoi minulle 

eilen vapaaherra von Rheinbaben (~ans8npuolue en ulko

poliittinen spesialisti >, joka oli Sak an Kansainliitto= 

. -
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valtuuskunna n jäsen , ja jonka kanssa minulla , ku t en 

Herre UlkoasiainministerilIe olen kirjoittanut , näinä 

viikko i na on ollut useit a kesku t eluOa , sen kiint oi san 

seikan , että hän , Rheinba ben , oli koko elityk en teki

jä a että hän , minun ken sani käymien ä keskust~luO ~ 

porllstuksell a a sali t yksist äni vakuut et bIll> , 01 ° l eat i

uut tuon kyseellisen koh 811 nä i ylimalkai s een muo

t ee!' , puuttum t t a ena imäisessä komi ssioni se t apa tunei

siin seikko ° .in . 

listen 

sinkin 

Se jälkebn p u: roressorl 

johta °ia ja ulkopolii ti ia 

Ven& °ä ~sioi sa ) . Jo se 

Hoetzsch , ka sa1-

spe o&lis t c °a (var

ei a , et ä uur i 

HoetzHc lähetettiin tu lee , to i t a että kan~alli~et 

eivät t ahtonee t käroi t Oä oppo itio t : k luu.ban 

puolueensa vasempa& n siipe n, suur in i i rtein h väk-

ayen Stresem& ni Kansainlii tt =politi ikan , joskin hoo 

tämän politiikan muo oi t a , tem 0 t a a nyansseista 

usein ~ kut en äskettäin ulkoa i inv li oku ass on 

Stresenannin ken sa eri mieltä . 

Hoetz chin pubeell ' t en yl ensä äi en 

päivien keskus t elmuksil l a -- oli siten jo itse sään 

sis ti l i ittin n väritys , joka ehkäi si ulkopoliitti t en 

kysymys ten vapea te käsitt elyä . sia on ni in , kute jo 

edelli ses ä raporti ssni t ei elkoa , että nykyinen vä

hemmistöhallitus on pakoitettu hakem n tukea joko oi

keal t a t ai vasemmal t a . Tämähän pa kko voi n uvottelui

hi n sosiaali=de okr aatt i en kan a ja jo ti siihen ti

laan ot a kut ut aan "Die s t ille gro se Ko~lition". 

Mutta mikäli varmesti t iedän ka t sova t sosiali t i t nyt

temmi n voivan a yht ä hyvin mennä muo ollise s t i kin hal

lit ukseen ku i n pysyä sen kannattajina admini stra ti on 

ulkopuolella , ko ska Yaara pr opaganda=aseiden annos t a kom

muni s t eill e it se asiassa j o "hiljai enkin" koalition 
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kautta on olema S~ . Hiljalleen neuv ot el leenki n ny t 

hallituksen kanssa siit ä mitkä paik~t mahdollisest i 

r ekonstruktio sa voit a's iin ant aa sosial i s t eill e . Kun 

nämät va tiv ~ t sisäasi_inminis terin paikan , ei liene 

to je l~Kköi d tä että neuvott el t ens i tila se vi evät 

myönt eiseen t ulokweöD . 

Joka t apaukse ~ sa on t ämä hallituksen ja V8 -

se mi to=opposition lähen t ely h ermo~tutt a nut kan salli sia , 

'otka huorraavs t ty ö ttömyya~v s tuakysymyk - e ~aä ot temensa 

päät "m"n asent e n vi ene,' n ",eirl" k uas pois hal a

mil t aan t abur e t eilt iinpä Hoc zsc 1 p ttik ' n it 

puh eensa selv311ä vi i tt aukuella siihHn , että l111i tuk-

sen ja kansal li s ten ulkop oliti ikass e rä i ~ge koh in 

ei enää ole periaa tt eelli s ia erimie l i yyk iä a ot t ~ 

tämä kantoj en lähent ely voi s i ma oJli s tut t a yht eis

ty"n hall i tuksen sisäoaäki. 

Ho etzschi n puhuus t a , 'onka eräi stä ul ' o olii t-

ti sista se i ko i s t a al ewpa 9 , kiip~o t ~a me ' t ä 

de sä se mi kä h"n se oi akaa 1 suhte s ta 
en i ä

ku 1 i saan 
artiklaan 16. Reichst a t, in ka -lia t a 38am ni pika kir

joi tus öy t äkir ' n muk~a n se kuului euraavasti : 

" Am 1. Dez ember tri t t er Vora usscbu s 
Zu sBU'.D1en , den de r Völkerbund zur Un t ersuc 

de r Heformvorschl äge i n pur.kto rtikel 16 

eingesetzt hat . rch er i nn r Q r~n , wi, die 

national e 0 pos'tion un usge setzt bei er 

Erörterung die es Punkt es ge a ~t hat : um 

authentis che Interpretati on de rtikels 16 
wird di e 

Das haben 
an ere Seite nicht herumkom en. 

wir Herrn Dr. Luther und errn 

Dr. Stresemann , als s ie e us Locarno zurtick

kamen, immer wieder gesagt 4 's war gewisser

massen, schon ein Aufzuoken am letzten 'l'age 

der Völkerbundsveraammlung, ala ~'innland diese 
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Frage auf dDS 'l'ape t brachte . I ch erinnere 

weiter an den li t auisch=russischen Vert r g, 

der diesen rtike l indir ekt berUhrt. Die 

t Urkisch=ru3sischen Bezie ungen , die gleiehfalls 

darauf flektieren , sind ebenfalls hier zu 

erwähnen , wenn sle aue nicht so stark in 

den Vordererun getr eten sind. Sie h~b en 

wei t er den formellen ' i ns. rue Per iens e-

ben jenes Schr ei e er vier f' cht e von 

Locarno en Deut uchlend . Al 0 as , as damals 

als Int erpre teti on de r an eren Seite zu u 

seror Ber'higung we gen un erer Be denk~n 

rti ke l l G in i e em 0chr eiben von Lo cerno 

ausge proe .(j n wur e , wird 'etzt formell von 

ei nem V"lker bundsmi t '1 ie in ,lt'ra ~e ge t elI t , 

a da Ge b prote ti rt . Der enerels kretär 

de V"lk rbundes ha t 6'ar ni e t en eres tun 

können , ala eben die e. ' nge l e it zur 

Verh ndlun zu brin en . Sie ehen dare s , 

wie r echt wi r hatten , wenn iir rauf hin-

wi esen , dass der V"l ker u um eine authen-

t ise. e Int erpre tation des t rtikel 1 ni e t 

heru ommen er e , eil eben De t c nd das 

Land er mitte im Völkerbund i~t , das inf01-

gedessen f"r jede S nk t ionsmöbl i e keit es 
Artikels 16 naeh menschli chem "rmessen se1bst 
als Durchmarschgebiet i n Fra re komm t, und aua 
dieser 'l'e tsaohe sich grö ss te und sch erste 
Aufgaben ergeben. Sie sehen chon an den 

Beispie1en, die ion mi l' anzuzi ehen erl ubte, 

wie Deut ohland im Völkerbund gewisserma en 

schon Pre11bock, Kugelfang dieser Auseinander

sehungen fUr andere geworden ist." 
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On syyt ä ensiksi maini t a , että a i noakaan sano

malehtiselostus ei mainit~e sanaa F' nnl nd : kaikki 

sensi ' ol:l n puhuva t Persiasta . Syyk ... i t äh"n katsoi jn 

sen , että t äkäl äinen l e distö ni i n t yys t in yh t ä 

poikkeusta l ukuunot t ama tta -- on vaiennut en~ve ssä 

Suomen ja Saksan valt uusKunt ien välillä sattunee ta 

int e ezzos t a , että , ku t en olen 

ta , vain ani harvet enkilöt ovat iitä 

voinut t o e-

t ietoi 'et . 

Sensijaa n Persian yhtymisen mai it ivat aiko i na n 

kaikki lehdet . Reichs t a ~in sano r~ lehti report erit en

vuoksi eivät ymmärt äneu t mikdi H etz ' c minit i 

sanan Finnl ~nd mo i oli si ä vit s i kuull t sen 

I r l and 1-- ja jätt ivät se 0 tuksis ta an yk~ ' nke rt a' 

se ti e pois . Yk sin diplomaattiait i os a vbin h r 

va t huoma siv t mi s tä oli ky ym s . ai i t en t ä säkin 

yhteydessä että l uulen uswärti~ es Å~ tin ~~pji~~~ 
Lou:a esa ftre8s ~ssf llJ 

koet taneen T es a ä mami un int er ' zon tu etuk i tu-

lemi ta las "e nmi sss pi ireis ä S ksas sa yl b ä v~l

litsevien ki e tämättömien suurte sympa t io en vuoksi 

maatamme koht aan . 

itä ta r ko i tti oet z ch näi llä sa oi laan? 

Hän t ah oi sanoa Stresemannille : "Kun meni t te Loe r

noon , sano i mme me kansalliset 'l'eille : 'e tte saa Lo

carnossa suostua mih inkään sopimukseen muull a eh ol la 

kuin sillä et t ä Art . 16:n suht een annet an t ä sin 

sitovat t akeet Saksan suhteesta l äpikulkuun'. Kun 

palasitt e Locarno st a , ilmoititte t älla i se t takee t saa

neenne. Suomen ja Persian protestit tod is tavat että 

asiaa Locarnossa ei saatu loppuunselvit etyksi. Sen

vuoksi Art. 16 on otettava uu den käsittelyn 

joka kerta kaikkiaan poistaa epäilyksemme s.o. 

Annexe F:n henkeä vielä selvennettävä Saksan spesi-

8s1itoivomusten mukaan) • , 
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Tähän vastasi Stresemann 

mukaan ) seuraavasti : 

pikakirjoituspöytä-

"Dsnn darf ieb auf die usflihrungen bin-

wei e , i e Sie emach t haben , worin Sie mit 

vollem Rae t he r vo obon , w lehe sterke Bedeu

t1J. rl{; den Verhandlungen inne ohnt , ie noeh 

der V' lkerbundsratskonferenz in Genf stat t fln

den und ' ie sich mit der Frebe des 

16 der V" lkerbunds satzung befass en . Dar f i h 

aber i es er ele~&r eit , we nn Si e 

mi t 

"Aue 

eini tie r i nneren J& nu tuung kons t a ti er ten: 

hier aben wir r echt geha t" , Sie b 't-

t D, fol ' en es zu liber le ~ • ls ir au 1,0-

cern zurliekkamen und die ot e "ber rtikel 

16 vorlegt en , urd a VOll ~ ei t en er Op 0 ition 

gere be I:n.: t et : i ese !ot e et ö r kei!:8n 

t at äch lie en ert , d s t eht A rin . 

enn 

No t e 

Intero 

dar a s 

nieht 

mels 

, etzt 

vo n 

'en 

rue erfole,on 6e en 

seit e ere r , ' i hi er i r e 

vortr ten wolle , so lirfte 

i e 

i genen 

doeh 

e enfalla hervor -,che' 9SS di e e ot e 
5 0 inhel t alos e e e i s t , wi e aie da-
er de von er Oppo i i on iAr e'ert et 

wurde . " 

Saman päi vän ilt na päi älliAjllä va l t akunnan

ponkin r esidentti Sehaeht i n l uona , jotka h~n ant oi va1-
t akunnankansleri arxin ja Daweaas i amiehen Parker il-
berhn kunni aksi ja 'oilla oli läsnä useit Saksan 
eturiv i nmi ehiä , tapas in 

melkein tunnin kestävä 
Hoe tz sohin . eillä oli pit kä , 

kahdenkeskinen keskustelu etu-

päässä juuri Suomen suhteesta turvallisuuskysymykseen 

ja er ikoisesti Art. 16 :aan. Hän , kuvaavasti kyllä , avo

naiaesti myönsi sekä Saksan~Venäjän sopimuksen että 
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Annexe F:n mer kinneen mei l le po l i i ttista mi nust a 

tö. ä u::lWärt i ges . mt ei ole ko skaan myöntänyt ! -

j a sanoi ymmärtävänsä kant amme o ~ utta , kuten jo 

sähkösanomas sani 1: 0 23 mainitsin , hän ei voi ut 

käs it tää esiint yroi erume t arko i uksenmuka i suutt • 

hän pyyt ämällä pyys meit ä ot t amaan huomioon , miten 

erinomaisen arkal uont oi nen pol i i t tinen tilan e 

sä jo lukuun alus a tul ee o l em~an . VAikka hän i t se 

ei ole Tho iry=mi s a vl;J in "fe stina l ente"=ehdolla 

on Stresemanni n kannalla , h~n ku' t enkin aino s t i 

en~ve jo l ukuukokouksen su rt a mer kitystä lä_s j val

toj en lähentelyneuvottelu i l l e . Varpail e astumisvaar a 

Gen vesaä suur enee e h utta , että , jo koht a t r e-

S91ll9nn julki se sti edellel!O vakt:u t ae e ttä neuvotte-

lu io se P ris in kan 8 uay ' Orsay ei kert ak an 

viralli ses ti ole kombinoi nut hoiryssa keskuste un 

alai ina olleita lähcn t elyeh t oja Saksan it gra ' aan , 

s . o. Puolan t urvallis uskysymy k:!een , täm" k symys 

t enk in mo elt t aholta "'pelataan uI e" va 'k utt ~a an 

Pari si n ja Berl inin yht eisymmärryst ä . Uudi s t a 

kerran , et t ä Puo l n kysymyk be sä , s . o . kysymykse sä 

Puo l an-8aks nykyi sen r a an t ak bmi es t a , i lhelm

strasse se i 00 ny t kut en elmen ehdottomalla non= 
1, ~d',..." , 

po ssum s=kannalla .) Ransk la is=5&.9&l&i~suomala inen 

ehdotus aseis tari i sumiskonf renssi ssa tul e näi n ol l en 

au t omaatt i ses t i hipasemean t ätä osaa hO iry=sikermästä . 

yös Hoe tzschin ja Stre semannin yllär ela t oitu 

sanakii s ta Art:n 16 merkityksestä t odistaa miten 

delikaa tt eja probleeme ja Gen~ves sä tullaan koskette

lemaRn. kuitenkaan usko, että Saksalla it sellään 

on minkäännäkö istä halua Gen~veBBä ottaa Art. 16 

uudelleen puheeksi, jollei sitä s i i hen pakoitetsj 

~oottl 1) kts. siv. 8 a 
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1) Lokakuun lopulla Huotsin l ähe ttiläs k syi mi -

nul t a , oli 0 minä kuullut sen huhun , että Lord 

non ennenkuin hän jät ti Berlinin olisi Stre semannil t a 

kys n t , mi t en Saksa suh t ~ ut ui si sellai een ehdotukseen, 

ett ä Saksa sa is i DanziLin ja ko rridoorin t akaisin 

ehdolla ett ä Puola sai i Liet tuo~ . Tällainen huhu 

ol i Tukho lmassa ke rrottu . yös Latvian lähett iläs 

ker toi minull e t ämän kuu 

leen~ ao Ny tt emm in ti edä 

aln sa tämänt apai · t a kuul

aivan varmas t a läht ees tä 

( tunnettu 

non to e1l8 
sak alainen ulkopolitikko ) 

oli kysy yt tresema ni lta 

että Lord 

i t ä S ksa 

sanois i ~euraavaan vaihtoon : Sak a luop u emelistä 
ainiaaksi, 

syväi se sti 

ei ollu t 

saaden sens ijaan Danzioi n j L1 tt ua se py-

emelin ja Puo la ViInan . Ko rri oo r i s t a 

puhetta . ) oli luo I i e ti v~s-

ta nnut ei haluavan a k o ~ke a itäkysymyks iin ko ska e 

vain komplikoi i yle iseur oppalais t a ti l e tta a 

ko ska itäkysymykaet kuit enkin ikai ' e in t im ""hem-

min autom atti ses t i tul ev t aktu al isiks i t ämähän 

on Saksan vir al l ine n kant a ' i in kysymyks iin nähden). 

~ a initt akoon t ässä yh t eydessä että ak~ l e distö 

l akkaamatta l evi ttää huhua siitä ett ä Puol n nykyinen 

l ähet tilä ~ t ä ""llä Ol szewski t uli s i poisku t suttavak i. 

Mi lloin puhuhan Sapi ehaa t a milloin Radz i wi llistä lIlil

lo in mi stäkin hänen aeur ajanaan. Ilmeistä on et t ä 

Wilhelmstrasse t ä ten ko ettaa järjes t elmälli ses ti hei

kentää Olszewskin asemaa, joka muut enk~an ei t ääll ä 

ole erikoi en kehutt ava. 
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1) 

päinvastoin on Stresemannille . sisäpoliittisistakin 

syistä , mieluista että siihen ei kajota . Stresemannin 

suuttUl!lUS meille siitä että Genhe ssä syyskuussa 

ot~e puheeksi Annexe F:än , on varsin mahdollisest i 

ainakin osaksi uuri tätä sisäpoliitti s t a t aus t aa 

vastaan katsottava je seli t et tävä . Ett ä ~ o e tzsch 

siitä puhui , oli luonnollisAsti ensi kädes sä sisä

poliittinen ele omall e puolueelleen . Ja hän sanoi 

mi nulle , avomielisesti kylJä , StresemanniL en sa en-

nen i st untoa neuvot elleensa tästä 

t a , jo' t ta hän aikoi puhua 

a wuic ! o ~eikvis-

Tämäki n tunn s tus pala t k eni es · t yksenj 

alkuun - samoinkuin se mi nkä jo BIll a sanoin ku-

lissien t akaises ta pelistä , seka se ikka että de-

batiu pääpubujat olivat 0PPo it iomiehiä , to 4 i t v t, 

että Stresemann täten balusi Pari ille näyttää , mi

t en häntä kansa l linen opposit i o kotona i t oo . Se 

ol ikin ymmärtääkseni kok0 debatin pääas ' allisin re

giatarkoitu s . 

s tresemannin puhe 

Reichs t 6gi ~sa koskaan on 

oli huono i mp ia mitä 

pitänyt . 1) Edelli en 

joka ko sk i S~ksan sub et t a Kansainliittoon . hän 

hän 

osan , 

piti 

vapaasti kuit enkaan saavuttamatta sitä t aval l i ta 

konaentratioonin l entoa , joka juuri hänelle on omi

nainen . Jälkimäisen osan, sotilaskontrollis t a , hän luki 

paperi ta -- sen oli kirjoitt anut prässiosaston diri. 

gentti -- ja sen aikana korkea huone oli sangen 

Debatin pikakirjoituspöytäkirjat in extenso menevät 

samassa postissa Ulkoasiainministeriöön. 
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vähän kuuliainen. Tämä Stresemannin heikkous , joka 

Hoetzschin muodollisesti erinomaisen puheen rinnalla 

kaksinverroin pisti silmään , olikin illalla Schachtin 

kutsuis sa yl ei senä puheenaiheena 0 Nähtävästi Stresemann 

ei vi elä ole aivan enna llaan i nfluensansa jälkeen 

( hän debatin kolmant ena päivänä uudelleen ol i pa ko i 

t ettu menemään vuot eeseen) . 'l'oiseksj häntä hermos-

tutu 

si t" 

se nolo asema , johon häne t 

ennen palj astettu h& l lituk en 

oli aat t anu t juuri 

suhde Deut sche 

Allgemeine Zeitun €,'iin . It se asiassa oli Stresemannin 

ede lli enä Ujvänä ulkoasiainvaliokunnassa antama seli-

t ys että täm å lehti , joka viime aikana t uon tuos t a

ki n on käynyt val t akunnan hallj tuksen ulko!l c, li t iikan 

ja Preussin hallituksen isäpolitiikan 

kaut ta jo us it a kuukeuwia sitt en on 

kim puun , os t on 

jou tunu t halli -

tuksen käsiin , sangen vähän omi aan rauhoittamaan 

t a levinneiden huhu 'en herä ttämää mi eliala a . Ja er-

killisintä on , et tä t ämä it e sää i meelli en os to 

on t apahtunut uswär tiges mt in käy ttövaroilla -

Stresemannillahen on 8 (!) mi] • kItamarkkaa käyt t ö

varoja ilman ti livelvoll i suut t a ~ mikä on s itä ih-

meel l sempää k in os t o on 

äänenkannattajan h nkklmi s t a 

johta ja Stresomann it se on 

t arkoitt anut si ä oliittisen 

kansanpuolueelle , 'onka 

Lisäksi tul ee että 

Deut sche Allgemeine Zeitun 7 sitäpaitsi , s moinkuin t oi 

nenkin kansanpuolueen äänenkanna tt a j , Tä l iohe Rund

schau, molemmat ovat saanee t Stresemannin käyttövaroista 

säännöllistä avustus ta (puhutaan 90, 000 kult amarkasta 

kuussa ). Yht e~nsä on kysymys monesta kult~miljoonasta. 

Useimmissa mui s sa maissa tällainen menettely oli sl 

mahdoton ja kaa taisi hallituksen. Niin ei kuit enka an 

tässä tapauksessa ole käynyt, ko ska ke lään ei ole 

halua kaataa hallitusta, mutta on aivan var maa , että 
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1) 

ma i nittu eikke on helkentän t Stresemannin asemaa 

ja että se kerron vielä luetaan hänelle sy ni' si . 

Stresemanni ::l esiint ymisen 1 atu oli ~ 
luonnollises i~_~~~L_ 
~x~x~ ulkopoliitti s t ~n ta pahtumain 

di -teeraama . Sit en joudu~~ekin t arkastamaan ulkopoli

tiik n eräitä viimeisiä vaihei ta . 

= = 
= 

Yleinen mi elipide Saksassa on se , että 

Tho iry , mikäli s illä kä sit ctää v ~ in a juur i niit ä 

kysymyksi ä oi~ta Th~ ir -ss a oli u e S . Oo ensi 

kä dessä Rhelnin maiden mieh· t ys ja S~ ar) , on ~ou t u

nut kuolleeseen pisteesee . \ olff Tageblutti ss& GS

noiki n 0 pa ri viikkoa sitten , että T oiry oli re

giav irhe : jos ant a kihl utumisen tapaht jo esi ri

pun au et ess a, on vaikea l äpi kolmen näytök en it ää 

ket somoa virei s sä . 'rä stä huolimatt a ei ae 

vähäksyä : jo se <eikka e ttä t ämän t a ainen 

Saksan ja Ranskan ulkomini~t e ien välillä 

'l'hoiry t a 

selvi ttely 

yl eensä 

oli mahdollinen , on it sessään äär etön edi s t ysaskel . 

Saksan kaunalta me r kit see 'rhoiry sikälikin t avatont a 

t aktillista voitt oa , et t ä sen kautta vallattujen alu

eiden ede l l een pitäminen valla ttuina n. s . on menet t ä

nyt moraali in selkärenk~nsa ja että valtauk en lak

kau tus on muu ttunut peri aa tteelli es ta kronoloo iseksi 

kysymykseks i. Kun Briand palasi Uen~vest ä , oi noare 

al uksi ei voinut muuta ku i n osoitt a suostumusta , 

Mutta on var sin epätodennäkö i tä , että Poinoare niin 

Ei aivan ilman syytä kysyy myös eräs ranskalainen l ehti (muis-

taakseni Avenir), miten on mahdollista että Stresemannin kannat

tama lehti ulkopoliittisesti voi kirjoittaa toista kuin minkä hän 

itse maailmalle julis taa ohjelmanaan r 
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olisi muuttunut v:sta 1924 että hän i lomielin suos-

tuisi esim. sellaiseen Saar=alueen takaisinluovutukseen 

minkä hin t ana olisi saksalaisia miljaardeja , joilla 

Ranskan frangia koete tteisi in vakiinnuttaa! Ilmei es ti 

Poinoara koetti voittaa aikaa ja hil jakAelleen pre

paroida yleistä mielipide ttä . Siinä hän onnistuikin 

ja i täkysymyst en herättäminen t ässä yh teydessä 

ensiksi teki de Jouvenel a tinissa tuli hWle lle 

avuk si . utta ennen kaikkea hän laajasta saksalais: 

ranskala ise sta kysymyskompleks ista poimi esille 'en , 

josta nyt on tullut neuvo te lu jen ehin kulmakivi 

ja jota ilmeis esti 'l'hoiryssa oli vähäksytty tai 

hallisesti vältetty : tarkoit an arkaa sotilaskontroll i

kysymystä, s . o. kys mystä siitä onko Saksalla oikeus 

(kt s . Versailles § 21 ) tultuaan Kansa inlii ton 'äse

neksi vaatia t ä änastis en sotilaskontrollin poi stamis

ta sekä siitä mi sä muo 0 sa jatkuvan kontrollin 

Kansaill ii ton puolelta , n •• investigation, tulee tapah

tua. Tämän kysymyksen yksityi skohtainen selostus vei

si minut lii n pit källe ja voi nen sen sivuuttaa 

koska suomalai et l~hde t saDhe t arkk en ovat s itä 

selv itelleet. ka i nit sen v in että täss" itoo Saksan 

hallitusta, kuten ulko oliitti esta debatista selvää 

selvemmin ilmeni, ei aino staen kansall is t en vaan 

kaikkien puolueiden yks imielinen mielipide -a mikä 

yös tuli näkyviin Luxemburgin nelivaltiososialis ti-

kongressissa t oissa 

Saksaa Kansainliiton 
viikolla -

jäsenenä 

joka vaa tii että 

on kohdeltava tasa: 

arvoisena valtiona, jonka itBearvoa vieras kontrolli 

loukkaa. Ententen kannanottoa taasen eivät helpota 

liioin äskeiset ikäv' t paljastukset Saksan salaisista 

järjestöistä ja niiden suhteesta itse Reichswehriin 

ja sen rekrytoimiseen. Miten epämiellyttäviä nämät 
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palj ast uknet jut:t'i ulkopoli t iikan kannalta Saksan 

ha ll i tuks elle ovat , käy ilmi s iit äkin että 

ylläkerrot un puheen jälkeen otti puhevuor on puolus t us

miui s t sri Gessler , joka osotti mit en ha lli tus on 

t ehny t kaikkensa näi den ep"koh tien pois t a:n i se si . 'l'ä

mä puolus tusmi ni s t erin jul kinen kan anotto , ·oka oli 

t uiki t arpeel linen , on käyny t mahdoll i ~ek i vHst a 

v . See ckt in er on kautt a , mutta vas emm i~ t ol ehtie t eivä t 

lakka vet ämä5 t ä päi vänvaloon yhä uus i a epäkoh tia 
viime a oil t a ast i , t apauks i aki n joi e suh t e n e kä 

lienee lu a päi llä onko vir ll i el t a t ahol t a aina 
he ti 

3ii11 0 

della 

ryhd yt ty t arpeeks i t armokk9i s iin vast at oi me npit ei

Ny t kuit enkin t unt uu s i lt ·· e tt ä hallitus to

t ekee kaiken voitava nsa epä oh i en kor ·Hami sek

si s it en pääs t äkseen kerra in niis !:i yhä uus iu t u

vist a moitt ei s ta jo t ka ~bassadö örikonfer en 5i 050i t te

le e Saksan hal li t uk el l e . ' i vo i el la to t eamHt t a 

Ranskan 1e i s t ö it se asiassa ihmeelli en r auh 11i ses-

ti (kts. yks inpä Le 'remps 27 .n. ) uh t aut u nä·ihin 

uusiin paljastuks iin , jotka tos i n v·· emmän koh istuvat 

Saksan aseistariisumi ee n kuin Rei chswehrin organiaa

tioon ja jotka Saksa senvuoksi mielellään kutsuu 

omiksi sisäisiksi asioikseen. Nähtävästi R nskan leh

distö ei halua suur ennella l ähent elyä ehkäi eviä 

momentt e ja . 

Tä t ä puolta ko keva osa ulkopoliitti ta deba t

tia olikin tarkoitettu osoittama an, että ~ ksan halli

tuksell a on hyvä, tahto ja että tähänastiset aseista

riisumisvaa timukset on täytetty.- Siksikin vasemmalla 

oleva poli tikko kuin ent. kansleri li r th debatin lo

pulla pitämässään loistavassa puhees sa asettui tässä 

suhteessa kokonaan hallitusta kannattamaan. Hänen suur. 

ta huomiota herä t tänee t sanansa kuul uiva t: 
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" Abe , meine Damen und Herran , ich wollte 

sagen : wir sind nach Genf gegulleen , Deutscbl and 

ist jn den Völker bund eineetre ~n , und herr 

' inister Stre semann war mi Briand in Thoiry 

zusammen . Ueberall Opfer und deut sches 

kommen. nch der 'int r i tt Deut sch and in en 

V"lkerbund ist in "ewi ssem Sinne ei n Opfer 

ftir di e d ut ' che ation . 

(Sehr wa hr ! in er itte UI! 

V i r mtissen das g nz deutlich zum ;.u ruck 

bringen . Un dar·ber hinaus hat Deut schlen 

ni ch t nur in er Frage der .. n tw ffnun meh 

getan , ala der l"r i ed nsvertrag je vorgesehen 

h!:lt j neb , i c gl aube , mi t Zustim,_un er 

t en Kreise unseres Vulkes at Deutschl n 80-

ga r seine Ber i t will i gke i t erkl ··rt vi e 

untor der Gefahr , damit n erik , we il ni cht 

gentigend vorber eitet, anzusto sen --, zur St abi

li i eru der franz ·· siåc en ,ährune urc ein 

bes nderas deu tsc 9S fin nz l elles Opfer beizu

traeen , das , weil ausaerha1b er Tr ansferk1ause1, 

fUr Deut chl and wirklich ein ausserordentli ches 

o fer ewe en är e. 

I i r kö nen al 0 drei 0 fe r em us-
land ge6entiber und l''rankreich gentiber vor 
der ganz en , lt ala von uns ge br ac t er wäh-

nen. Und nun , meine D men und erren , ist es 
di e Pflich t des deut schen Par1aments zu 
ren: di e se Opfer erfordern aui fr nzös i scher 

Seite ein ~ntgegenkommen. 

(Lebhaft er Beifall.) 

Nicht an una ist es, die Opfer von Jahren 

erneut lmmer und lmmer wieder zu tiberbieten,. 

sondern geduldig und k1ar und bewusat abzu 
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warten , was Frankreich am diese grossen 

deutnchen Opfer zu geben ha t. 

(Erneut er lebhefter Beifall . ) " 
Kun lukee nämä t irthin sanat ja vert aa 

ulkoasiainministerin ja tioe tz ' 0 in p heiden t ähän 

distuviin kohtiin , käy ilmi miten yksimielisesti puo

lueet p.o . kysymykseen suhtautuvat . Käs itykseni on , 

että Saksa nyt todel l a aikoo jättää sananvuo ro n 

si lle , samal l asettaen vaatimuksen yle i sen ~sei s tarii

sumi sen tä t äntöönpano s ta . Olemme nähdäk ni tulos a 

siihen asteeseen , että joko ylei een 

t a r iisumi seen todella on käyt ävä käs i ks i tahi Saksa 

Ka nsainlii t on jäs~n:u: en turvi s sa ja ben oike uttam na 

hil jakselleen alkaa uudellcöD varus t autua , 

Ylläkerrotui s ta ed kuntapuhe i s ta ja koko vii-

weisen debati n kulis sipelistä yleensä olen saanut 

käs' tyks enTh~Hä ~osk in Stresemann , jok minun käs ityk

seni muka~8ain määrin väärin arvio i sekä Hans

kan lähentelyhalun että Sak en kansalli ten pe r äänent e

vaisuu en , on allapäin fhoiryn kour a ntuntuvien saavu

t usten supistumi ses ta sangen vähi i n -- it e asia sa 

oli n~iivja uskoa niiden voivan he t i t ote t ua -- , 

S kss on sano ut sanot t van a 8. 0. osoittanut lähen

te1ytahtonsa , ja nyt jää odot t avalle kannalle . Kan

sain1iit n jäsenenä se voi luot t a s ' ihen että sen 

t ähänasti5et saavutukse t eivät onää peruudu j se voi 

päinvast oi n Ka nsai nliito s sa v .. itellen pyrkiä 

mälle kol on1et,. syylli syyskysymys 1) y .m.) • 
pit em

Se tie-

t ää myös, että Ranskall e SSsr ja valtaus päi vä päi

väl tä käyvä t yhä vähemmänarvois iksi kompensat i oesineik

si j a että Ranska tuskin Saa r i in nähden voi odottaa 

Hall~ tuspuo1uee t hyväksyivätkin Re iohstagissa r esolutl.on, joka 

antaa hallitukselle tehtäväksi tut kia~ voidaanko sodansyyllisyys

kysymys alistaa pysyvän kansainvälisen tuomioistuimen ratkaista

Taksi. 
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vuoteen 1935 , jolloin kansanäänestys siellä tulisi 

Ranskalle suureksi fiascoksi . Se tiet ää myös että 

Englanti sotilaskontrollikysymyksessä ei ole Ra skan 

'kannoll a .ja et ä Englallti - kuten minulle sanoi 

eräs Eng annin polijtti ia oloja hyvin tunt eva saksa

l ainen poli tikko, 'oka äskett äin on käyny t nglan

nl s89 a 'oka muute oli ihmei ssään sii t ä k inka 

pal ~ antisaksalaista sotapsykoosia ~nblB nissa 

on olemas sa - miele11 , "n li" k (: 'r 0 ryr. t oteutuvan 

koska se senkaut t a va au t uisi siitä eilos t ukses ta , 

ot a sille merkit sev ä t uuden se salais=ra skal~j en 

60 en ainainen vaar a a akko i t selleen selvi t e l ä 

mil le puole l le se sodan t apahtue ssB asettui i (ke rto

jani ei pit änyt ep"ilyksenalai 8naka n et t ä ~ ell i sen 

sodan sy tyessä tngl t i uu elleen olisi an ken 

le11a) . J Saksa ti t ä" my '" e ttä Ren k 11e 

min uhkaukse t ovat siksi ep"mie] lyttäviä e .tä se 

mi elellään jär jestää s t ~.nsa Saksa n voi ak'een ko

konaan kiinnitt ää h o, ion a kaakkoiskolkka~n . (Tä eä 

yh t eydessä huomaut an et t ä vielä on ennenaikai ta sa

no& tarko ittav tko ar itrageneuvottel t Saksan a 

I talian välillä muut akin kuin pel kkää arbitragea ja 

onk , ~ näin on 1 it , initiatiivi läht eny t S kSbsta 

vai It aliasta . t auk 0 k"rki 

selvä : paino taa Ranskaa , t oi s essa t a auk e sa Rheinil

I ä , to i ses a tapaukses a Pohjo is=Afrikassa . En ane 

suurta painoa Vo ss :in demen t ioi in , sillä niin usso

linia ja f ascismia eriko i en paho ' n pi elly t va se 

miatol ehti kuin V0881 che ei helpos ti voisikaan so

peutua liittos uht eeseen mus t aama nsa dikt aattorin kans

sa. Samaa sanoisin sosialisti tillerin vakuuttel uista 

Reichat agi ssa p.o. debatin yhteydessä. -- Siitä mitä 
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sopimusp uole t t oi silleen my"nt ä i s ivä t , j os 

t a l ähent elyste to del la neuvotella an , on 

vain v~rsin hämäriä ti etoja . ) 

poli i t ti ses

olemassa 

On muuten ol emassa joukko 

todi s tavat mit en Thoi r ylle t äällä 

pikku~ei kO 'a , jotka 

on koetettu t ehdä 

" sUrn ng" . Per 'kanaa oli t äällä lue lnoima ssa . ukko 

r en kalaisia lit t eraatteja : Valery , Bern~rd , er a in .m. 
Ranskan ambassaadi s sa ol i suuret kut s t s8ksaloisille , 

jo se V lery lukj t eo'si a Ber llni radiossa oli 

r a kals'nen esi t9l.. ä ~' .I!. K ' kki ilmi' i h , jotka 

vu 1 si t e Yl e i:i li v&t ollee a do to a • an s-

kD r! L1 '" S!1 
d····ri. r uy al1 . li "Rr etti:ii int ' in:it 

t et7ku t~ rve tr esemennille , ' oke läsn" ol evien ilo si 

ede li 'e l asta v rD . uolestb 01 il18 n 

e lest le r esul t at e l' oi r y -- kui ska i r ouv 1-

leni sen nähde s"än er äs R& dm as adin err 

( J tk & n i P ·ti · sa . ) 
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Ii tt rra M i 0 i s t e ri 

Ku nici ttavi 'io t"te n läl:.e t " n Teille , Herra 

Ministeri, jatkoa ra,Po r :, 1 '7 , aiheest e : 

Saksan ulkopolitiikk~~. 

Suvaitkaa, He rra . ,inister i , ottaa vasta!:ln täy

delli~ en kunnioitukseni vakuu tus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

E. N. S e t älä , 

Helsinki. 
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Saksan ulkopoli~ 
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ra or tti :0 167. 
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1. II. 26 . 

Tä . t h P i 1, ku J.i r t e it ä , , 0 H voi 9 i li s ';i il] ä , 

ei ol e lu e v&.h:j k 'y 'b.. . 08 koli t a t . ut en ina ::>c:k-

S6 e b 0 erinoma i ' en v i kea t a mi & i i ei ct e a kä 

ksn ojon kirj ves t s eri l bi ' llude s t e luk ea Ei s ille 'okin 

ybt e äi nen linja , me t m t tise t a '8S', ' lilrV ta laink an 

humDtte , niin ei voi kui t enkaan oll a ki a t ämättä ett .. 

Ss se 6 l eens;' , ei k" Yll i n vir ~.;._ i shl6a piirc' s ä , 

r an kalaiska t ker uu on väbenemä s ä . vi slj on on 

t ähän my" s va i ku ttan lt saks lilb ' t en "m~ke s~i s et h vi-

mat ke t be lp l:l un 

k ili je t milte i 

Rra sb en a se eikka et ,. nämä t 

h3 v~ita 

ma t 

i -poikkeuks tta OV&t voi neet 

flati n Ran kas sakin aiheutt am n er äiinl aj ' en muuk lais-

v en ui ko i tuv n sa sal '~ iin ene mä kui n muibin-

ka:J d komaalai s iin ; ';inv l;l stoi n oli 

salainen Ranskassa milt e i mi e uumm i n 

rikkalainen doJ l arituri ti e Enkä ole 

viime kesänä sak

ni:..h t y kuin ame-

1 i nk n t "ssä 

r a ortissa koske t ellut t aloudelli s t a lähent elyä (rauta= , 

kali= y . m. t rustit ), joka 

raba= ja t eollisuuspii ri t 

tukeeen. Lybyesti: joskin 

on joutunut kuolleeseen 

epäil l ä tulevatko eräät 

akin on vi eny t eri m iden 

entistä läbei empä"n ko ke

Tboiry abt aassa merki tykses sään 

pis t eereen ~ jopa on lupa . 

Tboiryssa kosketellut kysymykset 

kuten Rbein-valt aus ja Saar koskaan ratkaistuiksi juuri 
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Thoiryssa suunni t ellus sa muodossa -- ja joskin Sak

sass a luonnollis esti on roa oikeiston ja vase mmis

t n suht uturr i se s sa R nskaa n, aivan kut en Poincare 

ja Briand sui nk8 an eivät ed eta sarnas miel i al a 

aksaan nähden , niin on kui t enkin tode tt ava et t ä se 

uusi henki , joka on as t eettain vi n t Locarnoon , 

Gen veen ja 'l'noiryh" , sen paremp i on voitt aml sse 

j9 sanan l aa °emmass et t ä 'l'boiry 

tyb °ä ele . '(0 ä ei ei ollut 

ett ä uur i nyt kä ityskalnat 

he tkell i ses ti 

kumoa se 

me r kitykse ssä 

t osiasia , 

pari. i s~a a 

10itonneet . 1) ov at t oi s ist aan 

= = 
= 

lolimo tta siitä , ett ä ulko oliit t i en ebatti 

Re ic tagi c sa siis ei oi keas t asn selventänyt tilan

netta ja t ä nyt juuri on er inom i en v ikea sa 

noo mi ij en~ven 6/XII alkava neuvoskokous tä sä 

suht eessa mukanansa tuo , oli se i käli iint oisa , 

ette siinä tU3ki n oll enkaan koske teltiin suhdet t 

Ve nä °ään. Minä en ainaka n ol e l öy t äny t si i tä ai

no t akaan koh t a jota voi i seJ.:ittä oo Saksan yrityk

seksi uhk~il1a Venä jä=pöpöllä l ännessä . Tätä on pi

de ttävä to istuk ena siitä että Sak a ei kui t enkaan 

tahdo kärjistää tilanne tta s . o. alleviivaamalla suh

det taan Venäjään nyt juuri n.s. härnäillä Kansain

lii t toa j a vaikeut t aa t ämän to i mi nt aa ja omaa yh-

t eistyötään 

noa koh ta 
Kansainliiton muiden jäsent en kanssa. Ai

deba tis t e , jos sa Venä jä mainittiin, oli 

raava kohta Hoetzschin puheesta: 

"Sodann ein ort, ~1n Rtickblick aui die 

Debatten, die wir gepflogen haben. Der Berli-
• 

ner Vertrag ist dem ~intritt Deutschlands 

1n den Völkerbund vorausgegangen. Alle Par

taien mit Ausnahme der neuen Kommunistischen 

Nootti kts. siv. 198 • 
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Sen lisäksi minkä r aporttini alkuosas sa sanoin ny t syn

tyneestä saksalais=r~nskalaisesta tilanteesta, haluan vielä ma 

nita , että senjälkeen olen keskustellut tästä usei den kolleego

jan ja politikkojen kans sa , jotko yleensä kaikki ovat olleet 

samaa mieltä . Vi ittaan myös siihen, miten Svenska Da gblade tin 

pääartikkel i 28.II. tulee vallan samaan tulokseen. 'nt . kansle

ri Wirth on eilisessä Ber liner 'l'ageblat tissa ede lleen kehi t tä

nyt Reichstagissa lausumaansa ajatusta siitä , miten se mihin 

Saksa Looarnos sa on si toutunut" merki tsee suur ta kansalli s ta 

uhrausta, että Sa ksa on osottanut hyvää tahtoaan ja nyt od ott .e 

Ranskan V l:l taus t a . J,'ämä \'1 irthin kanta on herättänyt suurta 

miote - hänhän on ollut Erftillungspoli ikan var in i i mpia 

jia - samoin se että juuri Berliner 'l'e eblat t tämän kir 'oituk

sen ·ulkaise e. Koko tämä Saksan sanoisinko kankeampi kanna notto 

Ranskaan näh en on osaksi kat sottava vastauk eksi P incar~lle , 

jonka' politiikasta l eh istökin lu l ee l äytäv"nsä vi siä kasva

Tae , fr angin nousun li sä.ämöä antithoiry=henk e" - \'lir th puhuu

kin estä suur an - ( osaks i j a ennen kaikkea li ene W ' lhelm

strassella kuit enkin sellai ai i nform ti oit , että Ranskassa 

yleensä ei haluta 11 äill" l ähe t e rn vastus tu ta , 'o t en Saksa 

uskalt aa ot t aa ka rkeamman äänila jin (onhan ihmeelli t ä e ttä 

Wirthi n ja Stresemannin sano a ei sen h ew~in Pari~i n l eh is ä 

komment oida). 'ätä todi t aa myö Briandin suuri "rauha npuhe" 

eilen ill lla Palai s Bourboni sa , jo sa bän t avalla clD my ön t ä" 

Wi thin sanat Loc~rnon uhrimer ki tyksestä ~ ksalle oikeik.i , Ja 

Chamberlal ni n välitt ely=yritykset sotil~skontro lliBsiassa ant a-

vat ni i ni kään Saksalle ilmaa siipien alle . uuten ei t äällä 

pide t ä l uultavana että sotilaskontrolliasia r a tkeaa ennen 6/XII , 
jopa ka t sot en onnelliseksi, jos e sen t ekee ennen maa liskuun 

kokousta, jota vain täll ä ehdolla voidaan yleensä pitää Berli

nls ä. iaxi&aa».xlaiaiaxIälttialJ&JXi~ .. i x •• itia.k .. ix.llia.i • 
.... xaai •• aix.ii.ikMkaxSak.att.xiiaa. 

Muuten tiedän nyttemmin varmasti , että saksalais=lt~li
alaiset neuvottelut ovat syntyneet Mussolinin eikä saksalaisten 
alotteesta. Itävallan lähettiläs tosin ei uskonut näin kouraan-
tuntuva-1Painostukse Saksan puolelta Parisissa. 
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Par t ai haben di a em Ver t r age 

haben es be rrfss t . das s euf 

zuges timmt un 

diese ei e , enn 

Deut se'.l ' d sieh nun ei nmal nae ,l es t en in 

den Välkerbun hinein festIa 0 , as leichge-

wicht ureh die s en Vart r a - mit R~ sl &hd vom 

24. pri l 1926 herges t ell t und fo ' t g tal t~n 

er de . Di e EeDor de r ru sischen r e 

keh t ja i mmer wi ede r , Deut chland oll e i c 

e iner - e tlic en Or i e tierung hingeben . Di ese 
Besor .i s j Rt durch die Vert r se,'"S bind uno neeh 
Oste , 30weit es urc Vet r "ge ti berh up t 

mö glicl 1s t , ~us5eTäum un ni ~h t ber echtigt . 

Wir wollen f e t e B~z i e. UD6 en ni e t nur wir t -

sch f t Iicher , san ern 

dem Sowj et t et von 

aueh politischer 

heut e haben , nd 

Tt 

ich 

mi t 

le gern f es t , dess ei n er sogenu nt en ös t

l icI1Hn Or1en ti er un5 immt:J r 50 abl e nen c,e :ren-

Uberst eheudes Bl att wi e da ~ Berline r ra ~e-

blatt ~ sich nunmeiu auch zu der Formulie rung 

ver t an en hat , es sei " di~ ufffa e der 

Politik , Russlond zum Völkerbun e deu t chun 

un d 11 

Ich will 

f estl egen ; 

er wi r d 

ala wi r 

Tämä ant aa 

~ ö lk erbund zu 

mi ch aui i e 

u s l and Zl fUhren~ • 

or ul i erulb nient 

aber er 'edanke i t rie ti " u d 

~mer konkr et er , sehneller konkre t , 
vi el l eic t denken . ~ 1) 

meille aihetta t ark stua hieman 1" -

hemmin Sak an tämänhe tki s t ä euh t autumi ta o kova n. 

1 ) 
Tästä Berli ner Tageblattin kirjoitukse s ta kt • r ap . 160 , 

f siv . 7 . 
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Olen useas ti maini nnut , ett ä Saksan ulkopol itiikk~ 

Berlinin so L'l1uksen jä. lkeen t ar koi ttoa Venä. 'än ja 

sivalt o 'en lähent elyä . Streseman ymmär t ää sen et t ä 

h: 'n B enpi thään ei voi edukseen t a i s t ella ka della 

ri tamalla ja että väl ittä ' ä toimi t uott a i i ak all e 

sek~ t aloudel lis ia e tt ~ poli ittis'a e t 's . U k~ril a i-

nAn kolleeganl kert i kerra suoraa n sanoneensa Lutbe-

ril le J t tä hänen käsityksensä l!!uh:an "vaksa e voi 

a j a i ikään i s tua k hdell~ t 01il1 korr en de pu t oo 
1111 :1811 välijn". Sil hen oli utnElr hieman mi titt yä" n 
S9nOll ' t : ":hkä olette oi k~ ssa", em' anoi , ku t en 

aikoi ~a n olen kert onut , mi null e kevääl l ä .~nske m-

bassadöör i . Te ~än huo l!! , t en tr ese nn 0 keväällä 

t oo sse t o i bon offic i a vi:lli t t häk . e 
j ~o<kov n vi:i lilL . rt V!:lrlli::.s ti et t " Hill i -

en t r 'ous , jo sta ~nnenkin ol~tl kertonut , k v"ä.l l ä 

,on t h ty . Sen nyän i i null e erä s i oi t tunt va -
parlament arik 0 äske tt" i ' . ) 

'nJ lenn i n kaivo la kko t eki " ri t rk - . 
sen silloi n turh bi o ' u t ta yl l iiiI 
bl t tin kir 'o itus 

Er ikois t u 

kaan 

Tboiry 

to i t i seksi 

t eki trese 

vassa , jost a oli 

t odis t o' mi t en 

men s t ye t ä ei 

ole o lut t' 

1 nill t sen 

odi s tuksena m. m. 

bi tu B rli er 

tämä /;1 j ' t s elää . 

tr semanni l a. m t en-

väli t t ä jä t l-Jh t ävässään . 

pahaa hallö tosko-
1sv'osti n epäävä 

vas t aus tuohon Ta e l a tt i n sillanr akennusk jrjoitukseen. 

Ja samaa t od i s t aa Bro ckdorff=Rantzsun tulo S ksaan heti 

Gen~ven jälkeen ekä hänen t yytymättömyytensä oskovan 

ja Saksan välien kehitykseen. Aika i s emman li säks i voi n 

nyt , mai nita , että Brockdorff tidekumille Preuasin ent . 

r ahaministeri) 1) suora n oli t ä t ä valittanut, li sät en 

SUdekum, vanha tutt avani, on itse sen mi null e ke rt o ut . 
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"pe ttynee sä si i nä ett ä oskov a lai~et eivä aitt enk" än 

näy vo i van aj aa todell i s t a antiengl ant ilai s t a 

ka II jo t a h"n oli toivonut ( t aa s t od i s tu. s ii t ä , 
et t " Broekdorff=R3 ntz~u ei aina . jatt ele amo i~ kuin 

Ausw~r i ge s \~ t ! ) . 

Uusi pettymys Stre se_ a. nille oli 0 e . an koh-

t e us . Sii r. pari ·on!:l a . 

t i ole s Wn i l·'r(. nkt'ur t cr Zcit llnb ' n. lh' i .. = 
S esi j s i on .:.k adSt. kun E;; V/Ho it t a lii 1r ' •. 81 

eko t. ta t äm" n tb eami :,tln lJ1erki t kseen elä t n 
aasi la i sen li i t on a nousun aam ur koni::l • Tie t 
Ode ~ sa kohtaus ei ollut vain r elie in , t uen 

oh 'e iSl.L L per us tuville 

u lAI t a va ' n no -

a e,v'1l6 ,C ,8' 1 .e 'vot t el ui 11e . 

t S i Ci~ erin t ä t el ta as ko etti l~n i v 110i 1 

a~313l is oli t iikkansa ha mua . ·u t t ko' t a ei v i 

ht y t eb ol l a aset t a at a 0 eJsv jo määri 
mui i viime aikaisi i n aasiala i s iin ko ouksiin n-
aas i ala i nen Naeasak ' sa , 0 t a japanila i s et 
TEit f i aseon , panisIamilai nen ekkaa a , pant ur 
Bl:lk s , ka i kki uohn vuo en i ässä ) , j a 
voi itää varmana e t t .. nä i ,;' koko uksi cl a 

it . e t ki 

kilaine n 

jos koh t 

ls 's asia-
l a i s t a l i i ttoa 'a t us t a on poh i ttu kerr ot en et t ä 
ekkassa Vflnäjän edus t ' t olis i va t vas tin ~ t 

Iii tOD peru tami ta j K"ln . Zt ) , iin t äy t yne ui t en

kin Odessan kokoll ta pit ää tila i uut ena , 'ossa l si an

omai ' e t ensi kädessä ke s ku 3 t ~ljv t omi dta intressås-
t ään. Ja jo kohta esim . Javan kapin ~ sekä bolshe~ 

vismin että alkuasukkaitt en it senäisyyspyrkimysten kan

nalta ei saa vähäksyä ~ sen symptomaatt i nen merkitys 
on koloniavalloille anka ra 

toiselta puolen kä i t t ää 
memento ~ , niin ei voi 

että 
viimeaikaisissa neuvottelui ssa 

ngoran ja 

esim . J'apani 

Odessan 

ja Venä jä 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FIM..ANbS BESKICKNING 

- 23 -

olisi saatu saman katon alle ! Jos syyskuussa japa

nilai nen eskaaderi kävi Kons t antinopoli ssa ja sen 

acira ali esitettiin ustafa Kemalille , niin on toki 

t ällai sen käynnin kär ki mi eluummin käsi t et t ävis ä 'uu

ri Ven" jää vHstaan t ä dä t yk i kuin yh t eis toimi nnaksi 

Venä~än kRnssa , jos yleensä kärkeä on et si ttävä . aga-

sakin kokoushbn 

bal ue sotkeutua 

os ikfi i:< n 

aasi 18i en 

todi s ti että apani ei 

ont inen tin aldolli i in 

l i i,t puu iin vaan s äily ttää saari8sem~nsa rii uma tto-

ruBUO • 

oskin Ki inun bS ine 0n=ambassadöörin käynti 

Angor asse jää osaksi arvoituk elli seksi a oS:Jval-

l e mi eluise ks i tap&_ tumak i , liene e kuit enkin 

arvos t ella Ode san ja ngor an neuvot t e u'a en 

des sä s i ks imi t .. ne 011 va t : V e nä . ä , T ur -i n 

an välien selvittel. iksi . 

sy tä 

i kä-

Per i -

Venäjän k nnalta an en l antil~i s=ita lialaine n 

lähent ely Repallo sa (joulukuussa 925 ) ja Livo rnos

S8 ( tänä syksynä) , It alian le isesikuntapäällikön 

Badoglion äske t t "i nen käynt i Bukl:l r es ti s a . m. to s in 

olivat ulkonaisia l i sävaikutt' i a Odes aan m nolle . 

utt a pää t ar k itus oli a on Cioerini lle simus t en 

kautt a saada ka italist i nen lue : en 1 nt ila i nen) vai-

kut u Venäjän etel"r 'o i11a v"he net k i . Ei kä tule 

liio ' n unhoittaa seur aa vaa. Sekä Turkki in että Persi-

aan nähden Ar abian englantilais tuminen merkit see vi ssiä 

helpotusta siinä asemassa 

jota näill e valloilIe aina 

v~sar~~ jo ~ l 2im wn välillä, 

on merkinnyt Venä jän ja 

Englannin kilpailu Etu=Assiassa: Arabian uudet kasvot 

merkit sevät näet Englannille sen Intian tien huomatta

vaa Tarmistumista ja siten Turkin ja Persian osaksi , 
tulleen eteläisen (s.o. en lantilaisen painostuksen 

vähenemistä. Tämä näkökohta antaa mainituille maille 
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mahdollisuuden kiinni t t ää huomion a pohjois eenkin s . o. 

järjestää suhteensa epäplastill iseen pohjo i seen na~ u

rUnsa , 'onkI:! pyrkim s eteläisill e merille sit fip it si 

on kasvanut samassa ~ ~ ~räss ä kuin siltä Tt" me ri 1:1 

Ja - Va .... t !:l meri ova t sulkeu tunee t . ässä suh t Aessa hei l -

le ilnei ses ti t loudell!~e t näkökohda t kuit en~in ovat 

merki .nea t ja me kitsev~t ainakin yhtä pal 'on J 1 oi 

unohde-enemm n kuin pol i i ti ' et , ceikk 'o ka monas ti 

t a n . 

~1 ä " u rt~. iin tulI; t arkoi t an t äl" Ve" " 'n j 

'l'urkin välill " {ikest poliitti e ta yst ävyy es tä huo-

lim t 'tkuvaa t alou ellist t aloussot aa a r a 'av j -

keuk 10 , 'o i s ta kerr oin viime t fi ve a kun turk ' i1s:l is= 

venäläinen sopimu PariHi s a (16/XIT olmii t ij n . 

n voi 

saa nti 

olla uo ut tam tte 

on elinky sym S t. k 

e t e. 

e 

gor r. ll 

" tä e 

ka i 

ä 09 OV 

in 

Voiko se nooio ollen kokona an i oloi tua läns iv l oi· t 

Per ia 10 0 suri 'oukko L ou ' e li i i:l k sy -

myk9iä oakovan koo a 

suur ella eleellä luo ui t saar i aikui dis t a hy ot eekeis ta 

j a finan sioikeuk is t a Pe r i ssa ( r ut a= y •• t e itä , 

sähkölin 'oja , sataJIla laitoksia j •• e . ) . 

on tämä juhlallinen, propagandisti se ij s 

,ut t k' J t oo nnö S OO 

t arkoitukstl . sa 

t e t lu o vutu~ jääny t s urbk i OS& i pa erilIe j 

Persi vaatii nyt ~ en t t euttami s t a . ' oisek i ova t 

kalas tusolkeude t ja =kons" r s i ooni t Kasp i anmer e sä jär ... 

j esta ättä , mi kä on t ehny t san ett" Par si n hallitus 

ei viel äkä 'n ole r atifioinut jo 1924 allekirj H att ua 

persialais=vanäläistä kauppasopimus t a . i säks i on Venä

jä äskett äin kiel tänyt persial ai s ilt a kautt akulun 

suksella t mikä uhka a kuristaa Pohjois= Persian kaupan. 

Nämätkin esimerki t j o riittävä t todi st am n, että Per

sialle ja Venäjälle ~n välttämät öntä pääs tä sopimukw 
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sel11811n taloudellisiin suh t eisiir. . 

Et tä Venäjä samalla halua a ästä 1 ödä po-

liittis ta rahaa , on selvä" . Ja t ä ten tul emmeki n alku-

koh t a n: poliitti se sti ha u Ve näj& loit ont aa Porsiaa 

j a Turkkia ( myös Afganis t~ni a Kansainliito ·t a j j~lki-

mii i s sen nt'hrle n P!i n ·13] 0 s a u oli i ant ava t ~ os ko-

valle ilmai 'eksi hyviä vaI t O'8 kouraan. 

Täm~ Moskovan pyr k 'mys oi voi olla aksalle 
mieluine , koska t "llcliJon ystävän 0 tt amil en J i tä kom-

ro .et t ee r EJ8 'e n vessä , jo 'se "e aS ema vielä 1uonnol -
l isesti e 01 ' i n vahva e t ä 3ill~ oli i v rea 

t u r hii n k om p r e tt e e r uk s ii n "' .!::;O..::d..:::.8.:::..S s:::.:a::..!n:.:..-....:t:..:..::==~=---"oc:l=i _ 

_ ... =::.==-=~...::::k'-"o...::::.· t 0 nt a pa i n e n S i te n sama 1 _ k-:::.;e=-=r::..;t:..:a~a,---==~= 

käd enl i ike Berl i ni l1e siitä että e r~ oskov 6n ie l es tä 
on ~llut venäl äis=saksal i de ] eLo rnO'5 , 

Ge vessä ja 'l'hoir y S 9 u cton . Ka ikis ta yrit ks istä 

h olima tta , 'oite t ääll ' er ,' i den oskov!::l n= 01 ' t iik 

a 'a 'a in t a 01 t 8 sään öllise ti t Ah ää 

soimi seksl j 'otk milt ei o v~ t kil 
Venäj~n p ulär i -

111ea ylem änä 
ai ni h emieni ri t ys t en k utta luoda "t i mmu . '1a" '1' i 

r ylle , ei venäläi sys t ävyys oikein ot vireIli s t i ka n 

menes t äkseen a väit än e ~l l e en , mill e mi nulla on 

uusia to di s t uks i a , et t ä t r es em n en i kä e ' ä on 
lä~siorient oitumi sen uolella . A i nittakoon 'my" että 
Auswärtiges mtin en i mäinen ini teri eliti r entöör i 

Köp e , joka ke väällä minulle suor en sanoi vas t us t av ns 

Sak-an 0 kova=politii kae , äske t täi n minul l e ,. no i ede l-
l ee 1 vensa samall a kannall . ~ Baij erin l ähettiläs, 

joka hal l i t uksens a kenoituks est a vastoin omaa t ah to aan 

keväällä meni kut suihin Sovjetin täk~läiseen amba s s adi ir 

j a j oka my önsi Baijerin hallit uksen "hloudellis i s t a 

syi s t ä" luopune n siihenastisesta antimoskovalaise sh 

jarrutuka9staan Berlinisaä, kert oi minull e ei menevänsä 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

... 2 

7/xI ambassaadi in vuosi ·uhlaan ; eikä hän siellä ol 

lutkaan. 

Täällä kerr o t ~an varmana et tä ilhelms trass e 

on Angorassa painostanut Turkin lii tt misen hyvek~i 

Kainsa · l iittoon . Jcs niin on , ei sell ainen demerche 

ole liioin v inut oll~ oskovall e mi ele en. Tässä 

yh t eydessä on my 

djst viime si.oina 

ma initteva , et tä turkkilainen leh-

eksalaisvastai s+ a 

on osot ta nut u ea mpa ~ 

r an kalaisystävällistä 

ker t aan 

kan t a , jota 

Berli er Tooe bla t äske t äin 

voli t elikin. Josko ta Angoran 

suht ee t ova t 

samaa . Pahaa 

erinom i qet , ei 

ver t a on t äällä 

laaja s a kir ·oiturs $ 

ja Sak an t loude l ise t 

poliitti ~ is t vo 

her ättänyt my ··s e ttä 

noi ssa k ul~ is sa prosesseis a Smyr ~S Ba 

k ~h eI i in ur i nuort urkki lai i , j k s 

nii julme:: ti 

ttoiva t 

T rkin maailmallsodas sa Saksan u l elle . 

i s t a ~ envuoksi ain kabn n t ei tunnu 1 ul-

t a 31 a et t ä kolmiopolitiikalla Ber lin oskova- ora, 
·oste ikoinaan eI ·on uhut tiin, on m ' 'ollisuuk ia 

t oteut 8 • 

Jät än vastaam tta kysy yk se , onnistuuko Ci~e

rini n , joka uil en i l l alla saapui Berliniin , palauttaa 

väli t ennalleen. f.ut t a t ot ean vieläki et t · sen ···lkeen 

kuin Sako~ on tullut Kansainliiton jäsene si , s e ei 

enä· ole l ännes sä heilut ellut i änys tävyytensä. punaista 

vaatetta . 

Lopuksi vi el ä san nen Persiasta. L n oll isest~ 

Moskov jossain määrin pelkää ett ä Turkin ja Pers ian 

ollessa Kansainliiton jäseniä kuului sa art. 16 v i 

jota länsivalloille (lue : En lannille ) mahdollisuuden 

sitä ti etä uha t a Venäjän et el äi s i ä r ajoja , Tätä t aus taa 

Taata n saa Persian yhtyminen mini s teri Erichiin Gen~-
I 

T9ssä er ikoisen taustan. utt lienee etsittyä olettaa ; 
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sai ersi n 

Teheran jd 

äsenyyden 

tulee lu 11 

heik on t yn t 
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muudan wienilä i nen leht i , että oskova 

näin t ekemi:iän s °t en t ehd o

, s ean via 

en ve kiu sa Saksalle sen Kans inl ' i Lto-

vuoksi eie !) , sillä VenäJän i ~ tressib ä 

oJ .... .;ses ti aina olem"b art ,nl mal ' 0 

sisell s . Venä 'än tunti 'a 

sanoi venäl~is=persialal~en so i ruuk Jel val~i3tuv n 

lähi tuleva ' uude_ea • 
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Berlinissä, joulukuun 7 p:nä 1926 • 

H e r r a A i n i s t eri 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttinl N:o 168, aihees ta: 

Käynti Stresemannin luona. 

Suvaitk&8, Herra Ministeri, ottaa vastaan täy-

dellisen kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoa8iainministeri 
1. N. S et ', 1 , , 

He18inki. 
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Suomen Berlinissä j : i eni ssä olevan Lähett ilään 
=======-- =======-====-===~=~====== ~= = =-==-=~============ 

r aport ti : 0 16 0 ----- ------------ -------- - -------- - -- ---

4 . XII . 26 . 

Kä nt i . Stresema .ni n luona ! 

So tUbni Ulkol:l i i n:nir. ' l;;ter '" n 3 1:1 &8 
.. k"sano-

man : 0 b=181 t apasin koht a en ·p.lk en la lrot in 

'" ilmci in hänelle oleva ni vl;: lmis j' tkamba i nis-

teri Strc eml:llil . n k nf:lsa • I. käyn:tiämm keskustelua . 

Koska mini s t erj St r esemann oli l ausunut toivomuk ena 

et t n pyrkis i hän8 n puheilleen enne ' ui ulkopol ii ti -

nelJ. de a tti Rel chst ciissa oli s i 10 puunsuorit ~t t~ , eä-
timne ,/sllro t hin kan ett en pyytä i i au i en ia 

sitä ennen . Kuten edelli e sä r a or ti sani olen k r-

tonut t apahtui ma ini ttu ulkop o lii t tin~n ebatti 

ta gi s a vast· viime kuun 23--25 p" i\"inä . VUm mb inittu

na päi vänä minister i Stresem nn ai r astui u elI en --

t e t i e i 011 diplomaattista l aa tu , kut ~n erää t 

det ovat väittänee t-- ja pysyi vuot eessa 30 päi-

v' än asti , jolloin Sir Drum ond S 8 J. . Tä " kuun 

1 päivänä aamulla minul l e soit et tiin että Stresemann 

s inä p' ivänä ottaisi minut v sta • 
Käyntini t apah t ui t äl lä kert aa pal 'o6 r auh 

lisemman mit:llialan vall itessa. Esit i! heti aluksi 

litukseni seli t yksen , joka epäilemättä t eki 

hyvän v ikutuksen. Huomautti vain siitä , että kun ker

ran Annexe F tarkoittaa vain S9ksaa , hän ei käs itä 
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mite mini t eri ric in sillo i nfln lauuum ei eri kC' i -

e i koh i stuisi juur i "t tbän m han . So oi siihen , 

et t" valtiosil: t ee ri V -J Sc'. bert 0 en VI3 sä i ni 

t eri ~ri cn ill oli esi ttän t 3 ,GIn er het; lbe k J'l -

nan , ja e t ä 3 . komm i s i on i Hs a t ~L ty ehdo t us , ; ka 
" 

suositt el i r eji onaeli t n tu rvaso im 9 n odO:l t mi dt 

Loc~rl on muk~ i osti , oli, i u r i merk' [.'1: : , l~ h €i F : fl 

lHUllön yl eistämistä 

v ati puol el t ~ u s1 

i 
" 

hyvaksy t "ä 8lV.!oksi 

tili 

ta tre :r n" t' vi!. ti €Ii 

s' i " 

a '1:; k IHo aail!..: , e t r.: " " ':; l l~C 

11" , , , - .. 
T" ' . .... 

eikä 

'. r '.lh :.: :.. ..i::' ti en 

ur \ ..i1. nb si . i= 

lfibe t ' 1" ih:J r OUV6 uomalbi :. ~lku er b eli ä 

li i t ym itä m i n i s t eri ';r i ~ 1 , i ! 1 e u um (.. .::l 'ano i 

~ä ~ ~r. sitc uskoveni Vq arvelevB i e tt ä e r s L . 

1 ii t ymi st' i1-:&n 0 ktob '1U d'tä oliitti t 

t aust l:lS v eta n, ' ok uva t ui Ode !3 S 3 d S ('/:1 03 iJ 

t ein l koa ellisen r & rt i l.i 10 uss ) . ii en-

-

kö ln Streseme nn oi ves t annu . Ko ~k' t · . ~ i 

Loi Y i ksi !u fl tu ..: ' 2.i 1ä 

et t ä me il

tH:':" n 

uomen 1 9~~ i I]e anta ma 

Uudt: sa Suo e' a 0 l uu 

h st& alut , oli n kääntäny 

hae t t te l n s ktlaksi . Tä ,2n 

1 .c i e hänelle lue ttav k' i Ii " t e. cm t uol i 

en iit ä l öy t äv ~ni i no .t k saI jok v i hä i -
ritä Suomen je S~kf n vali ' ä su t e' t~ . tre ema n 
luki en l äpi a myönsi hiemtl .. H H , "n mi un ole-
van oi k,a !o a . 

Käytin t ' sä , vl:i r i nkin ku huoma 1n t o 1st -

lUO Da saaneen i vi a i n yliotteijn , til ~ i uutta hyväkseni 

valittaen sitä , ett ä sak alai elta taholta vi ime aikoi

na jossain mä"rin hakemalla on haettu m iUe eynte jä 

ja niitä kausaalisesti kytketty nyt esillä ole v an 
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er imieli syy t e<j n. H~u chil i8 luonnollif'l6 sti desavuoi mat t 

san in meill e P.c l ill~ i~ ä luet ' ~ koko synt irekis t erin. 

Ot' n r "ikeä nä o si ~ r~k j ~ä Ydy ,nyk ce, ~B hvi ullln koro-

tuk::; Rta , 'ch (·n n l li e t i i,;: • b II e 01 1. t un t P'r.! O.u • 

H;.; 
c. se. oi hl3 mill ään : " d ' i s t 

kysyi s it en 1 i EJ lJ l U'llen S8 !1lf:tr.a 

t yön ' t:.vsn 
GeIlc 00;) ,";; rui hl i Je ko::; 'E.e mot. t 

t !3 i ' ./j • , "ri 

e t II1 tl it i ait /::1 - e:', ä e ,1 ukse z:: e'1 r 2," -

hinn" ~ o ~k~e fin ns it ' rv '. t ä 0 t::li v' r n n:ait -

v .. L!. i:i ei v0i V " !l nty" v ;'är j' -

k r::: ':'~yk'~ se '!' ,1 ,k' n ln: c h i 
" 

vo . Tr :" tn. nn ja lL i ni s ll T i 

t ta h-i e Ei t y" d: nne ee t t :'q 1: Berli r. i sä 
. i nu vuo s ir 8 c 'l - 1? '1 • ( i i hr tiJes 

Am i n edudt u 'a [1;1 t (J r 1 r t 'n , o · ei 0 

-1., .. :' l ' f1 t ilä " (l~ I E; > hEi dt hän me t h!n-
c e t" i vii e etkessä yk., i yi 9 yi :;tä . ) 

Tä;;~ ; ' kiiyt il tiLi f;t,ut t a hy vHkse i ,' i t ' a 

s r i it en 11Ii ni s t r i "';r 'c;1.i r: puol t . V' i asin 

ar i11a sanall hämm uhr u v ' ..., uutE::ensa vv . 
sano i n o t"män v 0 sj 01 V ein ~b 0t nt a ol et t a 

etF ä r yr ki i 

ss • Tä än se oi 

t en t odi t a mi 

on peräi s i n. Hi-:n 

t ä, 

' 011' i t 9V 11 v i ngo Cll! an 
' t r sem jotain , ' oka eI kii par a i -

uswär t i ss . tin hermo tun€i i lI U 

nh t anoi 'o t enk in näi : 

"Ka t sokoa , sanon en 

sesti , et t ä meitä huol e tu t t av t 

1 i11 e ~or ~an , yksi t yi-

Su mesta t ul v~ t tie-

dot, j ot ka kert ovat et t ä s i l lä yl einen poli itt inen 

mi el i ala on muuttumassa poi spä in mei s t ä . Sel l a inan 

muut os yleisen mielipite n Buht e n ei ole kansoi s sa 
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harvi. i en: viittaan vai n siihen , mit en esi m. me 

saksalsise t sodan a ikana e~i t en vihasi me englant i lai

sia; nyt ovat ene;l fint il ise t enti i s t ä viholli ist amme 

ne , ·o i t a sake l ai nen vi· i ·:u:: in vihaa . erron ei l e 

se ur ' avan t a .uuksen . ~ atutki ·~in äsket t äis e ~ä 

s i se t äöU·· [ - kuul t DIl:lni muks lit! edut, i "uomea 

feG~o . i 1. Bonsdorff , jok 

tau tu t lähe t stölle 

e i ede pu el i mit Ae ilmoit

jou uin e räill~ 9 mi isi lla 

is um an kal en s kaa ai Ae .. 

ky säs · illi~u t , li ko S omen ja 

viini • Toin(;!!l 

uk _. v··l ill ä poliit -

ti~il:a ha . u si~ , osk suo 'la hii", a emi e' i ti 

u ma • " 

~ t a tonut , VB ffii tu a ton kun olin t ä än 

käänt eeseen , vi e n kesk etel nä ill epäm·· ärs i i 11e 

ja aroilla t.l ill f , e!1hi vo ut s no .... äntlll ol evf>n 

sekä väär ässä ~ttä ssain määr in oik e .de , en liioin 

että a salaist n t Ii i hdr kit 

se 01 syy :.:ä t t ähän muutokee 

S ! ·dd . sa ttue ss 
• 

dvi:i tk·· 

Tul ':!n 

e ehk·· i t -

keskus lu , ·ol1 oin ~ik isesti tul en huo~ utta _~n 

s ak ala i sen kir·an kalleu~~r. 

alhai . .,uud el1 tuottamh t n h"il j .• t l:l . 

lun m hdol lisimm n pi t akai in 

uomal l:l i den VB ute 

vein k sk t e

nlit j ikk n, kt: rroin 

lyhye t i ... yis t·· ona ~e sion uvott el u ·~n I.. t eami een 

r autoi ti hänt ä ed el lj ~ ol l· ke~r alla ko"ket lu p 0 -

lalais=orientoi timme . uh t eon . Ui t ·· o": ell i see tul oe 

St resemann anoi : "Olen 9cnen in oloille s no ut 

uudi s tan en to skovasta äsket iUn kuulem ni p ru t uk-

sella , että en l uul e . 't; i dän t arv i t se v n elä t ä Venä-

j än ag essivit eettia ; luulen päi nv st oin että 'f i dän 

huol enne tur vallisuuskysymykse ' ä on t urha . n yl een-

säkään usko puhei siin Venä jän sotils' l Iisi t a ikei s t a . 

Sota vaa tii vallen to i st a appar a ttia kuln mik'· 
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Vonä 'äll ä 

Venä "'lle 

on kä tett "vinl3.ä n . J o r~ ut a tiekysymys 
II , 

90dan käyn in wr h otto ~ks i o T antoma t t 

t ekeu 

ant a-

UtU b U ~elloen I aa'emp~c ke sku t a luun t· · ~t ~ s~ o' n 

v in e t amme mekään t"llä ho t kell;' näö vtn r aa selre 

e tt; "J i alote nona ess i on,uvo tebi ks i ollu ku e i t; . 

1 13. ' t"i in , j oho .:> tre i:lemal n r 1 Ho i ei t rl{o i t Lnee .,8 

niLl <::l on nona .... T ssiot a ktd ';i in t l::flrr. l- Eln v e~,f.:ä . 

....... oka t8m" kt3skl "1 t f; l u t l:l I::t1 tL i t:i~V; T" U e lli-
. . 

s e~ s , ntise sä t u t :.. v 11 i . ., e ; ",' ä8 l 1 i l ; r' ~a • . 
Siirr-° i 'n:ne ..: it t r: 

::; tre se!Lcl),ti'1 te. Ve ;: oJ b. 

ulo t !. K· DJa' r. . it oon . 'r" . .. 1t.. !l ; t r e sem 
" 

s & ' i 7elevan & ett fi CH erin ~~ l" kJ'::'" !.. Kr t"l 1 

si 'n '; mä" rin O:J t ... Ho tun e!' _ i gen 81ä i sl n rn ~ , -

il~ nk~ts o:uksee D 1:1 ~ i t i.: o ko i ~le · n vliD I:I r oa'l-

Jee t , ett .. n 
.. 

uo'es,~3 0 uekoo ei e r i 

voi V ~li tulI ::. Gen ve(;n. 1 Ii ; F 

ky)) ? v·jh it ell<:Jn ottl:lV6 11 osa:; K 

t urhp enää 

E ::iV E::n 

~:i tö i -

ohvi' 1 10ttAhi i D " k t öo nc. .l ( .b.! · i..il! ei -

t :Jriia'lr~i::;e: t & j~ t l:3 10 :.e _ Jis i ~ t a k syu;. kJ ' :.F " . 

"C' ~ erinil l e t ul ee O l p.m ~. 1 hyvi . v:.i ea t e ~kk i" r -

vot g 'ouJro i ll r: kuvdhm' 'i U : r bti i "il{ i .;iti:: mi tä 

t ähänas ti on maalt.tillut h .l vetik i" . 

Sitt en kLr t i ~ tre eman 

\' oli jii p r illo an t eke e voit a i,;lijS 

ti ot:.;' ti St4 e t ~~ 

s een i onä t 10u e .l. li s iin subt i L' ' n , "aikaa 

kau ~so pi uk Ar & sa ad k EI n luo toa" . 'l'ämä vah-

vi st i ~en , i nkä min i t er i a ckz ell Ulkoa i i nm i ni s t e-

riön k ut t a ol i tiedo i t t anut . Tät ä akt ·vi t iju t t· s e-

1 i t t ää e että , l::uten alasähkös8nomas ~ni 

jo main it s i n , Saksan Venä "'11 nt ama s t s 

Rm:n t avs r a l uoto t a t s sen on r ahoi tettu 

: 0 24' 

00 milj :n 

110 mil ' . Rm . ; 

onhsn I uon ol l i et a ett ä oskovs k~· t tää t ä t ä 
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pr ess iooni na ja pelättinä . J Ja Stresemann lopetti 

audien ' sin sanomal a : " e n t kuten E:nnen olemme t yy

tJvÄi si" jokai sesta l ähen t el ystä , mi nkä Ven i:i ~ ä uroo 

pas se t ekeE: . 'al oude lisesti emme e] 1{"ä kilpa ilua 0 

Ven" .. . t ar v it see r a 'a t t omia mää r' ä k itatl lil:l no us t 

seen. Si E:llä meillä kaikilla 0 il~s . Saksa ka i -

t atll i k"yh~'nä m81:1rJ 

sen::... '1 j!:ll oillee n" . 

ei yks i ;'; ;'n 'ak':d i tä Clut t e 

oustc s a i 'ättä"ks ni hyväst it sanoin edel-

leen tekeväni parhaani v nhan hyvän su t eE: alautta-
misek i maitt emme välill s. , 'Ollon ' ån ys t ä vällisesti 

hymyi llen sanoi : " t oivokaamm e e t ä t ä t en viimei set in 

var~o pian hävi ·vät ". 

ä un l oppui 1/2 t . kestä y t keskus t elumme , 

jo on puol es tani olin eritt ä in t yy tyväi en . ennessäni 

ulos sain osakseni taval li se t koh t el iaisuude t, jotka 

hän viime kerralla t ahallaan laimi nlö i . '!'apasi!! 

~ tre~emannln ~amana iltana päivällisillä Ruotsin lä-

hetti "än luona ja suht au tumi semme oli a i n :n ennal

l at:ln . Seuraavana päivänä olin er "ässä ylioppilasjuh

las se 'a llroth in kanssa ja suhde hä ne n oli ~yös 

entinen. Eilen oli rouva Stresemann meillä änelle 

järje tämi ssämme suurenpuolei i sa t ans i i s i s hän 

on ilffiokas t anssi'8 tar - ja tän .... n ol emme h" en 

luonaan i nt iimi ssä seurassa , jossa esi t etään kamarimu
siikkia. 

Ulkonaisesti ainakin ovat suht ut näin ollen 

jälleen ennal laan. utta koko t ämä välikoht aus eikä 

vähimmin ylläkertomani kasku t elu osottavat miten suu

re l lQ varovai suudella mei dän on kohdelt va saksalaisia, 

jotka viime vuosina osakseon saamasta kohtelus ta ovat 

tulleet mainion aroiksi mutta joiden merkitys suur

valtana päivä päivältä kasvaa. 
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Berlinissä , joulukuun 9 :nä 1926 . 

, :1 (~ ~.? (J , b, 
1.3i 6 ,~ 

1:1.. ..t , 
J 

'), (' \, 

11 e r r a r i 

/ 
Kunni oitt av' /I: in t " t en l "het än 'J' e i le, err 

~ i!li s t e r i , r a orttini . : 0 1 '9 , ei 11 es ta: 
~~-~ ..... 

Kunna lli L_l i t _ Ylä~lees ' ass!!.!.. 

Suvaitkaa , herr .ini st eri, ott 8 V t p~ n t äy-

dellisen kunni oi tuk se i va ku ut us • 

Herra U1koas'sinministeri 

E. N. S e t ä lä , 

Helsinki . 
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Suomen Berlini ssä ja ~ieni ~ sä oleven Lähet ilään 
============~====~==-============= ~.======== =====- ====== = 

Kun,lleUJ.svaeli t 

Yl ä=Sleesiessa. 

r tiportti ~ : 169 . 
=====~===-=====-====== 

8 . XII . 2 • 

Auswärti es Amtilt: Gl en pyynnös t ä s t 

käyt ettäväkseni oheenliit et. t vir 11ise t 1) numerotie t 

Yl ä-Slee ien kunnallisv~aleist o err askuun 14 päivänä , 

jotka Var sova se , n ' i e osot t em r. 0 ottamettom n suu

ren sakselaisääni määrän vuok i, ovat herätt änee t niin 

suurt a l evottomuu t a. 

Useita päivi ä sitt ep kesku t eli näi t 

lei st a tunnetun sek ele i en politikon, tri G rabovsh~n 

ken S8 , oka v. 1921 , ennen k nsanääne sty t ä , oli yksi 

Saksan pääor anisaatt reit Yl e- Sl ee ia ~ sa. Hän kertoi 

minulle -- hän Julka isi samaan hankeen menevän ir

joituksen ~skett äin Berliner Tagebl tti sa -- et t ä 

saksala 's t en v. 1 21 saavuttama voitto (lähes 60 % ) 
oikeastaan oli t appio, koske hänen miel~stään saksa

l aisten ':änimä' r ä olis i pitänyt voida saada paljoa 

Buuremmeke i, jollei propagandaa Saksan puolelt a olisi 

ajettu väärin. Hänen käsityksensä mukaan näet 

Tiedot ovat viralliset Tsalialueilta 1-6. Tiedot . 
elueilta 7-8 OTat vain "Festatellungen" • 
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suuri er ehdys Saksan uolel t a siin' , että koko kysymys 

pant' in ka nsalli selle , suursaksalaiselle pohjalle . " Ei 

oli erehdys senvuoksi , e tt ä sa~salaiset pienel ä ~ " t , 

v 3rs i~k in äärimmäi sellä vas ~~ ll a ole ~ t k~jvos t ömie-

he t , suur nak ala i ~ u u eus näkivä t Slee s i~n berra sluo an . 

J os probl eemi ol i s i ase t ett u 

del l i s el l e oh jal l e , olisivat 

sosi cH~li s e ll '8 t a l ou-

!Ifi n t v • is 0 i nekse t 

pal joa S'Jur en:muss määr" ssä ' t ane , t ~tr. e ns ä saks 1 i -

sille li t oill e • 'l'äm;' he i kkoud en YP'JI'är iv !:i. t t ie t r t i 

r l' c,1 ~ i s et ja ki:i t tiv: t dtä h väksee n t övä-

e st " n keskuu es a .:'i t a t i 0 t ", , o sa kan a l1 i suuskys 

e ':" ollu t ää s ia , vaa n uri t al ou 11i e • ky 

I i he ti , 01 skeltua n äi " Yl Ii -.'1 lee 

h muta t e. t " Be] i ni in, mut wC häneo n e uskot t • 

Vas t a kll l1 t ulos 0 otti "vain" n. 6l' 

V' ikka oli o ot et.u melko ' t ~ ne m 

S ksa:r. hyv"ks i , 

m önn t tiin 

e t s r ov ' y oL llut oike ~ ~o • Tärr: ' sali t ä" 

myös nyt t a <.1 . tu ei e vaalie 0 ot a ':l;j tt on: ak a-

lsi ctul oksen: va i kka kin n . 10(' . ()fl O saksal ::1 1; ', 0 ak i 

vapaaebtoi dSti 0 a i pa ost o on 'ä t täny t Ylä- l ee-

s i an , oli tulo s S ksall e o",in edull i nen, koska no va-

se mm i stoainakset , jot k::! v. 1921 ant oivat 

lal le , ovat t aloudellisesti pe tt ynee t ja 

ny t saksalai ia Ii ·to ja . 

Var sin merkilli se t ovat 

oin .i5 on lopulla ti e ot •• a~.S'i. 

jotka t diatavat mo l em i en ki eliainest en 

seudulla . 

äänen i:i uo

äänestivä t 

mas-

Saksa l ai se t v ' ittävät että pie i Ei kunnissa 

puol ala i nen pa~nostus vaal e i sa oli suuri& 
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äs sä yht eydes sä maini ttakoon , et t ä a i kaisemmin 

syksyllä Eupe = a lme dy ssa tapaht unee t kunnallisva I i 

ant oiva t sen merkil li en tuloksen , että yht eensä n . 

250 aikkaa 'out ui cc1 A lainille a vain n. 35 bel gi

alaisill e . Tämä t ulos t 01is t aa mill~lnen v. 1921 t i -

it ettu "kansanäänes t · s" , 'ok ant oi bel l a i en ene -
mi s tön, t odellisuu ebS oli . e t ekee 

V:3 5i milrsi Bel gi a ielell"än ke sällä 
]'S ymmärr ett ä

ol ' " i m "ny t 
elu Saksall e i nä i den va l i en kee n alue n kom en-

s ti oa r vo on melko i ~ eBti l~Bkcnut . 

11\ tt 
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Amtliche 

1) 

22 

O.J nfKl ~ 
Liit e r a porttiin ~ : o 169 . 

A u f z ~ i c b u n 

li e~ en arat ftir sbchs 

~ i d eut ~c . ~ is e. 5 51' , r ein-

pclniRcie l b 71 , ~a aratjs t en (K t OI:;) 2 o " 
I 

K" 'i.l. .. ;.:' 1 en ~76 , n!::t · l)!l l~eJ11 isch t e 1 it t el t ~ nd 

und 1 irt schd ts- P bi 2 732 , - "sll1koe 'f i zi ent 

775, . _~t c: i s~ ,3em t 60, 

t tl i npo_l.!! :~ 10 , iJ r i ;e 7 . 

32 2 O. ei · e i t et e 

Li t 22 247 , r einpolnisc e 8 7 , ndt..:. .mal "e

mi sc t e 1 2 9. - l ' l koeff"zi eLt 5. 7. esamtz ' 1 

1 • 

tilti~e tim en j ~~o , d ~ -

von r ei 1i t en 2 7' 0, ro i n 01 

3 30 , S ~ ra i ten 1 7 , Kommu i st en 1 911 , 

n t i ona l gemi sc t e ,irtac llfts r t eien' ci60 . 

S mtz uhl :unda t e 318 , dav ch 140 , 

r einpo1ni ch 15 , • Bemerkenswert, d~Sf 

be i Ab Um un 19 1 i n diesem I ndkr ei e st immt en 

deut sch 52 8 ~2 , poln i ac 66 119. 

4) Sohwi entochlowitz: GU1ti re St im en 76 67. D von 

r ei ndeut sche 41 573, r ei n olni~che Lis te n 30 263. 

Kommuni t en 4 070, na tion 19 mi sohte "i rtsohafts

parteien 961. 'esomh ahl Mandate 231, davon rein

deutsche 126, reinpo1nisohe 96, Ubrige 9. 

5) Lub1initz: GU1ti e Stimmen 12 317, devon rein

deutsche Listen 5 038, reinpo1nische 5 525, Natio

na1gemiBohte Mitte1st.P~rte i 1 754. Gesamtzah1 der 
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andat e 522 . D von deut sche 15 , pol 1 che 2 0 , sona ti e 

~2 . 1 22 von 1 ns~ e samt 46 Gemei nden konnt en ke ine deu t

sc .o Lj s t en auf{es t ell t werd en. 

6) 'farnowitz : tiltige timmen 20 172. Da von r ei nil eut f::l che 

7) 

7 75b , rein ol ni sche 11 144, Kustos 444, n ti ona lge~i chte 

jttel s t ands &rt eien 829. amtza 1 er andata 06 , 

deut sch~ 9~ , r ei npol ni sc 1 3 , sonsti~ e 20 . 

i nsoe sa~ t 2 Gemeinden konnt en (i nfo l ge ~insc 

dcut sc en List en auf e t el lt wer en . 
) 

I ''rl . , , '\ 

no c ) ni cht vorliegend f tir 

In 1" vo 

Uchterun 

zuverläss i gen bi herii en Fe t ai llunGen bes teht 1n 

be i den Kreise z ar keine .ehrheit , A er seit 1 21 star-

kas I iachsen ded cher utimmen (t rot z er bekannt en mi n ern en 

Faktoren i e : Verd rä n~un~ un ezählter ~~ u s end er , polni c e u n

der , IOgf 11 de r (ni cht timmberecht i t en) Opt te , e. le 

1921 aus Deut sc l and und em rlusl~nd zuger ei t en stimmungsbere ch

ti e- ten) • . 

Beis i el e aus einzel en Orten: 

St ad t ..::;..;;;;..=s : 1522 r.. eut c , U 

Orze sc 1 01 

d eut sc , 1 ;j84 

de ut sch , 5 8 pol ni e h , 

olni sch. 

, 328 sonstige . 

i kol i 2 191 

wal10witz 75 euts c , 491 olni ch , 

Cz erwionka 1 100 deut ch , 5 5 pol i ch , lt- Dub nsko 228 

deut soh , 190 pol ni ch , Gro ss-Dubensko 321 deut ch , 177 

01 i sch , Gi er al t ow1tz 423 deut ch , 371 polnisob, G lkowi r 

3 1 deut ch , 184 polnisch , Gasohowitz 286 deut oh e en 

136 pol ioch , Knurow 1 703 deut sch, 1 227 polni ch, 

Le schzin 494 deutsch , 249 polni sch , P ni owki 296 deutsch, 

21 po l ni sch , Nieder- ilQza 1 6 deuts~h. 146 po l ni sch . 

Ober-Vilc za 238 deut sch, 63 polnisch usw. 

1) 
Läh etystön huomautus: Kreuzzeitungin mukaan OVl:l t äänet koko 

alueelta: saksal. n.165 000 . puolal. n. 135 000. Lopullisten viral

listen tietojen julkai emista puolalaiset yhä viivytt elevät . 
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Ge rad ~ in die en beiden Kre i sen , i n denen das 

Deut sch tum ver hä1tnismäss i g sm sch äeha t en 1st , ist eit 

1921 erheb1icbe Zu eu~scher Stimmen fe s t zust e11en. 

Ebenfal1s 14. November f anden in Deutseh- Obe rsch1esien 

Landwirt scbaftskammer statt . Er gebnis , bei r eir. 

tlählers cha t: bg Jebene Stimmen :38 417 . Davon--.r 

JJL ,t en 33437 , fUr polni s che 4 4. 4. r gotmi ' 27 deu t 

se e , 3 polnis ch b anda t~ , 1etz t ere in Kr ei en Op eln (2 792 

deut c e, 1 388 olni sehe Stimmen) , Gro !:lo- Streh1i tz ( 13 deut

sche , 87 po1ni sc'" ~ <" timme) un Ratibor (2 J8 "~ eut che , 

827 olni scho Stimmen) , 8190 polni schc Sti me 3" ez . 49 bezw . 

25 '1> . Die vier iibrio"en polni c n iston er ielten zu ammen 

1 850 Stimmen aber ke i n endet . 

Ber1in , den 8 . Deze ber 1926 • 
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Suomen Lähetystö 

Finlands Beskioknlng Ber1 tntssit, jou1u1rutm 30 p:ntJ. 1926. 
Herlin I A I i~ ;1! 'II S T r. ----

. !_() I'H.-~.....:..:.: __ Jl 
3~"_$ : 2- I 2-

) --1 ., A 

N:o J:t J /~& , 

ff , C 
H erra IJ tntstert 

Kunntotttaoimmtn titten 1tihetän Tetlle, Herra 

Mtntstert, raportttnt N:o 170, atheesta: 

Saksan lehdtstlin suhtautumtnen Suomen uuteen hal-

1ttukseen. 

SuroHkaa, Herra J/t.ntstert, ottaa oostaan ttiydel-

1tsen kunntottuksent vakuutus. 

H,rra Ulkoastatnmtntstert 

P'rO!.sso71 V. V 0 t 0 n _ a a , 

Dlkocstatnatntst'71li. 
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SUomen Ber1 inisslt ja ienisså olevan 1dhetti1 an 

raportti : 0 170. 

28. XII. .c6. 

Saksan 1ehdistOn suhtautuminen 

SUomel uu t een ha 1ttukseen • 

On mie1 ihyväl1d t odet tava, ett ' Saksan 1eil.dist ' -- I ikCi-

1i olen vo i nut huomat -- poikkeukse tta on antanut uude 1e 

hall ituksellemme suopea7 vastaanoton, Jrutel1 t 's k Y i1Tili erm 

Ulkoasiai , i ntstert l 1e 1 'hettämist ni 1et kkelei stCi. rytis ni is-

sti pi iretssa, 'o issa saatto i odottaa hennostu ista porvariha1-

litukse 7."ZU ttuessa sosia1ide,okraa t tiseksi , on uuden hallituk

sen ohj e1 lila ooiJruttanut rauhoi ttavasti . (Sensi 'aan ko, untsti-

nen "Rote Fah.ne" se1tt tti' ha.llitLlsohje1r.um pro1et risen asian 

7ra 001 tami seks i.) 

Osaksi t h.ltn on vaikutt anut se tostasia, ett usetmp ten 

saksalaisten lehtien SUomi- ki r jeenooihtajat joko i~tuDat TUk-

holmassa tai -- mi M l i ooo t he1sinktll1isilt -- ooot 1tih.elJ.ti 

ruotsalaista 1eiril1. Ruotsalaisten lehtiemme ja niiden parollio 

seuraaoien ruotsinmaalaisten lehtien ktisityskanta onkin miltei 

kaikkien saksalaisten lehtien asiaa koskeoien kirjoitusten 

ROhjasltvyna. Etenkin on uuden hallituKsen suhtautuminen kie-
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ltlrysymykseen katlrtssa lehdtssä tyydytyksell (J, pantu merktlle. 

(AtDan tln~n merkt t ystä et ltene my~sk(J,än että va ltakurmanhal 

lttuksen pr äss t byron johta j a Zechltn , jol le m. m. olen antanut 

sel ostuksen hall t tuspulasta j a sen ra tkaisusta, on sosial t de

mokraattt .) 

I mpltctte - - 'oskaan stt ' ei julkisestt ole mt ssään 

sanottu -- Juur i hall !tuksen suhtautum t en . ie t symykseen 

on vaiku t tanut st ihen hyvä" n va staanottoon, 'onka kuten sanoin 

hallt t us täk '1 isessä l eJ!d tstl5ssä on saanut . Yleisenä k 'st

tyksenä n et Saksa sa on se et t ä n. ~. nattonalismt SUomessa 

ul kopolt ttttsestt ra vt teeraa reuna val ttot tn. EM. m 'n t a t 

vähemm ' W1belDUsst vede t .. ··n tästä totnen j ohtop '" t~s: ntm. 

se että j okat e hallttus kotona, j oka ei seuraa . k. nati o-

na1tsttsta suuntaa, s i sä on skandinaavt1atsortentottu . 

Ja, kuten vuodesta 1921 saakka 1ukemattomta kertoja olen ko

tta ilmoi t tanut , saksan riatkt ssa po1it ttsissa pitretss 

to t votaan SUomen h~l kevan jäl k t mäist t ietä, p ~astal 1isestt 

koska edell t nen salrsalats t en käsi tyJrsen mukaan vei st SUomen 

PuOlan oonaveteen. T ·t ä mahdo11 isuutta näet t ll ä pe1 ät 'än , 

osakst koska ei haluta PUOlan ulkopoliit tisen p r est i gen kas

vua, osaksi koska - kuten 1: i nul1e monastt on avotmestt -Aus

wCirttges Amttssaktn sanottu, lMJUIKX-.!IiAAlUIM~"" __ WU5. __ 

WtDJI.XDIUZDUXJUllXlflUUKX~PfUIIUU~ 

~~fUI, - totvotaan vanhan ys

tCil:J(in SUomen, sekä sen tt sensa etteI. Saksan a1Ulll TIrlhdoll tsen 
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kannanoton DUokst , pysyttelevän erilltiän niistä poliittisista 

ryhJnttyksistä, joista luullaan voioon ko itua uusia palokeskuksia 

idän kysymysten kerran tullessa aktuaaltsikst -- olkoon et t' 

vi ra 11 inen Saksa oorsinlrin aioon vHmei sin vuosina sen pare ,

pJ ,~lkotsestt on tarki stanut aikaisemman enemmän tai vähemm~ 

negatiivisen ohjelmansa a1tti1atsiin valtioihin nähden. Pa

lautan mieleen, ettti esim. v. 1921 Saksan 1 ""hetti1Cis Twrho1-

massa sai instruktioonin ~oettaa ooikuttaa Brontingiin suomt

yst 'v ""11 iseen suuntaan. 

Ylltisanotusta , johon vie1d on lts " tt v ett ' Saksan 

Rapallosta p" iv 'y tyD 11e foskooon-ystävyydelle jokainen reuna

oolttoajatus on epäJniellyttäD(J., selvi 'ä, ett Saksan pOliitti

sissa ptireiss " joissa yleensä rakastetaan tehdä suoralinjat

sia, tteteellis-objekti t Disia synteesejä muiden ma iden pOliit

tisista oloista ja joille nyanssit hel posti jää v 't sivuseikoik

si, mielihYDällä tervehditään jokaista }~llitusta SUomessa 

joka lupaa olla ktirjistäm ttä kielikysymyst ", koska edellyte

tään eo ipso tällaisen hallituksen groviteeraaoon enemmän län

teen ku in etelään. 

Saksan viralltse1la politiikalla SUomeen nähden on sinä 

aikana, jona minul la on ollut kunnia edustaa maatani Berli

nissä, ollut kahdenlainen tarkoitus -- eikä se sitä ole kos

kaan mtnulta salannut--: totselta puolen Detää metdät Skandt

naavtan poltttttsestt rauhalliseen ooltioryhJnäan, jonka rau

hanrakkautta, korkeata sivistystä ja ~ järketspo-
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litii kkaa Saksa kunnioittaa ja pitäCi EUroopan rauhan yhtena 

tukena ; t oiselta puolen saada sekä HelSinki että OSkODa 

kasi tttJmään ett ' n H den yhteisymmeirrys on pohjoismaisen rou-

han tärkeimpiä kulmakivi . Tiedän aivan varmasti ett Saksa 

on tähän suuntaan totminut et vatn TUkhol massa, Josta jo mai-

nttsin esimerkin , vaan myös ,:oskovassa. ' i n ollen ienee 

mielenkiintoista todeta my 's j tt· t äii 1 vtrallisissa pttreis-

s ajatellaan Suo en uu e1 hallituksen suhteesta :oskovaan • 

V Mä ennen 'oul ua 01 i t nulla p itk " keskustelu Retchs-

tagtn ulkoastatnvaliokunnan Ven ) ' -spesialisttn prof. 

Hoetzschin kanssa, joka kuuluu kansallisen oiketstopuo1ueen 

vasempaan si'ipeen j a j oka on Rapa 10n ja oskovar - ysUJ.vyyden 
+) 

hartaimp ia kannattajia . Hein uteli minulta ta r kkaan uuden 

hallituksen ulkopoliittis t a synteestCi ja kuultuaan etta uUden 

hallituksen kokoonpa,10n saattaa karokte risoida lähinnä sanal-

1a Woiketstososialtstinen W han pUdi sti päät 'än j a sanoi: 

·stttenhtin uuden hal1ttuksenne suhtautuminen tulee olemaan 

IJoskovaan n 'hden negati ivtnen w. Kys sin: mt ten ni in? Hän 

vast asi vetäneensti j ohtopäätöksensä stit ' että Saksassa vas-

taava puolue, sosial i demokraatit h-uten Breitscheid, 'ller, 

VorwärtSin toim. y. m., on Moskooan .oohin vihollinen (joka 

vi i meksi on ilmennyt si inlt että Voruxirtsin edustajal ta kiel-

i") 
Ensil1lCiisessti otkeistOhall i tuksessa 1 ienee H. sangen 

varmasti ulkoasiainministeri . -- Hoetzsch kirjotttaa wDer 
Tag· lehteen (otk.) erinomaisia ulkopoliitttsta Diikkokatsa
uksia. Hän ktrjotttt ne ennsn Kreuzzeitungitn (myös otk.), 
kunnes hän sittti erost D(J1.Des-pMt(Jkstm 1mnsali isttm leirtsstl 
atheuttaman hajaannulrstm l7Uokst (H. lrannatti 'et hall 'ttusta). 
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dos ta, oka on hermostu t tanut sekä Ber1inUI että J.fOskooaa 

ja jota hermostuneisuutta on lisannyt ja lisää jokainen 

metdän puoleltamme tapahtuoa yhtetsymmärrys Saksan ja 08-

kooan pahtmman otholltsen, Puolan, kanssa, olt sttten kysy

mys yhtetsymmärryksesta nonagresstoneuoot telutssa tat muts

.00 asioissa. 

Omasta puo1estant lisään että -- nttn tärkeä ku in 

ttetystt onkin turoalltsuutemme tukemtnen Geneoessa -- atna

kin yhtä tärke · on reaaltpolit ttts ten suhtet ttemme y1 l äp i

tämtnen my(Js suoraan suuroo.1 to thin ja et U!. nämät suhteet, 

oarsinkin mt t ä tu1 ee Berl int in ja foskooaan, eioät aina ole 

sopusoinnussa liiallisen t uroattomuustottotuksen kanssa 

Kansatnliitossa. Saksan ent. l ähettil s kreio i Zech sanoi 

minul le äskettäin kun 7'1 istä asioista oli pUhe : "Ei tule 

unohtaa oanhaa sananlaskua: kun aina huutaa 'susi tulee', 

Doi käydä kuten sananlasKussa sanotaan." 

Jruuten oon Dirksen koettt udel la minul ta, l uultnko 

uuden hallituksen uudell een ryhtYDän nonagresstoneuoot te

luthtn Moskooan kanssa. Vastastn Dältteleoästi, sanoen 

asian et nyt oleoaTl aktuel ltsen. lJtnu1 la 01 i se käsi tys 

että joktn rapOrt ti oskoDasta tai Helsingistä atheutti tä

män utelun. 

t 
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Palataksen1. allrukohtaan haluan 10puks1. huomauttaa 

seuraavaa. 

Astan luonnossa on, ettti samat lehdet, jotka suopeas-

t1. suhtautuvat uuteen hallttukseen, ja oarstnktn luonnoll t-

sestt ne, jotka saavat HelstnK1.- uutt sensa TUkhol masta, oltvat 
I 

ta1.puvatsta suurentelemaan sttä syy ta, JOKa muodolltsestt 

atheuttt metllti viinet sen hallituspulan, s. o. Ri intmaen ampu-

matarvetehtaan väar1.nktiyt~ks1.a. Suur1.n pitrtetn tos 1.n leh-

det lru ttenKin sangen o1.keasti selosttoa t tapahtumia ja tein 

parhaant Aus~rttges Amt1.ssa ja muualla applaneeratalrsen1. 

ja stl1.tell ksen 1.: e1.hlin ollut maamme edun muKatsta että, 

Käyttäliksent vanhaa vertausta, kototsista rttdot sta tehdä~ 

vtentttavara. Valtte ttavastt on t odettava, että Vosstsche 

Zeitung tekt Rt ihtm estä suuren numeron, julatsten kolmannel -

l a st vulla pttktln ki rjoituKsen "E1.n fi nn iscMs Panama en mt-

niature". Sen K1. rjot ttaja 01 t lehden TUKhOl massa l.s tuvo. Ki r-

jeenvaihtaja Grotkopp. KOSKa t i estn pian tapaavani Vosst-

schen pääto1.mittajan Bernhandtn, jonKa Kanssa seurustelemme, 

en tehnyt astalle totstaiseKsi mtt~. Tb 1. ssap "ivtina tapa-

sinkin eräässä seurassa h net ja ottn tuon Kt r 'oi tuksen pu-

heeKst, samalla valtttaen sitä että n1.tn harvalla Saksan leh

dellä on oma kirjeenvathtajansa Helsingissa (huomauttn että 

Berl tner Tageblatttlla, Kil pailtja11a, sellainen nyttemmtn 

on). Bernhard valtttt tapahtunutta ja ilmoittt olevansa a1.

ksessa ptaKkotn järjestau ttedottustotmtntansa Itämeren ympä-

rtllä totstn: tarkottus on antaa yhden m1.ehen hottaa SUomea 
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ja balttilaisia maita siten etta htin DUoron peräan oleske

lee pitemm 'n aikaa kussakin. 

MUuten on -- sallittakoon minun se tassa yhteydessa 

sanoa -- oalittaen todetta~a, että Helsinkia j oumalistisena 

tarkastuspatkkana ei enlili pideta tali.llä ulkona ni i12 tlirkettnä 

kuin ~iela pari DUo t ta sitten, seikka mikä tekee vaikeaksi 

vakinaisten kirjeenDaihtajien saanisen sinne. Syyt taMn 

ovat ilmeiset. Senj lkeen kuin VenCijdlle päasy on i1.elpottu

nut, l ' hett ~ät suuret lehdet miehensCi suoraan lfosko~aan • 

En tiedä onko tätä n kökohtaa meilld tarpeeksi ajateltu. Se 

kieltämättä on meidan olojemme tunnetuksitekemiseksi haital

lista. ainitsen täst .. eSi , erkki ' seuraa~aa. Berliner Ta

geblattilla on oskovassa erinomai nen kirjeenvaihtaja Sche!

!ers, loistava joumal isti ja suuri Berl in- 'osiio~a-ystaDyyden 

ajaja; Brockdorj'!-Rantzaun oikea k si. Berl iner Tageblattin 

paäto in i ttaja Wolf! ina il ee Mn t ·' suurestt. Mon ien keskuste

lujeni kautta oltiin kanssa, jonka hy~in tunnen, sain hänet 

l ähettämäan Helsinkiin oman miehen, nimeltä KnUp!!er, j oka 

myös edustaa Kölnische Zeitungia (vai kho tämä on oderaatti 

oikeistolenti, Berliner Tageblatttn ollessa vasemmistorodi

kaali). (Sivumennen sanoen K. on entinen baltti, mutta jo 

ennenkuin hän Helsinkiin l antt, hanel le huomautin SUomen ja 

Baltian olojen erilaiSUUdesta, ja minun on myönnettäoä etta 

hän sangen objektiiotsesti on kirjoitellut oloistarnme.) 

xnUp!!er on paraillaan täåUlä joulua oiettämassli. ja minulla 

on hänen kanssaan ollut useita pitkiä keskusteluja SUomen 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

- 9-

olotsta. H(J.m]nästykseksent hiin kertot Uihettäneensä nonagres

stoneuvo t telujen keskeytymtsestä Berltner Tageblatttlle ktr

jot tuksen, jota 1701!! et ottanut lehteensä mutta kyllä Sche!

!ert n oskovasta samasta astasta l ähettäman selostuksenl 

Ja Knilp!! er 1tsäst: "!J:m muss ja jetzt den 01! ! tn den rus

stschen Angelegenhet ten mtt der Zuckerstange behandeln". 

Totnen setkka, j oka t~kee ett Hel stnkt on menett ~ 

nyt merkttyst 'än observatiopatkkana, on se ettd suurvallat 

ovat keskit t äneet ttedo ttustotmtntansa VentijtJ.tJ.n nähden Rt-

gaan. 

tnus ta et oot kylltn allevt tvata stt vaaraa joka 

p t tl ee sitntJ. että ttedot Suomesta tul evat Tukhol masta ja 

Moskovasta. Olen tahallant rohjennut kttnnttt ·, huomion 

tähän t tirkeään astaan, samalla ehdo ttaen ;larirt ttavakst ei

k~ oltst systemaatttsemmtn kutn täh~1 asti koetettava saa-

da ulkomaalaista sanon~lehttm teh t . käym tJ.n SUomessa, et tot s

luokkatsta reportteretta, vaan suurten leht ten johtohenkt

l~t Ui. 

Saksaan n hden on mtnussa herännyt ajatus koettaa 

saada hetnä~un alussa, kun suora lentoltnja avataan Helstn

gin ja Berltnin valtllä, joitah~tta enstrivtn miehiä t äa1 ttJ. 

muKaan ensimätselle lennolle. Sondeerastn tOissapäivänä 

Bernhardta ja valtakunnanpanktn presidenttiä Schuchtta (jo

ka jo kahtena kes(;tn(i on aikonut Käydä SUomessa, mutta 1rum

ma1lakin Kerralla saanut esteen); molemmat osottivat suurta 

harrastusta asiaan. Lisätin heti että näitä hel'roja oltsi 
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silloin my~s kuletettava SUomessa, jolloin kysymys muuttuu 

rahakysymyksekst. NUtta olen varma stttä ~ttä t ä11atnen 

toimenptde oltsi paljoa tärke(impt h'"Uin katkki ne sangen se

ka1atset seuramathat, jotka nyky än t äältäkäsin tehdään ke

stttätn SUomeen. (ninttsen vtelä että emhard, joka huo-

1 imatta laajoista ttedotstaan metst ' Het " hyv t n vähän, 

totssakes 'n ' kulkt Ruotstn.) 

Kun neill ' syyst" val ttetaan ettti Saksasta k stn käy 

SUo , essa paljon tur hanp tv 'tst " väkeä, on osakst syy t tses

slimme st ktil t ett ' emme tät ' trafi tkkia ole j 'r jestel m '11 t

sestt hottaneet. Saksan nopea ja yhd lis " ntYDä nousu po-

1ittttsena tektJänä EU r oopassa pakoittaa .etd t at van t oi

sella tavalla kut ennen huole timaan s i tt " ett uuden 

Saksan johtor.enktl(Jt saadaan 1 "hetsemp 1 'n kontakti tn maa

ham e ku t n mik on ollut astan latta Sa san nyt loppuunku

lumassa olevana murroshautena. J. i n en vot sala t a stt · kä

sttystä että tätä puo1 ta , osakst l uonnolltststa sytstli, 

metllä on j ossatn m ' 'rtn laimtnlymy. 


