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KÖPIE N DlI åmllV A88A 

-----. --- --. 
tammik. 31 p :nä 192ö. 

No. / y~ . 

Herra 1lini s te ri, 

• Täten s aan Imnnioittavimmin Teille, 

Herra Mini 3teri, Fhe ttä ä r uportti"ni .. ?!i!(~. jo-

ka koskee Tan skan ja Norjan v"" list!i v;- lityatuo-

mi osop i J-lS ta • • __ r. 

Su i t kaa , Herra ~.iini s t erl va s t aano t-

t aa er inomaisi . an kunnioitukseni vakuutuk set • 

• 

Herra Ulkoasiainmi nis teri, ro f essori .1 . S e t ä l ä , 

Helsin 1. 
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Suomen Köpe nhaminassa olevan v. s . Asiainhoi taja Palinin rapor tti Uo. XIV. 

Tammi k.uun 31 p" i väl tä , , 
. \ I - --------

1 7' / I~(J S'J . .t,: . 

.'1). -2~~ ! . ~ 

'l Tans \lan ja Norjan vä linen , . \ . - ~ 

vä litystuomiosop i us . &-. ltJ 
Kuten Herra Ulkoasiainmi ni s terilIe os oi ttamas-

sani :ri rj elnhss" o . 54 , kuluvan t ammikuun 1 p~ ivältä. kunni-

( oitta vilDllin ilI!lOitin, alle d rjoitettiin t ääl l" t ammi uun 15 p" i -

~ ' n" ehdo t on ja po i kkeukseton " 11 t ys tuomi osopimus :l1ln kan ja 

or jan v" lill" , joka tietysti '_ui en kin vielä jä i molemp ien 

lll8it en valtiopä ivi en ratifioinnin v raan. 

'1't.J:lii s opi .us i he i, kuten asiaa koslte-

v1 ssa tie doi tu ks 3s an i ma in t sin , orjsssa e t upä~ saä orjan 

n. k i stä hall itusta vastus t a vien puoluei tten sanomalehdistö sä 

osakseen san ~en sok ri a arvos te luja, j oiden t r ko itusgeränä oli 

s o i mvksen r atifioinnin ehk" isemi n e n . Yhä e delleen j tkavat n" -

mä aan omalehdet byökkäyksi ään sopimukse n solmi mi sen ohd o ~ ta. 

ko hdl stae n ne suoraan T!lIIs kaan j a Tanskan b t ut i seen Nor-

jaan. 

Erikoista hUor,liota ova t t "ä llä her" ttäneet 

seuraavat sanomalehtl1ausunnot (niitä lukuun ot t a .a tta , j o i s ta jo 

mainitsin kirjelmässäni No. 52 tammlk . 15 p:ltä) 
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• SlJOM EZW LXH ETTSTÖ 

FIZWLA.ZWDS BESKICKZWIZWG 
- 2'" . 

" S~F~RTSTIDENDE": "Det norske Folk er ikke uen igt med 

Regeringen om . at Konflikter mellem Danmark og ~orge s kal 

af~ras .!laa fre delig eade . IDen naar der r ejser sig en 

strerk Stemning ~od en Voldgifts - og Vens kabstraktat med 

D nmark. saa er de t. fordi vi mener , a t Danskerne i kke 

b eha ndler os ven kabel i gt. !an ser ogsaa, a t Stutsmini ster 

Llowi n c kel r en ond S mvitti ghed, idet ha n har me~ de l t. 

t oisse Vol dgiftstra ktat er har ~re t f orel gt Sto t in e ta 

"den i koni t å , 0 at n e r ble ve t eni e o . at de sa m-

let samt id ig s:ral s~ ges for el agt " t or tin et. 3n vil 

ma d and r e Or d o sf/l ge t bja:rge den d s e Tr kta t i 

Land ve d at 1 de den f i n s ke 0 svans ke l:on ven tion tj ene 

s !!: Bjergnings90n t one r for den. og ri ~. e i gvi s vil dette For-

e g l -·kkes . ~; .••••••.•• 

. . . . . . . . . . . . . . . ,. ...... . 
"Vi viI i kke Danm rk no'!;e t orccelst . De t er ikke 

om norske Kr v til Dannark . Str i den s t aar. Iren om danske 

Krav til Norga . Vi viI have Fre f or Ia J'l.JDarks Ges ka>fti ghed 

i Nordhavet. Dansk Imperialisme maa lade vora Fiskera og 

Fan stll!ald i Fred, og danske imperi al1stiske Kreds e maa 

lada .or.. faa Fred for derea Pr09aganda i Ind- og Ud-

land. De maa lada 08 faa Lov til at b etragte vore indra 
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• SIJOMEN L AHETYST Ö 
-3-

• FINLA.NDS BESKICIUIING 

Anliggender som vedkommen de os alene. De maa lada OB ta. 

Fred tor de ustan ds eli ge Fors~ g paa at indarbejda S~di-

navien i Verdenso~inionen Ki'be nhavn til Skandina-og glJj re , 

viens Hovedstad, hvor Gen era agenter saaveI som 11inis tre og 

Pre se~d skal ha ve de es Centraler. De maa lade OB faa 

Fr ed for deres irriterende Forsf g paa Fordanskningsovergreb 

ove r fo r vora Slregt n "nge aa ~i'erne og fo r den Saga 

SkyId ogsaa paa I sland. De maa r eB~ e k tere di s Be to sroaa 

ati oners Selvbestem elsesret ••.••..• " 

"TI DE S TSGN" t '"' ,.II Vi t vivler i kke e t ' jebIik .!laa Ret-

rd i heden f vore Kravj Den den Tid er desva:rre endnu 

f 'ern, da seIv den mest vi dtg aen Ce Voldgiftatrakta t kan 

garanters . a t de blivar d{bmt ef ter brede me nn e s ke 11 ge 

Synspunkter . I ngen Voldgi t sr e t vil glJjre raeIe rtra ll: ta ten 

om igen. In ~ en Vold gift sre t vil aabne Havne for nors ke 

Fi skere paa Gr~nIaD d. In en Voldgi tsret viI i ve os vore 

Ar kivsager og 1 indes~rker, vora gamIe Krigstrofreer igen. 

tDngen Voldgjftsret ~aax:xJrll.x. ka n give Norge net 

til at blande si g i Forhold meIlem Danmark og gamle 

norske Udbygder. Vi tror det i alt Feld i k- e, og det 

. alen e er Srunden tH. a t vi idag ikke keon gaa med t 11 

en ubegr.renset Voldgift s traktat med Danmark. 

Den Dag, Ianmarlr. forstaar. at det er nlJjdvendigt 
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• Sl10M EN LÅH ET'J:STÖ 

~ FINL"'-ND8 IBJoJ8K I CKNI NG 
-4-

• 

• 

at gaa til et helt retfa'rdigt og omfattande Opgr med 

Uorge for a t grundlregge et god t Fo rhold i Norden vil 

Voldgiftstrakt a ten komme af sig selv ; men f~r dette Op

g~r har f unde t Sted, er Begrebet Norden kun en Hindring 

t or. .9. t or ge nationelt ka n komme paa lige Fod med Sve-

ri ge og Danmark " ..••..••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 den dan sk-norske Voldgiftskonven t i on slgea. at 

Voldglft sre t t en skal d~rmne nefter 2e t og Billighed". vi 

~n ske r ikke aIt id, a t Udenfor s t aende skal d~mme i vore 

Hjer t es.nI i ~gander, se lv om det sker efter Ra t og Bi I lig-

hed U 
•••••••• 

'lOS 0 _ TE T V1S" "Eft er danske r essaudta I elsar at 

d mme er Trakta ten modt t med aI mindelig G1a: e og Til-

fr edsbsd i Danmark. Vi maa aes~rr e sige, e t det s a mm a i k-

ke e Tilfreldet i ~ orge . 1 vi de Kredee og indenfor de for-

skell1gste Befolkningslag viI l~ddeleleen om, e t denne 

Tr.9. ktat nu er blevet undertegnet, i k: e virke opl ~ ftende t 

men t vrertlmod ~kke en s~rk F lelea af Forstemthed. Naar 

"Berlingske Tidende" udtaler, at Eladet opfatter Tral:tatene 

Underteg.nelee som endellg Afslutnlng paa de Misstemninger, 

der veI eagtene som FlIllge af FeJl paa begge Sider frem-
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• SUOMEN L.lHETISTÖ -5-
• FIIWL~DS BE8KICKN IIWG 

• 

• 

kom 1 Anledning af Gr0nland8-Sp~rg8maalet, maa og skal 

de t derfor s lges , at denne Opfa ttelse fo r saa vidt det 

angaar Norge hviler paa svi tende Grundlag. Den MiB stem-

ning, der !1aa no rsk Si de findes 11ge overfor I6nmarlt, 

ijar saa dybe R0dder. t den i kke kan br inga s t il Op-

h l/l r uden Neutralisering af de Kilder, hvorfra den hen

t er sin Nrer ing, og det te kan i kke ske ve d en Voldgi f ts-

tr ktat , men kun derigemem, at Ianskerne tager deres Op-

f a t t else f llel lemv.: r endat me d Norga 0,1) til Revision og 

t oner et hel t ande t Flag, end de til Dato har ·ort. 

F rst da vil en norsk- dans k Vo14gi ftstra kt t kun ne blive 

hvad de n til svarende s vensk-D oTske er udlagt at vara ' "a t 

VeDskabspant hv rvad in gen I.1agt i Ve r e en kan ro ke li ••••..• 

~assä. ····rin nä mä ynnä. lukuisat muut, vie l ä r i:i. i -

eä mmä t in julkiset lausunnot t ode la V ::tS va t Nor j n Itan sassa: 

valli tsevaa mie l1alaa, on minun t ääl tä lcäsin vaikea ta a rvos-

tella. Toivottavasti on niiden suuriäänisyys isompi kuin niiden 

kantavuus. Ei voi olla toteamatta, että kyseessäoleva osa 

Norjan sanomalehdistöä varmasti hyödyttäisi isä nmaansa ja Ito~o 

Pohjolan yhteisiä etuja hiukan sä.ä. stämällä kiihlteitä ja ,hyök

lcääviä sanoja~. Syrjäisessä arvostelijassa ne eivä t missään ta

pauksessa voi herättää luottamusta tahi myötätuntoisuutta Nor-
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• 
S()OME~ LAHETYSTÖ r 

-0-
• F.~IÄ~D8 IBE8K.(;K~.NG 

jan vaatimu~siin nähden - pä invastoin on vai~eata olla niis-

tä saall8tta käsitystä, etteivät norjalaiset itselrää.n ole täysin 

varmoja vaatimu~siensa oi~eutu~sesta ja pä tevyydestä. Pitäisihän 

väli tystuomio 909imultsessa määrätyn lcäsi ttelyta wn ta rjota Itai~lti 

IIl9.hdolli set ja tarpeelliset ta~eet joltaisen todella oilteutetun 

vaa t1rnu~sen voitollesaattamisesta. Käsi ttämättömä.~s1 jää myöstln 

mitä hyökltäävä t norjalaiset piirit oi~eastaan tavoittelevat 

• Tanskan ja Norjan välisten riitaisuuksien rat~aisemistapaan näh-

den. Yks imi eli se s ti se 11 ttä vä t he ja onhan se itsestään ael-

vää~in etteivä t he miss ään tap au~sessa halua sotaa ~nskan 

kanssa. Mutta kynsin harn9 ain vastusta vat he pUOlueettomien 

tystuomarien tuomiota~ Mitä j ää siis jä ljelle? Vapaehtoisen 

sopimultsen aikaansaaminen sovintomenettelyn tai suoranaisten dip-

• lomaattisten neuvottelujen autta? Mi ten olisi a jateltavissa 

tehtyj en havaintojen perusteella että niin kärjistyneet 

.,. ... '.1 ••• 41\ molempien maitten prest1geä ~o s~ evat riitakysymy~aet. 

!tuin tans~alais-norjalaiset. sitä tietä voisivat tulla ratk ais-

tu1ltsi ~ik~ein vähimmin välitystuomiosopimu~sen tultua hyl-

jätyksi? Ehkä uskovat he taloudellisen sodan kautta voivansa 

saada Tanskan alistumaan vaatimuksiinsa? Ymmärtää kseni kuiten-

~in tus~in kukaan vastuunalainen norjalainen poliiti~ko voi 

ajatellakaan sellaisen johtavan Norjalle edullisiin tulo~siin. 
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Kuten sanottu, jää s11s syrjä iselle msittämättlSmälcsi, 

mi t ä Icäytä nnöllisiä, tode lla ailtaansaatavisaa olevia po-

liittisia päämääriä kyseessä olevat norjalaiset piirit 

tavoittelevat. Olen senvuoks1 taipuvainen selittämään sa-

notut nor jala iset mielipahan purkaukset sama lla tavoin 

kuin raporti8Bani No. 10 koetin selittää tanskalaia-nor-

jalaisen epä sovun syitä yleensä: Norja on vielä nuori, 

• itsenäisenä valtiona. Norjan kanfB on vielä kehityakau-

den levottomuuden tilassa, sen expansiivinen kansallisuus-

tunne vaatii vihollista, jonka kansaa se voisi koetella 

voimi aan. Saatuaan v.1905 suhteensa Ruotsiin haluamallan-

sa t avalla lopullisesti jä rjestetyiksi on se nyt van-

hoissa selvittämättä jääneissä väleissään Tanskaan löy-

• t äny t tervetulleita kiihoitusaineita, jotka ovat tulleet 

paisutetuiksi suuri ksi prestige-kys ymyksiksi, aiheuttaen 

sitten liioiteltuja, kiihkoisänmaallisia purkauksia.-

T"' ten ovat mielestäni, kuten sanottu, kyseessä olevat 

hyÖkkäy kset Tanskan kansaa s olmitun välitystuomiosopimuk-

sen Jo hdosta selitettäVissä. 

Joskaan niiden merkitystä siis ei ole li1-

oit&ltava, on kuitenltin kieltämätöntä, että t OOllaisista 

karkeista Qyökkäyksistä voi syntyä katkeruus ja todellinen 
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vihamielisyys, joiden kautta Tanskan ja Norjan välille 

viime vuosien kuluessa ke bi ttynyt epä sopu voi käydä to-

della vakavaksi jota tähän saakka en ole ollut tai'pu ~ 

vainen myöntämään.-

Toistai seksi on Tanskan taholta suhtaudut-

tu viimeisiin norj a laisiin hyökkäyksiin suorastaan imponee-

raavalla rauhallisuudella. Yksimielisesti on kai kissa suu-

• remmisaa sanomalehdissä pidetty siitä kiinni, että parasta 

on j ä ttää kyseessä olevat hyökkä ykset ilman suurempaa 

huomiota, Tan skan kunnian hyvin voide s sa kestää, että 

niihin Tanska n tahol ta jä tetään vastaamatta. Tyypillinen 

on seuraava lausunto: ..•....• "For vor Del skal vi al tsaa 

a f staa fra anhver Besvarelse af Angrebene og n0 jes med 

• a t f orsikre. a t den danske Regerings Tilslutning til 

Tra taten udelukkende og uden nogen s om helst Bagtanke 

er Udtryk fo r de t d ske Folks nske 0 a t befa!s t e 

Vensl~e. bet og ""'re en i Norden et De vi s f or 1'illid 

til Norge og et Vidnesbyrd om Agtelse f or Broderfo l ket." 

Nor jan pä oOministerin te kemä t rauhoitt vat se11-

tykset ja norjalaiaen hallitus-san omalehdistön l ausunnot 

allevii va taan ja korostetaan tää.llä t yydytykse llä. Yleensä 

luotetaan siihen. että loppujen lopuksi rauhallinen harkin-
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ta ja terve järti pää sevä t voitolle niin että. puheena-

oleva vä litystuomiosopi mus Icaikista soraäänistä. huo::.. ... ma tta 

Icuitenkin saavuttaa suurkär ä jien hyvä ksymisen jo skaan 

tämä å tulle tavahtumaan niissä. ystävällisissä muodois-

sa, jotka yleensä t· · llaisissa tap auksissa ovat tavazmu-

kaiset. 

Jos nä in tulee käymään ei voi olla asetta-

• mat ta itselleen Icy s ymy s tä siltä , mikä merkitys ja arvo 

tulee olemaan niin vailceasti ja vas toin niin s~ll·ta , ja ka i 

Icesta pää ttä en , ve ru t~iD la jojen piirien kannattamaa 

vas t ustusta xa ailcaa nsaadulla väli t ystuomiosop i mu lc eella ? 

Våli ty stuomiosopi mu lc sen sisä isenä arvonahan yleensä on sen 

perustana oleva molemmi~uolinen todellinen rauhan tahto 

rehellinen tahto vilpitt ömästi pitää sli tä. kiinni kr li-

• tillisten hetkien sattuessa. Mut ta on Ieo t ämä tahto nyt 

lcyseesBäolevassa tapaulesessa todella olemassa? Eivä tleö 

kai leki yllä selostetut hyö lc leäykset j a vastustukset anna 

aihetta valcaviin epä ily ksiin t ä ssä suhteessa? Sitä paitsi 

puuttuvat vielä kaikki kokemukset siitä. missä määrin 

ehdo~omat ja pOilckeuksettomat vä lltystuomiosojimukset voi-

vat kestää kokeen todellisesti valeavan riidan sattuessa. 

Sen ensiIDäiBea ehto on tie ty sti. että molemmat rii tapuo-
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let ta~ ainakin toinen niistä tahtoo Ja uskaltaa Vaa-

tia välitystuomiota sellaisissakin tapauksis8a, Joihin nä h-

den vanhoi EBa sopimuk.sissa aina tehtiin poik.keus. Ettei 

tässä. suhteessa mitenkään voida olla varmoja, lienee 
• 

epä ilemä töntä . Itä -Grönlannin kysymykseen nähden oltiin 

sekä Noitjas8a että Tanskassa yksimielisiä siitä, että 

rii t akysymyksan asettaminen Vä11tystuomårien ratkai stavaksi 

• oli suorastaan mahdo tonta. "Den Ret er !2!.., 0 g den 

gaar vi ikke UI Domstolene med" selitettiin avoimesti 

molemmi ssa maissa. Samaten voi he190sti vastai suudessa-

kln ltäy dä . 

Vå litystuomiosopimukaen teho kkuuden vä lttämättömänä eh-

tona on edelleen, että molemmat valtiot lojualisesti 

• tahtovat alistua v" li t ystuomioon, huolimatta sen sisä11yk-

sestä. Voiko todella aina luottaa siih 3O? Voiko olla 

vakuutettu siitä , ettei myöskin muodollisesti poikkeukset-

tCilm11D väli tystuomio sopimuksiin nä hden väi tettä isi, että 

välitystuomarit ovat ylittäneet valtansa ja että tuomio 

sen vuoksi ei ole sitova? Muistettakoon vain n11 tä lu-

ltuisia virallisia, ltansal noikeudell1sia lausuntoja (Prof. Zorn. 

Lindhagen, ROde, Palmstierna, J.C. Christensen), Jois8a sano-

ta80, että tähän saakka välitystuomio 8011i .uksiaaa t avalli-
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seati valtioitten ~UDDiaan, integriteettiin ja riippumat-

tomuuteen nä hden tehdyistä. pOikkeuksia1a huoleti voita1-

siin luopua asettamatta niitä vaarana1aisi\ta1, \tosIta nä-

uä poi~keukeet jolta tapauksessa ovat ~aikkien, myöskin 

muodollisesti ehdottomien ja poili:keuksettomien vä.l1tyatuo-

miosopimusten julkilausumattoma na edellytyksenät 

Siis eivä t n~ä ahdottomat ja pOikkeuksettomat 

• vä lit stuomioso~imuksetkaan tarjoa mitään absoluuttista ta~ 

muta siitä, että kaikki mahdollisesti syntyvät riidat 

sopimuksenteldjäin välillä todella tulevat lopullisest1 rat-

kaistuiks1 Tälitystuomion avulla. Mutta ne tietävät ku1-

hnkin suuren ja kiitettä vän askeleen ottamista oikeaan 

suuntaan. Ei sMa voi olla hartaasti yhtymättä Tanskan 

• vilpi ttCD1in toivomuksiin, että sen Norjan kam aa nyt s01-

mima välitystuomiosopimus saavuttaisi Norjan suurkäräjien 

hyväksymi sen, ja että, ennell kaikkea, sen kautta paremp1a e-

dellytyltsiä \tuin tähän saakka tulisi luoduiksi nä iden mo-

lempien maiden vastaiselle yhteiselämälle. Se olisi mitä 

• 
suurimmasta merkityksestä yhteisymmärrykselle koko Pohjo-

lasaa. 

Köpenhaminassa. tammikuun 31 p:nä 1926. 
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Suomen ö.tlenhamin s 

helmikuun 
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1. 

Tan ka n ja S ksan 'ine V lÄO i n ra -

su eista. -------------------- j an e e l ä uo lella su e n tans l aise n 

he !":' i s t ön ~ oul uo ot k ö·· l l b. t ne t e a t , t ymi::i tt" l!l' teen . 

Tan~kA ala t n w.i tteitten mukaan , · oilta ei voi s ne ki elt '·,· 

o ilteut us ta, va t Sa k T su utunee t ivan eri t a -

vo in ni.:.L.in v i o icin kuu uv iin vt:. he P i t s i e tt .. 

5 , ;·sa nU.elL tt:. I 

T., ka. s --- - - - --
on 27 Y e is ilE varoi lc. yll äy idett ; "oulua . on 

sie l ä Vi e l i::i 7 y ksi t- 'is \: u ua a 11 t i e to kou ue , 'o tk kaik-

ki saa va t a vust s valtiolta . SaY.: a s s a ei s ieU " olevaa 

t nska a i t v'", he . i t äti _ t en ole perus ettu kuin yks i a1~ 

no yl e i i 1 " va roi H y lläp i detty ko ulu . .Pai t s i i.i t .. koul ue. 

on myös Idn ol ema sa kaksi yks ityi s koulua, mut t a ni:i" e i vii t 

S 8 mink' "nl i s ta v 1 ti 0 9 118. T Jsk nkielises t .. 

lUK:sesta e i Sa ksassa. myös"än huolehdita. Sillä " l in ku in 
G 

Tanska ssa on kolmi sen ymment" kir kkoa , .joissa jumalanpal ve l us 

myöskin t oimi tetaan saksaks i. el Saks n puolella r a j aa 11 ene 

ainoata kaan ltir kkoa, jossa ju lan alvelu s ta ' tu l si tans kan -

ki elel l ' • 

Se kä Tanskan halli tUB ett·· yle inen mi eli ide ova t-
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ki saa va t a vust s valtiolta . SaY.: a s s a ei s ieU " olevaa 
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S 8 mink' "nl i s ta v 1 ti 0 9 118. T Jsk nkielises t .. 

lUK:sesta e i Sa ksassa. myös"än huolehdita. Sillä " l in ku in 
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myöskin t oimi tetaan saksaks i. el Saks n puolella r a j aa 11 ene 
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Se kä Tanskan halli tUB ett·· yle inen mi eli ide ova t-
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k.in t ehnee t voi tav nsa s aadakseen Slesvi gin kouluolot t' ydyt-

t ä v": 1"" t valla jä rjestetyiksi. Iyk isen ulkoa siainmini t erin, 

kra i vi wol t ken lotteasta, joka on ollut useat vuodet maansa 

edus aj na erIini ss" , 9 i de tiin K" enh i nassa l o.ca kuuss a 1924 

saksala i s ten j a t anska.l i s tan kouluv i r ano:na i s ten v" lillä neu-

vo tte kokous , joss as iano isten vä li s en tu t avallisen ~es-

(U elun ka ut ta koe e tti i n saada a i kaa n kurr: sakin uolta t y -

j ä rj esta l. T n ka ssa ol tiin e en s " t yy t vi: is iä neu-

vo te1u~en ku kuun . J o si t " ooi kkaa, ett " salrsa1 i se t s uoetui -

at neuvo t ele an , pi de tiin s illoin suo t uisana enteenä . Tar -

oituksen ei u i e l. aan ollut se. da i kaan minkäänla is ta 

v rsi n ista sop i mus ta k san kanssa. '" b dol i , n . e ttä sak:-

8 I a iset li s i ~ t ol l p.et suos+uva i s i kin so~ i~uksen so l mimi een. 

~in n er i:ill t "lUO tt vat s ksal aise t, niinkuin e sim. 

en tinen Wasbin tonin s uur - ': hettili:i. s, k.reivi ernsto r ff , ovat 

muu tdl i ssa .' sunn i ssaan moittineet tanska! i si a sii t ; , ettei-

v" t nämä ole hsluk i ta kumm nkin maan "' li ell" sop i muk~e 1-

1a j"rj es " ää n vä he i s t ö- ysymyks:1Ei , Kai kk i tanskalai set puo -

1ueet ova t kuite nkin yksimielisesti t "' 1 sen sopiuksen teltoa 

vast an. Tan9ralaiset pelkääv" t, ett" Sak~ "' ten s isi t ule-

vaisuudessa sop ivan aiheen sekaantua heidän si s"1s11n asioi-

hinaa. Tanskal ta, niin arvella n tääll' i . puu ttui a i joka ta-
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9auksessa r ealisia me.hdollisuuksia saada Sa ksa noudattamaan 

ol mi sansa sopi !!1usta, jos ei se s i t E. haluaisi tehdä. Ul-

ko a siainmi ni s t er i " ssä olla an my " s in t ä ' kannall a' joka 

n kin ulkom lai se sta t un t uu eh k" liiankin varova iselta. 

1-

Ta ns k 1 isten kanta on s iis ol l ut se , ettei var-

sin i s t so i mu s ta ol e sol i tta va , v i kka k:in ai l l " ehkä yoi-

t ie'in par an taa ss a a suvan tans k l a i s en y"he r.mi s ti:Sn aSe -

a , v n on S k aan t ä s i n vapaasti omasta l otteestaan a n-

e a.va t nsk 1 aisell e .. he i s "II e oi keus s sa CIa koul uope tus -

i . t n6y t t .. .. ki n siltä n " D:Cui n t ivo 

osa ' i in k:in olis i "y ttyn -t . Kuluvan uun 13 p" i v:in' jul -

'~9. is i Pre sain h Ui t u se t uk se n, jo sa r _ j seudull asuval -

1e t an e'- ki eli e l e väee '. l e 

ehdoilla s a da nsle la i s ta opetus ta. . IDän s e tuk en muk a i -

se ati o~ t e de l l t ykset t ne !.1 .:i e l i sen k. ns ou un pe r us t . i-

sek.ei .l!lensbor in k up' gi s j a maalais kunnass a samoi n kui n 

telti - Tön derissä. ol emassa , kun vä hi n t b in 24 touluij ä ss ' ol evan 

ten skan kieliseen vä he nm i s töön kuuluvan l a l' s en v nhe at t ai hol -

h oojat sitä ano vat. Yksit yinen k.oulu s adaan erust kun 

10 lapsen vanh e nmat tai holhoojat si t ä .9yy t ä vt:. t , j a on t " l-

lainan koulu oike ute ttu saamaan l ti o pua. Ko -o ope tus n~is -
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ko ' ui s sa sp ahtuu t anskan ki e1ellu, mutta saksan kielen 

on oltavä ope ue i n eena. Yksit isiin kouluihin void an ot -

taa o~ett jik i se11 i s i akin henki1jit ·· , jo k~ ova s uo it-

te~eet op n on s Tsn k s a . n ~ n kieliseen vb.hE!l1 is ö ' n 

u1 v iksi 1 - ~e t a n ne , yo t v t s"n t eet ede11i:i.mainl-

t u r s ud ui ssa t i !J s k. s a, t a i j o e n va n.e ay 

t · . t E v~ t nh:nii ehå ot • 

ce t ei II ko eka 

v n ~ ino ::s ta D l ähIn' r a a olavi utuja . "l l ens ' org 

~ .. vi s 1 i n 1.;; i t j""ksen'·9.D, ettei - t voi D ns t e t tu~ 

9i t "'i;i t ä sin i kks.' n se 

~ i st r i l) en k. ' e tf:i. .. ;'n Clerf.: tap s . 

ns~: :.. l ise t l ehde t ov t . l eensä s uU!."ella ty dy t - ter -

ve h t' e t "eu s in 1:a Ii t lfusen p .... t öst " • Sl esvi gin 

s t i t~ ':!. t _ v t o l e va~ t:nl t ymätt :5mi " 1,.;.U e n i.:. r -

" es tel no a l eh i et' n suuri n os 1 u uu el ko nsa a i i t .. t 

et t i:i. r ~ seuduil l tul ee uu eti 

jos u t ta '!:irje t· s t ä ruvetaan noudattamaan. 

Tul evais uus n·· ytt· .. · , ml uden ase tuks en 

me r i y5 s ä t 'l ee ol eCla&n. Er ää t t ang 81 i se t l eh-

det nä yt tävä t olevan taipuvaisia uskomaan, ettf:i. a setus j"' " 

a'no8Btaan "8perl11e". 
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• 

Di lo~~atti unna s s eli t t"v" t En t e nte-valtojen 

edu st jat p r eu oo il " i s en setuk.sen synnyn siten, että ea ksa -

1 i s et, jotka ovat pannee t " -nt ' in an karan t a i stelun ita-

1 i 1 ai s en 1';r 1 issa no da t t am a 9 01i Ui ~kaa vas t aa n, ovat 

a :J it e t u t in n eri11a te kemään m "nn t k:s1ä mil l e 

1) 
vi.: he i st" il1 een . 

Ta ns' l &ise t lehdet ov t erit t " i an k r in sa-

no i n t " O i n set : :U$S in i n viimea i k set e s ii nt ymi ee t Sak-

s a ja r::s alisia VB aa n . I t in t äi:1Finen 1i:ihet tilii s , 

r _ tin ::'1 1 ta OD . n iinkuin r.1 in"J.l e luo t r:mhell ' sesti 

n ke _ 0 t u , us e i ta ke r o j ki:1i:1nt D . t u1 Mi ni s t er'''n }' u -

leen v ikut ta sano ale hdis t" ön , j o t ta set 

1:u 011n i a v 1 . i vat . Ul k min ' s eri" n ku itenkin 

ain va ta nnut ··lttelevt ti , ettei se voi määr :..:. t Li mit n 

leh t i en ullo i nki n on i r joi t e ta va. 

Tanstalais tan lu tto uus e h .. ia a 

on ' heut e.nut er ä" nl i sen . aina ki n het kelli sen , k 1 n eneml -

s en kummankin m Em v" lillii . Tanskal iaten k nta t un tuu i tse 

aiassa jotenkin luonnolli selta. yi sen halli t\4ksen. ja 

1) ii nkuin tunnettua oetta~t 1 tslial a.l '3EIt m.m. uhkasak:ko

jen cvulla pakDittaa niitä t r oLlaia i a muuttam an nl ~:Jen

si! i taI ialal aikal. j oi11a a lk:uaan t odis tet t vaati on ol l ut 

it l1alainen nimi , vaikka he aitte ll1llin ovat sali:salaistuneet. 
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sen enn en Berlin iss· l~ hettiläänä toimineen ulkomi nisterin 

t4r keim~änä ulkop ol ii t isena t e ht~vänä on hyVi en suhteiden 

ai k ansaamin en 3 ka an. Tan s' en sosiali st ihal li tults eI la. e1 

s1ti:. a itsi ole 

1) 
s901ini • 

er ityistä. syytä ruveta s uo jelemaan 

KöpenhaIDinaaa • helmik . 22 p ~ nä 1926 • 

1) Ollessani eilen hdessä st uningin herrasv··en 

ker toiv t nämä kruununpr in ssin ä skei aellä ::tooman 

ksn saa , 

me. tkall aan 

e i joutuneen mihi nkään kosketuk siin Mu s sol i nin kan ssa . 
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Suomen Köpenhaminasea olevan 

helmi kuun 22 p ntä 

II . 

Poh oi sma i den , uomen , 

l a i si a suhtei ta . 
k n j ' _6rj an solmim t eovi n t otuomiomene t-

te " ko te vat s op i mu k et ov at ;7leen s" 0 etu t ka i ' I(i 1180 o i e -

lih vi..:.1E v n . ~ e ov t luonnol l i sia aeur uksia ni.: i de n 

• vc. 1. 10 i en v ilE . v ] i t e '1 s ta li..:. he i s i t ii. uh t ei s ta j 

t vat u odon s i in t 11 11 e , j 0 k 11m nkin sopi ueten 

ol mi n s j i 1 r.~ ki n 01 ol e!!', ss n ",1 t t t in et t i 

r i i t::. i n erin iel ; yt 1 n r k 1e voi t htua ..(lo h j o 

aidan v" i11 " kui n r "1h ili 8 t i et" • 

n v:';' li se s k. viro t r.:ene e:l. '3. 

• "e v e t s op i u k se t a e s ea n :u i e n i n F t n :' t 

t a i e l a vii me ' ni tu s sa a sa er ::; i l~ 

i O • e i h. v&ke" :s 11a i n s op1-

muks n T&.nsk n kan ~ a , o 1 1 t 1ei ~ i kki 

':u;..m nki n m n vii iset erimi e 19 .. det sov'ntotie t" r a t ' 1s-

ta vi s l . ~o r ' 18 1 t D n ts ion 11 s tien I~ tesn on l lut 

s • ett ti he , n ii n u i n t UlJnettu . t oiv v t VOiV::'D a ke r an 

t ul ev s uudessa 111 tt .. u ?~ r ~ UD ne ti e t nor !;..l e.i set sii r 

m a t" , (}r'"lan , Ila rlOln j l:';'r se. r et . 1: '1 i t • . n 
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Vaataanot taitaa. Herra Ulkoaa1ainm1Distar 1, 

syTiDläD kunnioitukseni valtuutus. 

aerra Ulkoasiainmin i steri, Professori E.N. Setälä. 

Helsinki. 
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Se kysymys, joka yhä enemmän kiinnittää 

huomiota puoleensa, on kysymys kansainliiton 

Syväisistä jä- neuvoston pysyväis~ä jäsenistä. Senjälkeen kun 

eenistä. 
Saksalle on taattu oikeus saada pysyväinen .. 

dustaja neuvostoon ovat, niinkuin tunnettu, myöskin kolme muu 

ta valtiota, Eapanja. Puola ja Brasilia vaatineet itselleen 

samaa oikeutta. Ne, jotka vastustavat viimeksimainittujen val-

tioiden vaatimusta , moi t tivat usein ~nskaa siitä, että täl-

lainen vaatimue yleenSä on esitetty, väittäen j äsenten vaa-

Iin tarkoituksena yksinomaan olevan hankkia 18nekalle suurem-

paa kannatusta neuvostossa. Niin esim. Hollannin täkälä iDen 

l ähettiläs, ]Bppard, äskettäin käydessään luonani erittäin en-

karasti tuomitsi ~skan menettelyn vakuuttaen koko "juonen" 

olevan Pariisi8sa punotun ja osoittavan selvästi, ettei koko 

kansainliitolla ole mit~än "realista merkitystä". Saksan aoka-

ra vastustus herätett7ä suunnitelmaa vastaan samoinkuin sen 

ilmoitu. ja uhkaua olla ehkä kokonaan liittymättä kansain. 

liittoon, j08 neuvoston jäsenmäärä! laajennetaan, on myÖSkin 

omiaan osottamaan, että Berllnis.äkin käsitetään koko laajen-
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nus ranskalaisten aikomaksi vastapainoksi Saksaa vastaan. 

Saksan tarkoitus on epäilemättä kansainliittoaa yh

dyttyään koettaa saa4a aikaan 9rin~iä muutoksia tai aina

kin lievennyksiä Versaillesin rauhan määräyksiin ja pelkää 

se ilmeisesti. että kolme uutta ehdotettua jäsentä tulisi

vat vastustamaan sen pyrkimyksiä tässä kohden. Mitä Puolaan 

tulee. on Saksalla epäilemättä oikein. Puola tulee luulta-

vasti ainakin useimmissa tapauksissa seuraamaan lanskaa. Voi-

dsankO sitävastoin Brasiliasta ja ennen kaikkea Espanjasta 

varmuudella sanoa, että ne aina tulisivat kannattamaan Eans-

kan toivomuksia ja eSiintymään Saksaa vastaan. on hyvin e-

pävarmaa. "Le Tempsw kirjoittaa pääkirjOituksessaan 22 päi-

vältä helmikuuta: "Jo kauan aikaa sitten on todettu ole-

van välttämätöntä reorganisoida neuvosto, jotta se voisi pa-

remmil1a edellytyksillä täyttää suuren tehtävänsä. Tämä kyey-

myi on jo enemmän kuin kahden vuoden ajan ollut keekasta

lun alaisena GeneveSSä sam01nkuin s&nomalehdietöseäkin. I1kö 

ole täySin loogillista kun halutaan käyttää hyväkseen Sak

san tuloa kana ainl 11 ttoon ryhtJmällä tähän reorganisoinUin 

ja antamalla liiton .toimeenpanevalle komitealle een lopulli-

nen muoto, latä luonnotonta on sella1sesea alotteess8, ja 

miten Sak'aD oikeudet tulisivat 10ukatuikei sen kautta, et-
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tä tunnustettaisiin muille suurille kansoille samat oikeG

d.et, jotka halutaan tunnustaa Saksallekin! ~ja tus, 'että 

tahdotaan neutralisoida Saksan vaikutu8 neuvostossa ja luo

da neuvoston keskuuteen määrättyjä valtioryhmiä on mieletBn 

ajatus, sillä kaikki kansat ovat oikeudellisesti t~sa.arvoi

set Genevessä. Kaikkien tulee voida siellä vapaasti puo-

lustaa etujaan ja neuvoston on koetettava sovittaa näitä 

e tuja oikeuden pOhjalla voimassa olevien sopimusten puit-

teissa". Englannin ulkoministeri Chamberlain sanoi myöskin 

pari päivää sitten Birmingham1ssa 'itämässään puheessa kysy-

myksen kansainliiton neuvoston laajennuksesta jo pitemmän a1-

kaa olleen päiväjärjestyksessä. 

Onko tämä väite oikea! Jo silloin kun kansainlil-

ton liittosopimuskirja aikoinaan julkaistiin, oltiin monella 

taholla tyytymättömiä Siihen. että neuvoston kokoonpanössa 

suurvalloilla oli annettu niin määräävä asema. Kun Suomen 

hallitukse8s~ käsiteltiin kysymystä Suomen liittymisestä kan

sainliittoon, kiinnittivät useat hallituksen jäsenet huomio

ta tähän seikkaan. Siinä eSityksessä. jOnka hallituksen k .. 

hotuks88t& BIluskunnalle alialta laadin. on myöskin kosketel

tu tätä kohtaa. KYsymys neuvoston kokoonpanosta on siie 

k711äkin askaroitlanut niiden mieltä. jotka ovat näiden 
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seikkain kanssa joutuneet tekemisiin. Toinen asia on, että 

ne, jotka ovat arvostelleet neuvoston yksipuolista kok~onp .. 

noa, tuskin ovat ajatelleet puutteiden korjaamista luomalla 

uusia "vakinaisia" jäseniä, vaan ennemminkin enentämällä nii 

den lukumäärää, jotka vaalin perustalla saavat sijansa neu-

vostossa. 

Mahdollista on, että ajatus neuvoston laajentamises: 

ta tällä kertaa on Parisista lähtöisin. Mahdollista on 

myöskin, että nyt kysymyksessä olevat väestörikkaat valtiot 

itse omien etujensa ja oman aSemansa vuoksi ovat alkupe-

räiset aIotteenteKijät. Ehkäpä kummallakin on siinä osansa. 

Espanj. pitää itseään espanjankieltä puhuvan maailman 17 

valtion, edustajana. Brasilia on Etelä-Amerikan suurin valtio. 

Puola on jo kauan pyrkinyt suurvaltain pariin, vaikkakin 

~nska on ainoa suurvalta, joka sen on sellaiseksi tahto-

nut ~ tunnustaa. 

Tarkoitukseni ei ole ryhtyä arvostelemaan niitä 

syitä, Joita mainitut maat voivat esittää vaatimuksiensa 

tueksi. ft.mä kysymys ei mielestäni ole se, Jonka mukaan 

aslaa Suomen kannalta vii.e kädessä on arvosteltava. Ei ole 

ollut mitään syytä toivoa, I 
että neuvostoa oliai nyt ehdo-

te tulla taTalla ruvettu reorganisoimaan. Vaatimukset on teh-
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vostossa. 

Mahdollista on, että ajatus neuvoston laajentamises: 

ta tällä kertaa on Parisista lähtöisin. Mahdollista on 

myöskin, että nyt kysymyksessä olevat väestörikkaat valtiot 

itse omien etujensa ja oman aSemansa vuoksi ovat alkupe-

räiset aIotteenteKijät. Ehkäpä kummallakin on siinä osansa. 

Espanj. pitää itseään espanjankieltä puhuvan maailman 17 

valtion, edustajana. Brasilia on Etelä-Amerikan suurin valtio. 

Puola on jo kauan pyrkinyt suurvaltain pariin, vaikkakin 

~nska on ainoa suurvalta, joka sen on sellaiseksi tahto-

nut ~ tunnustaa. 

Tarkoitukseni ei ole ryhtyä arvostelemaan niitä 

syitä, Joita mainitut maat voivat esittää vaatimuksiensa 

tueksi. ft.mä kysymys ei mielestäni ole se, Jonka mukaan 

aslaa Suomen kannalta vii.e kädessä on arvosteltava. Ei ole 

ollut mitään syytä toivoa, I 
että neuvostoa oliai nyt ehdo-

te tulla taTalla ruvettu reorganisoimaan. Vaatimukset on teh-
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ty. Meidän on määrättävä kantamme niihin nähden. ~symys 

meidän kannaltamme on itse asiassa siitä, mitä mahdolli. 

suuksia näillä valtioilla on tulla otetuiksi neuvoston py_ 

eyvä isiksi j ä seniksi. Onko tilanne ehkä sellainen, ettei 

ka nsainliitolla ole varaa eikJ voimia kieltää niiltä nii. 

den itselleen vaatimaa oi keutta? Mille kannalle on meilän 

t ä ssä t apauksessa asetuttava? Onko meidän kansainliiton hei. 

k on t amisenkin uhalla vastustettava niiden vaatimuksia ? 

Mielestäni Suomen asema on sellainen, että se voi 

t äysin intohllllot tomas ti suhtautua kysymykseen. Me i dän Suh ... 

teemme ovat hyvät kaikkiin niihin suuriin maihin, jotka 

nyt haluavat paikkaa neuvostossa. Se seikka, että Puola, 

jOmka kanssa meillä on useita yhteisiä etuja , valvottava-

na, on nä iden valtioiden joukossa, puhuu sekin sen puoles-

ta, ettemme ainoastaan, jos niin saa sanoa. teorettisten 

syiden vuoksi ase tu vastustamaan vaatimusta, joka ehkä 10-

pulta saavuttaa kansainliiton kannatuksen. Puolan j ä s8Dy7s 

voi olla meille eduksikin erittä inkin Siinä tapauksessa, et. 

tä Venäjä" niinkuin uskottavaa on. ennen tai myöhemmin lii~ 

ty7 kansainliittoon ja siis myöskin saa paikan neuvostos-

8a. Jo o..n etunsa 'vuoksi tulee Puola aina neuvostoss. 

olleSSaan vaatimaan tehokkaita tOimenpiteitä Venäjää vastaan. 

E', T - 5 -
C K ' NG 

ty. Meidän on määrättävä kantamme niihin nähden. ~symys 

meidän kannaltamme on itse asiassa siitä, mitä mahdolli. 

suuksia näillä valtioilla on tulla otetuiksi neuvoston py_ 

eyvä isiksi j ä seniksi. Onko tilanne ehkä sellainen, ettei 

ka nsainliitolla ole varaa eikJ voimia kieltää niiltä nii. 

den itselleen vaatimaa oi keutta? Mille kannalle on meilän 

t ä ssä t apauksessa asetuttava? Onko meidän kansainliiton hei. 

k on t amisenkin uhalla vastustettava niiden vaatimuksia ? 

Mielestäni Suomen asema on sellainen, että se voi 

t äysin intohllllot tomas ti suhtautua kysymykseen. Me i dän Suh ... 

teemme ovat hyvät kaikkiin niihin suuriin maihin, jotka 

nyt haluavat paikkaa neuvostossa. Se seikka, että Puola, 

jOmka kanssa meillä on useita yhteisiä etuja , valvottava-

na, on nä iden valtioiden joukossa, puhuu sekin sen puoles-

ta, ettemme ainoastaan, jos niin saa sanoa. teorettisten 

syiden vuoksi ase tu vastustamaan vaatimusta, joka ehkä 10-

pulta saavuttaa kansainliiton kannatuksen. Puolan j ä s8Dy7s 

voi olla meille eduksikin erittä inkin Siinä tapauksessa, et. 

tä Venäjä" niinkuin uskottavaa on. ennen tai myöhemmin lii~ 

ty7 kansainliittoon ja siis myöskin saa paikan neuvostos-

8a. Jo o..n etunsa 'vuoksi tulee Puola aina neuvostoss. 

olleSSaan vaatimaan tehokkaita tOimenpiteitä Venäjää vastaan. 



• 

• 

- 6 -
(;K~ . '6 

jos tämä loukkaa itäisten naapuriensa rauhaa. Valitettavas

ti on kansainliitossa useita valtioita. jotka eivät tahdo 

tunnustaa velvollisuutta asevoiminkin myötävaikuttaa liiton 

tarkoitusperien toteuttamiseksi. Mitä ~panjaan ja Brasill-

aan tulee. ovat ne aina neuvostossa ollessaan osottaneet 

hyväntahtoisuutta maatamme kohtaan. Ahvenaanmaanasian vireil

lä ollessa kuuluivat nämä maat luotettavimpiin ystäviimme. 

Ruotsin hallitus on Julkisesti ilmoittanut vas-

tustavansa eSitettyjä vaatimuksia. Yleisesti tunnettua näyt. 

tää olevan. että Suomi. Norja ja Tanska ovat asettuneet 

samalle kannalle. Hollannin ja Sveitsin voidaan myöskin 

edellyttää olevan t ä tä mielipidettä. Saksan puolella viime 

sodassa olleet valtiot asettunevat samoin kannattamaan sen 

käsitystä. MUtta kaikkein useimmat valtiot ovat toistaisek-

si olleet ilmoittamatta mitään kannastaan. Mahdollisesti ei-

vät ne t oistaiseksi ole sitä tahtoneet määrätäkään. 

Erittäin kuvaava on Englannin kanta. Ilman epä ilys

tä voitanee sanoa. että englantilaiset mieluimmin näkisivät, 

että neuvoston vahvan enemmistön yhä edelleenkin muodostai-

sivat suurvallat. Mitä erilaiS1mmilla perusteilla ovat kaik

kl. vanhoillls1.ta lordeista Mac Donaldlln ja hänastäkin 

vaSemmalla oleviin vastustaneet neuvoston laajennusta. EDc-
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1annin hallitus ei sitävastoln sano mitään. Ulkoministeri 

Chamberlain, joka varmaankin on samaa mielipidettä kuin 

maami ehensä , pitää puheen, jossa hän valmistaa maamiehiään 

sellai senkin ratka i sun varalle, että Puola, ~panja ja Bra-

silia tulisivat otetuiksi neuvoston pysyväisiksi jäseniksi. 

Chamberlainin puhetta ei käsittääkseni voida ymmärtä ä kuin 

yhdellä tavalla. Hän epä ilee kansainliiton vastustuskykyä. 

• Hän nähtävästi ei usko tai ei ainakaan ole varma s i itä, 

että kansainliitto voi itseään vahingoittamatta ruveta vas-

tustamaan kol men nä in vahvan ja t ä rkeän jäsenensä vaati-

musta. Chamberlain ei senvuoksi myöskään tahdo lopullisesti 

sitoa hallituksen kä siä. 

Niinkuin jo edellä mainitsin, ei Suomella minun 

• käsittääkseni ole mitään pakottavaa syytä asettua kolmea 

sille tähän asti suosiollista maata vastaan--ja joutua hä-

viölle. Toinen asia on, joa ollaan varmoja Siitä, että 

Ruotsin esittämä kanta voittaa. Mahdollista on, että ~ot. 

8i joutuu josaain määrin ikävään a semaan, jos se yksinään 

tahtoo pysyä 
1} 

juliatamallaan kanmalla. _ Tämä ei kuitankaan 

ole vä1tettävis8ä, vaan on ae yksi niistä haitOista. joita 

pienellä maalla neuvoaton j äsenyydestä voi olla ja Joiden 

... 

1) NiinkUin Mini s teriölle i l mO itin, ei ole sanottu, etteikö 

S e81m. TanSka muuttaisi kantaansa. 
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TUoksi eivät kaikki maat haluakaan tätä kunniaa. 

Niinkuin sähkösanomastanikin Ministeriölle käy ilmi 

en ole vakuutettu siitä, etteivätkö ~pan3a. Puola 3a 

Brasilia saa tahtoaan läpi ajetuksi. Meidän on muistet-

tavat että jOkaisella näistä maista on varmoja 1tanDatta-

jia, joihin ne voivat luottaa. Niiden kanna t ta ja t tule-

vat epäilemättä äänestettäes8ä yhtymään. Espanjan täkäläi-

, 
nen lähettiläs d .lguyera sanoi m-nulle pari päiVää s1t. 

ten: "Ioko tulemme kaikki kolme neuvostoon, tai ei ku-

kaan meistä" • 

.lsema voi tulla sellaiseksikin, että kansainlii-

tolle itselleen on edullisempaa vahvistaa neuvoston arvo-

valtaa nyt kysymyksessä olevalla tavalla, kuin olla suos-

tumatta tehtyihin vaatimuksiin. Mahdollista on, että va-

littavienkln jäsenten lukumäärää tässä tapauksessa lisät-

tälsl1n. Suomen ollsi käsittääkseni tarkoin seurattava a-

saman kehitystä ja toimittava sen mukaan. 

Köpenhaminasaa, maaliskuun 1 p:nä 1926. 
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No. 't'tl. 
12/3 - 1926. 

).0 1~2~ . 

Herra Ulkoasiainministeri. M-Ä.:. .?{, ' .:. 
I • : 

, . 

Oheenll1tett,ynä saan kunnioittaen l ähettää ra-

por ttlni Np . 3. Joka käs ittelee pysyväisiä neuvosto----
paikko ja. 

Vastaanottskaa. Herra Ulkoasiainministeri, sy-

vimmän kunni oi tuks eni vakuutus . 

Herra Ulkoae lain~inisteri. Professori E. N. Setä l ä . 

Helsinki. 
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12/3 

OleTaD ministeriD raportti 

h tee L. C 
1926. -

~_~?G: 

Bo·3· 

Vielä~in Plsyväisistä 

neuvostopaikoista. EUen, ~u1uvan kuun 11 päi-

vä.nä, lähetin näin kuuluvan sähkösanoman: 

"Luo ttamultselli 88S ti. Iltalehdislli olevien "tlena
vesiä saapuneiden uhkaaTien uutisten johdosta 

katsoD slltä ilmoi ttaa Ranskan lähettiläs ker

tonut minulle Tanskan ei olevan yhtä jyrkäl-

lä kannalla kuin Ruotsin, joka osottanee ~D8-

kan ulkoasiainministeriön jo TBlJnista-..n maaperää 

odottamalleni ~UDDan muutokselle. Diplomaattisia

sa piireissä moi t1 taan Unden1a s11 tä. että pyyn

nöistä. neuTOista huolimatta antanut eduskunnan 

sitoa kätensä tehden itselleen mahdottomakai myö

tävaikuttaa konfliktin selvittämiseen. Eikö olisi 

syy tä ilmoi Uaa suurvalloille Suomi ka:o salDll1 tOD 

vuoltsi valmis lcannattamaan kaikkia asian onnel-

liseen pää tökseen saattamista tarltoittavia jä.r

jestelyjä. Katkeruus suuri RUotsia kohtaan." 

Biinkuin Bähkösanoaassani main1tsin. 

011 seD läheUim1sen lähimpänii aih.na ne Gen~Teatä 

ilt&leh41stä. l11slä kerroUiin " ltansain1iitos.a ed8111-

s.1IA iltana .attu.... ltoh1iallkaeat&. 30110111 ulkomi-
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mukaaD luultiIn ~o. etteI kenenkään aikomuksena ollut 

sanoa vastaan, vaan että "uia ol1al selvä", ~a etti 

, 
Obamberlain Idn "v114e aftin4e 818 mt4 SUuationen". 

kun Brasilian ~a Bspan~an eduta~at. JleUo Jlranoo ~a 

Quinone. ele Leon, ~ou viimemaini Uu unaainll1 ton pe-

rus1amise.t& astI on kuulunut sen neuvoatoon, teki~t 

twmetu' illllOitultaensa, etU. he aikoi.,.' ~yUää sa .. 

Te to-o1lteu tta kuin Ruotsikin, jotka llJDOi tuk .. , di,y'-

Unit jokai ~lle nyk:ylsen krHsln valta vuu den. 141.& 

määrin tanskalaisten lehtIen esItykset yksltyiskoh4i.-

saan ovat oikeat. en tiedä. Jolta tapaukses.. on kan-

_inlii tto nykyää~ s UDä tilassa. e ttä ~n olemas_oll 

on vaarassa. jolleI kriisiä saada vältetykel. 

lCUD _ tiedä. mi tä kee ms _1 uja HelSln81_ 

aalas8a on käyty ullco 88i alDDllnis tienaa ~a v1eral elin 

valtain eduta,jåln välillä, ja mitä ohjeita vU_ päl-

viDä edu.tajalleDlDe ltan _inlii ton kokouksesH on annet-

tu, 011 ehkä U. 11) es tont& ruveta tekemään mitään ehdo-

hksia. Itsestään selvää on, etteI tarkoi tukseDi ole 01-

1ut, että meidän puoleltamme mitään erIkoista vi ra1l1a-

ta ilmoitusta ameUa1811Jl. vaan eUä 881&. ulkoaa1ain-

minlshrl ~a lähe ttlläämme _isivat kealtusteluisaaan a1-

nakin ~opan johtavien valtojen e4118taja1n kanaaa 1au-
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au& Suomen puol ea taan olevaD valmiin 1DJ6t1 niku ttamau 

sella1aen ratka1aUD 161t~seen. Jonka kautta nlkJ1neD 

kr11s1 saa1al.1ln ?ältetlksl. 2älla1nen lausUDtohaD e1 

ltsessään slsällä Juuri mltään. mutta o80ttalsi se 

soplvalla tavalla harrastustaJllms pnsa1n111t1;oa ltohtMll. 

s&molnku1n Talm1uttamme ottamaan huomioon lleiaen, kan

salnliiton. e4ua. joka el ltse a.lassa 01. e1kä v01-

kaan olla rl.tiriida... Suomankaan edun kan.aa. ~lai-

nen m.nettell olisl omiaan helpot\amaan Suomen 

la 01 wien edustaj l8n kes kDateluJa ulkomaala18t&n Ta1-

t1 om1es ten kanBBa Ja sntalai s. hJTÖll kuvan maa.tam-

m •• 

Bhdotusta tehdessäni olen lIhtenlt .11 ~ 

edellytylteestä, Josta alusta alltaen olen ~httDlt. 

d1i"'"iö ettei nimi ttä,1n ltansainl1i tto, vali tettavaaU. 

voi kokonaan olla ottamatta huomioon nyt e.lt.ttlJ~ 

vaa Umukaia. Suomen ei alls myös kään kamata rl1 taan

tua mInään valtion kanasa tämän 881aD tähden. vaan 

voi_ asettua tyynelle. sovittanlle unnalle, 

Ruot sin ullto aaIaInmIn 1s ter1 tuns1 ehkä Ge

n~v •• D lähtiessään tarr1t.evanea eduskuntaasa tult.a Ja 

pU1 •• nvuok'ai siellä t1lDlletun puh .. n_. Jolta eaavut-
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ti kaikkien ruotsalaisten puolueiden JakamattomaD kaD-

na tuksen. Huonompaa .pal ve1usta häD tuekin saattoi teh-

dä itselleen Itansainll1 ton neuvos ton Jäsenenä. Tiedän 

Dij'ösk1n aina k1n eräiden Tukholmassa olft'1en läheQltts

Jen pyytäneen häDtä olemaan aitomatta käsiään. ~ .. 

tahtoma tt aan aJa te11ee kai eräitä u,1 sta neuvoa tan Jä

sentä, Ohamber.lalnia Ja hänen V8at_vassa tUeteeesa 

nowla ttamaansa mecettelytapaa. Unden tahtoo .ada kä

tensä a1dotulltsl, Chamberlaln kl el täyt" laislnuan 

menemästä Gedvun, Joe hänen kätenBÖ sldotaan. Seu-

raUHU on, että Jälltimä1nen vo1 tehdä Jota1D posl

tiivista vaikean tilanteen selvlttämlseksi, sillävälin 

kuln edellisen on raJoituttava negatilviseen oman 

kantansa julistamiseen. 

!Iimä on alna k1D se käsi tys, joka DäyttU 

olevan Jotenkln ylelneD ulkomelalst.D diplomaa ttien 

keskan. Miellala uselssa pilrelslä onklD ollut Ruot-

818 kohtaan katkera. Eräät ruotsalaiaet tlZltuvat it-

se Iå.n ole van tyyty_ tt ÖDlä a si ain Itään te .. e UI, mi tä 

Jostue llmeDee molttelsaa Saltaaalt1D vaa1aan s11tä. 

ett.i se kolto aJan 01. ~llut täysln Job!onmukaiDen. 

!ansula1DeD aaDomalehdistö on eräitä pOikkeuks18 lu-
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kuunottamatta tes1m. Bationaltidende) tukenut Ruotsia. 

Ykslt1-Lsten henkilöiden e1tävaatoin k1lläkln kuulee 

lausuvaD Bln s1I1Dtalsia arvostelu~a, ettIL Ruotsin 

politiikka heistä on "klhpe16 11 y.m. lq681c1n Jolke-

Unget1aaa on eräs edusmi.. arvostellut hallitusa 

s11 tä. että ae kysJlDykeeaaä olnassa 88ias_ on un

na ttanut Ruotsia. Suurin piirtein katsottDla on kui

tenkin sano ttava, että TalI8 Ian yleinen mielipide on 

ollut __ lla kannalla kuin Ruo ts1Dkin. 

Sen~älkeen kun edellä oleva oli Iclrjoltet-

tu. lceslcu8telln tänään ulkomlniaterlösu asemasta Icrel

vi Reven Uo.in kan 88a • Ullc08s1 a1nmln lshn, krel vl KoI t Ice • 

ei ollut ministerlössä. joten en ollut tilaisuudessa 

tapaamaan häntä. RevenUo. mainitsi tällöin nils~ 

yhteisistä neuvot te lui sta. ~oita Suome, TansllaD. Norjan, 

Rollazmln ja Sveitaln edustajilla 011 ollut ministeri 

Undenln ta kana_ (Jenivnaä. Onana täsitylc SInun öi.n 

kuU"nk1D laun1 oleTan _ va Ialu teUu s11 tii, e ttit kan

aainliiton 1Il76heDlD1D on auostuttava n5YOaton laajen

nukaeen. 811_ tapa1&sess. että Sak_n w.oksi nyt 0-

11s1 asetett.va komitea, ~osa. periaatteess. päätettäl-
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alin HU "8 'on kokoonpanoa 1DJ6helllllin teh1äv18'ä IlUU-

osatlotosta sl1henltään ld. el 'äyq,,,,YIL. Se 88ikka. et'" 

ulkoministeri Unden oli sidottu, telti vailteakai 10-

pullis88U päättää mitään tällä kertaa. läheUn Mi-

Die teriöne k •• ltusteluni ~ällt.n näin kuuluva. aähk6-

.anomSD: 

"Meidän 32. XeskDstellu' asemasta ulkomini.teriö.-

el Moltken pOi •• aolles.a Reventlow luottamuk.el-

118U\'1 aanoi henltllCiltohta1sena käs1tykeenääD 

.yksyllä suo. tuttava neuvoston laajennukseen. 

Miltäli Gen~v.saä asetettai.iin komitea mää~

lllään minkä peria8thi a.n mukaan. mi ten neu~.to 

laajennettava lDJöhemmln el Tanskan miele.tä 

olisi kieltäldyt~vä ottamasta osaa. Koska Suo

men edustaja ollut yhteistoiminnassa Ruotsin 

kans.a Gena .... slä. jota en tietänyt. raukee 

eilinen ehdotukseni." 

Mikä11 lehdilllä olevat tied ot 

ovat oilteat, .ttä Unden on tarjoDDut Ruotsin paikkaa 

D8u~etQl.a Puolalle, tulee • epällellättä m1tä .uu-

Itohta... ~ 011 alnoa kompromissi. mihin hän .aaUoi 
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r,ht,ä, ja on hän aa.Uumalla ~lle ka nnal 1. epäile

mättä tehDlt palveluksen maalleen ja kansainliitoll •• 
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• Herra Ulkoasiainministeri. , 5' ' 

Oheenliitettynä saan kunnioittaen l'Ulettää 

rlU!~U1JU,.", JJQ.... -4.....w. joka käsi ttelee aeeistar1isum18-

ehdotuksen käsittelyä Fo1ket1ngisaa. 

VastaBnottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, 

syvimmän kunnioitukseni vakuutU8. 

• 

Herra Ulkoasiainministeri, Professori E.N.Setälä. 

Belsink.1. 
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SuomeD K6pe nhamlnaeea OlSYaD m1nJeterla ~aJortt~ Bo.4. 

-- ' /I.! ~r'( ~, a; 
16/3 1926.~ 

(3 -Up , 

" , 
'J • Aaelatarllaumis

ehdotuksen käait

tel1 Folketinglaaa. 
Ite ttng 1täe1 tellyt QII' mya t.ä arme1jan 

lakltauttam1.e.ta. JOB elTät suuret ulkopOll1tt1aet t~ah-

tumat 01181 sUnä märln kiinnittäneet y18186n huomiota 

puoleensa, ltuin on ollut a.lalnlal ta, 0118i asian 1Iä-

81ttely epä1lemättä saanut oeakseen auurempaa mielenlt1in-

toa ulkomaalla. Hallitdtsen esit18 ~'9älteyttiin viime 

l' perjantaina kolmalllee88 lräsitt81yeaä 75 äänellä 71 

Yastaan. Keskus telut lolket1ng1e8Ö elvät tarjonneet er1-

Itoleen a1lDl'ta mlelenkiintca. Alus1öa alkaen 011 jokaisen 

Ica nta määrätty. e lltä kultaan e11e volnut toivoa laueun-

nol11aan saavanaa mu11öa ~kuutetu1k81. 

Vanhoillisten edu8tajat Piir8ohe1, 14lZ1l1er ja 

2 ) 
HOlger Ander8en s8loinkuln entisen hallituksen 8 ota-

li1in1e ter1 Bror.en "Venatreu" edustajana vaatua tivat eh-

dotult.en hTVäIt8j'111ie1iä. 11enee ehlcä syytä lyhyesti 8e}08-

1) &.lVIt.e._ on lähetY818 &1.ltailWDIIliD hmyt s~koa. 

Vrt. ~portt1 "0 ,. T. 1925_ 

2) nai taD.kaD edua .jle. IranaaiDli! ton ylei.~kouk8ee8 •• 
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taa T11 ... a1DlhD laUSUDtO., koska .1 &DMa 1Ii.74el.U.sa

mäD ItuftD DUstä 1ti.1tt ei n., ~ol ta netv.stupuol_ldlll 

taholta .sl t etUID. Harra BrorslD huomautti en.1Dlllkin, 

,ttl ulkopoll1ttiDen ase. kalaotU w.roftI8111han.!aIIs_ 

ballUuksan .1 01181 n7\ .. itettä. ehdotustaUl, koslla 

~D.. täten eroUauhD. ,11tä kaD.m111toD alottllst. 

lil to sea ta9ahtllTaat& '7ösU a'ITarv,stv.sten TäMntii.ml.kal • 

30ka 3uv.r1 on p_tu alull.. lCaDsal1l1111'o .aUl 3ä,aIl1l

tääD 103aållaUDtta ~. sOll4arIteettI., mutta D7\ k7.~k-

'Issa oleTaII Ihdotuksen kautta !Bneka kokonaaD erlstä7-

t77 muista Taltio1sta. Puhu~a 011 ollut tUa1aacl .... 

tuha twDau 1'&DS kala ulkomaalla oleTIIlI edu, ta~ 1In U1"to-

muksl1ll. JU kukaan "'stuualalaes.a a.emas.. ollTa Tal-

UOmil. ollut antanut kalDatuetaaD Ihdotuksllla, e1d 

lii.1l "Dnoksl käsI 1itäD7\, I,"ii milrääD t8DSkala1D1D halU

t_ ~a kukaalI t."lal11811 ulltoae1almnlD1ate1"l ... ttol 

ottaa DDDIUaTaksean Idlna.tuu.ta Ihdot11kaaD h7Täkqlli-

s .. tIl. 511. huol1ma "a, 1". a .. ls tarUsumls konfe rells.l 

011 .uUDDltlltu 1t0ltooDltutsuttaTakai toukokuus •• , halutaaD 

117\ alft1l mitäUömäD IDI.18töD a~a s... ehdotus 

llLpla~ltukel. tIIIIskaU. 011 DDaalD1ti.l1" . nlTOlll8luksJa. 

~oldaD lalm1D17ömilllD Toi tuoda .aEaD.aD TaStl.~ID 01-
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keukelen meaettäm1een. lDl40tuaen brf1lke;VDli_ll& "dl n 

Radikaalien 36 sollia11aUen taboUa (puhu3na 

.en .otamnie ter1 lluDoh) huomautetUiD, .Wi .... i.i1ll .hldi 

040"a. q~k1n kauaD, 30. ru .... Ual.11a 040U"'D kokooD-

tuloksia. !ranskan a... 011 _llaineD, .UI •• 8aaUol oUa 

van uurta3ana II\11U. tietä nå;vttämäa.ä. 

'Ba.omiot. beräU1 hallitukseD puolue.UoMD ulko-

.Bi6inmin ater1n, krei ... i lIoltk.n laUIIUDto. Oj)poaUII10n1D .-

hel ta tehtnn Q SJIIIYkaeeD. kahoiko hänkin mah4011i_k81 puol-

.. n.ll11t* .. D 6a.1atar118'111liaea1tl.tä, ... aata.1 lloltk. IIJÖD-

~ ... ä .U. Oli tullut muotias1aka1, sanoi w.1 t~ "Looar-

no-heng.n" OleTaD kuoll •• n, johon vältt ••••• D e1 ollut 1l1-

tiiäD .,;Vtä. mtä D7k;vä .le~ mvro .. 1k_ monine ftik •• -

.in ••• , 
W 

DlU tta/.1 m1 t. nlcaD e 8 tän;vt kJa ~k a •• 8ä ol ..... D 

•• n h;vväk._.V.. !aDalaaUa OD ollut krl1 U1l1e1ä a1ko~a e-

1.Uä'ftiDä ..... 0clallaUllana, _tta kaikk1 sullat It;v.JII7kaet 

0 .... t ko.k.D.et .1inke1noelialUL, ~. .., m1 t& tiheä kohden on 
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maiateri kat801 aeDTaoka1 T01ftDM olla muka_ el1Ulmä..a 

eh40tuata hlTäkayt"yät81. 

Siihen Dähden.. 't 81. hallituksella ole ___ 181;61 

Lauda1i1n!1.81. ei ole 01_11&... to1 ni. ..... ehdo tue t. ai

aa maa tänä QYäiLllJi edu8twma... ~t.YVk8S. 

lröpeahamiaa •• a. ms.liet. 16 p:nä 1926. 
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Maa1iaE.22 p:nä 1926. 

Ho. !f9 . 

ASIA 

Herra Ulkoasiainministeri. 

Oheenliitettynä saan kunnioittaen lähettää ra-

porttlni Ho. 5, Joka ~sittelee leskikuninsattaren 

kuolemaa. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri. syvim-

män kunnioituksen1 vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri, FrofesBor1 E. N. Setälä. 

Helsinki. 
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Suomen KBpenhamiaa •• a olevaa mini8terin raportti Bo. 5 • 

H. 14. Le ald. \(uninga tta

ran \(uolema. 

22/3 - 1926. 
. . I 1- Ml" .)! , . l'm 11. 

Lea\(i\(uningatar Louiae sairastui jO-

\(u aika 8itten bronohitik.een, joa-

ta hän jo pitemmän aikaa 8illoin tällöin on ltärainlt, il-

man että aairau. aluk8i antoi aihetta erikoi8een levotto-

muuteen. Va8ta kuoleman edelli8en päivän iltana - 19 päi-

~nä maaliskuuta tapahtui 8airaan tilassa käänne pahem-

paan 9ä1n. Siinä aairaskertomuksessa, joka lauantaina, 20 

päivän aamulla jul\(aiatiin, ensi kerran todettiin sairaan 

tilan olevan vakavan, ilman että aitä vielä oli sYlti pi-

tää kriit111isenä. (Lähetyst~ aähkBsanoma Nr. 37). Samoin-

kuin viime talvenaKin lea\(i\(uningattaren sairauden aikana, 

kut8uttiin nltkin tänne ne hänen lapsistaan, jotka eivät 

aau Köpenhaminas8a, nimittäin Norjan \(uninga. Raa\(on. ruot-

, 
.. laisen prinssi Oarl en puolilo Ingeborg ja prinsel8a Tny-

ra, joka on naimilissa erään tanskalaisen, hovijahtimelta-

ri Oaatenskioldin \(anssa. Lauantain kuluessa huononi sai-

rean tila nopeasti. Noin viiden aikaan iltapäivällä 80it-
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ti miDul1e ulkomiDl.teri6n 30hta3a, kreivl ReveDt10w, 30-

ta oliD pyytänyt ottamaan selvää salraaD tilasta ilmol'

taeD seD e4elleeDkin olevan vakavan, mutta että kuniDgat-

tareD vahvaan ruumilnrakeDteeseen katsoeD saatettllD tol-

voa däDDettä parempaaD. Pari tuntia tämän 3älkeen 11-

moittl ulkoasia1DministerlöD juhlameDoasioideD hOitaja pu

helimitse kuoleman tapahtuneen. (LähetystöD 8ähkös8Doma tä

DäD kuun 20 pä ivältä). Kuolema 011 bpahtUDut aivaD äk

kiä. KöpeDhamlDaSB& olevat kuningasperheeD jöseDet ollvat 

juurl aterialla, kUD heidät kutsuttiln leskikuningattareD 

huoDee.een. Kuningas Haakon ja prinsessa Ingeborg eivät 

olleet ehtlneet saapua Köpenhaminaan. 

Kuninga tar oli kuolleasaan 74 vuoden vanha. Bi

Den isänsä 011 Ruotsin kuningas Kaarle XV ja äit1Deä hol-

lantllainen priDsessa. Louise Dimensä oli hän saanut äi-

4iDäidiDäitinsä. tunnetUD Napoleonin vastustajan, Preussin 

kUDingattareD Louisen jälkeen. Hänen avioliittonsa 8illoi-

Ben ~an8kan kruUDUDprin8sin Fredrl kln kanssa solmittiiD 

vuonna 1869. Paitsi ~anakan ja Norjan kuninkaita, jäl hä-

De1ti eloon kaksl polkaa ja kolme tytärtä. 
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1. s. maasurua el ole määrätt,. VaaD alnoastaeD 

kolm1kuukautinen ho?1suru. UlkoministeriösBl ei olla vie-

lä selvillä, mied määrin kuningattaren kuolema ehkä tulee 

vaikuttamaan Presidentin täällä käyntiin. Mahdollista on, 

että kuningas tulee lausumaan toivomuksen käynnin lykkää-

mlsestä • 

Seuraavat "Ber1ingske Tidende"n muistokirj01tuksesta 

lainatut lause1mat antanevat Jotenkin ~n kuvan taaska-

1a1 sen yleis6n suhtautumisesta kUDinga tarvainajaan t". . . . 

Enkedronning Louise h~rte a1tid til de etille i Landet. 

HUD, der som Kronprins ~redriks svenske Brud tik en 

Lysalfs Velkomat i vort da saa haardt pr~vede ~dreland • 

havde iltke bUDdet sin Brudeltraa8 med polU1alte Traade. 

HUD g11t ind isin Mandi Hue · som en Kvinde. der aUraa

ede Hustruen8 og Moderen8 Lyltke, og hUD ~nekede at he -

1e slt Hjerte at blive ogsaa det ~01k, hvi8 Dronnlng

irone hUD skulde ~re. en stl1frerdlg T3enerlnde med mo-

derl1g Haand. 

Og det blev hUD. 

HUD var 1 Itke en I7rstinde, hvis Dladem b1egnede 1 
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Glan.en at henle. 
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81111. Kun lalle 

.ine "'liu, henle. Baw er itke 

elukte. ethr a' have tunklet hlll~' 

er ele' a' l1gne vei en laDlaOm' 

.. len. len 8111Dtu 01 apreder aine 

ikte e' )lolt tor 

aom en 3'3erne, ur 

°1 leeDp. SDarere 

poenle Plan'e, ur, 

Bldder tor a' bl1-

ve alkker paa ai' 3'el, tuli' saa meset maa pr 111 ve 

Vindens Ruak 01 Kuldens Bld .om 30lens ~I 01 301lll1e

rene LuolnS. ~n tllsldat udtolder den aln Bloma' , mal

ner den Iln lrUS'. Saalele. st .. r Konlenl Mader tor 

08. Kun var 08 Dlaiaea', cla hendea Alderdom tvans hencle 

'11 at leve o. tjernea'. Kun var &mukke.' 1 JIolke'. 

0jn., da jlderen havde turet henle. Ans11t 01 Skrlllbe-

lllhed bleget dets sore ~k. " 

Köpenhaminaaaa, maallakuun 22 p:nä 1926. 
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Herra Ullcoasiainmin1 s tBr1, 

• Obeenliitettynä saan lcunnio1ttaen lähettää 

raporttin1 Ilo.6, jolca ms1 ttelee professori Hirnin 

e81 telmiä. 

Vaetaanottalcaa, Herra Ullcoaaia1nmin1 steri, 

~immän Icunnioitulcseni vakuut us • 

• 

Herra UllcoaaiainmiD1steri, Professori E. N. S e t ä lä, 

Bels1Dlci. 
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Suomen KBpenhBminBssa olevan Ministerin raporttl~ö.6. 

Professori Hirnin 

es1 telmät. 

24/3 - 1926. 

/ 
I 

l.?f ? 
5 

BälnJi päivinä on KBpe nhamiA:!usa 

vieraillut professori YrjH Hirn tans~alaill-

suomalais.n yhdistyksen vieraana. Mainitun yhdistyksen 

ko~oukaessa piti hän esitelmän "Bationalitetsf,lels. i 

Hinland og Bationalbiblioteket". jota ~uulemaan oli saa-

puuut uselta huomattaYia tanskalalsia tiedemiehiä. nlin-

kuin ealm. professorit Böffding. lfyrop" Wllh. Andersen 

ja Kuhl'. Yhdistys "Det kgl. Teaters Venner" pyysi pro-

fessori Hirniä esitelmBimään myös~in kuninkaallisen teat-

ter1n lämpiössö näyttelijöil le ja muille teatteria lähellä 

olevilI. hen~ilöllle suomalaisista teatteriololsta, mlakä 

hän tekl~in. Erittäinkin sai puhujan esitys Suomessa tol-

mivista työväenteattereista osa~seen ansaittua huomiota ja 

ovat useat sanomalehdet selostuksissaan korostane. t n&1den 

teatterien olemassaolon osottavan Suomen kansan suurta 

taiteellista halTBstusta. niopia'tossa piti prof. Hirn ~Bk-

ei luentoa tunnetusta englantilaisesta ~irjallijBsta lew-

, 
reno. 8terne'stä jonka kirjallisessa tuotannossa teo\c-

8ella "The e9utimental journey" on niin huomatta.. sija. 

mmn tapaisilla tunne ttuj en tiedemi es ten 
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pitämillä esitelmillä on mitä suurin merkitY8 kansojeD 

toisiinsa lähentämisesaä. Valitettavaa on. että kuulijoideD 

lukumäärä esitelmätilaisuuksis88 oli niin vähäinen. Se oli 

sitäkin valitettavampaa kun ottaa huomioon sen huolelli-

suuden. jolla Hirn valmistaa esitelmänsä ja luentonsa. 

~nskalai8-8uoma1aiaen yhdi styksen kokouksessa l ä snäolleiden 

harvalukuieuus johtui epäilemättä oMlrBi siitäkin. e~tä 

lesld.kuningatar kuoli edelli senä il t..... joten monet ehkä 

odottivat esitelmän peruuttami ata.lYhd1styksen puheenjohtaja 

Gram ei kui ten kaan \cat sonut olevan syytä siihen. kun ei 

\cuninkaallisessa teatterissakaan peruutettu näytäntöä). Olin 

i tae vilustumisen vuo\csi este tty olemasta läsnä muuta kuin 

viimeisessä luentotila i su ldessa yliopistossa. missä kuul~i-

den jouk\Co siellä näkyi m.m. yliopiston rehtorikin. 

professori Pibiger oli verrattain lukuisa. Luennon jäl-

keen filosofian professori Kuhr kiitti professori Hirniä 

hänen KÖpe nhaml.nassa pitämis1ään esitelmistä, lausuen samal-

la toiTomu\csen. e"ä hän tulisi toi.enkin \cerran luennoi

maan Tanskaan. 

Ennen professori Hirnin lähtöä järjestin 

Lähetystöön vähäiset kutsut. joissa paitsi tans\calais-suo-
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malaisen yhdistyksen jäseniä, myBskin olivat läsnä yli

opiston rehtori ja muutamia muita yliopistom1eh1ä. 

Köpenhaminassa. maaliskuun 24 p:nä 1920. 
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Herra Ulkoasiainminister.i, 

Ohee nl ii tettynä saan lcunnioi ttaen lähe ttää 

raporttlni No. 7, joka sisältää seuraavat osastot: 

1. Huippuvuoria ~OBkeva ~onferenssi Köpenha

minassa (eiv. 1-6 ) 

II. Ent. ~takunnankansleri Se1pel Itävallan 

l1ittJndsestä Saksaan. (siv.7) 

Vaa taanottakaa, Herra Ulkoasialnmini ateri, 

syvimmän kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri, Frofessori E.N. S e t ä lä, 

Hels m~i. 
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Suomen Köpenhanina81a olevan mininertu-- T-1'0r~ 10. 7~ 
, . /'1/ f'( z J~ C . . Ze. . 

29/3 - 1926. f, l' I f;- - Liit. 
1. .\ ASIA 

s , 
Huippuvuoria koske~ 

konferenssi Köpenha- Siihen nähden, että Suomi vii-

minassa. 
mekuluneen heinäkuun 0 päivänä liitt1i Huippu-

vuoria koskevaan kan~1nWiliseen sopimukseen, lienee sntä 

kosketella erästä Köpenhaminassa äskettäin pidett1ä konfe-

renssia. Tähän konferenssiin ovat ottaneet osaa niiden 

valtioiden edustajat, joiden alamaisilla on ollut talou-

dellisia etuja HUippuvuorilla ennen saariryhmäD joutum1s-

ta Norjan haltuun. Kä1t1jen neuvottelujen tarkoituksena 

on ollut koettaa sovi ttaa v'lStakke.1sia etuja ja toisten-

sa lcanssa ristiriitaisia vaatimultsia • 

HuipPuVUODia kosltevan sqpimuksen 7 artik1an 

mukaan on Norja sitoutunut myöntämään kaikille sopimus-

puolen kansalaisille täydelliseen yhdenvertaisuuteen psrus-

tuvan kohtelun. Sopimuspuol ten kansalais ten i tselleeD a1-

kaisemmin hankkima t oikeude t ova t. saman B opimuksen 6 

artiklaD mukaan. tunnustettava päteviksi. Ne vaatimukset, 

jotka koskevat ennen sopimuksen allekirjoittamista tehty-

jen hallintoonottamisten ja valtaanisten kautta syntynei-

tä oikeuksia, ovat järjestettävät sopimukseen kuuluva 88a 
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liittees8ä mainitulla tavall •• 

Jo ennen maailmansotaa antoi saarilla teh-

tyJä Taltauksia koskeva kysymys aihetta erimielisyyksiin. 

Yksityisten henkll/Hden ja yhtiöitten siellä toimittamat 

valtaukset eivät aina olleet niin selviä, että niiden 

olisi voitu katsoa olevan s •• ntoJen oikeusperusteena. 

Niiss~ konferensseissa Ja toimikunni.... jotka ennen 80-

taa valmistivat Huippuvuoria koskevaa kansainvälistä 80-

pimust&, oli tälle seikalle omistettu suurta hUOmiota. 

Viimeinen ennen sotaa tehty asiaa koskeva sopimualuon-

nos oli se. jonka Ruotsin, Norjan ja Ve~jän edu8tajnt 

yhdessä valmistivat, ja joka oli käsittelyn alaisena ke-

aällä 1914 K.r1s tianiass& · pide vssä kansainvälisessä konfe-

rensslssa, joka sodan puhjettua haJaSltui sa.matta enää 

1) 
koskaan tilaisuutta uudestaan kokoontua. 

Edellämainitussa soplmusliitteessä on sää-

detty. että k.ikki maa-alueita koskevat vaa'imukset, jotka 

eri Taltioiden hallituksille ov.t esitetyt, ova' hakiJoi-

den h.Uitulcs1en toimesta ilmoitettavat näitä vaatimuksia 

tutkimaan asetetulle komisariolle. ~nä komisariona on 

1) HaJaantueS8a&D arTeli konferenssi voivansa ryhtyä jatkamaan 
töitään keväällä 1915: 
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tava ~nskan kansalaisuuden omaava tuomari tai 01k~U80P-

pinut, jolla on siihen vaadittavat edellytykset ja jonka 

Tana kan halli tus määrää. Komisarion on tutkittava hänelle 

11moitetut vaati mukset. 7ätä varten hän voi turvautua vält-

tftmä ttiXpäke1 ka taomaansa teknilliseen a vustultseen ja ta rpeen 

vaatiessa toimituttaa pailtalla tapahtuvan tutkimuksen. Tutkit-

tuaaD vaa timukaet on komisarion laadi ttava raportti, jo aea 

tarkasti määritellään ne vaatimukset. jotka hänen mielestään 

olisi heti tunnustettava oikeutetuiksi, sekä ne jotka hänen 

mie 188 tään, jolto niiden rii danalaisuuden tai jonltun muun 

syyn takia, oliai alistettava välitystuomiolla ratltaiatavalt-

si. 

Sopimuksen määr äysten mukai sesti on ~nsltan hal-

litus nimittänyt komisariokai professori Sindballen, jonlta 

Johdolla täällä nyt kokoontunut konfere nsai on työ skennellyt. 

Ka ikkien maiden edustajat eivä t ole yhdessä ottaneet osaa 

ltai lckien asioiden ltäsitte,l yyn, vaan on noudatettu sitä ta

paa, että ainoastaan ne, joiden edut ovat ristiriidassa 

keskenään, ovat ottaneet osaa asian käsittelyyn professori 

Sin4ballen kallssa. Tälla m dn menettely on, pai tsi että se 

GIl sopusoinnussa sopimuksen määräysten kanssa, myöakin ollut 

ainoa mahdollinen, kun eivä t kaikki sopimusvaltiot ole ot-
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taneet osaa neuvotteluihin. Konferenssin ta~oituksena on 

ensisiJassa ollut ~oettaa saada ai~aan sovintoa aaiano~ten 

~initta~oon. että myöskin Venäjän Neuvosto ~s.-

o..nJ 
valta/ollut osallinen neuvotteluiaea. Niinkuin tunnettu vaa-

tusti Venäjä ennen sotaa Huippuvuorten luovuttamista Norjal-

le, katsoen itsellään olevan suurimmat oikeudet kys~yksesaä 

• olevaan saariryhmään m.m. sen perustu~sella. että Venäjä on 

ainoa valtio. jolla on ollut sotaväkeä siellä. Norja saarin 

e~äilemättä kiittää Venäjällä valtaan päässyttä bolshevismia 

siitä, että sen nyt on onnistunut saada ha l tuunsa tämä maan-

tieteellisesti katsoen Norjaan kuuluva alue. Samalla ~ertaa 

kun Norja v. 1924 tunnusti Venäjän Neuvosto 18savallan. i1-

• moitti viimemainittu tunnustavansa ~orjan suvereniteetIn HnIp-

puvuorlln. Venäjän nyt pidetyissä neuvotteluissa esittämät 

'V8atimu~set koskevat eräitä kalvosoikeultsia. 

Konfer enssissa käsit ellyt asiat eivät ainoastaan 

koska ennen tehtyjen valtausten lainmu~a1suutta. vaan Oftt 

niin yksityiset kuin yhtlStkin esittäneet siellä mitä erllai-

simpia vaa timuksia. N11n on esIm. olemassa eräs skontlantl-

lainen yhtiö "Soottish SpItzbergen Syndioate". jo~ on ryhtynyt 

suurenmoisiin tutkimuksiin Ja kaivau~siin saadakseen selville 
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onk. Hu19puvuorilla kupar1a ja sinkkiä. Eräs saksalainen 

merenkalaatusta barjoittava yhtiH haluaa saada tukikoht1. 

Huippuvuorten rannoilla. LaivayhtiBillä on matkallijali1ken-

neUä koskevia etuja valvottavina. lUin vaaUi es1m. 

"Norddeutsohe Lloyd" itselleen viittä r.atakaistaletta. Lin

denburgin al!ronautt 1nen observatorio on aikeeBBa perustaa 

suuren yhtHSn, joka ryhtyisi tieteellisiin tutkimuksiin il

malaivojen avulla ja tulisivat Huippuvuoret olemaan n&1den 

retkien tukiltohtana. Observatorio haluaa senvuoltsi saada 

mainittua tarkoitusta varten sopivan maa-alueen. Tunnettu 

kreivi Zeppelin tahtoo samaa tarltoitusta varten saada pals

tan eiellä. Kailtltiaan on konferenssissa käsitelty 02 eri 

Sopimuksen mukaan on Norjan hallituksen kolmen 

kuukauden kuluessa ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta n8 ha

kijat, joiden vaatimukset komisario on tunnustanut oikeu

tetuiksi, salaivat saantotodistuksen, joka vakuuttaa hell-

le ylt einoma iaen omi s tDsoilteuden kysymyksessä ole"'&II al uee

leen, Niissä t~aultsi •• a, jcdssa on osottautunu' mahdot-

tomaltli saala aikaan sovintoa riitapuolten kesken tai näi

den ja Norjan hallituksen välillä, lykätään aaia sovinto-

tuomioiatuimeen. Komisar.lo. professori Sind'alle. on tuomlo-
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istuimen puheenjohtajana, ja on siinä yks1 tuomari jokai-

sesta klsymy~s.aaä olevasta maasta. Tuom101stuin ~okoontuu 

v8.t1mu~s1a. Professori Sindballe toivoo vo1vansa ensi Slk-

synä esittää lopullisen raportin Borjan hallitukselle. 

Köpenhamina8sa. maallsltuun 29 p:nä 192ö. 
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Suomen K6penhaminasaa olevan ministerin raportU 10. 7. 

29/3 1926. 

II. 

Ent. vaI taltunnanltansleri Hänllan entinen nl_kuD-

Idpel Itänllan liiUl-
nankansleri Seipel on äske"äin 

mi 88S tä Salteaan. 

K6~enham1nas8a käydessään lausunut käsi-

tykseneä lehdille otsikossa olevaa'a asiasta. aaa8tatteli-

• joiden kysymykseen oliko Seipel kuulunut "JnSOhlUS8" suun-

nitelman kannattajiin, vaatasi tämä kieltävästi. n ED, sitä 

en ollut. 4ja tus 011 saanut alkunsa onnettomasta asemas-

, 
tamma. lIe olimme yht äkkiä pieni maa liian 8Uur me päi-

neen. Kolmas osa Itävallan väestöstä asuu Wienissä. ja 

meIdän on tuote tt&va s uare t määrät elintarpeita. koska ei 

• meillä itse llä ole niitä. Meidän viljamme oli äkkiä Ru-

manias8a. kiTIhiilemme Tse kkoslovakiassa, petroleumimme 

8a j.n.e. Senvuoksi arveltiin, että yhtymInen Sa~aan voi-

8i auttaa meitä . Minun politli kkani tarkoituksena oli 

välttää se ja järjes~ olomme niin hyvin kuin voimme 

aillä alueella, joka oli käytettävänämme. Ja nlt olemm~ jär-

jeatäneet olomme. 11, minä pidän paljon enemmän liittymisestä 

kaikkiin Buropan Taltioihin.kuin yhteen nii8tä." 

lCtipenhalQ,nasa., marraskuun 29 p:nä 192 0. 
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BRht1~. 20 plnä 1926. 

No.' ,~ . 
'1 ----

IY"~S I ~5 ....... 

Herra Ulkoasiainmi nisteri, 

• Oheen11itettynä saan ~1oittavimmin lähet-

tää raporttini Bo. 15. joka käsittelee ~nskan ta-
~-!" ~~ -

loudel11sta tilannetta pääomataseen mukaan. 

Vast8anottalcaa, Herra Ulkoasiainministeri, 

syvtmmän kunnioitukseni vakuutus • 

• 

Herra Ulkoasiainministeri. Professori E.N. 5 e t ä l ä , 

Hels1n~. 
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Suomen Köpenhaminassa olevan v.a. 

huhtikuun 20 ··iTältä . 1926i 
pa . IS'I IY.J 

j ~-1'f -?~- I -- .-:;- 1
0

_ . t. - -, 'l-'-:- -
5'.1 ~ 3 . ~ans~ taloudellinen tilanne 

pääomata8een mukaan. läakllma\ taDstlö 

valoista ja saatavlsta vuoden 1925 lopulla antavat en81 811-

mäykse11ä verrattain suotuisan kuvan Tanskan taloude8ta vuonna 

• 1925. johtuen siitä, että ~nskan nattovelka n1iden mukaan on 

laskenut 275 miljoonalla kruunulla. Tanskan kokonai8velka nous1 

näet vuoden 1925 lopulla 1.640 miljoonaan kruunuun ja vuoden 

1924 lopulla 2.025 miljoonaan kruunuun. sillävälin kun sen 

saatavat ensinmainitun vuoden pää ttyessä tiesivä t 640 miljoo-

naa kruunua ja viimemainitun vuoden päättyessä taasen 770 

miljoonaa kruunua. Nettovelka vuoden 1924 lopulla nous1 S118 • 1.275 miljoonaan kruunuun, jotavast01n sa nyt a1noastaan nou-

81 1.000 miljoonaan kruunuun. 

Vuoden 1916 jälkeen on nyt ensimäistä kertaa 

tapahtunut ~hennya Tan8kan velkasummaan nähden. Viimemain1ttu-

na VUODDa 011 Tanskalla noin 100 miljoonan kruunun suuruinen 

nettosaatava, mutta 8048n jälkeen muuttui !anskan taloudelli-

nen tila negatiiviseksi. Vuonna 1920 tie8i !anskan nettoval-

ka 660 miljoonaa kruunua. Seuraavina vuosina koho8i se 750, 

1025. 1225 ja 1275 miljoonaan kruunuun. Syynä t ähän kohoami-

8 •• n ei kuitenkaan ainoastaan ollut uusien velkojen otto. 
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vaan en8i 
~nsu.nl 

tapahtunu krUR-

nun arvon la8leeminen. 8e OM !analtall kokonaisvelasta. jolta 

samassa määrin Ituin !D!t.nslcaD kruunun kurssi laslti. 

B~t on vastakkainen liike huomattava. Vuoden 1925 

kuluessa ei Tanskan kolconaisvelasta maksettu enempää pois. kuin 

xl 
mitä uudet velat yhteensä telt1vät. Että Tanskan velalli81 U8 

kumminlein väheni 275 miljoonalla leruunulla riippui siia ylcsin-

omaan siitä, että Tanskan ulkomaan rahassa maksettavaksi asetet-

tu velka TUoden 1925 lopulla oli muunnettava TanslcaD krunnuik-

si 4.05 suuruisen dollarikursS1D muu.... jota vastoin se TUOll-

na 1925 tapahtui dollari kurssin 5. 69 mukaan. 

mmän velan vähenemisen perustalla esiintyvä kuva 

~nskan t.loudelll.4.sta oloista ei Ituitenkaan todellisUlldeBsa 

ole niin suotuisa Ituin miltä se ensisilmäyksellä näyttää. 8il-

lä samalla Ituin kruunun nousu on aikaansaanut. että !D!t.ns~ ul-

komaan rahass. maksettava ksi asetettu velka On tullut helpo~ 

maltsi Itanta. on se tietysti toiselta puolen aiheuttanut sen. 

että Tanskan kruunu1s88 maksettavaksi asetettu velka on tullut 

sitä rasltaammaksi. !ämän yhteydessä on huomioonotettava, että 

xl Vuonna 1925 on Tanskan valtio lainannut 30 mllj. krwmua, Tanskan 

kunnat 40 milj., HYpotheksbanken 20 milj., ja yksityiset liikkeet 15 milj. 

kruunaa - yhteensä 105 milj. Icruunua.- Ainoa TUoden kuluessa tapahtunut 

velan takais1Dmakau oli n.k."XursegaliseringsfondenQ ,mlltä tiesi 110 milj. 

Icr. (raporU1Dl Bo. 13 1 
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ne 1.275 milj. paperi kruunua , jotka ~nskan nettovelka kä

sitti vuoden 1924 lopulla, silloin vastasivat noin 835 

miljoonaa ~kruunua, mutta että 1925 TUoden 1.000 

miljoonan paperi~uunun suuruinen nettovelka 1925 vuoden 

pää ttyessä vastasi noin 925 miljoonaa kulta~uunua lja 

tätä nykyä vielä melkoisesti enemmin. eli noin 975 

miljoonaa kultakruunua). Ihe asiassa on s11s !D1nsk8l 

velkataakka tullut huomatta?8s~l raS~lmmaksl ~uunun 

kohoamisen kautta, s i llä määr äävänä t ässä suhteessa ei 

tietenkään ole nettovelan paperikruunWläärä. vaan se 

hvaramäärä. . På jota se vastaa - ja se taasen saa 

oikean ilmaisunsa ~ltakruunumäärässä. 

Köpenhaminassa. huhtikuun 20 päivänä 1926 • 
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Huhtik. 29 P :n" 1926. 

No. C 7f:,.. 

Herra Ministeri, 

• Tä ten saan kunnioittavimndn Teille, 

Herra .Iinis teri. liihe ttllä rapor ttini l~ o. l:6, 

joka koskee Tanskan maanviljelyetuotteiden ny-

kyisiä vientimahdollisuuksia Saksaan. • 

Suvait kaa. Herra Mini s teri, vas-

t aanottaa erinomaisimman kunnioitukseni vakuu-

tukse t. 

,~ 

Herra Ulkoasiainministeri, Professori E .N. S e t ä 1 .. 

HELSINKI. 



Tanskan maanviljelystuotteiden 

nYkyiset vientimahdollisuudet 

Saksaan. 

Muutamissa tiedoituksissani 

tein viime syksyn kuluessa 

selkoa niistä vaaroista, jotka siihen aikaan il-

maan tuiva t Tanskan maanviljelystuotteiden vientiin nähden 

sekä Englannin mar kkinoilla - Englannin dominions'len siihen 

aikaan yhä voima kkaammaksi käyväItä näyttävän kilpailun joh-

dosta että Saksan mar kkinoilla - uuden saksalaisen, 10-

lealcuun 1 pä ivänä voimaanastuneen tullilain johdosta. Var-

sinkin viimemainittu antoi ja antaa edelleenkin aihetta 

vakaviin huoliin.x ) Uudet saksalaiset tullimäär äykset leoa-

distbat n~· et leärkensä llkeällä j a tuntuvalla tavalla juu-

ri suoraan Tanskan maataloustuotteiden vientiin, jolla, 

kuten tunnettua, on erin omaisen suuri ~rkitys maan kaup-

pataseessa ja etenkin sen kauppasuhteissa Saksaan. Uudet 

tulli t te lti viit he ti lopun viime syksyyn saa kka vielä 

verrattain tyydyttävästä hevosten viennistä Sa ksaan xx ) ja 

~ensivät leaiken muun aikaisemmin niin kuleoistavan maa ta-

x) Sen sisällyksestä on tietenlein edustulesemme Salesassa aileoi
naan tehnyt selkoa, joten ei lialle tarpeellista sitä F hem
mln tässä selostaa_ 

JCt) )(aini tta \co on , että tulli hevosista ennen sotaa 011 72 RI k. 
e11 10 olo hinnasta - nyt leorotettiln se 500 Rmk:aan e11 
n. 60 o/o:iln hinnasta. 
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loustuotteiden viennin sinne noin 1/2:ksi entisestä määräs-

tään. Selvää on, ettei tämä voinut olla herättämättä levot-

tomuutta ja katkeruutta täällä, vaikkakin kyllä oivallet-

tiin, että uusi saksalainen tullilainsäädäntö ei jOhtunut 

llkeämiel1syydestä Tanskaa kohtaan, 'Vaan tiesi Saksan eh-

dontahtoista varustautumista eri maitten kanssa odotettav1s-

sa olevia kauppasopimusneuvotteluja varten ja itse asialBa 

siis t iesi kehoitusta ruveta neuvotteluihln molemminpuolisten 

helpoitusten suomisesta "do ut des" periaatteen mukaan. 

Agraari-suojelukaellisine määräyksineen antoi t ämä uusi tul

lilald. kumminkin Saksalle sl1nä mää.rin paremman ja vahvem-

man tuki pisteen, kuin mitä. vapaata kauppaa suosivalla Tanska~ 

la oli, että Tanskan tilanne tuntui sangen vakavalta. Ym-

m"r rettäTissä oli siis, että levottomuus yltyi ja että nak-

tiivisen tanskalaisen kauppapolitiikann vaatimus kasvoi ~i-

makkaaksi. Sel-v:"ä ei kwmninkaan ollut, mitä "aktl1visella 

kauppapoli tii kaIla" oikeastaan tarkoi tettiin. Ainoastaan konser-

vative-puolueen taholla selitettiin avoimesti, että sen eh-

dottomasU pi t1 tietää t ähän ast1sen vapaakauppapol1 tiikan 

lopettamista ja suojelustullien sää:diimistä. llitä vastustivat 

~nkin jyrkä.sti kaikki muut puolueet suojelustullijär-

jestelmä kuo 011 ristirl1dassa sekä sosialistien että radl-

kaallln ja venstre-puolueen vanhojen periaatteiden kanssa. 
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Saksaa kohtaan t ähdätyillä teollisuussuojelustulleilla käy

t ävä tullisota tun tui myös Id.n mones ta liian vaaranalaisel-

ta. Yleensä oli vastustus tais telutullien sää t ämistä vas-

taan hämmästyttävän suuri. ilman nl1 t ä olisi heti vac 

ryhdytt ävä neuvotteluihin, a i nakin koetteekai. Olihan sek ä 

Belgian että Sveitsin onnistunut neuvottelutietä hankka 

itselleen Sa ksalta melkoiset huojal nukset juuri maatalous-

tuottei den vientiin nähden • utta nämä olivat siten mää-

ritellyt,ettei Tanska, huolimatta sen saksan kanssa voi-

massa ole~ kauppas09imuksen suomasta suosituimmuudesta, 

eo i pso päässyt nauttimaan niitä hyväkseen. saksa oli 

nä et ymmärtänyt tehdä suositui muusklausulin melkein sisäl-

lyltsettq.ältsi. TyrPillisiä esimerkkejä t ä s sä suhteessa on 

EBlgial le my önnetty tullialennus belgialaista rotua olevien 

hevosten tuontiin nähden, joka siis ei tule tanskala ista 

rotua olevien hevosten hyvä ksi, se kä ai koinaan SveitsilIe 

myönnetty tullialennus se l laisten maitotuotteiden tuontiin 

nähden, jotka saadaan le hmistä, jotka elävä t 2.000 met-

rln korkeudella merenpinnan yläpuolella mitä , kuten 

tunnettua, tanskalaiset lehmät eivä t tee. Tä ten määritel

tyjen tullialennusten myöntämisen kautta oli Saksa, kuten 

sanottu, tehnyt suosituimmuusperiaatteen t yhjäksi a ina-
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kin Tanskan maataloustuotteiden vientiin nähden. !anskan 

tilanteen parantamiseksi oli sen johdosta - maatalouden 

mielestä, - kuten yllä huomautin, viipymättä ryhdyttävä 

neuvotteluihin helpoitusten aikaansaamiseksi. Se~ sanoma-

lehdissä että valtiopäivillä esitettiin t ä ssä suhteessa 

jyr kkiä vaaUmuksia. Mutta asianomaisissa ministeriöissä 

olivat johtavat virkamiehet sangen epäröivälIä kannalla 

mikä peittelemättä selitettiin minulle useissa keekus-

teluissa. Kun kerran ei us kallettu e11 tahdottu ryhtyä 

tullisotaan - sanottiin - millä keinoin ajateltiin sit-

ten Tanskan neuvottelijain voivan saavuttaa jonkunlaiaia 

tuloksia~ Ei hän heillä ilman tanskalaisia taistelutulleja 

tulisi olemaan tarjottavana vastikkeeksi mitään sellaisia 

helpoituksia. joihin Tanska voisi suostua haittamat~ 

omaa asemaansa vielä enelJlllän! "Selv med den allerbedste 

!illid til vort diplomatiske Korps maa man dog ikke 

forlange Urimeli gheder". Keskusteluissa ulkoministerin ja 

maatalousministerin kanssa sain selvän käsityksen siitä, 

että myöskin hallituksessa oltiin sitä mieltä, ettel 

neuvotteluihin ryhtyminen, ylläsanotuista Syistä, hyödyttäi-

sl lainkaan, vaan päinvastoin helposti voisi johtaa 

diplomaattiseen tappioon - mitä krel~l Moltken suuren 

varo'981suuden mukaan ennen kai kkea 
x) 

olisl vältettävä • . 

xJ Vielä marraskuussa selitti kreivi Moltke '98ltiopäivillä , "ettei k3symys 
neuvotteluihin ryhtymisestä Saksan kanssa sen uusien tullimääräysten johdo.
ta ollut aktuaalinen." 
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TllaIlDe kehi ttJ1, lrumminltin yhä valtavammaksi ja pai

nostus, etenltin Venstren taholta, tävi niin ylivoimaiseksi, 

että ulkoministeriö kuluvan vuoden alussa kaikessa hillal-

suudesea taipui ryhtymään vaadittuihin neuvotteluihin rau-

hoittaaks8en maanviljelijäIn piireissä vallitsevaa kiihty

nyttä mielialaa, kuitenkin aivan selvillä siitä, ette1 

suurempia tuloltsia olisi saavutetta'rlssa. ne1sö tiea1 tue-

It1n mitään t ästä, sanomalehdet olivat ainakin koItonaan 

Itirjoittamatta asiasta, siitä e1 pitltään ailtaan kuulunut 

mitään, Itunnes ulltoministeriö yhtältkiä viime Ituun lopulla 

julkaisi näin Ituuluvan kommunlken: "1 den sidste Tld har 

der 1 Berlin ~ret f~rt Forhandlingar mellem Delegerede 

for den daDslte og den tyske Re gering angaaende en rendret 

Toldbehandling af visse danske Landbrugsprodukter. ForhaDd-

lingerne er resulteret i, at man fra tysk Side har imI-

deltommet de danske 0nslter om Nedarettelse af den Trslte 

Told paa dan s Ite Keste af jyslt og belgisk Raae, paa let-

saltet Slagteriaffald, samt paa visse danske Ostesorter. 

OvereDsltomsten trmder i Kraft 10 lEge efter, at den er 

ratifiaeret af den tyske Re gering. Samtid1g er der mellem 

de to Begeringer truffet Aftale om visse Lempelser i de 

~ldende Regler om fremmede Handelsrejsendes Virksomhed her 

1 Landat og cm Hedamttelser af Gebyrene for saadanne 

Handelsrejs8nde.-
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x) 
M1öntämällä muutamia, oheenliit.'låtä laista ilml-

käyvlä helpoltu~sla ~auppamat~ustajll1e 011 sl18 Tanskan 

onnlstunut hankkia itselleen pari huojennusta maataloustuot-

teidensa viennllle. Käytännöllisesti ei niiden merkitys 

\cwnmin kaan tule olemaan suuri se myönnetäänkln avoimes-

t1 Ministeriössä. Kutta psykoloogisestl o vaOt ne ainakin 

jossain määrin vaikuttaneet rauhoittavasti maanviljelyspii-

• reihin. Suurimmalla tyytyväisyydellä todetaan maanviljeli-

jä in taholla hevo sille asetetun tullin tulleen alenm tuksi 

500 Rmk:sta 140 Rmk:aan e11 samaan määrään, jonka Saksa 

011 myöntänyt Belgiane. ~'ä.mä tull1alennus kosku lcummln-

~n ainoastaan ras~tta jyllantilais1a hevos1a, mutta sitä 

vastoin e1 n.k. Freder1~sbergin rotua olevia ~evye1tä he-

.1 vosia, eikä tanslc.alaista selc.arotua olevia, minkä suhtem 

tietysti tyytymättömyyttä vallitsee. Mutta ymmärtääkseni ei 

jyllant1laisille hevosillekaan myönnetty tullialennus voi 

vaikuttaa suuremmassa määrin elvyttävästi hevosten vientiin 

Saksaan. HuomioonoteUava on näet, että hevoslc.anta ja he-

vosten tuotanto Saksassa on suunnilleen yhtä suuri kuin 

ennen sotaa, sillä välin kuin kysyntä mel~oisesti on vä-

hentynyt. Saksan armeijan hevosten tarve on tietysti mel-

koiseeti pienempi kuin ennen sotaa, ja e.kä ltaupunge1sÄ 

-
x) aik8is~mmin jo lähetetty Ministeriölle 1. 

~irjelmäni 25/4 No.680 ohella. 
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että maaseudulla käytetään nykyään paljon enemmän kone-

voimaa kuin ennen, autoja. traktooreja j.n... Luonteen-

omaista on, että Belgia. jolla sille myönnet,rn tulli

alennuksien johdosta hevosten vi~ntiin nähden Saksaan 

t ähän saakka on ollut aivan erikoisasema, on voinut 

myydä Saksaan vaan aivan mitättömiä määriä. 

Suurempi mer ti tya tulee kai niillä alennult-

silla olemaan, j otka Tanskan neuvottel1jain onnistui hank

kia suolatuilIe teurastusjä tteille ( 60 Rmk:sta 24 Rmktac 

100 kilolta) ja muutamille kuiville juustolajeille. joita 

ei valmisteta Saksassa (40 Rmktsta 30 Rmk:aan 100 tilol

ta). Ma hdotonta on kuitenkin näin edel t äpä in tarkoin 

muäritellä näiden alennusten tolellista arvoa. Joka ta-

pauksessa on myönnettävä, että saavutetut alennukset ovat 

odottamattoman suuret verrattuina Tanskan antamaan vastik-

keeseen. Kuitenkin on t yytymlttömyys kai kkeen siihen, jota 

ei saavutettu, Vieläkin suuri maanviljelijä in pi ireissä . 

Varsinkin ollaan tyytymlttömiä sen johdosta, ettei mitään 

tullialennuksia saatu myönnetyiksi lihan ja elävien elä in

ten vientiin nähden. ~llä viennillä on nä et ollut san-

gen suuri merld.tY8 - on ollut vuosia, joll01n sanottujen 

tavaro1 tten vienti on noussut y11 100 milj. kruunua. J41t ä 
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etenKin lihatulliin tulee, on sitäpaitsi huomioonotettava. 

e.tä nykyinen tullimäärä. eli 24 Rmk.. joka jo sinänsä 

on melKoisesti haitannut tätä vientiä. uuden tullilain 

mukaan ensi tulevan elokuun 1 päivästä lukien tulee koroi-

tetuksi 45 RmK:aan, minkä väitetään tietävän l1haviennin 

t äydellistä tuhoamista, jos se todella toimeenpannaan. ~ 

• Ettei t ä tä koroitusta saatu ehkäistyksi on herättänyt 

erinomaista tyytymättömyyttä ja huoles~ista. Elokuun 

1 päivänä koroitetaan myöskin voi tulli 22 1/2 Rmktsta 

30 Rmk:aan 100 kiloa Kohti. Ei t ä tätään koroitusta saa-

tu ehk:äistyksi. miKä tietysti myöskin on aiheuttanut 

tyytJmättömyyttä. Josldn saavutetut tull1alennukset jossain 

määrin yllä kin ovat rauhoittaneet maanviljelijä in kiihty-

• aikaisemman/ 
mys~ ha l lituKseni passiviteetin johdosta, ei maanviljeli-

jä in taholla siis kumminkaan peitetä, etteiv~ t ne helpoi-

tukset maatal oustuotteiden vientiin noohden. jotka ulkomi-

nishri ön onnistui saavuttaa neuvottål. ula sa Berl1ni seä. 

61lenkaan vastaa maanviljelijä in toivomuksia - etenkin 

huomioonottaen molemmat yllämainitut elokuun 1 pä ivänä 

tapahtuvat tullikoroituKset. Jyrkästi vaaditaan sen joh-

dosta. että ulkoministeriö viipymättä ryhtyisi uusiin 

neuvotteluihin! Sivullinen ei kwmminkaan voi olla aset-
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tautumatta epäilevälIe kannalle niiden onnlstumismahdol-

liauuksl1n nähden: nykyisten olosuhteiden valll te aea 

näyttävä t epä ilemättä maanviljelyksen kannalta vali-

te t tavastl yllä aelostetut helpoltukaet tietävän Tans-

ken saavutettavissa olevaa enimmyyttä . 

Ulkoministeriössä ollaankin jyrkästi uusia neu

vot t eluja vastaan. Mitä etenkin liha- ja voi tullien 

elokuun 1 pä ivänä tapahtuviln koroituksiin tulee, on 

minulle Ministeriössä selitetty, että tarkoitukselll-

sest 1 niihin Tanskan puolelta virallisesti ei yhtään 

kejo~tu, kolmesta s yystä : 1:0 koskei mitään niitä 

vastaavaa, s opivaa vastike tta ~ns alla ollut tarjotta-

vana; 2:0 koska luotetaan siihen, että Saksa, niissä 

kaup.asopimusneuvotteluissa, jotka nyt ovat käynnlssä 

sen ja Ruotsin, Suomen, Puolan y. m. välillä , tulee 

pakoi tetuksi luopumaan n··i den kor~1tusten toteut tamisesta. 

jolloin Tanska, suosituimmuutensa perusteella, myöskin pää-

aee nauttimaan muitten maitten saavuttamista eduista 

hyvi;ikseen, kun Saksa nä issä t apauksissa tus kin tul-

lee voimaan tehdä suositui mmuusklausulla tyhju ksli 3:0 

kos~ arvellaan, että joskaan ylläsanotut, ~ynnlssä 

olevat neuvottelut eivä t vielä elokuun 1 p: ääa men-

neasä olial ehtineet viedä muihin tuloksiin, Saksa 
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sisäpoliittisista ja yhteiskunnallisista syistä ei k~ 

minkaan tule voimaan toteuttaa kyseessä olevia t ärkei4-

'en elintarpeiden tulleja, koska ne Johtaisivat tuntu-

vaan elintarvehintatason korottamiseen valtakunnassa. 

Näihin korotuksiin nähden ollaan siis 

ulkoministeriössä rauhallisia ja selitetään maanviljeli-

~äpiireissä vallitsevan tyytymä ttämY7denja xm •• l •• t.m •••• 

huolest uneiBuuden johtuvan asiain tunteJl8ttomuudea ta. 5i tä 

vastoin pllaan ul koministeri össä hiukan hermostuneita 

sen johdosta, että yhä on epä tietoista, koska Tanska 

todellisuudessa tulee pää semään nauttimaan hyvä kseen 

edes niitä sille my önnetty jä tullialennuksia, jotka 

viime neuvotteluissa saavute t tiin. Niitä koskeva sopimus 

sisälsi n"et miiär äyksen, että se astuisi voimaan 10 

päi vää Saksan ratifioinnin j ä l keen. Mutta mis tään määr ä-

ajasta. jonka kuluessa ratifioimiBen tuli si tapahtua. 

ei sovi ttu. Ja tämän kuun alussa ha josivat Sa kaan val-

tiopä i vä t ilman e ttä kyseessä oleva sopimus oli ehtinyt 

tulla ratifioiduksi~ Tanskan Lähetystö Berlinissä lienee 

koettanut taivuttaa Saksan hallitusta hallinnollista tie-

tä saattamaan sovitut tullialennukset voimaan mutta 

onnistumatta. {Vastustus niitä vastaan l ieneet1n Preuasis-
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sä vahva!) Itse oli Tanska heti ratifioin~t 80pimuksen, 

ja valtiopä ivien viimeisessä istunnossa hyväksyttiin laki-

.h;) 
muutos kauppamatkustajiin nähden, j~a heti (8stu~~vol-

maan. Mutta itselleen myönnettyjä tullihelpoituksia ei 

Tanska vielä ole pää ssyt nauttimaan hyväk seen tois-

taiseksi ovat ne ainoastaan olemassa paperilla. Toulto-

kuussa kokoontuvat taas Saksan valtiopä ivä t ja Tanskan 

• taholta tullaan si l loin tietysti panemaan kaikki voimat 

lii kkeene pikaisen ratifioi .isen aikaansaamiseksi, jo 

ulkoministeriön prestigen vuoksi. Sitä paitsi ovat myön-

netyt tullialennukset, joskaan ei ollenkaan niin suuria 

kuin toivottaviss8 tietysti olisi ollut kuitenkin ai-

nakin jossain määrin omiaan helpoittamaan Tanskan tätä 

• nykyä niin vai keassa asemassa olevaa maataloutta. 

Katsoen siihen suureen merkitykseen, joka 

maataloustuotteiden viennillä on Tanskan maanviljelykselle 

ja siis maan koko taloudelle, ovatkin tietysti kaikki 

voimat ponniste t tavat sen auttamiseksi ja elvyttämiseksi 

my ös kin pienien etujen aaavuttamiseksi. Varmasti tekee-

ltin Tanskan ulkoministeriö tässä suhteessa kaiken voi-

tavansa, niinkuin se tähän saa klc.a kin on tehnyt. Se 

Tanskalle sangen epäedullinen suunta, johon sen tavarain-
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vaihto Saksan kanssa viime aikoina on kehittynyt, on 

myöskin alituisena vakavana mementona tässä suhteessa. 

Mutta mahdottomuuksia ei voi vaatia. Tanskan asema oli, 

kuten sanottu, näissä asiois88 sangen heikko verrattu-

na Saksaan. TOivorikkaalta siia tulevaisuus ei näytä 

~nskaD maataloustuotteiden vientimahdollisuuksille Sak-

saan • 

Köpenhaminassa. huhtikuun 27 p:nä 1926. 
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Herra Ulkoasiainminieteri • 

Oheenliitettynä saan kunnioittaen lähettää ra-

porttini No. 7, 30kB k~eittelee Unkarin ulkopolitiik-

kaa. 

Vaetaanottakaa , Herra Ulkoas iainmini s teri, sy-

vimrrän kunnioitukseni vakuutus • 

Herra v.s. Ulkoas iainministeri, Profes sori L. Iagman. 

Helsinki. 



• 

• 

o IL III ~ 'lI' , '11' r 

Suomen Köpenhaminassa 

Unkarin ulkopo

li tii kas ta. 

5/5 

olevan 

" .. 
.. j I . ~ 

t 
, I 

. ..- -- - ----
. , 

17/1 Y B J:p. : ' 
ministerin raportt1- "''Nö:--rl -' 

~ 
- -2c, . - 1. 
~ - - - - ---

• 1 . 
1926. . \ .. 

S'· e '3 ' ._ -- -- _._-
Unkarin. samoi-nkuin- - jokai sen muunkin 

maan ulkopolitiikan on ensi sijassa tehtävä itsel-

leen selvä ksi ne periaatteet, joita se noudattaa suhteissaan 

naapurivaltoihin. Jokaisen maan on jo taloudellisten etujensa-

k1n vUoksi koetettav& saada aikaan siedettävut välit niihin 

maihin, joiden kanssa se on, jos niin saa s&noa, jokapäiväi-

sessä tekemisessä. Mitä Unkariin tulee, on sen asema ollut 

vaikeampi kuin ehkä minkään muun maan , koska · ne sen naapu-

reista, Rumania, Tsekkoslovakia ja Jugoslavia, joiden kanssa 

se olojen pa :osta on l" hei simmissä suhteissa, ovat kaikki sil-

le vihamielisiä . Luonnollista on, ettei Unkarissakaan mieliala 

ole ollut suopea äsken mainittuja valtioita kohtaan . Suurten 

aluemenetysten ja jo itses~n ankaran rauhansopimuksen usein 

mielivaltainen tulkitseminen, esim. maatilojen korvauksetta val-

tion haltuun ottaminen, ovat luoneet ilmapiirin, joka ei myös-

kään ole ollut omiaan helpottamaan uusien, se~ Unkarille et-

tä kys~yksessä oleville maille v"lttämättömien j"rjestely jan 

aikaansaamista. 

Itävalt&-Unkarin hajoaminen eri valtioihin oli 

epäilemättä ainoastaan ajan kysymys. Poliittisista syistä se 
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tuskin olisi enää kauankaan ollut estettävissä. Mutta t ämä 

hajoaminen rikkoi taloudellisessa suhteessa harvinaisen eheän 

ja onnellisen yh teyden. jonka korvaaminen uusien val t i oiden 

väli sillä sopi r.luksllla on osottaut unut eri tt " in vaikeaksi. 

l itä erikoisesti Unkariin tulee. oli luonnoll ista. 

ettei sillä ollut helppoa ensi hetkellä tehdä edes itsel-

leen t äysin selvä ksi millaisten s opimusten ja j" r jestelyjen 

kautta olisi mahdolli s ta parantaa sen alueen ri kkirepimisen 

kautta aiheu tW'lei ta vaurioita. Toiselta puolen ovat _ umania, 

Tse kkoslovakia ja Jugoslavia Tr i anonin rauhan kautta saanee 

niin suuren osan Unkarin puhtaasti unkarilaisest8 ldn väestös-

t ä rajoj ensa piiriin, että nii11" on syy t " pel ä t ä taloudel-

lisesti va hvaa Unkaria. Varmaa on. että tämäkin seikka puo-

lestaan on tehnyt ne viihe nmän halukkaiksi solmimaan Unkarin 

kanssa sopimuksia. jotka tietäl sivä t viimemainitulle maalle 

sen taloudellisen eristäy tymisen la kkaamista, jossa se t " tä 

n1kyä muihin nähden on. TOistaiseksi ei ole Olemassa varsi-

naista kaupp~sopimusta minkään kysymyksessä olevan maan kans

aa, joskin yksityisempää laatua olevien sopimusten kautta 

on koetettu helpottaa kauppasuhteiden aikaaossamista näiden 

ennen niin läheisessä yhteydessä olevien maiden välillä. 
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alkoivat /iOP!iUsneuvotte1ut Be1-

gradis.a Unkarin ja Jugoslavian välillä. Kauppasopimusneuvot-

telujen alkaminen Jugoslavian kansea johtuu epä ilemä ttä muia-

takin syistä kuin taloudellisista. Näiden neuvottelujen a1~-

minen on ainoastaan renkaana siinä voimasuhteiden uudessa muo-

dostelussa. jo ka tä tä nykyä on tapahtumassa Ba1kSliilla. Un-

karin ja Jugoslavian välillä on t ätä nykyä huomattavissa 

• erWänlainen pol iittinen lä hentymin6ne 

Knsi hetkestä alkaen 011 s el"fUä, että Rumanian j,. 

Unkarin suhteet eivä t olleet parannet tavissa. Ei ollut eikä 

ole olemassa min käänlaisia syitä , j otka puhuisivat seb JluoJe s-

ta. että Unkari koe t taisi l ähentyä Rumaniaa. Viimemainittu maa 

on saanut Unkarin entises tä alueesta suuremman osan kuin se 

• "tynkä-Unkari". mikä nykyään on olemassa. Rumanian kireät vä-

l1t Ve nä jään antavat unkarilaisil1e aihetta toivoa ainaldn 

osan takaisinsaamista sinä päivänä, jolloin Venäjä , vaJlautu-

neena nykyi~estä selcasorron tilasta, esitiää vaatimuksensa 

Be .Arabiaan. 

Mainittakoon t ässä yhteydesei. etten ole Buda-

JlesUssä tavanDut ainoatakaan ulkomaalaista diJl10maattia, joka 

näyttäisi usko~ sovinnon aikaaneaamisen mahdollisuuteen Ve-

näjän ja Ramaman välillä Bessarabian kysymyksessä. Englaatin 
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lähettiläs Sir Oolvllle Barolay sanoi minulle eräänä päiTä-

nä pelkäävänsä, ettei Ramania voi tuleva1Buudelllla olojeD 

Venäjällä järjestytt1ä tehdä muuta kuin antaa venäläisten jouk

kojen ilman muuta ottaa Bessarabia haltuUDsa, sillä hän ei 

ainalte.an käsitä kuka vOisi toden teolla auttaa Rumaniaa. Sir 

Oolvlllen lauslmto johtui osaksi ainakin siitä nykyään ta-

pahtuvien yoimasuhteiden järjestymisestä Balkanilla, johon ä sken 

vii ttasin. 

HyVien suhteiden aikaansaaminen TSekkoslovakiaan 

kohtaa myös kin suuria vaikeuksia. Se seikka, että tse kklläi-

set ja unkaril aiset ennen kuuluivat samaan valtakuntaan, tekee 

jo puhtaasti psykologis i sta syistä hyvien välien aikaansaam1-

sen niiden väl illä vaikeammaksi. Ni i nkuin valtionhoitaja Horthy 

ja monet muutkin unkarilaiset useasti ova t minulle huomaut-

~aneet, on helpompi tehdä sovinto rehellisen vihollisen uin 

henkilön kansaa, joka vaaran hetkellä asettuu vihollisen puo

lelle omaa valti ota vastaan. Pikku Entent8n johtajana on 

Benes sitäpaitsi. niin ainakin väitetään, koko ajan osottanut 

mitä suurinta vihamielisyyttä Unkaria kohtaan. 

mUn ollen on jäänyt jäljelle ainoastaan mah

dollisuus läheet1ä Jugoslaviaa. Tätä lähentymis tä helpottavat 

useat seikat. Unkarin yleinen mielipide on monestakin syystä 

suosiollinen Jugoslav.1aan l ähentymistä kOhtaan, ~ johtuu 
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ennen kaikkea psykoloogisista syistä. unkarilainen kunnioit-

taa serbialaista enemmän kuin rumanialaista ta1 tsekkl-

l äistä . Serbialaiset olivat sodassa vihollisia koko ajan. 

Rumanhiaiset olivat alussa liittolaisia, ja tsekklläise~ 

saman valtakunnan alamaisia. Olen myöskin sotilasp1ire1aal 

havainnut mitä suurimmalla kunnioituksella puhuttavan ser-

biala1sten urhoollisuudest.. Jo ensi kertaa ~dapestissa 

käydesaän1 sano1 valtionhoitaja Jilrtb;y minulle asettavansa 

serbialaiaen sotilaan erittäin korkealle. samaa ovat minul-

le myöhemmin vakuuttaneet muutkin unkarilaiset upseerit. 

Paitsi sitl, että unkarilaiset sils sinänsä pitävät ser-

bialais ta sopivana liittolaisena, voivat he varmuudella 

laskea, et ei Jugoslavia tulisi RwnaDlian vuoksi ryht,mään 

1) 
sotaan Venäjää vae taan. - Unkarin ja Jugoslavian tiilistä l ä-

hen'Qm1stä on myöskin omiaan edistämään se seikka, että 

viimemainitun maan ja Italian suhteet · viime aikoina ovat 

auuresti parantuneet. 

Italia r~es1, niinkuin tunnettu, hfJti sodan pää-

2) 
t;yttt'å määräperiUsea,U lähentymään Un\caria. - Sen sillo1n ~.-

l' ViioiiliiietedlD · lOhta3a ·thueza-Xe4ervar;y sanoi Icerran minulle odottaftDBa P1 a
nen BntenteD hajoamista he·1;1 järjeatyne1den olojen palattua Venä jälle. 

2) 'Oso1tuksena sl1tiL miten päämäärästään tiet01Bt_ Italia ajaa pol1~lttaaDaa 
11I1kar18H, mallli Ua bon ~ässl par1 eaimerkkiä.Eräällä · pii 1 vänä ol1n Itu tsuttuna 
aamiai.ille Italian lähetfatBÖD yhdesal arkkiherttua ~ans1n ja hänen puo11son
.. kana .. Pa1 tai minua e1 ollut läsnll a1noatau.an d1plomaatt1kW1nan jäsentä. 
Brllaaä t0181a8a yhte;y4 •• 1K kertoi lähett1lään puo11ao.treivttär Dar1ni minulle 
heiIän ei seurustelevaD Pikku Bntenten edus~1eD kanssa BudapestiB8 •• Bnomaute~ 
takoon \lsaä •• t'e1~t serbialaisetkaan millW. ta~in ole ·persona grata" unka
ri ••• , eikä lugoalaYlan edustaja saattaisi esim.olla jäaeaenä n.a.magnaattikl.
b1s .. Budapestissa. 
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pahtunut lähentyminen johtui ensi sijassa siitä, että se tar-

vitsi V!lstapainon Jugoslaviaa w.staan. Italia tahtoi ennen 

kaikkea saada entiset italialaiset alueet Adrianmeren' luona 

haltuunsa. Senj älkeen kuin se on saanut päämää ränsä' toteu-

tetuksi, on se koettanut saada välinsä Jugoslaviaan mahdolli

simman hyviksi. ~tä on myöskin helpottanut se. että Jugo

slavia puolestaan on ainaltin toistaiseksi täy de lli sesti al:1s

tunut kohtaloonsa ja siihen ratkaisuun, minltä Fiumen kysymys 

sai. Sen ulkoasiainministeri on, niinkuin tunnettu. itse ae-

litt~yt Jugosl~vian ei käsittäneen ja oikein arvioineen kan-

sainvälistä asemaa silloin kun se rupesi vastustamaan Italian 

pyrkimyksiä . 

Italian ajama politiikka tähtää aykyään jonkin-

laisen sopimuksen aikaansaamiseen sen, Unkarin ja Jugoslavian 

välillä. D1plomaattikunnassa tunnutaan pidettävän näiden kolmen 

valtion välistä l ähentymistä tosisei kkana, joka nyt jo on 

otettava huomioon kansainvälisessä politiikassa. Niin esim. 

tuntuu Englannin l ähettiläs Barolay antavan uudelle ryhmitty

miselle mitä suurimman merkityksen. 

Italian täs~ l ä hentymisestä odottama hyöty on 

kahdenle,inen. Pai tai suurannpaa vaikutusvaltaa Bal kaDill_. 0 dot -

taa se yhtymäatAt myöskin tukea niitä pyrk1myks1l vastaan. 

30tu tarkoittavat Itävallan 11i ttymistä Se. kaaan. Ke skuatal-
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lessan1 kerran kreivi Khuen-Hedervaryn kanssa käänsin keskus-

telun "Ansohluss" Itys~ykseen. Hänen san oistaan lcävi ilmi, et-

tä ulkoasia1nministeri6 pitäisi Unkar1l1e taloudellisesti epä-

edullisena, jos sen naaguriksi nykyisen heikon Itävallan sl-

1) 
jaan tulisi Sa Iesa. - Unkari ei luultavasti tulisi ryht~n 

voimakeinoihin tänän yhtyJnisen vastustBmiseksi, mutta jo se 

seik\ca. ettei se ole ÖIID ajatukselle SIl.osioll1nan.;' ei ole 

ilman mer Id. tystä . 

Ennen lähtöäni Budapestista keskustelin ulkoasl-

ainm1nisteriössä Unkarin ulkopolitiIkan suunnasta, koettaen, 

mikäli mahdollista, saada vahvistusta sille, mitä siellä olles-

saDi o11n kuullut ja nähnyt. Khuen-Hedarvary 011 Jugoslavias-

ta puhuttaessa eritt"ln "'V8rovainen, mutta hänenkin lauaunnois-

taan lcävi ilmi, että Unkarin yleinen mielipide suosi edellä-

mainittua orientatsionia, siitä huolimatta, että unkarilaisen 

vähe~stön asema - noin 500,000 henkeä,- on Jugoslaviassa 

huonompi kuin sekä Tsekkoslovak1aSBa et tä Rum8n1assa. 

Nyt tapahtumassa oleva uusi voimasuhteiden ryhmi-

1) toInen " 8sIa ' on, lI8ä.1 ·lhuen-Hedervary nauraen, ett.i unkarilai
nen voisi olla ~in80niloisena riemuitsematta Tsekkoslovakiaa _ 
täten kohtaavasta ulkopoliittisesta erittäin vaikeasta tilan-
te •• ~. jos tämä etelä iseksi naapurikseen Itävallan sijaan saisi 
saksloD val takuIUlalh Qnasta puolestaan sanoi hän luulevan_, että mo
lempien maiden yhteenliittJminen kerran kaikissa tapauksissa tapahtuu. 
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tya voi monessa suhteessa muuttaa nykyään vallitaevia 

valtasuhteita Jalkanilla. Un kari 11 e on tämän uuden orien-

tataion1n kautta avautu;as.a aukko siihen muuriin. jonka 

Trianonin rauha ja Pieni EDtente sen ympärille ova~ 

luoneet. 

Xöpenhaminassa. toukokuun 5 päivänä 1926. 
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ToUkok. 6 p:nä 1926. 

No. r, 3, 

Herra Ulkoasia inministeri . 

Obeenliitettynä saan kunnioittaen l ähe tttiä 

r apo rttini No. 9, Joka käsit telee f ranginvääre n -

nyksiä ja Unkarin hallitusta. 

Vastaanottakss, Herra Ulkoasiainministeri, sy-

vimmän KU ioitukseni vakuutus. 

t ~/~~ . 
-

Herra v . a . Ulkoasiainministeri, 

Professori L. Ingman. 

Helsinki. 
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Suomen Xöpenhaminassa olevan 

6/5 - 1926. 

Franginväärennykset 

ja Unkarin hallitus. 

Tarkoitukseni ei ole t ä ssä ruveta 

lähemmin selostamaaQ tapahtuneita fran-

gin Täärennyksiä. Sekä suomalaisissa että ulkomaalaisissa 

lehdissä on ollut siksi tarkkoja tietoja asiasta, ettei S8 

olisi tarpeel listakaan. Sen sijaan lienee syytä kosketella 

hallituksen ja sitä lähellä olevien henkilöiden suhdetta 

asiaan samoinkuin väärennyksien kautta syntynyttä tilannetta. 

Tapahtuneiden väärennyksien laajuus samoin kuin 

se seikka, että ne vuosikausia ovat esteett ömästi voineet 

jatkua kartograafisesaa laitoksessa mean korkeimman poliisi-

päällikön suojeluksen alaisena, on siksi huomiota her""ttä-

vä tapahtuma, ettei voi ihmetellä , että se kuukausimääriä 

on pit"nyi ja yhä vieläkin pitää mieliä junnityksessä. Tä-

~ on sitäkin luonnollisempaa kun ei varsinainen oikeuden-

käynti edes vielä ole alkanutkaan. Liioittelematta voidaan 

sanoa, että tiimä kys~ys on tunkenut syrjään \caikki muut. 

Yhä edelleen on se yleisenä keskustelun esineenä \cai~ssa 
~ 

piireissä, niin unkarilaisten kuin Budapestissa olevien vie-

raiden valtioiden edustajainldn keskuudessa. 

Päähuomio on tällöin ~ntynyt kys~ykseen sii-
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tä, mikä osuus maan laillisella hallituksella on ollut a

aiaan ja onko se tehnyt kaiken. mi1ä sl1 tä kohtuudella 

voidaan vaatia. estääkseen vää rennykaet. 

Mitä ensinnäkin diplomaattikunnan käsitykseen 

tulee, tahdon lyhyesti selostaa Englannin ja Ranskan sikä

l ä isten edustajain lausuntoja. koska ne paraiten kuvaatavat 

diplomaatti kunnassa valli sevia ajatuksia. Englannin lähåtilä~ 

Sir Colville Barclay esitti ajatuksensa minulle seuraavin 

sanoin. Jos kysyy Pienen Ententen edustajilta. saloi hän, 

mitä nämä arvelevat. saa kuulla. että Unkarin hallitulon 

t ä ysin tietoisesti ottanut osaa v···· rennyksiin. saman vaata

ulcaen kuin Pienen En tenten edustajat. antavat myöskin kaik-

ki nykyisen hallituksen kotimaiset vastustajat. Yhteistä mo

lemmdlle on. että ne haluavat Unkariin heikkoa hallitusta • 

Pieni Entente, omituista kylläkin, kovasti pelkää Unkaria 

siitä huolimatta. että sillä itsellään on moninverroin BUU-

renmat armeijat \cu1n unkarilaisilla. Sen politiikan mulcais

ta on siil koettaa saada Unkariin heikko hallitus nykyiSin 

Horthyn ja Bethlenin Johtaman vahvan hallituksen sijaan. 

Sosialistit ja radikaalit koettavat samoin saada nykyisen 

halli tukeen lcukiatltultsl ja on siia heidänkin etujensa mu

ka1sta koettaa esittää asIa siten, että hallitua joutuu s17-
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tettyjen penkill~. N.s. legitimistit, kreivien Jndrassyn ja 

Palaviooinin johdolla, ahdistavat myBskin hallitust a toivoen 

itse pääsevänsä asioiden johtoon. Ranskan hallituksen jok-

senkin jyr kkään esiintymiseen asiassa on Barolayn käsi yk-

sen mukaan vaikuttanut sekin seikka, että Pariisissa tätä 

ny~ asuu suuri joukko unkarilaisia pakOlaisia, jotka so-

sial1stiJohtajien Leon Blumin y.m. ~utta harjoittavat pai-

• nostusta Rans~n hallitukseen toivossa saada Unkarin nykyi-

nen n.s. taantumuksellinen hallitus syrjäytetyksi. H$111tuk-

sen syyllisyyttä arvosteltaessa on siis otettava huomioon 

~ikki edelläolevat seikat. ~llaisten olosuhteiden vallitea-

sa, sanoi Sir Colville, on jotenkin vaikea muodostaa it-

selleen aivan varmaa käsitystä asiasta. Kreivi Bethlen on 

• itse antanut seuraavan selityksen suhtautumisestaan asiaan. 

Kun hänelle ensi kerran asiasta ilmoitettiin, oli hän met-

sästysretkellä maaseudulla. Budapestiin tultuaan oli hänellä 

ni in ~aljon työtä, ettei hän ollut tilaisuudessa l ähemmin 

tutustumaan siihen, vaan oli, tietämättä että poliisipääl-

likkB Nadossy itse 011 sekaantunut siihen, j ii tt OO nyt tämän 

toimeksi asian tutkimisen. Tietäessään, että pOliisi tutki 

asiaa, ei hänellä ollut syytä siihen myöhemminkään syVen-

tyä. Kreivi Bethlenin selitys, sanoi Barolay, voi kylläkin 
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olla oikea, eikä hän omasta puolestaan tahtonut sitä e

päillä. Sitävastoin sanoi Barolay ei pitävänsä entisen pää

ministerin. kreivi Telekin antamasta selityksestä. Niinkuin 

tunnettua. oli ruhtinas .' lndischgrätz kääntynyt Telekln puo-

leen tä~n ollessa ha l lituksen ulkomaalla harjoittaman pro-

pagandan johdossa, pyynnöllä , että Telelti han kkisi hänelle 

sopivan ammattitaitoisen henkil ön, joka voisi toimittaa vää

rennykset. Telek1 han kki kln main1 tun henkilön Vl:lle, mutta 

on myöhemmin selittänyt tarkoituksensa ainoastaan olleen 

saada selville olivatko Wtn hallussa olevat v~rennyksi1n 

käy te tt" v·' t tarvekalut ja a ine kset sel laisia, että niillä 

voitaisiin toimittaa v~rennykset. KUn kysymy ksessä oleva 

hen kilö ei pi tänyt vb. "r ennyksien s uorit t amista ku tettävissä 

olevi lla keinoil l a mahdolli sena, e i Teleld ka tsonut itsel-

l "än enäii oJavan s yy t ä seurata asiaa, eikä l:tiin siis myös-

Itään tietänyt, että v!i. i.i.rannyksiin sl1t " huolimatta 011 ryh-

dytty. Joka tapauksessa, sanoi B~rolay. on kleltämätön~ , 

että Telelti. niin ll:uln hän i tsekln on tunnustanut.el ainoas-

taan ollut keholttama tta Wttä luopumaan aikeestaan. vaan 

vielä hankki hänelle avusta jankin. Se kä unkarilaisissa että 

ulkomaalaisisBl lehdissä onkin arvosteltu ankarasti Tel8tin 

selitystä. Ne. jotka moittivat nykyistä hallitusta. vetoa-
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vat m.m. Telekin ja Bethlenin väliseen sukulaisuuteen ja 

pi t ävä t 
:Jadi~ei""k luultavan~, että Teleki on kertonut Bethle-

nille /tn a ikeis ta. 

Rans kan r · het t ilä s Cl1nohant sanoi minulle 01e-

vanaa a ivan vakuutettu siitä . että kaikki Unkarin hal1ituk-

set vuodesta 1919 alkaen ovat tietoisesti ~ antaneet 

v····remysten tapahtua. Korkeintaan voidaan myöntää, ettei 

hallitus itse ole ollut osalli sena niissä . vaan on aino-

astaan ummis tanut silmänsä ja ollut olevinaan tietämätBn 

koko asiasta. Unkarissa on niin hyvin j ärjestetty poliisi-

laitos, ettei voida mitenkään ota ksua, etteik~ hallitus 011-

8i tietänyt vuosikausia tapahtuneista vää rennyksistä. O1in-

chant ei t ahtonut väi tt i:i · • että vä·· rennykset olisivat 11.8 t-

tavat nykyisen ha l lituksen syyksi . B· invastoin on mahdollis-

ta, ettei se edes olisi voinut estää niiden tapahtumi s ta. 

Unkarissa on jou\Cko sa aisia yhdistyksiä, joiden va i kutua-

valta on niin suuri, ettei hal11tuslcaan aina voisi menea-

tyksellä niitä vastustaa. C11nohant ei myös kään tahtonut 

ehdottomasti vä ittää , että tutkimukset tuottai sivat suurempia 

tuloksia jos nykyinen hallitus vetäytyisi syrjään. siitä 

huolimatta, ette1 sitä tapaa. jolla asian tutkimista nyky-

ään .., .... suoritetaa,n, voitu pitää oikeana Ja asianmukaisena. 
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vielä/ 
Useat v'.iärezmylcsiin sekaantuneet henkilö' ovat! tänä päivänä 

vapaalla jalalla. Zadraveoa;1.n piispaa vastaan ei ole kat-

sottu olevan syytä nostaa edeB rikosoikeudellista kannet ta , 

sl1t" huolimtta, että hänen asunnossaan on sä ilytetty 8UU-

ret mäi:t.rä t viläriä rahoJa Ja län on ottanut valallisen lu-

pauks8D rahan levittäJil~, ettei~t nämä puhuisi as1asUL. 

vaan pitäisivät aen salassa. Syynä siihen, ettei syytettä 

ole noste t tu, on piispan antama selitys, ettei hän tieti1-

nyt mitä tarkoitusta varten hlln otti valan kysymyksessä 

olevilta henkil6il tä. Ainoa tapa, sanoi Clinohant. saada 

t ' llaiset ilm16t loppumaan. on se, että tehdään loppu kai-

kista maassa toimivista salai si sta yhdistyksistä . joiden jä-

senet ovat vannoneet viimeiseen asti puolustavan sa toisiaan • 

Muutoksen aikaansaaminen edellyttää muutosta my6sk1n ihmisten 

mielissä Ja mahdollista on. että muutos tapahtuu vasta uu-

dessa sukupolvessa. Clinohant sanoi Ranskan hallituksen 0-

soittane8n erittä in suurta pidättäytym1stä . Ny t alkava oi-

keuden\cäynti tulee osottamaan, onko edes tar oi tus ranga.1. sta 

1) 
niitä, jotka nyt on vangittu. 

Saksan ja Itävallan l ähettiläät eivät olleet 

1) 01Inohänt kertoI sanoneensa Bethleri1lle, että Unkarin hallitus oli 
toistaiseksi vanginnut ainoastaan ne, joita S8 ei mitenkään voinut 
olla vangitsematta. 
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Budapestissa tätä nYklä. joten en ole ollut tilaisuudesBl 

kuulemaan heidän mielipiteitään. Pienen Ententen edustajat 

ovat samalla kannalla kuin Ranskankin hall itua , tai oikeaa-

taan viea jyrkeIlllllÖllä kannalla. -Kaikki kes ltusvallat" • san01 

Jugoslavian l ähettiläs Popovitsoh. "tekivät väärää ulkomallaia-

ta rahaa sodan aikana ja Unkarissa on edelleen jat kettu ftn-

haa tapaa rauhan teon j älkeenkin." 

Niinkuin Englannin l ähettiläs aivan oikein huomaut-

ti, riippuu un karilaisten käsitys maan .. hal11tuksen ; s yyl 11-

syydee tä tai syyttämyydestä. aina Idn jossain määrin s11 tä, mi-

hin puolueeseen asianomainen kuuluu. Habsburgien innokkaat 

kannattajat, vanhan kreivi Jul. Andrassyn johdolla, ovat hyö-

~eet erittäin ankarasti nykyisen hallituksen kimppuun. 

J äistä hyök\cäyksi stä käy kui tenltin usein s elv"sU ilmi, ettei 

niiden yksinoaaisena syynä ole nyt tapahtuneet frangin ~ären-

nykset. vaan että varsinaiset tyytymättömyyden aiheet oVll 

1) 
paljon syvemmällti. Niin julkaisi esim. maakreiv1 Palavicoini -

I jossa hän franginväärennyksistä puhuttuaan 
joku aika sitten suurta huomiota herättäneen kirjoituksen;1 

hieman odottamattomaeti erittäin kiivaassa äänilajissa moittii 

Bethleniä siitä. että. hän on antanut vangita Unkarin lal1li-

1) la1misissa Andraaayn tyttären kansaa. minkävuoksi monet pitävätkin 
viimemainittua artikkelin varsinaisena laatijana. 
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sen kuninkaan tämän tullesaa maabln ja luovuttaDRt ku

ninkaan unkarin vihollisille samoinkuin ottanut sU111'tilal

lisilta korvauksetta osan näiden tiloista l~) Kerran ul-

koministeri Valkon kansaa asiasta keakustellesaan1 kertoi 

hän minUlle l1.s. suurten sultuja:l taistelusta hallitusta 

vastaan. Nykyinen ilmiö ei, Valkon mukaan, ole mitään 

uutta, vaan on se jatkoa entiselle asiaintilalle. Su111'-

yl1myst~ on aina valla:ahimosta vastuatanut kiivaasti aitä 

3äsenistään, jOka on ollut hallituksen johdossa. Ylim~s-

tö ei kokonailJludessaan voi saada valtaa käsiinsä, mutta 

se ei voi antaa anteeksi sille yksityisistä j ä senistään, 

joka etev~tensä kautta on onnistunut kohoamaan hallituk

sen ens1mäiseksi mieheksi. Jos ei Bethlen olisi päämi

nisterinä, ei suurylimyst6n taistelu hallitusta vast~ 

olisi yhtä kiivasta. Monet ylimykset pitävä t taistelua 

Bethlenlä vastaan jonkinlaisena "p olopelinä". Tällaista 

peliä ei pelata muiden kuin tasa-arvoisten, samaan aeu

rapiiriln kuuluvien henkilöiden kanssa. Nfkyiseen taiste

luun ottavat erittä in suurella innolla osaa Andras~-auvun 

naiset. Nykyisen J\\l. Andrassyn isä 011 kuuluisa Itävalta

unkarin ulkoministeri ja Unkarin pääministeri. Hänen poi-
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kansa haluaisi vuorostaan mielellään tulla pääministerikai, 

mutta on t ähän m.m. asianocaise~n ~orklaan ikään nähden 

vähän toiveita. mikäli ei SI kohta toteudu. ~ slikka. 

ministeri Valkon käsitY~Sln mukaan. tekel. että kaikki 

hänen tyttärensä ja muutkin hänen ~anSBaan eukulaisauh-

teissa olevat naiehenkilöt tulevat yhä hermostuneimm1~i 

ja yhä kiivaammin vae. tivat Be thlenin eroa. N11n~n 

ennen Budapestista l ähettämissäni raporteiaaa olen huomaut-

tanut. on Un~Qri se Europan maista. joka suurimmaa8a 

määr ässä on sä ilyttänyt entisen feodalisen yhteiskuntara-

kanteensa. Ylimystön vaikutus poliittiseen elämään 

huomattavasti suurempi kuin muualla. Ti:i stä myöskin johtuu. 

että politli~ka siellä jos~s saa ehkä vielä henkil~ko~ 

taisemman luonteen kuin muualla. Politiikka on joskus 

melkein muuttumassa erä iden tunnettujen vanhOjen sukujen 

taisteluksi vallasta keskenään. 

Eräs vanha tunnettu unkarilainen taloustieteilijä 

ja yliopiston professori. jonka nimeä en tahdo mainita, 

ei! t ä / 
lauaui minulla OleV8l sa vakuutettu'. että Un karin halli tue 

on tietänyt ja ottanut osaakin tapahtuneisiin väärannyk-

sHn. lfa1ni ttu henkilö ei lu~eudu mihinkään puolueeseln. 

mutta lienee jotenkin tunnettu vapaamielisistä mielipiteia-
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tiiän. Bi1n piti salaisia yhdistyksiä \cat kSl pahan alkua., 

koska näihin kuuluvat henkilöt, hänen väitteensä mukaan. 

saavat tehc111 rikoksia, yksinpä murhiakin, jout1ll18tta Itll-

gaistukseen. Sitä. ettei Zadroveozin piispaa vastaan ollut 

nostettu rikosoikeudall1sta syytettä, ei voida selittää muu!-

la t a voin, kuin että hänkin oli tällaisen yhdistyksen 

jäsen. 

Joskin kreivi Bethlenillä on paljon vastuB-

tajia, on hänellä.,. '." UI'< paljon ltannattajiakin. lUin 

ei esim. sellaisessa kuin Suomessakin hyvin tunnetun 

professori Sainnyein perheessä edes voitaisi edellyttää 

sellais ta mahdollisuutta, että halli tue olisi ollut tie-

tbinen tapahtuneista viiärennyksistä. Ainak:in toistaiseksi 

tuntuu Bethlen voivan luottaa eduskunnan enemmistöön • 

Paitsi tunnettua ja tunnustettua kykyään suoriutua vai-

keistakin tilanteista, vaikuttaa hänen vahvaan asemaanla 

ep ··ilenöttä sekin, että kävisi erittä in vaikeaksi löytää 

henkilöä. joka nyky! senä vai kaana aikana kykenisi korvaa-

maan häntä. Vallaami eliselläkin taholla tehdEiä n tavallises-

ti ero Bethlenin ja muiden oikeistolais ten vä lillä. Kaik
~ 

ki tunnustavat hänet kyVykltääks1 m1ehe\tai. Har10in on ih-

miselle, samassa määrä.ssä kuin liinell~t annettu \ty~ä 



• 

• 

SIJOM EN LÅ\ H!ET ST ' 

FINI.A.NDS IBE8KICIUiD '6 
-11-

herättää luottamusta ja myötätuntoa ihm1sisaä, Jolca.1nc i 

jolta hänen Itanssaan on teltemisiBsä, joutuu hänen ve.si

mattoman.. ystävällisen. rauhallisen ja älylc\cään olemuksen

sa lumoihin. Niin jyrltlcä ltuin Ranskan eduatajan 1cal1a on

kin, kävi hänenltin sanoistaan selvästi ilmi. ettei RmB \ta

Icaan a1naltaan toista1seksi pidä Bethlenin eroa välttämät

tömänä. Ei ole näin ollen 1bmetel tävi1ä. jos hänen omat 

puoluelaiaensa viime1seen asti kannattavat tätä "entist en 

Transsyl vaani8n ltun1ngasten jälltelä1stä", niinkuin heidän 

josltus kuulee häntä nim1ttävän. 

Onhan sitäpaitsi aivan inh1mlll1s~, ettei 

eduskunnan enemmi stö ml elellää n nyt tapahtune1den frangln-

vUärenny sten vuolcsi Icaada hallitusta. Eräs edusmies sano1 

kerran parlamentissa seuraavat sanat, jotlta epä llenättä 

saavat oS4\kseen vastaltailcua laajOissa piireissä! "En usko 

kre1 v1 Be thlenin tietäneen vi:iä reru .ylcs1stä ja nl1 tä hyväk-

ayneen. Joe hän niistä tiedon saatuaan on ltoettanut nii-

den ilmitulemieta salata, on se Icäsitettävää. sillä Unkarin 

pääministerin ei ole haus ka niistä lca1 kelle maailmalle 

puhua," 

Eräissä v8stustajaryhm1ssä. niinkuin esim, 

natsionalisUen keskuudessa, ei Bethllen1i:i eroa ti:i.män asian 
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vuoksi vaadi takaan. "Beräävien unltarllaisten" 
1) 

johtaja 

Eoka~t sanoi minulle Bethlenin kannatuksen viime aikoina 

~ maaseudulla huomattavasti kasvaneen. ja lausui hän 

käSityltsenään, että hallituspuolue saisi vielä suuremman 

enemmistön Ituin sillä nyt on. joa uudet vaalit t ällä 

hetkellä toimitettaisiin. Mi ltäl! ei alkava oikeudenkäynti 

tuo esill e uusia seikkOja, jotka olisivat omiaan vaike-

uttamaan hallituksen asemaa. en sen vuoksi ole taipuvai-

nen us komaan hall ituksen vaihdokseen Unkarissa. 

Köp enhaminass&. toukok. 6 p :nä 1926 • 

1) kansallinen yhdistys, jonka pääohj elmakohtana on tai stelu 
juutalaisia vasta an. 
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Herra Ulkoasiainministeri • 
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Oheenliitettynn saan kunnioittaen l uhettää 

raporttini No. 10, joka käs1ttelee Jugoslavian Ja 
• ,," et •• 

Bulgarian yhtymiasuunnitelmaa. 

'lastanottakaa, Herra Ulkop.slainm1nisteri, ay-

vimmän ~unnio1tu~seni va kuu tus. 

Herra Ulko siainmin1steri, Professori E. 1 . Setä l ä . 

Helain~1. 



Suomen Kö~.nham1nassa olevan 

12/5 -

Jo ~ari Jugoslavian ja Bullarlan 

yhtymlasuUDnitelmlsta. 
tullessani mainitsin erääsaä Kinlsterltil-

le lähettämässäni raportissa siitä, että kummassakin otsikossa 

mainitusaa maassa oli liikkeellä voimia, olotIta tarltoit·t1TBt .1 on-

ltunlaisen unionin ailtaanaaamiata niia.n välillä. VHme TUOnDa 

olin tilaisuudessa ilmoittamaan yh~ ja toilta yhtymi.tä tsr-

ltoittaTBsta liiltlt.estä Bulgariassa. Tämän liilteen tsltana ovat 

eri U äinltin kaikki Bulgarian yl1opistopl1rU. Äskettäin Bucla-pea-

tissa käydessäni .isälsi ltaupung1n huomattavin lehti "Pester 

Lloyd" huhtilruun 12 päi vänä otsiltolla "Jugoslaw1soh-bulgarisohe 

Ann~hel"UDg?" TBrustetun päältirjoi tultsen. Kirjoi tultaessa huolIBu-

tetaan ensinnäkin liitä. että serbialaisen hallitusltriiain 

n. s. virallisten syiden ta~na voidaan todeta erään Ju-

~oslaviassa yhä voimaltlt ammaksl Itäyvän virtaultsen olemas-

saolo. Jugoslavian pOliittisten riitOjen lteslt1pisteenä on 

Itya~s auur.erbialais •• 'a hegemoniaata. jota vaataan Itroa-

Bosn1an muhamettilaiset ja katooliaet alovee-

1) 
ui' yh41atetyin voim1n \al.televa'. Ballltualtrllain aa.-

me r.tkaiau on ainoastaan tämän taistelun lyhytaikal -

• • 1) BanskaJl KlipenhamiDaIM olna oharge d affalre. Henry ssnoi mi-
nulle v. 1924 olevan. vslruutettu .11~. että JUloslaTian 011-
m&s .. olo nYk1islsaä muodoaaaan oli TBaranslainln mikäli ei val
takuDtaa muodostettu federatsioniksl. 
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nen ja ohimenevä etappi. j on !ta ta \ta ne tarltltanältöi -

aelle katselijalle aultMa uusia nä kÖ8loja. Jugoslavian ja 

Bulgarian huomattavimmat johtajat Julkaisivat joCu aika sit-

ten Zagrabin (;Agram) kaupungiaea ilmest)"Vässä "Novosti"-

lehdessä lausuntOja Balltanin slaavilaisten valtioiden yhty-

misen mahdollisuuksista. Vaikkaldn julltaistut lauaUDDot ero-

sivat toisistaan t ällaisen yhteyden toteuttamisen ajankoh-

taan ja laatuun nähden. e1 ollut olemassa ainoatakaan joh-

tajaa, jolta 01i8i asettanut kY8~ykaenelaiselt8i itse unionin 

aikaanaaamiaen. joka Itäaittäisi lcaikki Balkanin alaavilai8et kan-

sat. He molemmat suurvallat, Venäjä ja Itävalta. jotka ennen 

aotaa poliittisista ja taloudellisista syistn ~anivat ea-

teitä Balkanin slaavien väliselle l ähenemiselle. eivä t t ällä 

hetkellä t ä saä suhteessa tule kysymykseen. Tonavan monar-

tia on haj ODDUt ja Ven" jän nyk inen ulkopoli Uiklta ei voi 

pUää ~onat8Dt1nopol1n asamista Ballulnin po11tiiltltanaa yks1n-

omai.ella päämääränä. Ainoa suurvalta. j onlta suunni telmille 

tällaisen slaavilaisen yht~n muodostuminen saattaisi olla 

vaarallinen. on Italia, Mahdotonta ei kuitenkaan ole. ettei-

kö .ovinto oliai mahdollinen Mus80linin Italian kans.a, j~ 

!ta it.e niin hyvin on näyttänyt käaittäVän .uuri.Uantaiaen 

imperialiatisaD politiikan vaatimukset. KysymyksesBä olevan 
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ajatussuunnan kannattajien jou~osta. Bulgarialaisten ottaminen 

Jugoslavian valtakunnan rajojen pilrlin, jär~ttälsi heti ser-

bialaisten valta-asemaa ja joudut tai sl federalismiaatteen volt 

toa s i lnä~in tapa uksessa, että , niin~uin Jugoslavlan enti-

nen Wienissä oleva l ähettiläs Jovanovios on ennustanut. Bul-

garian 111 ttyminen alu ksi t apahtui sl yhteisen tulli-. Jlaha-, 

~uppa- ja posti-unionin muodossa. Suurserbialalset tahtovat 

nähtävä sti sulattaa itseensä Kroatlalalset ja sloveenlt ennen 

kuln he haluavat ryht~ Jugoslavian nYKyisten rajojen 1aa-

jenuuKseen. Nyttemmin o~ ~iten~in Balkanil~a sattunut tapah-

tuma, joka vastoin suurserbial aisten halua saattaisi joudut-

taa edel lämainitun yhteyden ai~aansaamista. Tämä tapahtuma on 

ÄDatolian krei k~ala isten jou~kosiirtyminen makedonialaisen vä-

est~ t ähän asti asumil le seuduille. Sisäisen kolonisatsio-

nin paine on saattanut mal!:edon i alaiset, jotka ennen jyrlcäs-

ti vastustivat slaavilaisten yhtymistä serbial aisten johdon 

alla, l ähenemään entisiä viholllsiaan serbialai sia. Joku al

Oft'/ 
ka sitt.n- huomattavassa asamassa olevat ma~edonialaiset, mi-

kä ennen olisi ollut mahdoton'., ottanee' osaa serbialai8-

ten poliitiKkOjen kokoonkutsum11n kansank~~e~ksilnt jotka 011-

..,.t SU\UlD&tut kreikkalaisia vastaan. Kokoukset olivat useim-

mls •• t 
Oslr kovl os ln tapauk.ls.. BlrblalalB1n Kansanedustajan 
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järjestämiä, joka on aerbia1aia-bu1saaria1alsen 1ähenemlaen 

iuaockain kannattaja. Kroa tia1ainen ta1onpoikal1johtaja 

Radios. niin vähän luotettavalta kuin hän usein tuntuu-

kino on liian viekas ollakseen ottamat.. huomioon kalkkia 

kansan sielussa liikkuvia virtauksia ja näyttää hän 1'11-

me aikoina määräper~isesti rakentavan suunnitelmansa uude1-

1e l aajemmalle pohjalle. Federatlivisen slaavilaisen valtiQD 

ajatus ei enää suuntaudu serblalalsuutta vastaan, JOI se 

esilntyy ainoana keinona kaikkien Balltanin slaavilaisten 

kansojen yhtymiseen. Eri:.äsaä tt skettä ln julkaisemassaan klr-

jottuk88ssa puhuu Radios "serb1alalsten, kroaUa1alsten ja 

slovaenien valtioyhtaydestä . jonka t ä ytyy tulla paljon 188-

jemmakai. kun bulgaarialai setkln siihen 111 ttyvä t". "Ue1-

• Jän talonpoikaiskansan yhtymistä 1ä.hivuosina". lopettaa 

Pester Lloyd klrjoituksenaa, "el voida luonnolllsesti il-

man muuta ottaa huomioon reallpolilttisena tosiseikkana, 

mutta on joka tapauksessa syytä tar kkaavaisesti seurata 

tämän virtauksen kehi t tymlstä " • 

l(öpenhaminasaa, toukokuun 12 päivänä 1926. 
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Herra Ulkoasiainministeri, 

Oheenliitettyn' saan kunnioittaen l ähettää ra-

• porttini o. 11, joka käsittelee Unkarin parlamentissa 

olevia r yhmiä. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, sy-

vimmän kunnioituksen! vakuutus • 

• 

Herra Ulkoasiainministeri, Profes s ori E. N. S e t t:i 1 "" 

Helsinki. 
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Un~ariri parlamentissa Un~ar1n parlamentin alahuoneessa 

olevat ryhJJät. 
lkepsivelöhaz) voidaan erottaa yksitoista 

eri ryhmää ja sitäpaitsi 23 puolueetonta edustajaa. Suurin 

puolue on n.s. "zhteinen puolue~ johon nykyinen hallitus 

nojautuu, ja jonka tosiasiallisena, vai~kakaan ei nimellise-

• nä johta.jana on maan huoma ttavin valtiomies. nykyinen pää-

ministeri. kreivi Stefan Bethlen. ~mä puolue on oikeastaan 

porvarillisten ainesten ko~oomus radi~aalisia aineksia vastaan. 

Ryhmän j äsenten joukos~ mainittakoon t ä ssä parlamentin moni-

vuotinen, yleistä ~unnioitusta nauttiva puheenjohtaja tilan-

omistaja Soitovzsky, entinen pääministeri kreivi Teleki ja 

erään suuren os~ustoim1ntaliikkeen johtaja kreivi Hoyos. 

Puolue käsittää nykyään noin 142 edustajaa, ja on sillä 

ehdoton enemmistö parlamentissa. Al~uaan ~uulu1 ryhmään enem-

mänkin edustajia vai~ka ne sittemmin eri syistä ovat siitä 

luopuneet. Kun e1 yhteisellä puolueella ollut ainakaan ~ai-

tis .. asioissa varmaa. määrättyä ohjelmaa, vaan hetken käy-

tännöllisen politi1~an vaat1mu~set usein ovat saaneet määrä-

tä ryhmän samo1n~n hallituks.n~1n ohjelman. on ~s1tettä-

Woä •• t~ on ~pahtunut eroamisia puoluees~, 
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Huomattavin eroaminen puolueesta tapahtui muutam1a 

vuosia sitten, kun Gömbös ja Eokart, tyytymättöminä ha1l1-

tuksen heidän mielestään erinäisi88ä tapauks1ssa osottamaan 

heikkouteen ja leväperäiseen suhtautumiseen juutalallkysymyk-

seseä, jä ttivät puolueen muodostaen oman ryhmänsä, n.s. 

"kansallisen itsenäisyyden puolueen". Kun eroaminen yhte1ses-

t ä puolueesta tapahtui odottivat monet kolto puolueen hajoa-

mista. Uuden r yhmän luultiin tulevan hyvinkin vaaralliseltsi 

hallituspnolueelle. Gömbös 011 nimittä in se, jolta, niinkuin 

radikaalisella taholla vä itetään. suurella häikäilemättömyy

dellä 011 jOhtanut yhteisen puolueen vaalitaistelua. Gömbösin 

itsensä minulle silloin lausumista sanoista tie dtin , että hän 

toivoi hyvin monen entisen puoluelaisensa seuraavan hänen 

elimerltltiään ja liittyvän uuteen ryhmään. Eckart on myös kin 

ailtaisem:dn Ituulunut Bethlenin l äheisiin avustajiin, ollen 

m.m. ensi Iterran Budapestissa Itäydessäni hallituItsen sanoma-

lehtiosaston päälliltkönä. Eokart on natsionalistisen. antiae

m11ttisen yhdiltyltsen ftHeräävien unkarilaisten" johtaja. "xan-

sallinen itsenäisyyden puolue" käsittää seitsemän jä sentä. 

Kreivi ~ethlenin kukistamiseen -vaaditaan siis mahtavampia voi

mia Ituin mitä ryhmällä ainaltaan nykyään on ltäytettävänään. 

"iain luonno •• on, että ryhmä useissa asioissa ItaIlDattaa 
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)'hteiatä Jluoluetta ja hallituata. Selcä GtDbös että Bakar' ovat k)'ltenevlä 

henkilöitä. jotka kuuman. nuoren veren hieman 3ää.hdytVä voivat v1eU 

tulla näyttelemään huomattaTaakin oaaa maanaa valtiollisesaa elämäsaä. 

Hallituapuolueeeta oikealla oleviin on luettava kreivi Johan 

, 
Zlohy n Jo hdossa oleva "kansallinen talouspuolue", johon kuuluu 27 edua-

tajaa. 

Suurtilalli sten tlAgraarlseen puol ueeseeD"leuuluu 4 j äsentä. Sen 

johtajana on tilanomistaja Gaszton Gaal • 

• N .s."kansallis-porvarlll1seen" puolueeseen kuuluu yksi edustaja. 

On usein vaileea tarkalleen sanoa. miaaä kysymyksissä eri ryhmä t 

kulloinkin eroavat toisistaan. Seuraavat pUOlueet voitanee kui tenkin 

lukea hal lituapuoluetta vasemmalla oleviin. 

"Unkarin sosialistinen puolue"; jonu. johtajana toimii Istvan 

)arkaa. ~sittää 24 edustajaa, on jyrlcässä oppositsionissa hallitukseen 

• ja Väittää viranomaisten sekaantuvan sen toimintaan. 'arkaa esiintY)' 

usein parlamentis8& ja pidetään häntä hyvänä väittelijänä. 

"Xansallis-demoleraattisen" puolueen johtajana on tunnettu 

budapestn"inen asianajaja Vilmos V'zsonyi. joka kuuluu nykyisen 

hallituksen k1ivaimpi1n vastustajiin. Ryhmään kuuluu viisi jä sen-

tä ja ovat ne kaupunkilaiaväeatön edustajia. 

Vastuatuapuolueiaiin on myöskin luettava n. s. "Koasuth-

puolue". johon kuuluu neljä jä sentä. ja jon![a joht'ajana 



• 

• 

8 11 0 l EN L tJ T 
-4-

F I IVLJUiD JlBE DCK ' '6 

ny~y,ään toimii edusmies Herzö Rupert. 

Molemmat viimemainitut ryhmät voidaan lukea n.s. 

vapaamiel1s11n. 

"Pienten porvarien ja maanviljelijäin puolue" kä-

sittää kuusi j äsentä. Ryhmän johtaja on P'l aegymezi-Xisl. 

"Vuoden 1848 pienten 1aäntien ja maanviljelijäin 

puolueeseen" kuuluu 2 edustajaa • 

"Unkarin maanviljelijäin ja työmiesten puolueeseen" 

kuuluu sa roo in ka ksi j ä sentä. 

V11memaini tu1lla r ylunillä on hyvin vähä.n merki-

tystä parlamenti ssa. . itään l aaj emp aa poliitti s ta ohj elmaa 

ei ni illä myös kään ole. 

Sitävastoin on n.s. puoluee t to~illa edusmiehil-

lä. joita ~aik~iaan on 27. jotenkin suuri merkitys. Fuolu-

eettomien Joukossa on useita tunnettuja unkarilaisia valti -

miehi~ ja entisiä hal lituksen jä seniä . jotKa syystä tai 

toieeste eivät katso voivansa liittyä mihin kään edell&laini-

tuista ryhmistä. Puolueettomi en joukossa on myös kin n.s. 

leg1timi stejä . jotka kannattavat Habsburgeja ja pit" vä t enti

san kuninkaan Kaarlen poikaa Ottoa maan laillis ena kunin-

~ana. Väärin 01i8i tietysti luulla. ettei Habsburgien 

~nnattajia olisi enemmänkin. Pä invaetoin on mahdollista. että 
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suurin osa nykyisen parlamentin jä senistä tässä merkitykses-

sä kuuluu legitimisteihin. mutta ero yhteisen pUOlueen ja 

useiden n. s. 
J11niil 

puolueettomien välillä 0 , että jälkilliiiset 

tuomi tsevat halli tukaen menettelyn kun se asettui vastustl-

maan Kaarle lcuninkaan yritystä koettaa saada val taistuimer.sa 

taka1Bin. Ainaldn ulkomaalaieen on vaikea ymmärtää miten 

useat huomattavat, maan valtiolliseen elämään osaaottaneet 

henkilöt moittivat valtionhoita j aa ja hallitusta siitä. ettei-

vät näJnl1 avosylin ottaneet vastaan kuningas Kaarlea ja \cu-

ningatar Zitaa heidän yrittuess~ tunnettua vallankaappaustaan. 

Joka tapauksessa on tämä yksi ni~ syistä. joiden vuoksi 

monet puolueettomista eivät tahdo lu k:eutua kreivi Bethlenin 

1) 
kannattaji,in. . liuutamat puolueettomat ainakin väittävä t ole-

vanBl vapaamielisempi! kuin nykyisen hallituksen jäsenet. ei-

vätkä sen vuoksi tahdo lukeutua hallituksen kannattajiin. 

Huomattavin parlamentin puolueettomista on vanha kreivi Albert 

Apponyei, yksi Unkarin tunnetuimmista valtiomiehistä. APponyei 

kuuluu Habsburgien kannattajien johtomiehiin ja käy usein 

1) ltää&elV1 PallavIoolnl tdr joI tU as kettäin "Pester Lloyd"isS8: "Henki
lö (aBethlen), joka antaa vangita maan laillisen kuninkaan t ämän tullessa 
maahanaa ja luovut~a hänet maan vihollisille, on ainakin minun mielestäni 
epärehell1nen mies." . 

, 
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Espanjasaa neuvottelemassa kuningatar Zitan ~s.. Oton 

kasvatuksesta. Unkarin hall1tu8 on alna nimittänyt Apponyein 

maan ensim 'iseksi edustajaksi ltausa1nll1 ton yleia kotoukalin. 

Tämä. johtuu siitä, että Apponyei. p"lnvastoin ku1n moret 

muut puoluee ttomat, aina on koettanut esiintyä tasapuoli-

sena. Puolueettomien joykostIa maim ttakoon t ä ssä kreivi t 

Andrassy ja Pallavioclni , kreivi Be thlenin ehäi. ka tkerim-

• mat vihami ehet parlamenti saa. Luul taTaa on, että useat puo-

lueettomista enemmän henkilö kohtaisten kuin asiallisten syi-

'. 
den perustee 11. kuuluva t halli tuksen vastustajiin. 

Un karin parlamenti s sa on, ~iln \ uin tunnettu. 

t .. t ä nykyä ainoastaan alahuone. Il\11i tusmuodon e -ellyttäDii 

ylä- 1. magnaattien huone (förendi~z) ei nykyääd voi ko-

koontua. Sen j ä seninä olivat itseoikeute t tuina arkkihert-• tuat. ki r kkoruhtinaat ja u seiden aatelissukujen edustajat. 

3 Kroa tsia-Slavonian maaptii vien edustajaa sekä 57 elina jak-

si kuninkaan ni ittämää tai magnaattien huonden valitsemaa 

jä sentä. Tätä nykyä on \cu1tenk i n vireillä kysymys siitä . 

että parlamentin hyvä ksymällä lailla määrätt" i81in herrain-

huoneen kokoonpanosta . Eräs tarkoitusta varten koossa 01-

lut komitea on 188 tinut asiaa koskevan ehdotulcsen. Uudea-
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taaD muodostetusaa herrainhuoneessa tulisi its.oikeut.tt~ 

jen j äsenien ohella myBsk1n olemaan erinä isten laitosten 

ja intressiryhmien edustajia. 

K6penham1nassa, toukokuun 17 p:nä 1920. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 
/ 

RYHMÄ: .... {( .. . . 

OSASTO: C3..: ... .................... .. . 

ASIA: ........... .... .... ........ .. 

(Jfi~.~.J~)rJ.~~ ...... .. ~ ............... jt" .... ' ... ~ .... !~ , 
11 
A " ) ~ o. . , 

...................................................................................................... ~ ................................. .. ...................... . 

..... _ .............................. ~ .............. : ..... ................ ..... i ............................. : ............................... ~.~!:f. ... ~.1.,~ .. ~ .. !. 

I 

.~ 

.... -'1-1 ... II 



_ • • t t . 

Toukok. 28 p :nii 1 26. 

Uo. 99'1. 

• 
Herra Ulkoasiainministeri, 

• Oheen1iitettynä saan kunnioittaen l ähettää 

raporttin1 No . 12. joka "" s1 tte1ee Tanslca1aia-

sa l:sa1a1aia suhtei ta ja saksa1ai s to propagandaa 

Pohjois-S1esvigin lcyep1yksess "i . 

Vastaanottakaa. Herra Ul oasiainmi ister1, 

syvinm" kunl1ia! tukeen! vakuutus. 
I 

• 

Herra Ullcoaeiain in"ster! , Pro ' eseari p •• S e t 1 ii . 

Helsinki. 
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Suomen KöpeDhaminassa olevan 

28/5 1926. 

_._- -_. - -' - ---:"'-1 
' - " 

ASIA 

Versaillesin rauhan Tanskalais-sa ~ealaiset suhteet. 

Sakealainen propaganda Pohjois

Slesvigin kYSymyksessä . 
kautta menetti Saksan val-

takuuta suunnilleen 10 miljoonaa 

sa ksalai s tQ kansallisuutta olevaa alamaistaan. Vaikkakin 

nämä saksalaiset ainakin suurimmaksi osakei asuivat vähem-

mistänä muuta kansallisuutta olevien keskuudessa, eikä 

tapahtunel ta aluemenetyksiä si1s, eräitä poik ' suksia lu-

kuunottamatta, voitane yleiseltä kannalta ~atsoen pitä~ 

vilär yy tenä saksalais takaan kansallisuutta kohtaan, on toi-

selta puolen ki:l. s it e ttävä" , ettei " t aikki ilman muu1a o:e 

taipuvaisia hyv" ks ymää n nii t .. ja alistuljl8an siihen, mi \cä. 

on tapahtunut. ~11aist6 kohtalo onsa ali stumista vaikaut-

taa ainakin osaksi rauhansopimuksen säännösten aJl"uruus 

yleensä samoinkuin sen, erini:i.lslss u ta a uksissa, esim. 

Danzigin korridoori, lou.ltaavilta ja ep .. ltiiy t unnöllislltäkin 

tuntuvat järjestelyt. 

Rauhan teon j~lkeen on Sa ksassa syntynyt rikas 

kirjallisuus, joka kä sittelee niitä alueita, jotka ~ten 

• 
joutuivat pois sen hallusta. Asian luonnossa on, että tä-

mä kirjallisuus, joka useissa tapauksissa on suurten, 

isänmaallisten organiaatsionien julka isemaa, luonteeltaan 
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on propaganda-kirja l lisuu tta. Sen tarkoituksena on esittää 

se vää ryys, mikä rauhanteon kautta on kohdannut Saksaa 

ja sa ksalaisia. sanoinkuin esittää ne, ennen kai kea talou-

de Hista, mutta myöskin polii tUsta laa tua 

jotka aluemene t s ten autta ova t aiheutunee t 

olevat 

ei 

ha it t. 

ainoas- ) 

taan Saksal le, vaan myösldn kysymyksessä olevien I1l,.i-

den vues t öi ll e itselleen. Julkaisut ovat osaksi tarkoi-

tetu t sa ksalaista osa ksi ulkomaala1stakin ylei söä varten. 

Useir.un i s sa tapauksissa ei v·· t hallitus ja viranomai set 

varmaanka~ ole aIotteen te kij öi t ä . Kun tä t ä kir jall1suut-

ta ruitenkin usein toi . itetaan la julkaistaan yhdistys-

ten alotteesta, jotka nauttivat val t i oapua, on l uonnol-

lista, ettei ul komaa ll a voi da ol l a ko konaan kiinn ittämä t-

t ' huo i ota t " ten harj oi tettuun propagan daan. Aina kin ne, 

joita asia l ähinn" ko skee, seuraavat te.rkoi n, ja eräis-

sä tapauksissa il eisell~ levottomuudellakin kysym ksesaä 

olevia jul a iauja. 

Eri tt" inkin viime aik01na on ny t maini tsemani 

kirjallinen toimin ta saavuttanut melkoisen laaj uden. Ai-

noastaan äsken kuluneen uolen vuoden ltuluessa on tans ka-

laisten tietojen mukaan Saksassa julksistu noin parikym

näitä asioita käsittelevää/ 
mentä/ teoskokoelmaa.U81ke1n jokaisessa nä istä teoksista on 

• 
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myöskin käsitelty Pohjois-Slesvigin oloja. Tansk81aiset tun

tevat näin ollen eräänlaista levottomuutta nähdess"än sak-

salaisten t ä ten kytkevän muiden, osaksi ehkä olkeutettujen-

kin, vaatimusten ja pyrkimysten joukkoon kysymyksen 

Slesvi gi stä. 

ohjois-

Niinkuin erä issä ruotsinmaalaisissa lehdissä muutama 

vuosi sitten huo autettiin saksalaiselta "taholta silloin 

esitettyjen lausuntojen johdosta, on Slesvigin kysymys yksi 

n4.istä, joi ta lsinen mielipide maailmassa on taipuvainen 

pitäut;ii n 10.LJullisesti ratkaistuina, ja jo ka e sille otta-

mi nen ainoastaan on omiaan huonontamaan Sa san suhteita 

pohjoismaihin, joita suhteita se itsekin monasti on näyt

t än t pi tävänsä arvossa. Sleevi gi sså puolueettomienkin val-

tioiden silmlilläp idon alaisena toimitettu ansanäänestiS 

aset taa itse asiassa tii " alueen menetyk sen toiseen a se-

maan kuin muiden maiden. Nyt tapahtuvas sa kirjallisessa 

propagandassa n·· ka vä t tanskala iset yri t yksen tehdä tä stäkin 

kysymyksestä suursaksslaisen probleemin. Jos Sa ksa erI'flll 

tulevaisuudessa jo tuu tilaisUlltaen toden teolla esittämään 

vaatimuksensa tapahtuneiden aluemenetysten ja uusien rajojen 

tarkistamisesta, pelätuän täällä, että ~ten automaattisesti 

herätetään kysymys Pohjois-Sleavigistäkin. 
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Ei voida kieltää, etteiltö tällä levot tomuudella 

olisi perustetta\c1n. Muutama vuosi a1 tten aaatu Itoltemus 

osottaa selvästi, ettei yleinen mielipide ainakaan Preussis-

sä tahdo tunnustaa SlesvlgiD liittämistä Tanskaan tosisei-

ka ksi, johon el 011s1 yri tettä vä. 
~ saada muutosta. Niinkuin 

aikoinaan iDisteriölle ilmoitin, pitivä t eräät saksalaisen 

ja tans kalaisen sosialistipuolueen jOhtomiehet marraskuun 

25 pii i vänä 1923 k:okouksen rajan etel""puolella sijai tsevas-

sa Flensborgin kaupungi saa, missä omaksuttiin yhteinen lau-

sunto. jossa ~pi kin puoli tunnusti nyky isen rajan. Kun 

sittemmin PreussiD maapti ivillä porvarillisten uol ueiden 

tahol ta moitittiin lIo~ialls teja, jot ka sil l oin olivat lal-

Ii t uspuolueena , siitä , että ntimä ol i vat an taneet suo s tumult-

sensa kansanääne stykseen, joka "oli toimi t ettu oi keudetto-

malla pohjalla ja pää tt yny t sa ksalaisen maan mitä hä1~i-

lemä ttömimPö" n r,pöstöön", selitti mini ster1pres "dentti B~uns, 

etteivä t sosial istitkaan hyväksyneet voi massa olevaa r ajaa, 

vaan on se he i stä ainoastaan tosisei kka, joka toi staiseksi 

on ote t tava huomio on. Erä1den sosialistijoht aj 1en Flensborg-

issa laatima lausunto ei siis myös kää n voinut va ikut taa 

hallitultsen kantaan kysymy ksessä olevassa asias sa. 

Paitsi edellä mainituissa teoskokoelm1ssa. on 



'. 

110 I E~ LÄ ET" !iI'lI' 

PINI.AND8 .Uo~§IKII(;IK~ '6 

-5-

Slesvig1n kysymykaelle viime aikoina omistettu muutakin huo-

miota. Niin on esim. Kielissä ruvettu Julkaisemaan itse-

näi stä teosta "Handbuoh zur nordsohleswigisohen li'rage" • 
... 

Samoin suunnitellaan Kielissä paraikaa toistakin Julkaisua . 

joka tulisi käs1ttelemään Pohjois-Slesvig1n sakslaista kan-

sallisuutta. Ber11niasä on tarkoitus ruveta julkaisemaan 

teosta "Deutsohe Grenzlande". Jossa 'tullaan omistamaan per1a-

pohjaista huomiota koko Slesvigin kysymykselle. Tätä jul-

kaisutoimintaa tukee taloude l lisesti kolme yhtymää. jotka 

liene~t lUheisessä yhteydessä Saksan hallitukseen. nimittä in 

"Das deutsche Auslandsins titut". ' uttgartissa. "Deutscher 

Sohutabund" ja "Reichscen t ral ftir Heimatsf orsc hung", kumpikin 

Berlinissä. ~ol e ~t ede l liset saavat vuotuista avustusta 

Sa ksan hal litukselta. Viimemainittu lienee ul omini teriön 

alainen laitoa varsinaisine virkamiehineen. 

"De utscher Sc hutzbund" julkaisee m.m. kirja-

sarjaa "Biicher des Deutsohtums", jossa käsitelliiän vähemmistö-

kys ymyksiä. Sitäpaitsi julkaisee se yksityisiä kin, samoja 

aiheita käsitteleviä lentokirjaaia. Er~ässä tällaisessa kir-

jaaessa on käsi tel ty Pohjois -Slesvigi äldn. "Auslandsinsti tut" 

kiinnittää aikakauskirja saan huomiota kotisaksalaiauuden 

asemaan, julkaiaee kuvia, sanomalehtikirjeenvaihtoa sekä &1-
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manakan ja toimeenpanee radioesitelm1ä. joissa Pohjois-

Slesvigiinkin kiinni tetiäD huomiota . IIReiohsoentral fiir 

Haimatsf orsohung"illa on oma aikakauslehtensä ja esite-

tään sen toimesta si täpai ts1 varjokuvia. joissa käsi

tellään usein Pohjois-Slesvig1äkin. Kirjallinen toiminta 

ei ole rajoittunut ainoastaan saksala1seen sanomalehct1s-

t öön, vaan on myöskin useissa ameriikkalaisissa, aveit-

s1lä isissä sekä muissa ulkomaisi ssa lehdissä selostettu 

Slesvigin kysymys tä saksalaiselta kannalta. 

Slesvigin saksalaisten harjoittamalla ja he1-

dän puolestaan toi itetulla propagandalla on, " 1 tetään 

täällä . vo i tettu ka ksi priämäär ää . Paits1 että sen kaut

ta on kiinnitetty kysymykseen kaikki en saksalaisten 

har rastus. on sen kautta myöskin saa tu aikaan, että 

Pohjois-Slesvigin saksalaisten hyväksi on tehty ra~

lahjoituksia. Paitsi yksityisiltä on raha-avustuksia 

täten saapunut useilta saksalaisilta yhdistyksiltä . 

niinkuin Gus.taf-Adolf-yhdistyksel tä. suksalaisel ta opetta

jatar-yhdistykseltä ja useilta muiltakin. La~joitukset 

ovat ainakin useimmissa ta9auksissa todistuksia lah-

Joi ttajien pol 11 ttiSEB1Bkin harrastuksesta kysymykseen . 

Tässä yhteydesaä voitanee myöskin mainita 
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Tanskassa kiInnItetyn huomiot& saksalaisiIn sUUDåItelm11nJ 

jotka tarkoittavat Etelä-Slesvigln raj.seutu~en asutta-

mista saksalaismielisellä slesvigiläisellä ja itä-preus-

silä iaelllkin väestöll~ . Mikäli tanskalaiset ~ittävät. 

on Saksassa päätetty ki irehtiä erään uuden, rajan 

eteläpuolella olevan radan l~ensburg-Husum-Bredsted) 

ra kentami sta , kysymyksessä olevan asutustoimlnnan joudut-

tarnis eksi. Se kä Saksan et tä Preussin hallitukset olisi-

vat kumpikin p~ä ttäneet avustaa valtakunnan rajasetduil-

la tapahtuvaa asutustyötä 90 mil joonalla Saksan mar-

kalla, josta osa tultaisiin k"yttärrään Et lä-Slesvigis-

aä in. 

On tietysti vaikea 9anoa kuinka suuri merkitYI 

edellämai ituille ilmiöille ja tapaukSille kulloinkin 

on annettava. .lahdolli sta on, että niille t .. .. llä anne-

taan liiankin suuri mer:i tys. Kun ne \eui tenltin lähei-

sesti koskevat Tanskan ja Sa ksan välisiä suhteita ja 

niistä epäilemättä voitanea vetää l aajemmallekin ulottu-

via jOhtop, .. 'töksiä, olen kat sonut olevan syytä niistä 111-

ni steriölle tiedoittaa. 

öp en}am1nassa. toukokuun 28 pä ivänä 1926. 
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Toukok. 29 ptnä 1926. 
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• Herra Ulkoasiainministeri • 

Oheenliitettynä saan kunnioittaen l ähett"ä orttini :-';;;;"' __ "''--''':1"'~,~ 

lio. 13. joka Ic"si ttelee suu- ja sorkkatautia Tanskassa. 

Vsst8anottåt as. Herra Ullcossiainminister i. syvimmän 

kunnioitukse n! vakuutus • 

• 

Herra Ulkoasiainministeri. :Professori E. N. Set ''' l ä . 

Helsinki. 

J 
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Suu- ja sor kkatauti 

Tanskassa. 

lliinkuin useista Lähetystön Ministe-

teri ölle l ähettämistä , otsikossa mainittua asiaa 

kos kevista ki rj elmistä on käynyt selville, on taistelu Tans-

kassa esiintyvää suu- ja sor kkatautia vastaan osottautunut 

erittä in vaikeaksi. Suurelle yleisölle ei ole tahdottu antaa 
!ft> 

tarkkoja tietoja taudin laajuudesta, joten sanomalehdet ovat 

verrattain vähän, tai ei ollenkaan, kiinnittäneet asiaan huo-

miota. Niinkuin salamerkkisähkösanomassamme kuluvan kuun 20 p" i-

vältä No.65 ilmoitimme oli tautiin sairastuneiden karjojen 

lukumäär ä ~nskan maatalousministeriön yhteydessä toimivan maan-

viljelyaneuvoston meille luottamuksellisesti antami en tietojen 

mukaan noin 17.000, ja oli tauti yhä l~s tiäntymään pä in. 

Viimeisten saand emme tieto j en mukaan oli tautiin kaikkiaan 

sairastuneiden karjojen lukumäär ä Tanskassa kuluvan kuun 25 

,Pä i väni:l. 1 .406. !Iäs tä lankeaa Sjellannin ja Bornholmin osalle 

657, Lollannin ja Jalsterin 201, Fyenin 708 ja Jyllannin 

1295. Maanviljelysneuvosto arvelee kuitenktn, että vaikein 

kohta Sjellannilla nyttemmin 01is1 sivuutettu, ja että taudin 

laajemmalle leveneminen siellä olisi saatu estetyksi. Tilae-

tolliset tiedot osottavat nimittä in, että sairaiden karjojen 
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lukumäärä Sjellann1lla nykyään on 6108, kun se sitävaa

toin edellisellä viikolla oli 6800. 

Taistelu suu- ja sorkkatautia vastaan on 

erittäin vaikeata ja ne varovaisuustoimenpiteat, joihin 

t~äll~ on ryhdytty taudin levenemisen estämiseksi, ja 

jouta ~hetystö on ruinisteriölle tiedoittanut. eivä t ole 

nilyttäytyneet tehokkaiksi. On ollut sitilkin ~ikeampaa ryh-

tyä täysin tehokkaisiin tOimenpiteisiin, kun ei olla täy-

sin selvillä siitä. missä olosuhteissa tauti kulloinkin 

leviää . On karjoja, jotka ovat hyvinkin ~staanottava1sia, 

kun sitävastoin toiset näy~tävät olevan aivan immuneja. 

Kuulin äskettäin eriiä st··k1n tapauKsesta, joka tuntuu aivan 

uskomattomal ta, r.utta joka sii t ii huolimatta on täysin to-

ei. Oli kokeilun kannalta astutettu suu- ja sor\ckatautiin 

erittäin vai keasti sairastunut lehmä. Tähän tar koi tult - -

sean lti:i.ytetty härkä ei ole tautiin sairastunut eikä 

mi ltb.än niistä terveistä lehmistä, joiden kanssa sitä sen-

jälkeen on pidetty yhdessä. Ei ole näin ollen ihmeellis-

tä, että ammattimieheUdn ovat ~ysin ymmällä taudin suhteen. 

Taudin vaikutukset eri karjoihin ovat näin 

ollen hyvin erilaiset. Toisissa tapauksissa on kuolevaisuus 

suur1. kun taas tois~sea se on jotakuinkin v·· häinen. Suur-
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ta vahinkoa koituu luonnollisesti siitäkin, että tautiin 

sairastuneet lehmä t menettävät poikimi skyvyn. 

Tautia vastaan on t äällä , niinkuin tunnettu, käy-

tetty erästä Tanskassa keksitt~ seerumia. Mi t ään tehoka8ta 

apua ei t ästä seerumista kuitenkaan ole ollut. Ainoa seu-

raus aen käy~tämiaestä on, ettei tauti aina esiinny yhtä 

vaikeana. 15. t ä nykyä on IQ1ösk1n kysymys erään Saksassa 

ke ksityn ja siellä käytetyn seerumin hankkimisesta tänne. 

Saksalaisella seerumilla väitetään aina.ldn ole"n se vai-

kutuS. että se estää taudin puhkeamisen kymmenen pä ivän 

kuluessa. Seerumin käyttämise11ä voitaisiin slia lihan maas-

ta Vienti tehdä mahdollise ksi aiel tä. \cin, missä tautia e-

silntyy - edell yttäen tietysti, että vastnanottajamaasa8 

• ollaan täysin vakuutettuja seerumin t ehokkuudesta täs-

sä kohden. 

Xöp enhaminasaa. 29 p . toukokuu ta 1920 . 
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uuluu Suomen öpenhaminassa olevan ministerin 

raporttiin :0 13. 29/5.2. 

Raportista on kuudennelta riviltä alhaalta 

lukien jäänyt pois lause: "Viime viikolla sattu

neiden uusien tauti tapaus ten luk "ärä on yhteen

sä 2861. " Tästä lankeaa ...•...........• 
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Herra 'llroasiainmin s ter1, 

Oheen1ii tetty " saan kunn101 ttaen l ä he tt "ö. rs-

, orttin1 ~o . 14. joka käs1ttelee Suomen edustusta Landbo-

höjekolen :okoul:sessa elokuun 24- 26 p ·· 1..vi :1 . 

Vastaanottakaa. llerra Ullroasia nminiuter1, ay-

vimmtin kunnioi tuksen1 va ruu tue • 

erra lkoasia1n. inisteri. Profes or1 ..; • . • !:;) et .. 1 .. 

HeI sinki. 
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Suomen Köpenhaminassa olevan ministerin 

.. 

9/6 1926. 1" (! 3 . 
Suomen edustus Landbo- Landboh(lljs \colan johtaja., professori El-

h(iljskolen kokouksessa 

elokuun 24-26 päivinä. 
linger kävi eilen luonani ja kertoi aaaneen-

sa Suomen MaatalousministeriöItä ilmoituksen, ettei Suomesta saavu Ite-

tään edusta j aa tanskalaisen maatalous-Itorkeakoulun suunnittelemaan ko-

koultseen ensi tulevan elokuun 24-26 päivinä . Hän tuntui olevan e-

• ri ttä in pahoillaan 811 t ä , ettei kukaan suomalainen tiedemies tule 

t änne. Useimmista muista maista, m.m. Amerikastakin, tulee tänne 

maatalousmieh1ä ja olisi tans kala isista erittäin ikävä, jos Itaikti 

suomalaiset j" isiv" t pois. Professori '11 inger tul se itse kesällä 

jättämään pa i kanaa kor eakoulussa ja ovat aijotut juhla tilaisuudet 

yhteydessä hänen eronsakin kanssa. Yksit isten Suomesta saapuneiden 

• ilmoi tusten mukaan olisivat nrofessori Arthur Rindell ja eläinlää-

kärl Allan HÖijar halukkaita saa pumaan, jos heille lähetettäisiin 

kutsu. Landboh(lljs kole on ajatellutkin pyyt ää mainittuja henkil Öi t ä 

tulemaan t änne. Ennen kutsun l ä he ttämistä tahtoi 9rofessori Ellin-

gar kuitenkin tiedustella arvelinko mahdollisesti suomenmielisellä 

taholla herä ttävän mielipahaa, jos t ä ten kutsutaan Kaksi, hän en tie-

tojensa mukaan, ruotsinmielistä henkilöä . Professori Ellinger olisl 

mielellään tahtonut saada tänne suomenmielisiinlcin kuuluvan tiedem1e-
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hen. Hän sanoi eräässä Suomesta l ähetetysaä yksityisessä kirjeessä 

lauautun a jatuksen, että minä suomenmielisenä olisin yhtenä ,duata-

jana edellämainittujen ruo t sinmi elisten henkil öiden ~anaaa. Vanhan tut-

ta vuutenme janitl perus tee 11a -E inger ~ui t en~in tahtovansa sanoa suoraan, 

ette1 ~ällainen jär j estely vas taisi Landboh~ jskolen suunnitelm1a. Suo-

I118n, uots in ja Uorjan lähe ttlli:iä. t m tsutaan eri kseen halli tustensa 

edustajina ko koukse n yhteydessä vi etettävään juhlaan, mutta hänestä 

tuntui omi tuiselta ~tsua mi nut maatalous-tiedem~esten ko koukseen a1-

noastaan senvuoksi, että siellä olisi joku suomenmielinenkin henkilö 

saapuvilla. 

Sanoin olevani t äys in yhtä mi eltä hän en kanssaan siitä , 

et tei l oo heUillis voinut ottaa osaa Ico koukseen. Niiden tietojen mu-

leaan, joita olin Suomesta saanut, ei hän en mainitsemassaan yksityi-

sessä ltirj eessä l ausuttu a jatus ollutkaan saavuttanut kanna tusta, mi-

kä jo kävi ilmi siitäkin, et tä olin .a@ •••• saanu t ha l litukseltani 

kehotuksen lausua sen onnittelut pr ofe ssori Ellingerille ja korkea-

koululle s i inä tapauksessa, että siihen kokouksen a i kana tarjoutuisi 

tilaisuutta. 

Mitä kysymykseen suomalaisten tiedemiesten osanotosta 

mainit.unn kokoukseen tUle., SaDoin olevani vamutettu siitä, että 

Suomessa annetaan mitä suurin arvo hänen to1vomukselleen saada nä h-
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dä joku suomenmielisiinkin lu~eutuva edustaja ~oulun suunn1tte-

lemassa ~oKou~sessa aivan ri1ppumatta siitä, olisiko tällainan 

hen~llö tilaisuudessa sinne sMpumaan vaiko ei. M1 tä hänc 

professori Rindelliä ja elä inlää mr1 Höijeriä koskevaan tiedus-

teluunsa tulee, sanoin en laisin~aan tuntevani mi t ä SUomessa 

kokoukseen nähden 011 suunniteltu, mi n ldi vuoksi tulisin ~:1rjoit-

tamaan asias ta Helsinkiin. 

Edellä olevaan viitaten pyydän saada ilmoitusta siitä, .. 
mitä minun on prOfessori Ellingerille vastattava. Luulen, että 

, 
teldsi i käv""n vaikutu~sen, jos kiel täisimme Lsndbohöjs kole a 

ltutsumaste. t "" nne herroja Rindell j a H\l) ijer. Haluaisin vielä 

kerran uudi s taa sen, mitä monasti l11nisteri ölle l "" het tämissäni 

sähkösanomissa olen l ausunut, ettu olisi erittä in toivottavaa, 

JOB suomalais i a edus t ajia saapuisi kokOUKseen. Suotavaa olisi • 

edusta jaksi s opiva / 
että Suomessa löytyisi edes yks i / suomenmiä11nenkln henkilö , 

jolla olisi halua tulla t änne. 

Ktip enhaminassa. kesä~uun 9 päivänä 1926. 
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Herra Ulkoasiainministeri, 

Oheen1iitettynä saan kunnioittaen 1ähet~ä 

raporttini 1 0. 15, joka käsittelee TanakaIais-saksa1ai-

sia suhteita ja t anslmlais-saksalaista Vti1itystuomiO-__ _ 

ja sovin tomenettelyä ko akevaa sop i musta. 

Vsst anot takaa, Herra Ul koasiainminis Utri, 

syvi.. "n kunniolt uksenl va kuutuB • 

Herra Ulkoasiainministeri, Professori E. !. S e t ~i 1 .. 

HeIsin d. 
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8uo~n K~peDhamiD&ssa olevan 

;~u; i ~_l_Li_jt.---I 
mm~·~;el'ln I ~a~o;tu .~:. 

J . 1) , 

14/6 - 26. 

'anekalais-saksalaiset sUhteet, 

'anskalaie-sak8alainen VllitY8-

tuomio- ja sovintomenettelll 

koskeva sopimus. 

Kuluvan kesäkuun 2 päl-

vänl on Berllnis81 alleklr-

.1oiteUu Tanskan ja Saks8Jl 

Tälinen välit.J.tuomio- ja sovlntomenettel7ä koskeva sopimu •• 

Niinkuin usein olen huomauttanut, ovat Tanskan soslali.ti-

nen hallltu. ja sen puolueeton ulkoministeri, Tanskan moni-

vuotinen Berl1n1n lähettiläs, kreivi Yoltke, asettaneet pää-

määräkseen mahdollisimman hyvien suhteiden aikaanaaamisen 

Tanskan ~a Saksan välillä. ~t solmittu sopimu., johon a-

lote epäilemättä on tehty täällä, vaikkakin neuvottelut 0-

vat käydyt Berliniesä, on sekin todistuksena tältä pyrkl-

~ksestä. Aivan riippumatta liitä, onko sopimuksen aikaaD-

saamista ehkä kohdannut vaikeuksia B.~linis.ä vai ei, voi 

Tanlkan aoalaliltlhallitua lukea sen kauniiksi voitoksi i~ 

selleen. !aitsi että tällai.en sopimuksen .olmim1nen Tane~ 

ja naapurlsuurvallan välillä ~o sinänsä on huomattava ta-

p.U, on •• epällemä tUi omiaan suuren. määrin tJ7DIIJ"a-

.aan .~lll& t&hoilla huomattavis.. oleva. pyrki~atl ehkl 

liian .uur.... määrin painostaa kummassakln maals. muut.-
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mista kysy.vksil" ~llitsevaa erimieliw.ryttl. 

Vaikkakaan ei sopimuksen tekstil .1ell ole 3u-

laistu, on minulle kuitenkin luottamuksellisesti annet~ 

kappale sitl. 'een seuraavassa lyhyesti .elkoa sen a1sll-

l~stl samoinkuin kummankin maan sanomalehdissl sopimuklen 

solmimisen johdosta ollelata laulunnoista. Erlkoilta huoaio-

ta on omiaan kilnn1t~än le selkka. et~ sopimuk.e.n 

• liittyväsaI pältösp~ytlkir3a.la .amoinkuin lopiåutsen solm1-

mista .euraavas.a noottlenva1hdosla on edellytetty Saksan 

tUlemista kansainliiton 3äaeneksl. Sopimuksen 1 artlklasla 

10plmUlpuolet altoutuvat 3ät~ln joko välitystuomiolla rat-

kalatavakal tai sovintomenettelyllä käsl tel tävlks 1 kaIkki ne 

Saksan 3a Tanskan välillä syntyvät erimielisyydet, 30ita 

• el aoplvan a3an kuluesaa voiAa diplomaattista tietä laat-

taa päätBkseen, ja 301t& ei molemplen rilt&puolien suostu-

muksella 
väl1tYJ!/ 

3ätetl pysyvä1selle kanaaimäl1se!Ii7 fUomiolatulmel-

le. Välltystuomion alailla ovat 30tain oikeutta (Bet l 

koskevat rll4at, erlkoiseatl ne, 30tka kOlkevat 

1) k\1Jlllllankin ~l tion välillä solmi tun soplmuksen voi-

"I .. oloa, tUlkintaa 3a sovellut\am1sta 

2) kaua1llTälllolkeu4ell1l&a qlY1ll7ks1& 

3) tOIlailan ole .. s .. oloa. 30ka t04ettuna merkitslll 

kansainvlllsen litoumuksen rikkomista 
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3uutta ja laatua 

Jos Taltioi4en välillä on olemassa erlm1ellsY7~ 

tä siitä, ~uuluuko riita DYt lueteltuihin luokkiin, on 

sli~in välitystuomiolla ratkaistaTa. 

Mlkäli eivät riitapuolet siitä tois~n SOTi, ase-

tetaan välitys tuomioistuin seuraaTalla tavalla. Tuomari t va • • . 
litaan Haagin soplmuksella 18 p. lokakuuta 1907 peruste-

tun kansainvälisen välitYltuomioistuimen 3äsenluettelosta. Jo-

keinen puoli nimit~ kaksl tuomaria, joista ainoastaan 

toinen saa olla aen oma kanaalainen. B1itapuolet kutsuvat 

yh48S8ä vii4ennen tuomarin, joka samalla kertaa toimil 01-

• keud8n pUheenjohtajaua. Puheenjohtajan tulee olla eri ken-

salli8uutta kuin toiaten tuomarien. Hänen asumapaikkansa el 

laa olla riitapuolien alueella, eikä hän saa olla tai 

olla ollut niiden palvelukaes8&. Tuomarit valitaan uu4ea-

teen Joka riitaa Tarten. Soplmuspuolet pidättävät kuiten-

kla itaelleen oikeulen käyttää määrätyn a3an kulueesa mää-

rl~i.i. riit03a Tart.n sa.oja tuomareita. Ennen asian 

~lt\lm1a\l TälltYltuomiolatuim.n ratkailtaTakli, OD riidan 

.Ilne. tuomiolltulmen mahlollil •• t1 erikoi •• t Taltuud.t. s.n 

kokoollpaDl 7." seikat ..ulrättä~ Il. s. ~lU1'akirjalla. 



, 
8t! O ltl EN LÄ H JIoJ'W' 'WI' 

•• FINLA..ND IInJ !K:QCK~ ~G 

Jo. ei tämll \apahAu kuulen ku1lltauA.n kulu.... .11 ta, k1ul 

t01nln on elittlQ1t toi •• lll riidan r.tkai'lmieta 

t,vltuomiotietl, ~oi kumpikin puo11 käänt1A .opimuk •••••• -

Aellytet7l1 pyw,ryäiaen .o~intol.utakunnan puole.n pyynn6llä • 

• ttä täIIA llääräili 1tys~kse88ä oleftt s.ikat. Väli tysho--

mio ratkaile. asi.t yksinkertais.lla ääntenen.mmi.t611&. B-

rinäi.illll tapaultai •• on edellytett7 tuomion tarkistami.ta • 

• Kaikki ne riidat, joita ei sopimuksen määräy.-

ten makaan ratkai.ta ~älitYltuomiolla ja jotka ei~ät ~ö •• 

käAn joudu ratkailta~ikei molempien puolten yhteisellä luoa-

tumnksella jollain mnulla tavalla, ovat toisen riitapuol.n 

~aatimuksesta .ovintomenette11ll alailia. Jos toinen väittää 

riidan kuulu~an pyw,ryäieen kansainvälisen tuomioistuimen tai 

• ~älitystuom1oistuimen käsiteltä~iin asioihin, tai väittää 

sen olevan iatkailt.~an jollain erikoisella, riitapuolten 

välisellä .opimuksella, määrätyllä tavalla, päättää tältä 

a. Ilin, jolle taomio~allan asiass. Tt1t.t'.n kuuluvan. 

H.llituks.t voi~at .opi. liiti, .ttä riita, jOka ola1 

muu \a tie tä ra tkail taft, on .o~in tomene t t.17l1 alain.n. 

80~into .. nlttllyä ~rt.n muodost.taan pysyväinen 

.0~lntol.utakUllta, johon kuuluu viiai jäsentä. Kump1ktD 80· 
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nen 88a olla valtion oma kantalaina. Jt11\apuole t vali t-

sevat yhdessä pUheen30hta3an. PUhe.n30htajasta on voi .. ssa 

samat määräykset kuin välitystuomioistulmenkin e.im1ehestl, 

paitsi ettei hänen tarvits. olla Haagln py.yväisen kaD-

sainvälisen välltystuomioistulm.n 3äsen. SoT1ntolaut&kunnaa 

jäsenet nimitetään ~olmek.l vuodeksi. Kuaplkin riitapuoli 

• vol 14 pälTID kuluessa silti, kun jokln a.ia on 3ätetty 

lovlntom.nettelytletä käslteltäväksi, määrätä yhden alkalse .. 

mln nimit~naä 3äsenen tllalle tolsen, jolla ky~kses. 

sä olevas88 aslassa on enemmän asiantuntemus\a. JOI ei so-

vintolautakunnan pUheenjohta3aa nlm1tetä kuuden kuukaud.n ku-

• luess. ratifioim1sasiakirjain vaihtamisesta lukien tai uud.n 

vaalin tapahtuess. kolmen kuukauden kuluessa, nlmittää 

~ u 0 t I 1 n kun 1 n g • s hänet. Sovintolautakunta on 

päättS.valt&lnen kun kaikki jäsenet ovat laaneet kutsun 3. 

pUheen30hta3a aekä vähintään yksi sopimulpuolten nim1t~s-

" 3äaenis" on .a.puvllla. Päätti. tehdään yksinkertaisella 

äänhn.n.mm1attSllä. länhn langetea_ tasan, ratkaise. pu ... 

h.enjoht&jan ääni. Sovintolautakunnan on Inud.n kuukauden kU-

1..... annattava kertomakl.n.a, 30ka, mikäli .i t~ eri. 
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koi.i.ta syi.tI o.ot\autu tarkoitustaan va.taamattomak.i. 

mr6.kin si.ä1täa ebtotuk.ia riitan .ovittami.ekli. l1i\a

puo1ten yhtei •• ltI pält6kaeetl riippuu, onko lautakunnan 

kertomaa ~u1kaletava. Mikäli ei yksimie1i.yyttl a.iasla .... 

vuteta t voi lautakunta erikoieten syi4en vuokei itae päl\-

täA, että kertomas on julkaistava. 

Sopimus on voimaasa kymmenen vuotta. Mikäli ei 

sitä sanota irti kuusi kuukautta ennen kymmenen TUoden 

loppuUDkuluml at&, on ee e4elleen voimassa viisi vuotta. 8&-

moin on asianlaita, jo. ei sitä my6hemmillkään sanota irti. 

Erikoiseaaa samaan aikaan sopimuksen kanss. a1-

1eklrjoitetus.a päät6spöytäkirjassa lausuvat molemmat valtiot 

sopimuksen määräysten m.m. olevan sovellettavissa silloinkin, 

kun riita on saanut alkunsa tapauksesta, joka on sattunut 

ennen sopimuksen solmim1eta. Poikkeuksen tä.tä tekevät kul-

teokin vahingonkorvausta koskevat erimielisyy4et, jotka joh· 

tuvat a04an aikaJla tapahtune18ta teoista. Siinä tapause .. a t 

et" Bakla 1iitt17 pysyväiseen kansaiDTä1iseen tuomioiatui

maen Raagis.. tai tulee kansainliiton jäsenekSi, eivätkä 

rUtapuolet voi .opia sUtI. onko riita ~ätettäTl _initun 

tuomioistuimen ratkaistavaksl. vol tolnen a.ianoeai.ilta kuu-
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kaudan kulue... .iitl toiaalle ilmoitUk.en annettuaan, •• a~ 

t.a .aian kanaaiDYlli.en tuomiol.taiman käaiteltl.lk.i. 

Sitäpaitsi ovat molemmat .altlot noottlen v.1h-

dolla soplneet 811 tIl, että jo. Sak.. tulaa kan.ainliiton 

jlaenekal, niin aopimuksen .0vintolautBkuntaa kcake •• t mää

räykset täy4ennetään seuraa.alla ll.äykaellä: -Jos eivät 

rlltBpuolet kuukaudan kuluesa. py.yvälaen aovintolautakunnan 

t~iden päätyttyä tula yksimiellalkli, jätetään kylymw. toi-

aen puolen pyynn~atä kansainliiton neuvoston käsiteltäväkai, 

Joka tekee ratkaiaUD llittosoplmuksen 15 artlklan mukai.e •• 

t1. " 

Tanskalainen sanomalehdlst~ on suurella mleli-

~llä tervehttnyt soplmuksen aikaanaaamista. Mikäli tllltä 

olen volnut seurata s&kaalaisia lehtiä, on niiaaäkin ylee .. 

• 1 auhtauduttu 80plmuk.ean hyväntahtoiseati. ~äät Saksalla 

kuulu •• s.a Etelä- Sleavlgis.ä ilme.tyvlsaä saksalaisissa leh

dis.a olleet kirjoltukset o.at kuitenkin olleet omiaan he-

rät\&mään tyyt.Jmättö~ttä !an.ka.... 11i." on nlmittäin 

lauauttu kA.ity.. atta Saksan hallitUksen ollal heti aopi-
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maks an Tolaaaaaatuttua koetettaTa ... 4& alkaan ark1i.en ra-

~an ta~k18tam1Den. Tanskalainen ·Batlonalti4en48" pläki~30i'ak. 

a8a.aan 7 päiTältl ke8äkuuta lauauu ilonaa 8litl, et'l 

~a3an eteläpuolella nrttemDdn on tultu niin pitkälle, etll 

pi4etään ~a3an ta~k18tami8ta mah4011lsena muUDkln kuin t7k-

k1en pankkeen peruateella, mutta to~3uu aamalla 37~käatl 

• a3atuksen nrk11sen kanaaDääne8t7ksen tulokaen pe~uatalla Tah-

Tiatetun ~a3an muu t tamise. ta. 

K6penhaminaBsa, kesäkuun 14 p:nä 1926 • 

• 
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Ulkoasiainminister~" .r---_______ C?~_B~. ~! ____ ~~ Herra 

Oheenl1i te t tynä saan kunnioi ttaen lilhett"ä 

raporttini 10.16 , joka k"" eittelee Taloudellista 

asemaa Tanskassa. 

Vastaano t takaa, Herra Ul koasiai nmi ni steri, 

syvimm~n kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoa siainmi ni steri, Professori E. 1. S et "· 1 e. . 

Helsinki. 
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22/6 - 1926. ' ,. ·"s . / ~. ".A 

Taloudellinen ase- "Deflations krisen slaar nu ind med 

ma Tanslta ssa . 
s in f ulde Voldsornhed" • kir joi ttaa Pol i t i-

Ic e n kuluvan kuun 19 pä i vänä , "og det er !kke nerkel1gt, 

at saa at sige hvert eneste Erhverv i Landet fortreller om 

sin N~d~ 

Nämä sanat vastaavat i tse asiassa hyvin nykyis-

t "" a sia intilaa. Tanskan Itruunun nousun a iheut tama ltr11si ru-

peaa yhä enemmän tuntumaan tal oudellis en elämän eri aloil la. 

Se, joka te kee nykyisen pulakauden erikoisen vaikea ksi, on, 

ett" S8 sattuu yleisen l a s ltukonjun kt uurin vallitessa maailmas-

sa. Deflatsionikriisi ilmeni ensin ltaupungeissa. mutta on t ä-

tä nylty huomattavissa myö s kin maaseudulla. Syynä siihen, et-

t ä maatalous paremmin Ituin ltaupunltila iselinlteinot on Ityennyt 

pitäm"än puoliaan ja suoriutunut nyltyi si stä vai lteuksista, j oh-

tuu ennen \tailtlcea vuoden 1925 erinomaisesta sados ta. Joltainen 

viljasä kki tietää nettovoittoa. Teollis uuden laita on pä in-

vastainen. Voidaan melkein sanoa. että jokainen valmis saapas 

tietää niin ja niin monen äyrin ta9piota. Useiden teolli-

suushaarain alalla ei ltannata l aisinkaan valmista. tavaraa. 

sillä ei ole ketään, jolta kykenisi ostamaan tavaroita sel-
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laiseen hintaan, jota siitä olisi saatava, jotta tuotanto ei 

tietäisi suoranaista tapPiota. Äskettäin Odenses8a pidetty su~ 

r1 maaseutupankkien kokous, jossa oli pari sataa osanottajaa, 

on myöskin todennut antaran taloudellisen kriisin olemassaolon. 

Usein sattuvat vararikot ovat myöskin todisteena nykyisestä 

vaikeasta tilanteesta. 

Pankkimaailmassa on myöskin kuluneen vuoden ailtana 

sattunut vararikko. Niinkuin LähetystB aikoinaan on Ministeri

Blle ilmoittanut, on Ande18bankenin t äytynyt lalc ltauttaa maltsun

sa. Onnekai ulottui pankin toiminta y11 koko maan, niin e_ 
sen kundien yleensä on onnistunut saada suhteita paikallisiin 

pankkeihin ja rahalaitoksiin, joten romahduksen turmioll~set 

seuraukset on saatu suplstumaan suhteel lisesti vähiin. tai ai-

nakin olleet vähemplä kuin mitä pankin verrattain laajaan toi-

mintaan katsoen alussa voitiin toivoa. Valtion takuun alaiae-

na toimivan Landmandsbanltin tappio viime vuodelta oli 150 mil

joonaa kruunua ja on takuu pidennetty edelleen neljä ksi vuo

dek81. 

Tanskalaisten vanhalla elinkeinolla, laivanvaruatuksel

la, on ehkä vaikell1lD1a' ajat. B1 ole tarvinnut :Dddik muuta 

kuin teha. Itävelyretk1 pUltin ltau,pungin ulkosatamaa, tullakseen 

vakuutetuks1 8ii'l. mitä kruunun ä~lll1nen nousu on merltinnyt 
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tanskalaiselle laivali1kkeelle. KOko talven on s1el~ to1metto-

mina seissyt monet ~net suuret last11a1vat, 301ta e1 n11-

den yht1öiden ole kannattanut pitää käynnissä. Näin 30ku 81-

~ sitten tilastol11sen taulukon, josta kävi 1lmi er1 ma1den 

merimiehille keskimäär1n maksetut palkat. Tanskalaisilla la1-

voilla suoritetut palkat olivat tuntuvasti suuremmat kuin ne, 

joita muiden maiden laivoilla maksetaan. Eräs tuttavani lai

vanvarus 'tatja , jonlca äsltettäin tapasin, kertoi täldUäisten lai

vayhtiöiden laatlneen Buunn1ttaIaIa laskelmia tanskalaIsen lai

valiikkeen ~nattavaisuudesta muiden maiden lalvuliikkeeseen 

verrlttuna. Hänen ilmoituksensa mukaan olisivat menot t.n. 

tanskalaisilla laivoilla kaksi kertaa suuremmat kuin suomalais-

ten laivain menot. 

Vaik\cakin pulakauden vaikutukset ovat suuremmassa 

määr ässä huomattavissa teollisuuden kuin maatalouden alalla, ei 

viimeks1mainittu\caan ole missään edullisessa asemassa. "Finans-

tidende" 9 päiw.ltä kesäkuuta sisältää esityksen Tanskan maa

talouden kestettävinä olleista suurista kriiseistä. Esitys on 

mielenkiintoinen, kos\ca tehdyt havainnot erä issä kohdin eivä t 

sovellu aino~staan Tanskan. vaan muidenkin maiden oloihin. Jo-

~1sen suuren maailmansodan jälkeen on Tanskan maanviljelyksel

lä aina ollut ankara pula kestettäTänään. Viimeisen 200 vuo-
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den aikana on t äällä ollut kolme "hengenvaarallista" kriis1ä. 

Ensimäinen oli v. 1720. suuren pohjoisma1sen sodan päätyttJä. 

Alhaiset hinnat yhdessä eri maiea8 noudatetun kovennetun suo-

jelustullipolitiikan kanssa. olivat saattaa .koko tanskalaisen 

maatalouden perikQtoon. Lisäksi tuli n.s. karjarutto. entis-

ajan suu- ja sorkkatauti. Tällä kriisillä oli muuten se ~ 

hyödyllinen seuraus, että se pakoitti tanskalaiset erittäin 

aktiiviseen ~uppapolitiikkaan. Valtion alotteesta perustettiin 

silloin m.m. suurisuuntaisia ~ppayhtiöitä . jotka ulottivat 

toimin tanso yli koko maap~llon. ja jotka osaltaan nost1vat 

~skan ja erittäinkin Köpenhaminan merkitystä Itämeren kan

sOjen kaupanvälittä jänä muun maailman kanssa. Napoleonin so

tien jä lkeen v. 1814 oli havaittavissa sama ilmi6. Ankar~ 

suojelustullipolitiikka teki tanskalaisten maataloustuotteiden 

viennin mahdottomaksi. M.m. oli Engl anti kolmen vuoden ajan 

kokonaan suljettuna tanskalai silt~ maataloustuotteilta. samaan 

aikaan menetettiin Norjakin. Sil loinen pulakausi kesti kymme

nen vuotta. Sakaalaia-ranskalaisen sodan jälkeen v. 1871 alkoi 

kolmas suuri kriis1. Vaikeuksien voittaminen tapahtui ku1ten

kin nyt helpommin kuin edellisillä kerroilla. uaat.Tiljele~ 

väest6 oli saanut tietopuol1sen kasvatuksen. ja s1l~ 011 

runsaasti kokemusta~ Maatalous tehtiin teknii kan saavutuksia 
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hyväkseenkäyttämällä intensiiv1semmäks1, ja siten onnistuttiin 

voittamaan kriisi. 

Entisajan kokemuksen perustalla saatettiin nykyi-

sen maailmansodan pää tyttyäkin odottaa ~iis1ä. Sen kautta et-

t ä kruunun arvo oli laskenut, oli maataloudella pari e4ullis-

ta vuotta käytettävänään sodan jä lkeen. Nyt vasta kruunun 01-
- - .. .. - - - - - - - - - -- - - -..: 

lessa parissa alkaa odotettu pulakausi. Konjunktuurit eivät 

kuitenkaan nyt ole yhtä epä toivoisia kuin Napoleonin sotien 

jälkeen ja Tanskan maatalouden sisäinen voima on suurempi 

kuin koskaan ennen. Kriisin vakavuutta ei kuitenkaan voida 

kieltää . Verot tuntuvat sietämättömän korkeilta. Pääomasäästöt 

ovat loppuunkulutetut. Tähän tulee lisäksi suu- ja sorkka-

taudin tuottamat suuret vahingot. Kruunun nousun aiheuttama 

ahdinkotila muillakin aloilla on aiheuttanut ostokyvyn vähe-

nemisen, joten eivä t sis~isetkään markkinat voi käyttää samaa 

määrää kuin ennen. Maanviljelyksen intensiiv1syydestä toiselta 

puolen johtuu, että se on kehitetty paljon yli sen, mitä 

kotimaassa paraimmassakaan tapauksessa voitaisiin ostaa. Tanskan 

maatalouden elinehto on, että sillä on menekkiä maan rajojen 

ulkopUOlella. 

Selvää on, että nykyinen kriisi myöskin tulee 

vaikut~an ulkomaiseen tuontiin. Niin oli esim. suomalaisten 

puut.~rain tuonti Tanskaan v. 1925 pienempi kuin edellisenä 
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se vuonna 

Suomen , markkaa ja ,vuonna 

1925 yhteensä 116 .1 7,111 

1924 139,385.007 Suomen mark-

kaa. Varmaa on, ettei tuonti t änäkään vuonna tule nousemaan 

siihen m' "r ään jossa se oli v. 1924. 

Taloudellisen ahdinko tilan helpoittamiseksi on 

ehdotettu useampiakin keinoja. Niin ovat esim. jotkut maan-

vlljelysjär jestöt lausuneet toivomuksen, että niiden maanvllje-

lijöiden avustamiseksi, joilla on kiinnitetyn velan korkoja 

maksettavana, ryhdyttä isiin erikoisiin tOimenpiteisiin, koska 

muuten on pel"ttävissä, että talonpoikaiaväestö monissa pai-

koin ei kykene pitämään talojaan, vaan on pakoitettu niistä 

luopumaan. Aivan yleinen vaatimus on, että verot ja yleiset 

ma~sut ovat alennettavat, koska ne itseasiassa kruunun arvon 

nousun vuoksi nykyään ovat paljon korkeammat kuin ennen. Vaik-

~kin kaikkialla periaatteessa myönnetään t ämä vaatimus oike-

aksi, on sen toteuttaminen kuitenkin erittäin ar kaluontoinen 

asia. Elintaso ei suurin piirtein ka tsottuna ole pal joakaan 

alentunut, joten valtion samoin kuin kuntienkin on mahdoton 

ruveta alentamaan palkannauttijoiden palkkoja. Meno- ja tulo-

arvioiden noudattaminen edellyttää . etteivä t valtion tul~ vä-

hana. Toistaiseksi lienee ainoastaan 7ksi kunta pää ttänyt alen-
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taa kunnallisveroja. Köpenhaminan ebukaupungissa, Frederiksbergis

aä, on ehdotettu 25 % alennusta nykyisistä veroista. "~~

skrift for Industri"n viimeisessä numerossa herä tetään kysy-

roys, eikö ny kyiseen vaikeaan tilanteeseen nähden olisi syytä 

kutsua koolle valtiopäivät. Hallituspuolueen lehdet ova~ asiata 

koskevissa kirjoituksissaan asettuneet sille kannalle, että 

teollisuuden on, ennenkuin t ällaiseen vaatimukseen suostutaan, 

ilmoitettava, mitä kokoon kutsuttavilta valtiopäiv1ltti odotetaan. 

Mi käli teollisuus t oivoo korotettua tullisuojaa, ei t ähän vaa-

timukseen voida suostua. 

Eräät teol lisuusmiehet, joiden kan ssa Köpenhami

nassa, ja " skettiU n Aarhusissa käydessäni, olen keskustellut 

tilanteesta, ovat olleet eritt" in pessimistisiä . Ovatpa muuta

mat sanoneet käsityksenään, että koko Tanskan teol lisuus on 

kuolemaan tuomittu. Samalla kertaa he lausuivat ihmettelynsä 

s11 t ä , et tä Suomessa, nii.nkuin heistä tuntui tarpeettomasti, 

viime aikoina on otettu päiv' järjestykseen kysymys sen tulli-

suojan poistamisesta, joka suomalaisella teollisuudella nykyUän 

on. Siihen nähden, et tä Tanska elää maataloustuotteittensa 

viennistä , voidaan t äällä ainakin jossain määrin puolustaa 

sitä , ettei omaa teollisuutta tarpeeksi SUOjella, pelosta, että 
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muut voisivat vaikeuttaa maataloustuotteiden maasta vientiä . 

Kun ei Suomessa maanviljelyksellä edes voida elättää maan omaa 

väe stöä , vaan jo ka. vuosi on tuotava suuret mätir ä t viljaa maa-

han, on rajattoman ulkomaalaisen kilpailun salliminen ainoastaan 

omiaan enentämään tuontia ja aikaansaamaan työttömyyt tä . Se 

taloudellinen ahdinkotila ja suunnaton t yöt t ömyys, jolta t .n. 

vallitsee suurissa teollisuusmaissa Englannissa ja Saksassa 

tekee, et tä pienten maiden on t~ysi sJY oll a varui l laan, ette1-

viit ne kylliikin kaun iiI ta lruuluVQn "vapaa -al.lppaperiaatteen" t 0-

teuttami s eks1 r hdy t oi menpi teisiin, joiden seuraukset voivat 

osottautua kohtalok~mm1ks1, kuin mitä alussa voidaan aavistaa. 

Siihen nähden, et tä kysymys nykyään on me illLi p' i vi:l.F r j estyk-

sessä , olen ka tsonut olevan syytä mainita nä istäkin lausunnois-

ta. 

Köpenha . ino sa , ke stikuun 22 p:n 1925 . 
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Herra Ulkoasiainministeri. 

Oheenli1te ttynä saan kunnioittaen lähettää ra-

porttin1 No, 17, Joka käsittelee Kansainl1iton neUV08-

ton vakinaisia paikkoja. 

Vas taanottakaa , Herra Ulkoasiainministeri, 8Y-

vimmän kunnioituksen1 vakuutus. 

Herra v.a. Ulkoasiainministeri, Profe s sori L. Ingman. 
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21/8 1920. 

Kansainliiton neuvoston Ensimäisenä ohjelma Kohtana 

va Kinais et paiKat. 
Kansainliiton interpaD1amentaarisesaa Kon-

ferensissa oli KYs my s Kansainliiton neuvoston pysyväisistä 

pa i ko ista. Kysymyk sen alustajana oli Norjan entinen pQä- ja 

u1Kominis teri ovincke1. Tehtyään selKoa neuvoston nYKyises-

t '· Kokoonpanosta puhuja esitti eri ehdotuKset nykyisen jär-, 
jestyksen muut tamiseKsi. Elin painosti KysymyKsen ~keyttä 

pienille valtioille, joiden etujen mukaista oli, että neu-

vosto ennen KaiKkea pysyy pUOlueettomana. Ruotsin esiinty-

minen Viime kOKouksen aiKana oli saavuttanut kaik\ciaJ.l.a ml-

t suurinta hyvuKsymistä. Niin oli yleinen mielipide esim. 

Englannissa jyrK"sU asettunut ministeri Undenin IcQnnalle. , 
lMovinCKe1 miele s täni liian . vähiin kiinnit ti huomiota s iihen 

sei kaan, ett· Englannin parlamentin ene rrmi stö ant oi hyv" k-

symisenaä Chambe r l ainin eSiintymise11e). Fuhujan mielestä oli 

varottava, ettei neuvos~on painopiste siirry Europan ulko-

puolelle. VaKinaisen neuvo stopaiun antaminen Brasilialle ei 

hänen mielest"än voinut tulla Kysymykseen. Brasilian- eroa-

minen \cansain1iitosta oli valitettavaa, mutta sen jääminen 

liittoon ei ollut vä1ttwmätöntä liiton Olemassaololl e. Pien-

ten .altioiden tuli valvoa, ettei vakinaisia p,aiKkoja myön-
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netty muille kuin suurval oille. Puhuja lopetti puheensa 

kehottamalla inte rpar lament aarista neuvostoa l aa timaan pää-

t ösl uselman, jossa asetuttaisiin vastustavalle kannal le 

vakinaisten paikkojen luk~rän lisllUmiseen ntihden. 

Seuraava puhuja, ,P ormestari Lindhagen Tukholmasta 

i nosti niitä vai keuksia , joita pienilI ' mailla oli koet-

taesssan saada tahtonsa l ' piajetuksi. Koko liittosopimuå 

oli hilnen miel est;' iin uudiste ttava . mutta myönsi hän \cy-

symyksen olevan vaikean , koska sopimus on voitt javaltioi

den laatima, ja hal litus ten eik '; kans ojen edustajat ovat 

neuvoston j äseninä . 

Sen j"lkeen kuin nyt mai nitut puhujat oli v t e

siintyne et, keskeytettiin kokous . Ennen kes mstalan uudel-

le en al kamista kokoontuivat m. m. er i mai den edu stajaryhmät 

neuvottele aan illterparl a ent arisen liiton neuvoston laa-

ti sta ehdot ksesta pi..:.i:i. t "sl uselmaksi. Teht ehdo tus Ic:.ivi 

sa~an suuntaan kuin ovinokelin a,lus tuski n . 

Vaikkaki n kaikki periaa t teessa ol ivQt kin yksimie-

11s1" sii t ' , et tä ienten val t ioiden kannal ta olisi ol lut 

suot van, jos voitaisiin pysyä "ennallaan" , lausuivat monet 

epäilyksiä s11 t .. , olisiko t "ll" hetkellä syyt" nyt ehdo-

tetulla pöätöslauselmalla mä~r t ä interparlamentaarisen 11i

ton kann~sta. Poliittinen asema voi muuttu~ ennen kansain-
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111 ton yl e isKokoukseen kokoontumis ta ja osa kai leis kokoulc-

sen ailtanakin s11n·· mä· ·rin. etteivä t pohjoismaiden halli-

t uk set voi p i t ··,· Iciinni nyt hyväksytystä pi:i· ·t öslauselmas-

ta. PWätöslausel olisi si1s laadittava joustavam~aan muo-

toon kuin mi t neuvosto ja kysymyksen alustaja olivat 

ehdottaneet. T" lä ajatuksel la oli erittä in kin kannattajia 

t anskalaisten kes kuudessa. Jo viime maa l is kuussa ilmoitin 

Mini s teri öl le siitb . ettei .... k. yleinen mielipide Tåns

kassa sama l la ylcsim1 elisyy de llu kui n eaim. Ruotsissa kan

nattanut pohj oismaisten hallitusten silloi s ta viral lista 

kantaa siten kuin Ru9tsin s ill oinen ulkom ni steri Un den 

se Gen~vess · esitti. 

Interparl amentaarisen liiton kokouk sen edellisenä 

p .. i vänä ke s kus telin asiasta ul komini s terin l lihimmi:in mi ehen • 

Itrei vi Reventlowin kanssl.lo , joka sanoi val1 ttavan~, että 

koko kysymys oli otettu inte rparlamentaarisen liiton ko-

kouksessa kusiteltäv··ksi . Niiden tietojen mukaan , joita 

Tanskan u l lcominis teriö oli saanut. ei saksan ot t ami nen 11i

ton j lisenelcsl t ·· llii lcii·· n kertaa n;·yttä nyt a ivan varmal ta. 

Peliittäv··' 011. että liitto Bill p .. . t Ös lauselmalla. jonka 

se ehlä tulisi telcemään, vaikeutt ai si hallitusten yrityk

all1 koettaa saada kansainliiton voimia kuluttava Icriisi 

lopetetulcsl. 
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Nekin tanskalaiset. jo t\ca olisivat olleet valm11 t 

hyväksymään Movinolcelin Icannan. näyttävlt toivoneen ehdotet-

tuun pää t ösla uselmaan lisäystä. jolta, tosin erittä in lievä s

s" muodossa, osottaisi puti t öalauselmsn ta! koittavan vallit

sevaa \c.ö.si tyat" nykyhe tkellä . PT' min isteri Stauning teki t ämän 

tap ~isen ehdotulcsenkin, joka kuite nkin ruotsalaisten ja nor-

jalaisten v astustuksen vuoksi raukesi. 

Li1 t " suomalaisten ltantaa n tuli. olivat use immat 

epi:i. i l emiitt ·· hlovino kelin kannalla. Toise l lakin, n.s. varovam-

malla suunnal la 011 edustajia, miki.';' m ös kin I( 'vi 11mi m.m. 

profess ori Vennolan lausunnos ta. Ruotsalaise t ja norjalai s et 

sit :.ivastoin n · ·ytt~v·· t olleen jyrke nällii kannalla. 

a is tii puhuj i sta, jotka vHliajan r lltean e s iin t yi-

vut, h erä t ti tans kal aisen valtiop·· i vi.;.miehen ja ulkoo.siain

valiokunnan jä senen Holger Andersen in "'P~!4e eri ko ista huomio

ta senvuo~si. että hän ensim:lisen' ja 19.aji mmassa muodossa 

... esiintyi varovaisenman suunnan edustajan . Andersen huo-

mautti ensinnä kin siitä , . että suurpolitii ltalla aina tulee 

olemClt&n vai 1m tusta asiain \C" si t telyyn Icansainlii t ossa. Hlines

t ä e1 ollut senvuolca1 oi lce1n nyt 111an j yr lcäss " muodosslito 

ottaa \cantaa kysymyksessä olevassa asiassa. Oli väl t tämätön

UI. v,'o1da "t11passe s1g S1tuat1onen, SClll den kom tll at 

foreligge". Periaatteessa ei ollut mitään eroa alust Jan ja 
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hänen vä lillään. Andersenin mielestä interpa rlamentaarisen 

liiton ei pitä isi sitoa käsiään nyt hyväksytyll ä pää tös-

lauaelmallla. Kansainl1 i ton asiaa ajettiin para i ten jos 0-

tettiin kanta mii"r ii ttyyn tilanteese en nähden. Ai kaisemmin 

teh ty p··i.i t s saattoi sulkea tien "for en prak:tisk: brugel1g 

L(Ilsn ing" • 

Andersen mai ni tsi minulle ulkoasiainn inisteri. kreivi 

~ltle6n lausuneen .. nelle 01 evansa asias sa samalla kannalla 

ja p i t " v" nsä hfi.nen esitt~Hiän mielipi tei t ·· oi keina. SVeit-

sin halli tus lienee myös kin nyttemmin ruU ·· kannalla. 

Samaa n suun t aa n k··yvi aja tuksia 
Anderse~ 

kuin ••• ,t esitt i 

seura avan p· ·i v··n istunn ossa pr ofessori Vennola . Kansainlii tol-

la • sanoI hi:in • oli niin suuri mer lei tys ihmiskunnalle. että 

x) 
kai ken toiminnan p ... mUilril.n!l t ul i olla 11i ton s :': llyttäminen • 

okouksen hyv~ksymä pi..iä t ·· s l u selma kuuluu ! "Kokous 

l ausuu t~· t yvii is tensä s iihen k ntaan . jota pOhjO ismaat t '· -

n vuode n maa lis kuus sa kannat tivat. kys myksen olles sa va-

ki naisista neuvostop aikois ta. Kokouksen kLisi t ks en uk aan on 

kansainliiton etujen mu aist a. ettei vakinaisten neuvosto-

aikkain lukumiUi.r··· lis·T yli s en ikan. j onk Se. se. aaa 

tullessa an 111 ttoon ." Pormestari Li ndh g enin esi t t~m;... · · :.. __ 

x} Minulla e1 ole \täyte t t ·vilnä.nI pr ofe ss ori Ve nnolan puhe tta . 

mutta Ministeriö voinee sen hUnelt·· saada. 
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töslauselmaa kannatettiin. mutta joutui se äänestettäessä 

vähemmist öön . (35 äänellä 8 vastaan). Suurin oea l ä snäole

vista pidättäytyi äänestykse stä . I.lndha, enin pii' t öslauselma

ehdotus kuului t "Kokous lausuu, että Locarno-ty' n tulokset 

ovat heti toteutettavat. Slt"paitsi ,on harkittava neuvoston 

jä r ki er' isempää kokoon anQa samoinkuin kansainliiton sääntö-

jen yleist' tarld stplsta siinä tarkoituksessa, että ne pa

remmin vasta isivat l11ton ihanteellistå teht!ivlU1." Andersen 

ja Ve nnola eiv" t ealtt " eet erikoista 1>ää t " slaueelmaa. valk-

kakin olisivat halunneet, ett li iton neuvoston ehdottama 

p"ä t"slauselma olisi saanut elaatieemman muodon. 

Vailr:kakaan ei varovaiser.uIlan suunnan edustaIIl!i\ 

aja tue Y ilmi konfere nssin ;'u t 'sl auselmasta, on t · IDän 

ajatussuunnan olemass~ ololla merkityksensä hallitusten käy

dess ' antam an ohjeita Gen~v~ l ' he tett ' ville edustajilleen. 

Torstain t.k. 19 p ' i vänä kokoon tui Tanskan e duslcunnaD ul-

ko asi~invaliokunta neuvottelem&in kansainliiton 1 ei s kokoukseen 

lähetettävälle ve.lt uuskunne.lle annett~v1sta o11j eista. Anderse~ 

jolta otti osaa t ähän kokoul:seen ja joka i tae j älleen 1 h

tee Qen~veen valtuuslcunnan varaJ" senenä, kertoi minulle luot

tamuksellisesti kokouksen rlkeen, ulkoasiainvaliokunnan ei 

ltatsoneen mahdolliseksi ottaa ohjeeksi ln terparl ament aaria en 
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liiton hyväksyui1ä pää. töslauselmaa. vaan 011 pää ttänyt an-

taa hänen lausuntonsa henkeen käyvät ohjeet Tanskan val-

tuutetu111e. 

Tämä liene e käsitettävissä siten. että va1tuu-

tettujen ensi sijassa on koetettava pysyä samalla kannal-

la kuin viime maaliskuussa, mutta ettei Tanskan hal litus 

enä·· t ahdo j yrkästi kaiki ssa olos uhteissa pi t ä· kiinni 

ulkoasiain .1i ni s tari Undenin viime ko kouksessa esittämästä 

~aitykseatä , ettei vakinaisia n euvostop a i kkoja missään ta-

pauksessa saisi lisä t ä . Ul k<B si.ainval1okunta on p ... ttänyt 

p14Uttää Tan s kal l e oikeuden kokou sen kuluessa p~tt kan-

ns staan kulloin kin s yn t yneeseen tilanteeseen nähden, aulke-

matta edelt' päin pOia mi tään ra tkaisua, joka saa tta1si 

tehdä lopun nykyi seatä v aaralli s es ta kriisist·· kamain111-

ton kes kuudessa. 

KCip e nha minassa. elo kuun 21 p·· i vänä 1926 . 
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Herra Ulkoasiainministeri. 

• Oheenliitettynä saa n kunnioittaen 14hettää raport-

tin1 No. 18, j oka ~sittele e ~ohjoiBma1sten ~arlamentaa-

rikkojen mat~aa Sönderjyl lant1in ja Saksan yleistä mie11-

pidettä. 

Vastannottakaa, Herra Ulkoasi ainministeri, syvim-

IIän kunnioituksen! vakuutus. 

• 

Herra V.a. Ulto s i nminis teri , Profe ori L. Ing~an . 

liel z:kl . 
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Suomen Kö~enhaminassa olev n ministerin No. 18. 

Pohjoismaisten p rla

ment aarikkojen ma t ka 

S~nderjyllantiin ja 

Saks n yle inen mieli-

~ 

1/3 1926. 

Pohjoismaisten v rlamentaarik~ojen 

matka S' nderjyllan t iin ja siellä pide-

t yt vuheet elokuun 16 - 19 p~ivin~ 

nuyt t uä e r~tt~n een suurta t yy t ymättö-

m ttä ainak i n eruisSb saksal aisissa piir ei ssä . 

Ta s an ulko ei~inmin isteriö , tahtoma ta 1 onnollisesti 

i te !l:' " n vastustaa suunniteltua ret ke " , set tui alusta pitäen 

sille kannalle, ettei ret kelle olisi annettava Virallista l ei-

maa sen kaut ta, että pohjOismaiden ulkot\sie..1nministerit otti-

vat siihen osaa. ~tä ei tosin suoraan s~ottu, mutta ssat-

toi sen lukea "rivien v istä" . Kreivi l!olt ken oma :p" · tös 

olla ottamatta osaa ret keen olisi tietysti va i keuttanut mu1-

denk1n ulkoministerien matkaa. Pohjoisma iden Köpenhaminassa ole-

vat l ähattn" t l eivät myöak"' n " in ollen l uhteneet mo. tkalle, 

Ruotsin edus"-1a lienee saanut nimenomaiset oh jeetkin olla otta-

matta osaa ret\ceen. Norjan hall itus ol i j tit~nyt asi an riip-

puvaksl l ähettilään omasta harkinn sta. Kaikki, niin ulkoasiain-

mini star! t Ituin l .. hettll · .. · tldn, olivat sitä mielipidettä , että 

011a1 01keinta noudattaa samaa menettelytapaa. ~eurauksena 011 
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siis, ettei retkBllä ollut sitä "virallista" leimaa, minlcä 

useat tanskalaiset valtiopbi vämiehet sille mielellään olisivat 

antaneet. 

VUbrin oliai kuitenkin t Umän vuoksi vähäkeyä retken 

merki tyst · . Parlament aarikkojen yks1mieliset lausunnot Dybb lOl-

lillä osottivat pOhjoismaiden olevan t i.i.ysin yksimielisiä siitii , 

ett" nyl:yisen kansanäänestyksen perustalla määrätpn rajan on 

j ' tävä pysyväiseksi. Tanskalaiset lehdet ovat kiiruhtaneet ai-

nostamaan tapahtuman pOliittista er Id. tyst!i . Sönder jyl lannin ky-

symys on muodostunut yleiseksi pohjoiamaiseksi kysymykseksi. 

ftMan kan formentlig ikke mere fra nogen Side i Premtiden 

vmre i Tvivl om, at de nordi ske Nationer so en sluttet 

B'ront staar bagved det dan ake Slesvig". t"Na tional tidende", 

20/8 26). Saksalaiset lehdet ova t yöaki n vet~neet saman joh-

topUä töksen. Niin kirjoittaa esim. IIFle nsburger Naohriohten": 

"TanskalaisllJa ohjois-Slesvigin asukkaille o~t Dybb pll i l l ' 

annetut l ausunnot l uonnol lisesti suuriarvoisia. Kai kkien poh-

jOism&iden parlamentaarikot julistavat julkisesti Skandinavian 

t os in 
aolidarisuuden sleBViglljisess~ raJakysymykae s~. He tekevUt sen ! 

hyvin varovaisesti, ilman Saksaa ja rajaseudun saksala ista v' -

estöä kohtaan suunnattuja hyökkäyksiä. Meille saksalaisille 0-
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vat nämä julkilausumat kui tenk1n vakavanfl kehotuksena, koau 

ne näyttävät meille, ettei meidän taisteluamme rajan tark1s-

tamiaen puolesta ole pidettävä l1ian helppona. Tosiseikka, 

joka meidän on otettava huomioon.CIl,että koko Skandinavia on 

yksimielinen Tanskan kan ssa rajakysymyksessä. ottaen huomioon 

lu~u1s t ystävt1lliset suhteet Ruotsiin ja Suomeen, mut ta myöe-

kin Norjaan tuntuu t~ tosiseikka me1stä raskaalta. Skandi-

• nav1alainen pOh j ola on sa nut informatsioni nsa vuoden 1920 ra-

~asta yksinoma an t an skalaisista lnhte1st~ . eidän teht~vänuu~ 

on 'pitää huol ta siitä , ett.. pohjola tulee ymmärt ämään mei-

dänkin kantaanme , ett ä me saksalaiset emme koskaan voi tun-

nustaa Versullesissa ntlär .. ttyä rajaa, joka on ristiriidassa 

itsemär iiämisoi keuden kanssa ja että me sen wolesi aina tu-

• lemme vaatimaan sen revisionia". 

Paitsi saksalaisia l ehtiä , on myö skin n.s. "Sohlee-

vig-' 01steiner Bund" PAnnut vastal useens a Dybb ~1l~11ä pldet-

t y jä puheita vasta~ . Rajan sanotaan t ussä vastalause.ssa 018-

van miiärätyn Versaillesi n rauhassa Salcsan mieltä kysymättä , e1-

kä Sa ksa sen vuoksi voinut tunnustaa ei kä hyvä ksyä mi t "lin 

~ämän rauhan sopimuksen milär tiysten perustalla t01meenpantua 

kanaanäänestystältiiän. Julistus ptui ttnr aanoih1n: "Dybb ~11n 
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3 ulltlla usumle n johdosta, ~otka " julkilaulumat me~l'sevä' 

tahdittomuu4en ~olitiikkaa, on syytä ja me tie4ämme täs-

sä kohden olevsmme yksimielisiä valtion ja valtskunnan hal-

li tuksen ItansS& uudestaan todeta slesvigll"is-holst&1ni-

lainen kanta: e emme tunnusta nyt enemmän kuin ennenkään 

vuonna 1 920 Versaillesin rauhan sopimuksen perustalla määr ' t-

t yä rajaa ja vaadimme revisionia". Schlesvig-Holsteiner Bund 

on yhdist ys, johon enimmukseen kuulunee saksalaisia monar-

kieteja. Vastalause n on l aati nut yhdist ksen hallitus, nel1-

miehinen "Ausschuss" ja on se julaistu useissa saksalaieis-

1) 
sa lehdissä . Kielissä ä skettä in pidetyn saksalaisten hiato-

rioitsijain kongressin jä senet ovat myöskin arvostelleet Dyb-

b 1'11 11 pidett jb puheita. Kongressin Flensborg1in Saksan 

pUOlella oleva rajak~upunki tekeIDtill 
2 ) 

retkellä -painostlvat 

useat puhujat, ettei nykyisellä rajalla ollut mi t Uän teke-

mistä kansallisten, maan tieteel listen tai taloudellisten nä_6-

kohtain kanssa, vaan ettl1 Sönderjy11anti pysyy l "heiseeti 

1) Siihen nbJlden, ett ä "Aussohusa ll on yhdistykseltä saanut val

tuutuksen hoitaa ainoastaan sen juoksevia asioita, ei eräs 

lehti, "Sohleav1g-Holstelnisohe Landeszeitung" ole katsonut voi

vansa jula1sta vastalausetta~ 

2) Tanskalaiset lehdet kutsuvat kongressin lllDsborgiin tekemää ret

keä "saksalaiseksi vastavedoksl D,ybb ~lin kokousta vastaan". 
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Saksaan kuuluvana, vaikkakin se on tanskalaisen y11her-

r uuden alaisena. "Nyt kutsutaan", san01 esim. tohtori 

Karl Arnold, "koko ohjola avuksi tukema n t ä tä rajaa. 

mutta me t oivomm e totuuden kerran pääsevä n voitolle siel-

1 kin". 

Pohj oisme.i de kanta ja Sa lt san kanta ovat t ä.s sä 

• kysymyltsessä jyr "sti vaatakkais1a. Tanskalla on t ä.ysi syy 

ol la k11 tollinen pohjoismaiden parl amentaarikkoj en lsusun-

nol eta Dybb lll lill " . Tanskan huoma ttavin lehti "Berlingslte 

Tidende" lainaa asiaa ltoskevassa kirjoituksessaan tohtori 

G. Sohaumani S"nder j llannissa 91 t ilmäs tti puhee st sanat: 

"Jag tror, att där 1 dag ~pstod en oy s\cand1navism på 

Dybb l1ll. Vi ha svuri t, att sEl 1 'nge vi ltan hUvdQ r " tt-

• filrdi ghet i Europa, kommer Sön der jyl land ioke att till-

höra ett annat fol k "n det dan ska. Vi ha i vår hj' -

tan svurit wrandra, e.tt Sönderjylland Ilr 000 altall f'dr-

bliva att vara danskt". 

Dybb llllillä pidettyjen puheiden moraalista mark1-

tystä tuskin voitanee yliarvioida. 

Köpen ha.minassa, syyslruun 1 ptnä 1926. 
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Syysk. 3 p: n" 1926. 

N:o ?'ftf. 1 • 
I ~ . .• 

~ Herra Ulkoasiainministeri. 

• Oheenliitettyn' s an kunnioitt en U·,hett ···· ra-

orttini o. 19. jo~ kä si ttelee Suu- ja sor kkaiautia 

T n akasaa. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, syvim-

mä n kunnioit ukseni vakuutus • 

• r 

r 

Herra V. a . Ulkoasiainmi nisteri, Profe ssori L. Ingman . 

H e 1 s i n k i . 
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Suomen KöpenhaminGBBa olevan ministerin ra ortti No. 19· 

3/9 - 26. 

Suu- ja Bork~tauti Kaitista t " ' U ti tehdyistä ponnistuksia-

Tans~ssa. 
ta huolimatta ei näytä olevan mahdol lista saa-

da suu- ja sor k~tautia la kaamaan t ai sen levenemist' edes 

pysähtymään. Niist' kahdesta viikkoraport1s ta, jotka L~hetystö 

• eilen on l. i nisteri ölle 1" hettä nyt, Iiliy ilmi , että uusien tau-

4 
ti t apa usten l ukwQr ä ain oastaan Sj el l annill ja Bornhol milla 

on vä hen t ynyt. Niinkuin viime lculuneen t oukokuun 29 päiv' nä lJi-

nisteriöl1e tiedoitin. l ausui Tans kan maanviljel sneuvoeto L"he-

t etBlle sil loin kä siti~senbän. että vaikein kol ta Sje11annl1-

1a 011 el sivuutettu. T" v,' i te onki n oeott autunut tt. ikkanea 

pi tävä ksi. Toukokuun 25 p~ivUnä oli suu- ja eorkkatautiin sai-

• r etuneiden kar j ojen l ukumi"·r i.i. Sjellannilla ja Bor nholm1l1a 657. 

L011annillaja Fa1eteri11a 201. Fyeni l 1ä 708 ja Jy11annieaa 

1295· a nviljelyeneuvoston vii~eieen. kuluvan elokuun 24 päi-

vänä ~ulål.ttn raportin mukaa n on sairaustapaus ten luk~rä 

nykyään seuraava: Sje11anni11a j a Bornhomi1la 517. Lo11annl11a 

ja Fa1eteri11a 183. Fyenil lä 909 ja Jyl lannlsea 17288. Elo-

kuun 17 ll" ivänä laadi tun ra.portln mukaan olivat vastaavat nu-

lIlero' seuraavat: Sj ell.ann1l1 a ja Bornho1m1l1a 540. Lollann1l1a 
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ja ~alBteril1a 232. Fyeni11ä 1057 ja Jy11annis8a 16647. 

Niinkuin ylläma1nitut numerot osottavat on tautita-

pausten lukumäär ä vielä nytkin huomattavasti enentynyt Jy1-

lannissa. Sairastuneiden kBrjojen luku koko maassa oli tou-

kokuun 25 päivänä 1 406 . mitä silloin pidettiin erittäin suu-

rena. Ny ybän on sairaita, julkisen silmälläpidon alaisia kar-

joja yhteensä 18897 • 

Taudin levenemistä on ol lut sit~k1n vaikeampi estää . 

kun ei edes vielä ole voitu pu" st' selville siitti, miten 

se leviUä . 8eur ava ta aus on hy ' nll esimerkkin t audin "oi-

kull1suudesta". Er .... l 1· tilalla sirastui muut amia 1ehmi' suu-

ja sor kltatautl1n. un omlst ja arveli, ettei muunkaan karjan 

sair astumista voi tu est .... , ei tilalla ryhdytty mihin " ' n va-

rokeinoihin. uinvastoin koetettiin ka ikin tavoin saada toi-

set ki n el~ imet sa ir stunaan, koska istaja piti edul1isim a-

na, että kaikki sam an aikaan sairastuisivat. Kaikis t a kei-

noista huolimatta ei t i:4Jti1 onnistun ut. Osa e l Li ist · pysyi 

terveen" • Seur avana vuonna ilmeni suu- j sorkkat autia naa-

uri talon I-arjassa. Vaikka e sinIreini t lla til 11a t iill ' ker-

taa r hdyttiin kaikkiin mahdollisiin varakeinoi hin karjan BUO-

je1emiseksi tartnnnalta, sairastui sen koko karja t ' llU ker-

tae t ' hlln tautiin . 
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Noin v.ii k~o sitten kutsui maatalousministeri Bording 

k i~k1en puolueiden jOhtajat luo~aeen maatalousministeriöön . 

Kokouksessa ministeri esitti seuraavan suunnitelman. E~ällä 

Sjellannin ete1' rannikoll olevalla Lindh l ui n s arel la olisi 

r yhdytt v' kokeiluihin , jotta mikäli rnahdo1li et~ l opullisesti 

p..:.i.:. stL:. isiin selville t tdin laadus ta, '~ sYTDy ltseseti. oleva saari 

on kokeiluja varten eritt ' i n sopiva, ko s lea se on t " s in 8-

rlstetty. Kokeiluja suoritetta isiin profa ss ri C. 0, Jenaenin 

johdolla. Ka iklcien puol ue iden eduståjat il oittivat hyvuksy-

vlinsä tehdyn ehdot u aen . T r oltus on j j ttöL esi t s asiasta 

v ltio L:. i vi l le ni i den sykeyll' kolt ontues sa. 

Ben ' lkeen kun edellU oleva on kirj oitettu , olen 

s anut m viljely aneuvost olta vi meiset tiedot, j ot ka osotta-

vat suu- ja eor katattitapausten luk~r~' elokuun Viime1-

s enä .Pii i vti.n" • iistä Y ilmi, että julkisen silmäll' p1don 

alaisten lcarj ojen lukumilär viime viikon kuluess 

verran v"hen tynyt koko maasaa, ol len n kyii~n 

Sja11 nnil1a ja Bornh l mil1a 

ollanni11a ja Fa1eter111a 

Fyenl l1ä 

Siirto 

504 

162 

800 

1466 

on jonkun 
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Yht&enBl 

1466 

16757 

18223 

Ep' vsrmaa on, voidaan~o nli1den tietojen perueteel-

la vielä katsoa taudin saavuttaneen lopullisen huippukoh-

tansa, vai on~o vähennys ainoastaan tilap ' ist~ laatua. 

Köpenhaminassa, syys~uun 3 pä ivänä 1926. 
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Herra Ullco siainm1nlater1 . 

Oheenli i tettyn"" a an kunni oi t t en 1" he tt;" 

n1 o. 20, j oka " eit telee T 10udel11eta kriisiä. 

r ortt1-

Vast anottalcaa . erra Ulko eiainm1ni steri, a i mm"" n 

unni oi t u aen i v kuut ua • 

Herra v. a . Ulk06Si 1nministeri. rofeasori L. In n . 

Hels i nki. 



Suomen ICpenhaminassa olevan ministerin raportti No. 20. 

16/9 - 26. 

Taloudellinen kriisi. Eriiliss" aikalse massa ra~) ortiasa, jon-

Ita l" ' he tin l. i nisteri öll e viime kes ' Itu 23 pliivänä , tein ael-

leoa n11 et · v i keukaista, j oi hin t anskalainen se II: maa t alous 

e t t u. teol l i us on j out unut kruunun kurssin liian ' ltl!: i n'.L1 sen 

• nousun k ut t a . 

lkuke B~ll " odotett i i n t~' l~ l eisesti, e t tä t .. mE.:n 

vuoden sat tul i si t av l liet aren ksi. Runaaat sateet ke-

a :.. 1: ~JUo oll a toiva t i hetta t oivoa, . et t ;.. hyv" n vuo-

dentul on a t ta v i t atta isiin a t alo utta ko t va t vai keudet. 

' mä t oiveet ovat ui ten ltin ainakin su·J.r1n iirtein tsot-

tuina oaott ut uneet v r ksi. On e :.i1l e ' tt " seut u ja , s a lm • • Jyll nnissa . j oiasa a t o on es i~r~iat · run sn 1. Kai k-

e i n useiliIll1 asa ikoia sa ai t .. vo, t i n on vuodentulo ollut 

kes ' in ertaiata huono i. Saaril la 1 aket a a don olevan 

n oin 10 0/0 all e keskitaon . T" koskee eri t t i.;. i nki n veh-

n ' ja ruis ta. hre. ja ura ov t si t "vast oin jonkun ver-

11 n rem ia. eruna aat 0 on kai kkiall a j onkun verran ke s 1-

tasoa huon ~i. 

Viime ikoPla er ' ssU osassa s omalehdist öä 
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paljon kirjoitettu siitä vaikeasta asemasta , jo on monet her-

raskartanojen 0 1stajat ovat joutuneet nyk isen, kieltämät~ 

omi t ui se l ta tuntuvan verotustavan kautta. Llonella vanhalla 

tilalla 0 i.U:i. rakennuksena v M, komea linnantapainen asu-

mus. Siitä huoli matt a, et t ' t 'llaisen j,,. ··· rak:ennuksen 

it~minen tulee eritt · 1n kai liiks1 t un en itse usei ta s81-

laisia t lauksia, jolloin .. . ral ennus on ko Itonaan suljettun 

• ja 0 1s taj suu t 01ae ssa iene ss' s 1nr e nu s easa 

on om1 s taj o.n \tsettava h 1n korkeata or.aisuusveroa tilalla 

levasta r ake s esta. M1 tä. vanhempi ja suurem i 

nus 0, s1 t or ea ks i on sen i ta rv1 0i tu ja a1 t . 

rask ~t ovat 0 istajaa ko t avnt verot. Seur vat esimer-

kit osottavat, ettei t_ss~ ole 's ymys "t 'h j" s t '· valittelus-

• t a ". Hvedholmi tilan ä r akennus on arvioitu 45°,000 kruu-

nuksi, Giaaefeldin 500,000 , '1aldem r Slot 350,000, 

sä j os i s sään void an puhua "kullatusta kur ju de sta~' "den 

1 ) 
forgyl dte Elendighed". yiaet vaikeat a j at ovat nos t ne&t 

t · mi1n kysymyksen pdväj' rje st ykseen. Om1s~a on kielt ' ;,it t ä 

omi t ui se ss a se saa. Hänellä on tilallaan r a kennus, joka 

tuottamat ta useieaa t~a uk:sissa mit ' än käytilnn' l li s t ä hyöt 

omistajalleen, tekee hänelle DBhdottoma\cs1 l>it .. .. tllaansa. 

~ e1 myös kHän vo1 lahjoittaa r a ke nnusta \cenellek~n, sillä 

1) Omai suusvero on l jon korIte rnpi ss 

ku in meillä . 
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kukaan ei tahdo ottaa vastaan n:':'in kalliita lahjaa. Useat 

tilanomistajat ovatkin senvuoksi hskettä in uhanneet re i ä 

rikki tilallaan olevat linnat p ,T ettikeeen suori ttame.sta 

symyks ess~ olevia erittäin ras kaita vero ja . Tä stä kin voi-

d an tosin omi s taja rangais ta 10 .000 kruunun aakolla s11-

t u, ett h:...n hävi tti:.ä "muinaismuiat oja". mutta sakon malt-

saminen tulee kuitenkin ajan it kään halvemma s1. L1nnojen 

• hL vi t " isti:i ei kui te !.:aan ssw ~liDis aä vidett' is1 

t oivottavana. Kailåli ovut yks1m1el1siii s11tä. ett" suuria 

ultt uriarvoja ~ ten joutuisi hukkaan . e viranomaiset. 

joiden te ht ''v' nli omaisuuksien rvi im1nen on , ovat inakin 

er~iss" ta uksisaa alen t anee t "i.lr ken u s111e ntu ja ar-

voja . 

• Viel ' r asita at ui n m ase dun vaikeudet, ovat 

tenkin ne. j t k koht vat er "s t i.. te olli suude n ]1..aar ll , ni-

i tt i n tekstiili teollisuutta. Viime kes ' lru S88 oli tekst11-

l1te htaiden Ittiynn isabl. olo rosentti 54 .31. hei ni:.kuu ElJa 52 . 95 

ja eloltuusaa a ino staan 40.84. Aino st an 7 tehdasta työs-

ltentel1 U:l.ysin si:i" tilli seat1. Ty' tuntien 1ultumi.lär '" on. v' -

hennetty 61 tehtaassa ja työv' ke 35 tehtaassa. Kokonaan 

suljettwa on 9 tehdasta. Eri tt" inkin ,PUDlpuliteol l1suus näyt-

täti olevan ahdingossa. Työskentelyprosent1t kolmelta viimek-
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si initulta Kuukaude1ta ovat 54.31 ; 49 . 25 ja 39.24. Vl.~ 

va1keammasaa asemassa ovat " rjä möt. jolssa vastcwvat pro-

.sent timu.ur " t ovat 51.88; 55.26 ja 26,69. Jo marraskuussa 

1924 k~ntyi tekstiil1te 111suudenharjo1ttaj ln yhdistys balli-

t Ksen uol een p ynn '11, et~ se r yhtyisi tehokKaisiln tol-

men_iteis1in t~ te ol11s udenhaaran suojel'miaeKsi. Komitea 

setettUnk1n tutlt1maal a ai mutta ehdotetuista 

• t " ei tullut 1t .. .. n . 

Teol lisuuden se an va1keutuess av a t öttömyye . 

on t t t " ie n lukUllL.i:l.r ll 48, 800. l, in "' nlaista aran-

nusta e1 l~i ikoin le dotettavi s sa. " inv s t in on en-

tisi n vu sina t eht jen kokemu sien _erust 11 811 t ·, . m1 ten 

suuri ty' tt ien u ~" r ' kunakin t ena on 01-

• lut, 1 s ket tu t töm den t al van kulue ss svavan j otenkin 

seur avasti : 

arr skuussa 54.000 t .. t ön t 

joulukuussa 04 ,500 " 

t a milruussa 81 .000 " 

helmikuussa 82 , 000 " 

maaliskuussa 81,000 n 

Työttömyyden v·· hentämiselcsl on tehty usal taldn ehdo-

tuks1a. NIin on sanomalehdist ' saä m. m. pOhdittu erästä Sir 

Alfred ondin olkolnaan Englannlssa tekemUä 
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ehdotus sis' lsl seuraavaa: Todetaan joka ammatti~unnalle~-

rättynä " ivtin ' , kuinka monta t y"miest' kullakin työnantajal 

la on ty~sa ' " n ja lruinka monta .prosenttia ty "tt "m1tl. ammat-

tikunt an kuuluu. Jokaisell e t yönantajalle, jolle tämä hank-

\eli t öt li il oi tetun lukumiläriin , maksetaan se avustus, 

jonk k sym -\esas su oleva t y"ntekij" nostaa' tyt:lttömlln' ol1ea-

san. Ehdo tus l ' htee e ;' llemLtUi. s11 t " oikeasta edellyt yk-

• s eat4 , e ttti 0 edulliae ss v lt i oll e vust a teollisuutta 

uin t t "n t ii t "!:lieat" ja ett' n or aaliselta k nnal ta 

v a Il iat v os i k ueie. a n t hent i ~ en noo ta 

J:: dotua tus i lCuit&n lc.aan jo t t .... ll· posi tl1 -

vi e iin tul si1 uin ehdot en te ij"n kotima saakaan. 

Ehdotust v st o llä mu1stutettu, e t t " se settaa 

• t 10udel l1sesti Ic.ann tt 0 t t t i t kse t St t ee ttoI n edul-

lisee n se sn , kos len näiden v 1 ti ol ta saama avus tus on 

j on suure i kuin se. mi n it" v kavalla ohjalla olevat, 

hyvin h idetut liikkeet v ltiolta s vat . 

On my"s\c in ehdotettu neuvotteluj t on n t jien .ja 

työntekj ~in v~lillu . ~otta v a ehtoi ston v 1 ojen a lennuk-

sien kautta te ht " isl1n use mmille työntekij"llle hdo1l1se -

81 saada t t " . ...iol oouna t r hmUt. t y' !lan 't jat niinkuin te -

ki j;' t kin • .p oh ti VB t nyky" t ·, t ll ehdotusta ja tullevat a1lcoi 
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naan kirjallisesti esitt mään suhtautumisensa siihen. 

Hallitu: on toistaiseksi r yhtynyt Kahteen toimenp1tee-

seen teollisuusKriisin helottamiseka1 ja työttömyyden vhent ' -

miseKsi. Ka amini steriö, jonka j hdoSSQ on p' "ministeri 5tau-

, 
ning , on kl än tynyt lcirjelm,'ll v ltio.pankin , Nationalbanken 1n 

uoleen kehottaen sitä 1 a jent amuan lai n n ntoa. Toinen keino, 

jolla h!llli tus koetta a v:":'hen t " t yi:> ttömyyt t i:i. , ovat hctiiaputytst. 

E " r m a kuit en in on , tulee ko hallitukselle mahdol 

lisekai r a joittaa toimi ntansa t ' ttö den vas tust ami se ltsi n' i-

hin k hteen keino on . i k i r it viitt vat sii hen , e t t ä 

tull en pa koi t etuiksi a i naki n j oss in "ur i n koro t t an tul-

lej • yinen vaaral linen t ilmme on s~an t t "vl en ht 

:: ivin' on e hami na ssa i det ty su1;l. 

ri ammattilii t tojen kokous, joka on erit i sellä pUUtösl usel-

mal~a' ?jä tt' yt vaa tia teollisuudelle sel l a ista suojaa, ett ' 

se kykenisi työskentele ll".ilUn . Tapaus on her..i tt4n t suurta huo-

miota, Koska n t ensi ke r ran t övillti j t yönanta jat asettu-

vat sam an rin tamaan . On tos~ ennen~tn sattunu t t uks1a, 

jolloin työv' en 'puolelta on v di t tu tullisuoj a, mutta t ' l-

löin on aina ollut kyaymys jostain erikoisesta teollisuuden-

haarasta, 

Oaotuksena s1it~, miten Krlltilllsenä asemaa t ' t 

nykyä pideti.i.än , malni ttakoon, ettii. soslalim1ni star! Borbjerg, 
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jonka aikomukaena oli j " ~ Kans inliiton yleiakokouksen ajaksi 

Genevbn, on viikon 1> i vät aiell ' oltuaan 1 nnut kotiin. Ky-

symya t Utt my aavust uksesta, jota hu litua on ' sket~in korot-

tanut, n sett nut itse hallituks en olemassaolonkin vaaranali 

se a1. Siihen n ~i.hden , et t ei r di kaal1 nenk an orv ri uolue kan-

n ta. 111 tukeen Itorotusta, on halli tu sella t :..i.ssi:i Itysymy\cses-

ei.:. v stass n eduel:nnnan ene i s t. El' il laista kuitenkin 

• on, 1. u va t ko r di k fll i t It a t a h",lli tus t t " mL..n k ' sym en 

vuo e1. Ha l l itu s en j ~ s ene t ovat itse i ~ oi t t eet olev nea val 

miit ene "i..al iin v nle ih1n t ;"llu # o .. j l la, jos u t niin 

haluav t. 

Uii uin 11" olsv s t a ilmi , on t loudellinen tilan 

ne t " " llil. t ~ n I!: ' a, j ok mel ein y ' aino n kiinni t t ilii 

• ihmi ten oie l iU. 1 ud l l i eta til nnet t rvos telt e s a on kui 

t en in otetto.v omioon ee l e inen v r a l li suus, joka t " llti. 

v 11tsee ja joka te kee 1 ke1denkin taloudellisten ul1en kes-

t i,;,mieen lion hel 0 malt a1 kuin on es s aeea. Valokoh 

tia ei "sk" ' n \toko an uutu. e t til 

vienti vuoden kul\~ee on j onk'un verr lit~n t tuonnin 

l tuonti on te t 107 milj . kr . j a vienti 12 l1j . kr., 

joata 19 mi1j . tulee jUl leenviennin osal l e}, mi tll seikka e1> i 

leDättll on omiaan OBOt't aan niin maatalouden kuin teoll1auu-



• 

, .M;~rnn, ,!/JAe:rJ-~' 

'~l-hNd~ .d!tvkb,(,'#~?'?~ 
- 8 -

dankin, vaikkakin suurin uhrauksin, jossain määrin voinaan 80-

~eutua nykyiseen kruunun kurasin aiheuttamaan taloudelliseen ti-

lant se seen. 0 sta uole stani en senvuoltsi my" sk:.Qä.n tahtoi si 

us~oa niiden olevan oike ssa, jotka ennustavat valtiopamkille 

It' yvän ylivo1 maiae s1 yll" 91t;'" nykyist kruunun kurssia . 

K"' enh inaaaa, syyskuun 17 p' 1vänä 1926. 
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8UO.EN L.lBET1r'8T6 

1l6PENI!IA •• " 4 88A 

lokak. 13 päivänä 1926. 

No. I t Y0. 

Berra Ulkoasiainministeri, 

Oheenliitet~ saan kunnioittaen lähettää 

raport~1)1 ,uo.. .n. j.oka sisältää seuraavat osastots 

\ 1. Kuningas ~saval.lall Presidentin lcäynnista 

Xöpenhaminaasa (aiv.1-4). - ,. 

II. s&1der~yllamlisA huoma tt.vis aa oleva pyr

ld.mya i taehallintoon (siv .5-10). 

Voat&anottakaa, Bel"%'a Ulkoasiainminiateri, 

ayT1J1111än kunnioi tultsen1 vakuutus. 

~--

H.rra Ulltoasiainm1n1ster1, Professori E.lf. Setälä, 

Bela1nki 
p--------
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Suomen Kö'PenhaminaS88 01 evan ministerin 

.j Å "" .. li' . 

J.fl ('II Q~ . 

/~ ,d, .' 

~-, .'3 
raportt No. 2. 

13/10 - 1926. 

1. 

KUningas ~BAvallan Presi

dentin ~istä Köpenbami-

nas •• 

Lienee syytä tässä lyhyesti 

selostaa erä itä ~inkaan lau-

sunt03a Presidentin täällä Eijynnin Johdosta. 

Kävin maanantaina t .k. 11 päivänä kuninkaan luo-

ZIa. Käyntini johtui s11 tä . että kuninkaan ajutantU puhel1-

mi tse ilmoi t U minulle ~in man ha lua '9all \eli t tää minua toi-

minn8stani äSEen päättyneen vierailun aikana. Käyntini kesti 

jotenkin kauan, sillä ~ingas kosketteli laajasti Preai4en-

tin täällä käyntiä . 

Kuningas laulUi ensinnä kin olevansa erittäin iloi-

nen s11 tä. että käynnistä oli tullut to~omen ja Tens-

Un väliset suhteet ovat niin läheiset. eUä molemmat mn-

sat harrastukaella ja mielenk11nnolla seuraavat valtioiden~-

miesten v1erailu3a toistensa luona. Presidentti oli tuntunut 

oleftn tnt7Täinen matltaan. Kuningas lausui olevansa vakuu-

tettu 8iitä. että Presidentti oli täällä ollessaan tullut 

lmomaamaan mi ten suurella sympa tialla tanslcalaiset suhtau tuftt 

SUomeen. Kuninsas lausui käs1tyltaenä.i\n. että vierailu 011, 

teatteria.. tapahtunuUa välikohtaus. lultuunottamaUa, 0IlD1a-
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iunui. Ka1kki 011 Itä~i "nuoitien multau". i"mllnp. ftlU-

ti kuitenkin s1 ttt. että hän 011 ottanut vaeiaanoiioohJ.lmaan 

111an palJon lDI1ee01eea lcäynte~ä. Jotlta e1~i k11nnoeianeet 

Pree1dent~1ä yhtä paljon 1tu1n joiltut maatalouale&oltaet var-

maankin 011e1ftt 1t11nnoetaneet. Alankoma1dien kuningattaren ~ 

Ita11an ltunlnpaparin Köpenham1nas8a käydeseä 011 ohjel .. a 

• muuieUu. l41ldiän e1 011e1 estänyt Pres1 denttiä lauauma.ta 

ltuninlcaalle toivomusta a11tij . että museoissa käynte~ä 011e1 

vähennetty. Ja sen e1jaaD käyty jos8a1n muualla. Jos Itu-

n1ngu 01181 tietänyt Pre81dentin haluaw.n käydä pore111n1-

tehuleM. 011e1 siihen voitu ftrata enemmän a1lcea, Sano1a 

~ Preeldent1n .pä11amät~ suurella m1elenkiinnolla tutus-

tuneen muse01s8a 01ev11n arvokka1si1n kokoelmiin. Käynn1t 

• porel11n1tehtaia8& e1vä t olleet tapahtuneet Preeidentin alot-

te •• ta. 'Vaan olivat tehtaiden johtajat 1 t8e halunneet näyt-

ti4ä tahtai taan Presidentille. (Kuninga8 ei näyttänyt tietä-

'WäD tätä). Ailtakin 011 jotenkin hyvin riittänyt tehtaiden 

Koslteteltuaan lyhyestl erä itä Ohjelman kohtia, 

rupea1 kuningas uudestaan puhumaan Seatter1en 8s.Uuneesta 

'fällltohtauta •• ta. lIUl BaDOl Qll.ä JIIIIIIÖ.l'täWLnsä ettei Dm Pre-
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aldent'1 halunnut 01keudenkäynt1ä nostetta~ke1 mete11~ölt-

a1jöltä ~staan. Iatningaa ol1Bi kuiteDkin mielellääD suo-

nut asianomaisl11e ankara t rangaistukset. 141 tä lirfunoh-P. ter-

seniln tule.. 011 tämä ~uuri valmistumassa maisterlk81. 

Kolman kuulcauden vankeuarangalstus ollsl estänyt hänet a-

jolssa suorittamasta tutkintojaan. Hänen uransa 01is1 mah-

4011ises t1 pää. ttyny' tähän. eikä hän ehkä olisl päässyt 

"turmelemaan nuorisoa". ltmoh-PeterBln oli kerran eräässä 

yliopiston juhlaS8a. jossa kuninSBs 011 läsnä. esiintynyt 

1) 
tavalla. jolca aiheutU bänen 'poistamlsenea sieltä. Xu-

nlngas ei sanonut lcu1 tenkaan väli ttävänsä tästä. 01.1 yh-

dentekevöä. miten esl1nnyttl1n kotoDa. omien keaken. Toista 

on, kun on vieraita läsnä. Kuninkaan mlelea +~ pOliisiD 0-

11si pitänyt tarkemudn pitää silmällä teatteriin tulevia. 

Uikäll ltuninpa 011 kuullut, olivat Munoh-Petersenln taaku' 

011 •• t pullollaan . joten oli ei 011 ut täysl ayy katsoa m1-

tä niiB81 011. 

~htyäD1 aelvää niistä Syi8tä , jotka oliva' aaat-

~ •• , Presidentin olemaan vaatlmatta syytteen nostamiata. 

1) ~eD ~ tap.ukau. llunoh-PeterSID rupesi ääneen esittömöÖD 
tasayaltalala1a m1ellp1tel~. joka aiheutU. että hänet ajett11n 
ul08 ain1 tueta Ul &18\111" eta. 
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aSl oi !cunj uga8 pelkäävänaä vieU viera1 taa tobM. kertaa 

teatteriin, kun raubanbä1ri ta1jät jäävät rankaiaematM.. ml-

lä kertaa heitettiin kaikekai onnekai ainoastaan ~a~ri-

lappuja. EDai kerra heitetään ehkä ~OIIIIe~a ja aiheutetaaJl 

-pan1iltk1. JCeala1atllu a11rtl1 aenjällceen .,le1selQ,p11n aaioihin. 

joilla ei ollut käynnin kana.. suorana1aM. .,hte.,t~. 

Lo~ultai puhui bm1np8 811 tä aUU1"l8ta aurusta, 

joka kohtaai Preaidenttiä Kö~enham1naaaa hänen isänaä kuo-

leman kautta. Joa Pres1denUi. sanoi kuningas. 011a1 ollut 

.,u1 t.,1ahenltllts. 01181 hän 08losta lähtenyt suoraan Itotiin 

isänsä taut1TUoteen ääreen. Nyt 011 hän pak01tettu ot-

lamaan osaa kaikltiin juhla1l1aunks1in a11tä h~ol1matta, et-

tä hänen aja tu.ltaenea varmaankin use1n olivat muualla • 
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Suomen KÖlJeDhall1na.8a olevan l41D1sterin raportU 10. 21. 

13/10 - 1926. 

II. 

SöDderjyllannisaa huomatta-

via... oleft PUld.lIIl's i taehallintoon. Viime päivinä on 

.. Aabenraa8ea pidetty kokous, johon on ottanut 0 ... noin 

• 4000 l 5000 ~loDpoiltaa. ja j088a on vaad1ttu it8ehall1n-

toa Sfulderjyll.aDn1l1e. Lehdet samoinkun yleinen mielipide 

ovat viime a1111:o1h1n asU ki1nn1 ttäneet vähän huomiota tä-

hän 111kkeeseen. arvellen sen ainoastaan olevan joidenlcu1-

den seikltai11jain haave11uja. 

Kun SÖDderjyllanti Versaillesin rauhDnsopimuk-

• sen perustalla p1de tyn kansanäänestyksen tuloksen nojalla 

liitettiin ~nsltaan, oli t7,J tyvä i syys yleinen. ~tenhän täyt-

t71'1ät TUo81Qmmenien aitana hau40tut toiveet ja unelmat. 

ED tente-ftllat oliaivat mielellään antaneet ~nsltalle koko 

Sleav1g1n. Paitai että Tanska t ä ten olia1 eaaDut koko 8en 

alueen, joka s11tä 1864 oli valloitettu ja liitetty Preua-

8Un. 0118i atrateeginen raja Sakaaa vastaan tullut . tun-

tuvaaU edull1aelllll&ka1 Itu1n ae on ~lqrään. Silloinen ra41-

kaal1nen hallitua, johon kuului radikaaliaen ja aoaiali4e-

1l0kraatUaen pUOlueen jäsenU., e1 ltu1tenuan halunnut .. a .. 

\ 
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koko Sleavig1ä. koaka ae pelkäsi 1\!&nskaan täten joutuvan 

111an auuren saksalaisen väholllll1atiill. !rntlJDät~ömn's hall1-

tukeen politiiltkaan oli niin yle1Den. että kuninps Itnät-

'al"lla 1920 vaati hallituata määräämään uudet vaalit. lUul 

tämä Itiel täyt;v1 antoi Itwl1ngaa odottamatta eron 1ta11t11le 

1II1n1stlreilleen ja nimi tti uuden halli tukee. V ali t osotU-

1) 
~t kuninkaan oike1n arvoatelleen aaeman. Uuden vaDhoil-

lis1sta aineltsiata Itoltoonpannun hallituksen e1 Itu1tenkaaD 

asaa. milcäl1 se edea enää Itata01 mahdoll1selte1 sUä toden 

"olla 1t08ttaa~. Poli1ttiselta kannalta kataoen - suhdet-

ta Saltsaan silmälläpitäen - on epäilemättä ollut viisa1D-

M1 tä itse SleavigisBä vallinneeseen mi elipi-

"eaeen tulee, lienee se lW.a1tya ollut yleinen, ettei 51e8-

T1g1ä 011a1 jaettava. 51esv1g muodosU eräänla1sen poli! t-

tisen kokonaisuuden omine hiatorialli8ine vaihe1neen ja mui ... 

toineen. ~moin muod08ti ae taloudellisen kOkonaisuuden. 

jonka kahtiajaon pelättiin järkyttävän tämän maanosan hy-

1) i6iDieppUe herit\! kUlimBn nl1n swrta mielenltuohua maassa, että 
ny~ usltotaan yleise8tl ~nBkan tuninltaaD tällöin T1ime1aen ker
ran kl7tttiDeen hänelle perustuslain mukaan muodolliseat1 kuuluvaa 
oikeutta erottaa halli tukeen jäsenet. 
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Tinvoint1a. Jos koko Slesv18 011a1 TUonna 1920 saanut ää-

nes~ yhdesaä. e1kä s1tä 011s1 jaettu er1 vyöhyltlte1a1in, 

011s1 valtava enemmistö ääneatäny; ~nsuan 111ttym1sen puo-

lesta. 

V1ime vuosina saatu kokemus on osottanut .... 

Tansltalle joutuneen osan on ollut hYT1n va1lte. sovittaa 

taloutensa uusien olojen multaan. Söndarjyllann1n maataTilje-

• I 

leTä väeatö 011 vanhastaan tottunut ID#tDään ltarjaa Saltaaan 

ja sillä ban\tk1maan 1tselleen hyvät tulot. ~ tulOlähde 

muodosti olennaisen oaan jou1sen slev181lä1sen talonpojan 

taloud •• sa. 11t ei \tarja ta10ua enää tahdo ltazma ttaa, leosu 

tul11raj. teleee urjan mn'JDisen eteUä.n mahdDttcmakai. loU.tä 

maanvUjeqltaeen tulee, on .. s.1t,.s.. extens11v1atä, !Ilane-

• tas.. 1nhns11 Tietä. Salt_s_ ovat Itylän talot yhdesaä ~. 

Ulult.et kauempana eri pakoiss.. ~'flDsltasa. ova t tUukaet 

yhde..a jouhen talon 11Dpär111ä. S6nderJyll.DD1s.. to1mean-

pantu a11rt11D1nen .xtana1iv1aestä intensi1viseen v11jelyata-

p.an on tullut .e1anoma1.111e erittä1n kalli1ksi. ~~häD 

tulee l1aäk'1, että ne hypoteeltltll.1Dat, jotu maatav1ljele-

Tälle Täe.tölle ~önnetUin, ovat Umm'D,Jl kurssin Itohoami-

•• n uut" tullee' erUtäin kalliin1. lAin.t annettiin 

halvas_ rahaaaa, III1t" ovat maaett.vat takaia1n ItallU.-
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.eikka, että ra3an eteläpuolella aauvat saksan martaD .olan 

3ölkeisen huimaavan alenemi8en kautta saattoivat halvalla 

80aial1aUhalli tukaeen, 30nlta se vili ttää kokonaan la1m1D-

176Tän maatavi13elevän ~e8t~ edut. ~a~ on epäilemättä 

huomattavissa vanha ristiriita maaseudun 3a kaupungin 'ItI.-

lillä. Bykyinen pääminiateri Stauning lienee sitäpait8i heD-

ti16kohtai8llla e8iintymisellään pahentanut asiaa. Kerrotaan 

hänen erääasä Sönder3yllannisaa pitämäs8ään pulaea.a aano-

neen ,että jos talonp03at eivät Toi pitää tal03aan. Toi-

4aan heidän sijaUlaa aina saac1a muita lalulckaUa Tanskan 

50.000 tyött~ 30ukosta • 

Kalkkl täJlti on jOhtanut siihen, että huomat-

taTa o.a Sönder3yllannin talonp03ista on 30utunut siihen 

käsitykseen. ettei heillä ole IDi tään apua odotat tavis8a 

kunshallitukselta. "Irti Xöpenhaminasta" on tIllld he1UD 

tunuu81auaeekaeen. LIikkeen johtajana on, talonpoika hänkin. 

oornel1u8 Petereen. Petersenl1lä ja eräillä hänen lähimm18-

~ näyttää olleen aikomuksena väk1T&ltaiainkin keinOin 

panna toimeen auunaltelmaDaa siitä päättäen. että yka1 liik

te.n jOhtClllieh1.". ..ä. luu1iDantU Qu1atp&1'cl on tirjel-
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torakeunult.e'. cm tualdn luul'.n.a, eUI kaikki oli alTa' 

olleet halukltal'- tI11&1.een pa1kallieeen "vall&nkaappauk-

.. en". Poll1alkuulustelus.. on Cornellua Petersen it.eltin 

ae11 ttänyt aikomukaena olleen ainoastaan jä r jea1äl "talon-

po1kalsretlten" TaJ. tiopälväin luo Iaipenhaminaan. MS. tä hal-

l1ntoraltennueten mieh1 ttämlaeen tulee, e1 eitä oltu valtaTBe--

U ajateltu. Voihan jokainen. saDo1 Petaraen, IqIlJä t01-

aeU. mitä tämä tek1ai 811näk1n tapault88eea, et~ taivaan 

kanal putoalel alaa. !Olstalsekai e1 PetereeD1ä olekaan 

pldätetty. ftan on hän edelleen vapaalla jalalla. poliia1n 

jatkaeea. tutk1multe1~an. Er1ltolaen vaaral11sena e1 111ket-

tä Tanskas. p1detä. Toiaelta puolen ovat lta11t1t1 kuUen-

It1n nyttemmin yIt81m1e1181ä s11tä. ette1 81tl enää volda, 

n11nlcu1n .lua.. tapahtui, ot taa ain 08ataan 1 e1kln Itannal-

ta. Ulko.aiainm1n1stertösaä. j08. eilen a81aat. 1r.e81cu1te-

lin. BIDloU11n 8UoraaD. ette1 aal.. T01aa pltää vähiLpätö1-

.anä ( "baga tellieena ta q ). 1'o18el ta puolen paino ate tt11n. 



• 
• 
, 

• ~"'/,Nnt '/;;h/y.J~· -10-

. ;/;>,,4//(,6 . ;J'J,..j/"r.h""~,,y 

aeJ1 OsaDotta jat ~kouksen päätJtQl ftDhan t8DSUla1eeD 18u-

luu "Jeg er eD tattig BODdemandw• (ftmätin osoiU .. lUkk .. 

talonpoikaista letmaa). 

Vaikkakaan ei 111ke ole erikoisen -.aarallinel\r 

on tietysti pienelle maane, n11l11tu1n ~DSIta. erittäiD epä-

edullista, joa sen rajaseudulla asuu kohtaloon.. ty;vt,.atön-

Ml 1"".... .esta. XUTaaTaa on. että samanlainen p;vrtiJQ'll 

• (11. Tailcu!c1n paljon TahTempana, es11nt1Dyt Klsass1asa Ja 

laotbiilDg1saa. OIa.ta koltema.kaesta tiedämme, että ltarjala1aet 

luultaTasti eDDeDadn muodostaisivat oman valtionsa kn1D li1'-

t;v1sirit Suomeen. Qiltki nämä ilm1lSt Johtuvat i ts. asissa 

samasta s718tä. Pitemmän ajan erillään toisistaan asuoeet 

a1ltanaa samaan Itansaa kuuluvat jäsenet ovat erilaisten 

• histor1a1l1sten vaiheiden kautta tulleet muolostamaan Itoko-

naisuuden, Jonka katsantoltanta sekä polii tt1set ja talouclel-

li •• t olot siks1 suuresU eroaTat toisistaan, eUe1 tä7del-

lineD sulautum1Den ole ajateltavissa eDDenku1n pitemmän 

KÖpeDham1Das".' loltamun 13 päiTäDä 1926. 
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SIA 

Herra ~n18teri, 

Täten s~an kunn10ittavimmin Teille, Herra 

Ministeri, lähett~ Ministeri Idmanin raportin No. 22, 

joka sisi11tt,1ä seuraavat osastot: 

1) Kysymys valtion ptlämiehestä Unkarissa (siv.1-7) 

?) Bethlenin hollituksen asema (siv.8-10) 

3) Hallituksen parlamentin yl' huonetta koskeva eh

dotus ( siv.11-17). 

J 

Vast~anottakaa. Herra Ministeri, erinomaisimman 

kunnioitukseni vakuutukset. 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Professori B. N. S et U 1 U, 

Helsinki . 
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Budapestissa. 5 p. marras~. 1926. 
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KysYmyS valtion päämie Viime ai~oina on ul~omaises.a 

hestä Un~arissa. 
sanomalehdistösBä silloin tällöin nä~ynyt 

tietoja siitä , että Un~arissa oltaisiin aikeissa muuttaa 

ny~yään vallitsevaa valtiollista järjestystä. Välistä väi te-

t ään ny~isen valtion päämiehen ai~ovan luopua asemastaan . 

1) 
jon~un tä låiläisen Habsburg-suvun jä senen edu~si. Välistä ~er-

rotaan aikomu~sen olevan nimittää hänet vara~uninkaa~si, pa-

latiini~si. Kun suomalaisissakin lehdissä viime vii~~oina 

on näkynyt v1imemainitunlai a1a tietoja. otin asian . puhee~-

Ii ulkoasiainministeri Val~on ~nssa. 

Ministeri Val~o selosti laajasti valtionpäämiel_ 

t ä kos~evan kysymy~sen ny~yistä tilannetta Unkarissa. Hänen 

es1tyksensä eri kuningalehdo~~a1sta on si~s1 m1elen~iintoi-

nen, että katson olevan syytä lyhyest1 tehdä sel~oa si1tä. 

111 tä e1181DllÖ. ~in tulee viime aik01na ul ~omaalla levi te t ty1-

bin tietoihin, että oli81 aikomus antaa ny~y1s.lle val ti on-

pälm1ehelle palat1in1n arvonimi, e1 tämä t1eto ole 01~ea. 

1) Nykii.elli väi'10npäåm1ehellä ei Unkar1ssa ole "valtionh01tajan" 
n1.. vaan ku1leutaan htl.ntä maaherraksi. 
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Päinvastoin ovat kaikki Unkar1n hallitusmiehet ykcimielisi~ 

siitä, ettei ole syyt~ koskea nykyiseen järjestykseen ja 

muuttaa valtionpääm!eheD nykyistä asemaa. Un~ri on kun1n-

gaskunta. Tasavaltalaisella ajatussuunnalla ei ole juuri 

laisinkaan kanna ttajia. Vuosi vuodelta käy yhä s elvemmäksi, 

ettei Unkarissa tahdota luopua monarkisesta hallituamuodosta • 

• Nyk i s ten ulkonaisten poliittisten olosuhteiden vallitessa 

ei kuitenkaan ole mahdollista ryhtyä kuninkaan vaaliin, tai, 

jos asetutaan legitimistien kannalle, kutsUA kuningasta Un-

kariin. Joskin yleensä kaikki ovat yksimielisiä siitä, että 

Unkarin on oltava kuningask t ana , on gitävastoin eri mieli-

piteitä olemassa sii t ti , kenen olisi oltava kunink na. Voi-

• daan erottaa neljä eri katsantokantaa. 

1. N.s. le gitimistit, joiden johtajina es1in-

t ·' t kaksi maan valtiolliseen i nnokkaasti osaa ot-

tanutta henkilöä, kreiv1t J.pponyei ja Andrassy. katsovat 

~ kya~lcaen jo olevan ratkaistun. He pitävät lai1l1-

sena kruununperillisenä entisen hallitsijan vanhinta poikaa, 

Oitoa. Keisari Kaarle luopui tosin Icruunustaan, mutta tämän 

luop1Dl11 sen o1keuavaikutuksd eivät koske kuin häntä itselUtn, 

sitäkään suuremmalla syyllä kun luopuminen ei ollut ~ •• _ 
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ehtoinen. Sille seikalle, että Unkarin parlamentti kerran on 

Julistanut Habsburgit menettliDeeksi oikeutensa Icruunuun, ei 

täällä yleensä anneta erikoista merkitystä. Ensinnäkin on 

päätBs tehty suurvaltain painostuksesta. Toiseksi ei tietye-

ti mi~n estä parlamenttia muuttamasta päätBstään Habs-

1) 
burgien eduksi. -

II. Toinen ryhmä kannattaa arkkiherttua 

Josef1a ja tämän poikaa Josef ~ansia. Arkkiharitua Josef 

kuuluu siihen Habsburgo-suvun haaraan. joka asui Unkarissa. 

Hänen isoisänsä oli Unkarin vara kuninkaana, palatiinina. 

Hän ~uhuu sujuvasti unkarinkieltä ja nauttii suosiota eten-

kin talonpoikain keskuudessa. Maailman sodan ikana 011 hän 

kenraalina Itävallan armeijassa ja teki itsensä tunnetuksi 

pitämällä erittä in hyvää huolta sotilaistaan. 

Osoituksena hänen kansan keskuudeasa nautti-

maataan SUOSiosta, voitanee mainita, että sosialistit, jotka 

v&stuat6vat hallituksen ehdotusta, jonka mukaan kaiUlle 

Hababurgo-auVUD miespuolia111e j äsenille myönnettäisiin sija 

1 ) Jla1Dittakoon, etili ottoa kas,,",tetaan silmälläpitä en sitä 
seikkaa, eUi häneatä mahdolliseati kerran tulee lJnltarin 
kuninsas. Kuninaatar Zitan luona Bspanjaa8& oleskelee aina 
useita unkarilailia. Joku ~oa1 sitten sai eräs parlamentin 
jäaen, kreiT1 Karolye1 virkavapauttak1n toimeataan voidakseen 
oleskella siellä. Samoin on siellä ollut Suomessakin hyvin 
tunnetuzs valtiomies PaikerUn pOika. VIUlha Ubert Apponyei 
käy siellä silloin tällöin neuvottelemassa Oton kasvatukses_ 
ta tämän äidin konssa. 
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perustettavassa ylähuoneessa, te~evät poi~~euksen Jo •• fin 3a 

hänen sukunsa suhteen. Niin lausui esim. edusta3a Propper 

parlamentin 1etunnosaa lokakuun 29 pä1vänä m.m. seuraavaa. 

"Vastustuspuolue1den on jyrkästi vastustettava sitä, ettei 

ainakaan t ällais1a epäoikeutettuja etuoikeuksia Habsburgeille 

myönnetä. Poikkeuksen voivat tehdä ainoastaan yleisesti kun-

• nioitettu arkkiherttua Josef perheineen, joka on enti.en 

~alatiini Josef1n pojanpoika, jolle Unkari on niin paljoata 

k11 tollinen." Ar ltkiherttua Josef kuuluu niihin Habsburg-loth-

ringin suvun jäseniin, jotka Wienin hovissa aina koettivat 

käyttää vaikutustaan unkarllai sen hallitusmuodon eduksi, ja 

on hän monasti joutunut riitaan Wienin hovin kanssa isän-

• maallisten tunteittensa vuoksi Unkaria \tohtaan. Ar kkiherttua 

Josef on soda... aivan erikoisella tavOlla kunnostautunut. 

Hänen ,otilaanea jumaloivat häntä ja kut uivat "isä Jo-

sefiksi". ~inittakoon tä ssä, ettei sosialistien ohjelmassa 

ole vaatimusta tasavallan voimaansaattamisesta. 

Arkkiherttua Josefin pOika Josef hana on 

27-TUotia. nuori mies, joka on • __ ••• naimisissa aikoinaan 

paljon huomiota herä ttäneen, miehend luota karanneen Bak-

a!n kruunlUlprinaeaean tyttären kanaaa. Olen eräässä ailr:ai-
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semmasaa raporUa.. eelosWonut sUi juhlallisU ja auuren-

taan nUOren parIn tämän häiden jälkeen .. ~uesaa Budapesttb. 

Arkkiherttuo Josef Prans on turaanilaisen yhdistyksen "pro-

1) 
tektorl" ja seuraa yhdistyksen asioita mielenkiinnolla. 

III. Kolmas ryhmä hallua1al hall1taijaltal ark-

klherttua Albreohtia, joka myöskin kuuluu UnkarIssa a.-neI-

aiin Habsburseih1n. Heidän varsinainen kotlpaikkanB. oli 

PreBsburg, .. tta omistavat he palatsin myöskin BudapeatIB-

sa. Arkkiherttua Albreoht on nuori mies hänkin, jotenkIn 

saman ikäinen kuin Josef Frans. Syynä sl1hen, että hänel-

läkin on ltannattajia, lienee se. että häntä pidetääD ky-

vykkäämpänÄ kuin viimemainittua. Sitäpaitsi on hänen äitin-

aä. arkkiherttuatar Isabella hyvin varakas, kun sitä~stoin 

2) 
arkkiherttua Josef on menettänyt melkein kaiken omaisuutenaa.~ 

Sodan jälkeen on arkkiherttua Albreoht äitinsä ja sisarensa 

kan... asettunut asumaan Budapestiin, ja seuruatelevat he in-

nokkaast1 täällä asuvien l ähettiläiden kansaa. 

1) Viime talvena lähetin hänelle hänen pyynnöstään Suomen 81"taston. 

2) PresidenUi lfasaryk asuu lceaäisin hänen l1nnassaaD. jonka Tsekkoslo
vak1an hallitua on ta~varIk01nu' siltä huolimatta, ettei linna kuu
lu Rababurgieo perintötilo1h1n. 
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~ Neljä . r yhmä henkilöitä ei tahdo halli1i-

sijaksi ketään Babeburg-euTUn jäsenist~. Ulkomaalla luullaan 

usein, sanoi ministeri Valko, että kuvernööri Horthy oli81 

Habeburgien rinnalla hallitsijaehdokkaana. Tämä käsitys ~erue-

tuu kuitenkin erehdykeeen. Vii emainittu, jOEa ~it~t ajat 

toimi keisari Frans Josefin ajutanttina, ei t ämtinklän vuok-

si katsoiei mahdolliseksi ottaa kruunua vastaan ja täten 

syrjäyt tää Habeburgeja. Horthy on myöskin ottaessaan TaS 

taan nykyisen toimensa suoraan ilmoittanut t~stä . niahri 

Valko mainitsi esimerkkinä kuvernöörin noudattGmasta omantun-

non tarkkuudesta, ettei t ämä tahdo kunin~a1liseesa linnaa-

aa aSU8ssaan laisinkaan käyt tää niitä huone1ta ja sallja, 

1) 
joita Irans Josef-vainaja käytti. - Nykyise valtion~ääm1ehen 

tuloa hall1tmjaksi voisi ehlå1 vai lteut t aa se ltin seikka, etli 

hän, samoin Icu1n Itrei vi Bethlenkin, on ~ro eat&ntti. Unkarin 

n~yhän Tapan1n kruunun" katsotaan edellyt tävän ka too11la1sta 

kuningasta. Yleinen mieli~ide maas sa tusltin hyvä ksyisi pro-

testanUia. Paavi, joka esim. Kaarle kuningas-vainajan ja 

1) bai kerran Budapeati saa käydessäni kertoi kuvernööri minulle 
kävell.ssämme maaseudulla aija i tsevan GHdölön linnan puia ossa, 
ettei hln mi.lellään metsä .tä linnaan kuuluvissa metsiasä, koat 
tul.~l. kuninkaalle kuuluva riista t ä ten ~hene •• 

f 
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kuningatar Z1tan koettaessa väk1vallalla ottaa valta1stuin-

ta haltuunsa. jotenltin selvästi oso1tU kannattavan. he1-

4än pyrkimyksiään. tuskin myöskään anta181 katool1aen ltir-

kon mahtavaa tukea protestanttiselle kruununtavo1ttelijalle. 

Niinkuin kerran aikaisemmin olen Ministeri61le 

tiedoi ttanu\. suhtautuu tä.lcäläinen diplomaattilcunta - pia-

• nen entenhn edustajaa mahdollisesti lukuunottamatta -

Budapestissa olevi1n Habsburg-auvun jäseniin ni1nkuin bal-

litsevan kuningashuoneen jä.seniin ainak1n. 

Budap stls&a. 5 p. marraak. 1926. 

ii. [J. tloJ~ 
~ 

/2~ _ 

• ,J: ~'. y~ 
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Suomen Köpenbaminas88 ~Q Bu4apestis51 olevan lähetttlä!U~r~a=p~or=rt1~o~.~2~2~.· 

Budapestissa, 5 p. marrask. 1926. 

II. 

Bethlenin halli tuk- Viime huhtikuussa lausuman! ar-, 
aen aselD$. 

velu. ettei franginVäärennysjuUu johtaiai hal-

litukeen eroon. on osottautunut oikeaksi. SiBäaalainm1ni8te-

• ri RakoTIIU7a lukuunottamatta, joka väärennykal1n eekaantu-

neen y1lpo1iia!pääl1ikk6 Nadossyn lähimpänä miehenä on 01-

lut pak01 tet tu jättämään aalkkunaa toisiin ltäa11n. muodoata-

vat halli tukaen nykyään samat miehet \cu1n ennenk1n. Ra-

kovszkyn sijaan on e1säasiainmin1steriksi nimitetty eduakun-

nen monivuotinen puheenjohtaja Soitovsky. Kauppaministeri 

• Valko. joka samalla on toiminut v.t. ulkoaaiainminiateriDä, 

on nimitetty vakinaisekai ulkoaaiainminlaterikal jll \cauppa-

miniateriksi on n1mitett,v teknillisen korkeakoulun profe8ao-

ri Hermann. 

neinen käsitys on, että hallituksen aaema 

nykyään on eriUäin vahva. "Aivan s11tä riippumatte, miten 

halli tults.en ulkomaalla suhtaudutaan", sanoi minulle pari 

pI.1'f1Ui 8i Uen Ranslr:an tältäläinen lähettiläs. Clinohant, " on 

Beihlenin hallituksen asema vahvempi kuin koskaåD ennen." 

I 
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Olen viitannut tässä Rans~ ministerin lausuntoon. kosta 

hän t ä ei ainakaan voitane epäillä puolueellisuudesta nykyi-

sen hallituksen edukei. On olemassa useita syitä. jotta 

ovat vai kuttaneet hallituksen aseman 'vahvistumieeen. Talou-

dellinen asema maassa on huomattavasti parantunut. Unkarin 

kruunu on stabllisoitu. Hal litus on katsonut voi'ftIlsa eait-

t ää parlamentil le er' itä ver ojen huojennuksia. K&naainliiton 

kontrolli maan raha-asioihin nähden on lakkautettu. Ulko-

poliittinen asema. josta l ähemmin seuraavaasa raportissa. on 

vahvistunut Jugoslaavrlun tapahtuneen l ähenemis en kautta. 

Mutta voidaan sanoa, että itse f ranginväärennyajuttukin. 

jonka avulla hallitusta koete t tiin kaataa. on ol lut omiaan 

va hvistamaan sen asemaa yleisön silmissä. Hal litu~een on 

onnistunut tor jua ltaiklci ulkomaalta m ein ta hdyt yr ity\caet 

sekaantua Unlcarin si säisiin aaioi hin. ~ailmaneodan j l kaen 

koettujen vastoinkäymisten jälkeen ollaan tätäkin saavutus-

ta - niin vaatimaton kuin s e eh " lieneekin - val mii t 

p~tämään voittona. Yleinen mieli ide on taht omattaan lcin 01-

lut pakoit.ttu 1tannattam~an halli t usta. joka on pUOlustanut 

maan kunniaa ja 
1) 

i~e.mlärääm1soik.utta. 

-1) Ulliomaleb .. -ieh41iiå olleet 1I1edot väär.nnyka11n i taenaä ayyPaika1 
- '.he.iden henkilöiden armahtamiseata .iv~t ole oilteat joka tapauk-

.'8sa ennenaikaiset. 
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Yleensä. näyttitln . usk.ovan. etti::i. uudet vaalit 

tulevat antamaan hallitulCeelle eina\c1n yhtä suuren enem-

miatön \euin se. johonka a:e nyky'åJ1n vol no jata. Vaalien 

tulisl oikeastaan tapahtua kesällä. mutta mahdollista on,l 

et tä ne määr ä t n tap ahtuvlltal jo eli vuoden alu ••• 

H41l1 tua tuntee asemanaa vehvakal ja tahtoo käyttUä q-

vllkseen i taelleen edull1sta mielialaa. Vaalien tapahtu-

mist. talvella voidaan puolustaa sitäkln helpommln kun 

n11den toimi ttaminan Itesllllli. niinkuin min1s terl Valko 

mainitsl minulle, tuottaa lulnltaluukala maatavlljeleväUe 

väeltölle. jota mieluummin näkisi. että ne toimitettal-

s11n .1kalse~n. 

Budapestissa,' marraslt. 5 ptntl 1926. 
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Suomen Köpen~minassa j a Budapestissa olevan l ähettIlään raportti Ho.22. 

Budapestissa, 5 p. marras~. 1926. 

lII. 

Hal li tukeen parlamentin Se ~y.ymys. jom Unltarisaa tä-

ylähuonetia Itoslteva eh-
- p - - - .. .. • • • •• - - s: t ä nyltyä \c1inni ttää Ialiltltien huomiota 
dotus. 

puoleensa, on hallituksen laatima ehdotus ylähuonetta 

Itoakeva~si laiksi. Es1tys asiasta jä tettiin parlamentille syys-

istuntolalu4en alussa ja on se nykyåän käaittelrn alaisena. 

Parlamentti on, niinkuin tunnettu. hallitusmuodon mukaan kokoon-

pantu kahdesta kamarista. U 1ta. huolimatta, ettei yli1huone.n 

Un~1n alueen tuntuTasta vUhennyksestä johtune1den muuttune1-

den olosuhteiden TUolts1 ole Ialtsottu v01van Itoltoontua, e1 8e 

oilteudellis8sti ole lakannut voimassa ol~8ta. Ylähuone on 

itse te ltemällään päätöItsellä lyltännyt istuntonsa toistaiseksi. 

Laatieseaan ylähuone en kokoonpanoa Itoskovan ehdotuksensa on 

ballitue. samalla kun •• on varannut e~t1.'lle ylähuoneon 

3äsen1lle nä1den 01keudet. mytiskIn koettanut tehdä sen ko
~ 

koonPaDon mon1puoll~ke1 antamalla erID1I.11le yhdys~ll-

1.. laItok.1lle 3a yh41atyka1lle oIkeuden l ähettUä s1nne e-

duata31a. 

YUhuoDe. .ella1aena kuin halli tue .eD OD ehdot-

taDut , tuntuu kieltämättä me1kälä1aeatä jotenk1n vazsho1ll1ael_ 
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te laitoltselta. On Iru1tenldn muistettava, että olot SUomea-

88 ja Un\caris88 ovat niin er1lai aet. ettti. suomalainen ai-

noastaan suurimmalla varovaisuudella voi menDä laueumaon 

arvosteluaan täkäläisistä oloista. Se, mikä saattaa lopia 

toiselle ~salle, ei aina sovi toiselle. VOidaan tuskin 

tehdä suurempaa virhettä \cu1n soviUaa samaa mittapuuta 

• 1ta1\cldin kansoihin ja olosuhteisiin. 

Entisestä ylähuoneesta on uudesSG ehdotu\cses88 

pääpiirteissällD aä1lytet ty erinäiset arvohenlt1löt, aa te lis ton 

edustus se valtionpäämiohen nimittämä' henkilöt. Viimemai-

nittujen. eli valtionpäämiehen nimittUmien henkilöiden lu\cu-

määrä on säädetty neljäksikymmene\cei. Kaikki Habsburg-suvun 

• miespuoliset j äsenet saavat Sijan ylähuoneessa mi käli he 

vakinaisesti asuvat Unkarissa. Erikoista \cansalais oi keutta 

maassa ei heiltä vaadita. Ruhti naal liset, kreiv1l1iset ja 

vap aherralliset SUl~t, joilla ennen on ollut oikeus l ä-

het ' edustaja ylähuoneeseen, ovat samoin adilyttäneet t ä-

IDän oikeuden, kuitenldn siten, ettei sukujen päämies enää 

ole itseoikeutettu edustamaan su\cuaan. vaan riippuu suvun 

mie-.puo1lsi.'a jäsenistä Ieenen he tahtovat vallia. ~uut 

aatell.e' valitsevat lces\cuudestaan edustajia, jOiden luleu-

määrä Cftl säädetty puoleltai pl1rlltunt1en ja lcaupunlt!\cunUen 
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halli t usten valitsemien henkilöiden lukumäär~stä . Viimemain1-

tut yhdyskunnat ovat nimit täin saaneet oikeuden valita yh-

den tai, vä kiluvusta riip~uen, useampia edustajia. 

Uskokunn11le on varattu seuraava edustus. Ka-

toolinen kirkko l ähettää Unkarin ruhtinaspiis~an, 10 muuta 

pl1s~aa. 5 munkld.kuntain esimiestä ja sitäpaitsi useita 

• muita korkeita hengelliseen eäätyyn kuuluvia arvohenkilöl-

tä. Calvinistisen kirkon edustus käsittää 3 vanhinta ~iia-

~aa ja 3 ylikuraattoria. Luterilainen kirkko lähet~ edus-

kuntaan 2 vanhinta ~iispaa, l ylitar~stajan ja l piiri-

eBimiehen. Kreikkal~i .. n kirkon ~iispalle ja unitaarisen 

kirkon vanhimmalle esimiehelle on myös kin annettu sija ylä-

• huoneesBa. samoin saavat mooseksen uskolaiset yhden edusta-

jan. jonka he itse valitsevat. 

Korkeiden toimien haltijoista on eija ylähuo-

nees88 annettu ~delle l1~unkantajalla ja kahdelle ~yhän 

Tapanin kruunun vartijalle l kummatkin ylhäisiä nvohenkilöi-

t ä ), ylimmän tuomioistuimen presidentille ja vara~re8identll-

le, toisen asteen tuom1oistui.'en puheenjoht&jille, korkeim-

malla syyttäjävlranomaiealle. Botajoukon yll~äällikölle ja 

valtiopankin johtajalle. 

Seuraavat laitokset ja yhdistykset .. a~t myöB-
j 

o 
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l1n oi~euden l ähettää seuraavan määrän edustajia ylä-

huoneeseen, nimittäin maatalouskamarit 6, tauppa- ja teol-

l1su uslcamari t 
,. 
0, aSionajajai4Liitto 2, notarioiden liitto 

1) 
1, insinöUrien yhdistys 2, n.s. vitez (- san~ri)-li1tto -

1. tiedeakatemia 3, Budape8tin yliop1ston jolcainen t1ede-

~unta 1, muut yliopistot ~u~in 1, BUdopest1n te~il11nen 

korkeakoulu 2. vuori- ja met8äop1sto 1. elu1nl ' käriopisto 

1, maanv11jelyskor~eakou1u 1. taideakatemia 1. musiikl1-

opisto 1 ja Budapestin pörssi 1. S1täpaitsi on ehdotuk-

sesso edellytetty, että myöhemmin voidaan asetuksel la antaa 

muillel1n laitoksille ja yhdlstyks1lle oikeus l ähettää 

edustajia ylähuoneeseen. 

Edustajien on oltava 35 vuoden i käisiä , pait-

si Hababurg-suvun jäsenten. joiden i~raja~81 on määrä tty 

24 vuotta. Ylähuonean jäsenet val1taan 10 vuode~s1. paits1 

valt10npäämiehen nimittämät, jotka sä1lyttävtit s1jansa koko 

elinailtansa. 

.'el1ä selostettua ehdotu8ta on vastustet tu 

kahdenla1.illa sy111ä. EnsinDä~in ovat s1tä vastustaneet 

leg1tim1.tit, koska nÄmä eivä t katso hallituksen olevan 

1) Liittoon tuuluvat 80da888 erikoisesti ansioituneet sotilaat. 
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oikeutetun kuninkaan ollessa estettynä hoitamasto tehtä-

viään, ehdottamaan minltäänlaisia muutoksia perustuslakiIn. 

Kreivi Albert ~ponyeikin, joka kuitenkin ainakin josku. 

ott~a huomioon köytännönkin vaatimuksIa, on myöskin aset-

tunut t älle k~nalle. Toiseksi ovat hallitusta vaseDlD8l-

la olevat ainekset anka~sti arvostelleet ehdotusta, joka 

• heidän mielestään on liian taantumuksellinen. Tahtomatta 

t ä sSÄ ruveta tarkemmin selostamaan ehdotuksen osaksi tul-

lutta arvostelua, tyydyn ainoastaan esittämään seuraavat 

tärkeimmät huomautukset. 

lli tä ensinnäkin Hababurgien edustukseen tulee, 

on sitä vaetustettu. Joka t apauksesBl olisi heidän _ 

• niin on san ottu - oltava Unkarin kansalaisia , ennenkuin 

heil le voidaan myönt~ sija yl~uoneessa . Katoolisen kIr-

kon edustusta ovat monet pitäneet kohtuuttoman suurena 

ja ovat vaatineet, että ollsl otettava mittapuuksi edua-

tajlen lukua määrättäesaä uakokuntiin kuuluvien henkilöl-

den lukumäärä . Sit ' paitai on lausuttu epäilykaiä aiitä , 

että ylähuoneeseen otetaan henkilöitä , Joiden nimittämi-

saen ei Unlcari voi vaikuttaa, koska n1lb1ttäm1soikeus 

kuuluu paaYille. Sotavåan ylipäällikön edustaja01 keutta 

on vastustettu, koska sotaväen tulisi olla poli tilkan 
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ulkopuolella. Edelleen on vastustettu sitä. ett valtion-

p" miehelle on annettu oileeus nimi tti:l.l1 40 j i:i. sent. On 

sitäpaitsi epä johdoDlDukaista, ovat vastuatuspuolueen edus-

tajat sanoneet, että valt ion Ullmies, joka itse on vUli-

aikainen , voi nimittää elinkautisia kansanedustajia. Ylei-

senä huomautukeena koko ehdotusta vastaan on eSitetty • 

• että yl 'huoneen jäsenten lukum,r' rä tulee oleme.an ainak1n 

yht suuri, jollei suurempikin, kuin alahuoneen jä senmäU-

r ä . Erää t puhujat ovat myöskin viitanneet siihen. että 

kuninlcaanvaali täten ehlcä voi taial1n toimittaa vastoin 

alllhuoneen tahtoa. Ehdotus sis"ltiiä nimit täin ~r yksen. 

että molemmat huoneet yhteisessä istunnossa valitsevat 

• uuden val Uonpäämiehen jos nykyinen sattui si kuolelDGan. 

Siihen nähden. että hallituksella on vahva 

enemmistö parlamentissa, us kotaan t .. llä yleisesti. että 

e dotua pääpiirteissään tulee hyväksytykSi. Muutokset. 

joi ta ehdot kseen mahdollisesti tullaan tekemään . eivät 

t ule koskema n kuin eivuseikkoja. Kysymyksessä olev§a eh-

dotuata arvosteltaeasa on kuitenkin huomattava. ettei t 

moleDlDlat huotleet ole täysin taaa-arvoisia. n ' huoneella 

on. samoin kuin alahuonwellalt1n. oikeus itsenäisesti kä-

IItellä laltleh4otultal. 8II~ riIppumatta, ovatko ne tul-
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leet alahuoneessa hyväksytyike1 vai ei. Joe kuitenkin 

kamarit ovat eri mielipidettä, eikä erik01nen sovitte-

lulautakunta. jonka \cäsi tel tävänä asia uhdea t1 on ollut t 

ole voinut löytää molempia tyydyttävää ratkaisua, voi-

daan alahuoneen asiassa tekemä päät6s jättää valt1on-

1) 
päämiehen julkaistavaksi. 

Budapestissa, 5 p. marraBk. 1926 • 

1) Maaherra ei voi vahvistaa lakeja, miltä oikeus kuuluu 
kuninkaalle, vaan voI häii ainoastaan julkaista parlamen
tin hyväksymät lait tai jättää ne julkaisematta. 
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marrask . 1 p :nä 1926. 

No. 11~. 

Herra Yinister1 . 

Tl ten s an kunniottavimm1n Teille , Hej;'ra 

l:.Iin ister1. l UhettUl;l. ~l1n1steri Idmanin rapo~t+n Uo 

• joko. kLia11;tälee 

Unkarin ulkopolitiikkaa. 

V etaanottatcaa, Herra lI inister~. erinoma1-

simman kunnioitukseni vakuutukset. 

Herra Ulkoasi~inminister1, 

Frofessori E. • S et ' 1 

Hela1n\ti . 
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Suomen Köp enhaminaaaa ja Budapestias olevan 

Budapes tlss , 9 p . marrask. 1926. 

Unltarin ullto- Unltarin ulltopolitli~st Icirjoitettaea-

poli tiikasta . 
~ on ensinnältin Icoslceteltava seKä ulkomaalla 

että Unkarissa li i kkeell~ olevi huhuja unionista Un~rin 

ja Rumanian vlllil lä. Voidakseen ymmärt t ' t aja tusta, on 

muis te t tava seuraavaa. Unkarin ja 1 t ävallan vtllinen yhteys 

oli kummalle ki n maalle eritttiin edullinen. Unkarilaiset val-

tiomiehet saattoivat kylläkin j oskus parlamentissa pitää Icii-

vaita puheita Itävaltaa vastaan, mutta itse aai~ssa oltiin 

silloiseen val tiolliseen asemaan eritt' in t yytyväisiä . Oloja 

nYQri sess' tynldi-Un karis sa pidetään aht ina. Ajatus lii tty-

misestä johonkin toiseen valtioon siin~ muodossa tietys-

ti, että Un~ri saisi toisen valt10n kansaa tasaarvoisen 

aseman - ei sils itsessäUn ole unltarila iselle yht ä vasten-

mielinen kuin se olisi monelle muulle kansalle. 

MainittaItoon t ässä , että sodan jällceen oli 

unlcarl1aisla, jotka olisivat halunneet unionia Jugoslavian 

kanesa. Vielä niin myöhään Ituin 1922 tapasin t äällä hen-

kilöitä, jotlca puolustivat tällaisen unionin etuja. "Jugo-

sl.vian Ituningas", sanottiin, "ei tietysti viitaiåi asua 
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Belgrad.1 saa, vaan muu tta1s1 Budape stl1n, j o~ on BuureJJU)1 

lcaupunlt1, ja jossa on komeanwi linna". Kuninltaan ja hovin 

mukana siirtyisi val lan painop1ste vähitellen Unkar1in 3a 

un~ilaiset tulisivat hallitsevaksi ~sallisuudeksi. Aivan 

saman mo tl1 vin olen \tuulI ut n~tld.n 88i te t t ävän Icyeymylcsen 

ol les86 liittymisestä Rumaniaan. ~ahdon ~u1tenlt1n he~i li-

sälä, että viimemainitun unionin kannattajia lienee. mikäli 

olen voinut havait hyvin vähän itae Unkarissa, vaan ov t 

niiden kannattaja t haettavat Siebenbtirgenisså asuvien unkQ-

rilaisten Ices\tuudesta samoin kuin niiden joukosta. jotka 

ennen ovat siellä asuneet. mut t a sitte~n siirtyneet muu-

1) 
alle • • 

Vuonn~ 1922 t ' nne tullessan1 oli Unkarin ul-

lcom1nisterinä kreiv1 lUoolaus Banffy - varsinaiselta atnnlOti1-

taan kirjailija ja maalari. Tämä rikas. hienosti sivisiynyt 

mies Icuuluu yhteen Siebembtirgenin tunnetuimmista suvu1st. 

Hänen ~itinsä on omaa sukua Bethlen ja polveutuu suorGOn 

Transsylvanian entisistä \cunin\caista. Rauhan te on jälkeen siir-

1iyi Banffyn isä Rumanian \cansalai seksi voi da kseen säilyttää 

osan enUsis1iä laaj oist til01staan. Joku a1m sitten on 

1) Si1iäpa11iai on lii\cemiespiireisBä niitä. jot\ca hQluaisivat t ä1-
la1s'a union1a. 
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NioolaUB Banf~ 1tBe~n samasta syystä ruvennut RumtP1an 

alama1se~si. Kerrotaan, että viimemainittu nyttemmin 011s1 

ruvennut ajomaan jatusta Un~ar1n ja Rumanian yhtymisestä. 

Olen ~uullut vå1tettävl1n, että Rumanian ha1l1tsijahuone mie-

lellään Dakisi valta~untansa suurenevan. Ulkopoliitt1sessa 

suhteessa vah~uisi Ruman1an asema tuntuvasti. Sen e1 tar-

• vitsisi pel t ä Un~ria siinä tapauksessa, että Bessarabian 

kysymys myöhemmin aiheuttaisi konfliktin Venti jän kanssa. T01-

selta puolen tulisivat ietysti mahdollisuudet puolustaa 

Bessarabiaa Venäjää vastaan samas s määrin suuremmiksi . 38-

notaan niiden, jot~ suunnitelmaa aj vat, toivovan sille 

Ententen ~annatusta, ~os~a Habsburgien ta k isintulo unkariin 

tä ten saat. isiin lopullisesti estetyksi. 

Bethlenin hallitu~8en vastustajat vä ittävä t, 

että Banf~ suorastaan toimii Rumanian ja Unkarin halli-

tusten salaisesti valtuuttamana asiamiehenä. Sellaisissakin 

piireissä, jotka eivä t ! priori ainakaan ole Bethlenin 

vastustajia, olen kuullut lausuttavan epäi lyks i ä siitg , ett~ 

BethleDin henlcllökoht&i set sympatiat olisivat a ja tuksen puo-

leIla. Pai tsi, että hänel le ~uluneet maatilat, jotka Ru-

maDian hallitus on ottanut haltuunsa, Sijaitsevat Sieben-
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'hl' rgenisaä. ~innittiä häntä tähän lueeeeen koko eu~unsa 

loistava historia. Ei voida väittää, sanotaan, ettU edel-

lämainittu katsantokanta oliei mitenkään epä isänmaallinen. 

sillä Rumaniaan liitetty osa Unkaria on suurempi, kuin se 

osa, mi kä on jätinyt jä ljelle. Voidaan eiis t äysin isän-

maallis1l1 j~rkis iIlti puolustaa unionia Unkarin ja Ruma-

nian vlilllHi. • 

Olen kuullut lausuttavan sellaisenkin arvelun, 

ett Betblen salaisesti olisi kannattavinaan suunnitelmaa 

miellytt "' kseen Rumaman hallitsijahuonetta. T~ten m n toi-

voisi voivansa parantaa Transsylvaniassa asuvan un~rila1sen 

väestön asemaa. jonka poliittisena johtajan toimii hänen 

sukuJai8ensa, erä s kreivi Betblen. 

Betblen on itse julkisesti parlamentissa kiel

tänyt Unkarin hallituksen osallisuuden edellämainittuih1n 

suunnitelmiin. Omasta pUOlestani en myös~n usko ole~ 

syytä epäillä hänen antamansa ilmoituksen toden~erHisyyttä. 

Niin~n jo edellä mainitsin, olisi t ällaisel

la ajatuksella tuelcin Unkarin kansan kannatusta. EpälltäVää 

on miten rumaanialaieetkaan siihen suhtautuisivot. Suunnitel-

IDa on niin uusi. ettei yleieel] ,. mielipiteellä liene ollut 

tilaisuutta ottaa kantaa siihen nähden. Eräät unkorllaiset 
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tuttavani ovat lcyllukin ker toneet minulle t aVaD neensa suku-

laistensa luona Slebenbtirgenissä rumaanle.laisla sotiI ahenki-

l öit° , jotka olivat juoneet mal j oja molempien maiden vi.:li -

sen union in kunniaksi. T 'l l aisi st y ein 'isiat ' tagauksista 

e1 kui tenkaan voida vet " mitUl.1.n l aajellllllEllle ulottuvia joh-

topää ttJkalä . 

"Aino naapureistamme" . sanoi valtionhoita ja • 
Horthy minulle Jari pui s itten kiiydess:'ni hlinen luonaan, 

"jonka kätt punaatumatta voi mme purist 'a , ovat erlJialai-

set". i1mii sanat kuvastavat erinomaisen hyvin t ääl lä val-

litsevna mielialaa. Rumaanialaisia j tsekkoslovaa keje p1-

detään pettureina. Serbialaisi rehe l liainä va Btustajint~l. Vi 

Ii t Tsekltoslovald.aan ovat v ielä huonommat uin UIlka rin j 

• . um nian vllliaet suhteet. TUbän vaikutt a j ossain mtl "rln 

Tee kkoslovaltian ulko nist erln ersoonak1n . Viimemainittu, 

vi:1itt t unltl.\rlla1aet. p11i1:1ä itsetiän jonld laiaena "yl1-

'ltontrollöörinä". jolt tahtoo sekaantua Unkarin 818 ' lsi 1nkin 

oloihin. Itoettaen ~~taa nykyisen hallitukeen to1menpi-

teitä toivoen radikaalisista aineksista kokoonpannun halli-

tukeen mUOdostumista. 

Täällä viime vuonna huomattavissa ollut pyr-

It1~B läbeD'Jä Jugoelaviaa. josta viime vuonn l 1niateriölle 
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ilmoitin, on yhä edelleen vahvistunut, mikä myöskin puhui-

si sen puolesta , ettei töäl1~ t ä t ä nykyti suunnitella 1ä-

hentymisiä muihin naapureihin . Unkarin j Jugoslavian vU1i-

nen yst vyys on itse BS'iassa tosiseiklta , jolta on otettava 

huomioon suhteita BalltaDilla arvostel taessa. Ulkoministeri 

Valko Itertoi minulle l ähteneensä Itansainliiton yleisltokouk-

seen Gen~veen kahdeste syystä . nsinnilldn tahtoi hän 011 

• aa~uvilla sil loin kun Saksa otettiin liiton jUseneksi. Toi-

nen ja ehkä vursinainen syy oli se, että hän tahtoi ta-

vata Jugoslavi n ulkoministeri ' Nintohitohill . holempien val-

tiomiesten keskustelu oli joht nut e4ulli siin tulo ksiin . 

Oli todettu kummallakin maalla oleVQn joukon hteialä etu-

ja. ":ole myien hallitusten katsantokanta monissa asioissa oli 

• osottautunut samaksi . 

Jugoslaviassa on myöskin huomatt vissa halu 

l ähentyä Unkaria. Amerikan Yhdysval tain Belgradissa ole~ 

lähettilään, tohtori Prinoen pyynnöstä käväsin äskettä in Be1-

gr dissa iettäen pari hänen \todiss a hänen viera~-

nsan. Er illä tohtori Prinoen minulle pitämilLä aamiaiskut-

suiIla o11n ti!a1suudesM keskustelemaan m.m. ulkoministeri 

lUntohi tohin kanssa, jolta suurelh tyydytyksellä totesi Ju-
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goslaviQn ja Unkarin välillä ta~ahtuneen lähentymisen. 

Nyt tapahtuneen 1° hentym1sen merkityst~ ei kui-

tenkaan ole liioiteltava. Pieni Entente ei ole la&annu' 

olemasta. Siihen \cuuluvien mf;\iddn edut ovat eräissä Ityay-

myltsissä aiksi l äheisiä. ettei niillä ole syytä katkaista 

niitä toisiinsa yhdistävää sidettä . ToiseltQ puolen on kui-

tenkin kieltO mät öntä , että Unkarin ja Jugoslavian välien 

paraneminen on saattanut Tse kkoslovakian aseman eristetym-

1) 
mäksi. Jugoslavia tulee epäile~ttä tulevaisuudessa vas-

tustamaan Unkaria kohtaan suunnattuja tOimenpiteitä, mikäli 

eivät sen omat edut vaadi niihin yhdyttO o° \tsi. Ottaen huo-

mioon, että Unkarin kysymys on aiheuttanut Pienen Ententen 

synnyn jQ yhä edelleen on sen "raison '1\ d etre'na". on siis 

todettava Unkarin ulkopolitiikan saavutt neen voiton, jonka 

merkitystä ei ole vu °ksyttävä . 

Unkarin ja Jugoslavian v isten suhteiden j 

jestely kysyy tietysti aikaa. Niiden välisiä moninais1a ky-

symykBiä e1 ratlca.1sta muutamassa pä1 oO ssä . Ne kaks1 pää-

kysymystä, jotka tä~ nykyä ovat päivå järjestyksesaä . ovat 

1 )M.e.hdo1l1sesU on tämäkin va1lruttanut siihen, 
sa nykyään on huomattav1ssa pyrlt1mys koettaa 
to saksalaisen vähemmistön kanssa. 

että Tse kltoslovakiaa
saada ai lcaan sovin-·· 
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oi~euden saaminen satamaan Adrien maren rannalla ja molem-

pien maiden välinen v' litystuomiota ~os~eva sopimus. M1~ 

edelliseen tulee, ~llitsee auor nainen ~ilPQilu Jugoslavian 

ja Italian välillä siitä . kumpiko maa saa antaa Un~aril-

le sen tarvitseman satamaalueen. syyn~ t ä hän on se. et~ 

Adrianmeren pohjoispääsaä olevat ltaupungit kärsivä t suurea-

ti siitä , että ovat menettäneet entisen laajan nt~~amaan-

sa". Ennen niin kukoistava F1ume on t u tti nykyä kuollut 

kaupun~i. Ita11an hallitus halua aenvuoksi suunnata Un-

karin k8Qpan Fiumeen. Serbialaiset puoles taan mieluummin 

ntikisivtit, että s tamapa1ka~si valittaisiin joku yksinomaan 

1) 
heille kuuluva ltaupuntl. - hdollista on . ett o neuvotte-

lut tulevat elO ~est~n jonkun 8i kaa. sillä sam~lla 

on luonnollisesti sovittava yhd sliikenteen jurje st~mise s-

t u . Ainakin t ä t ä nykyä uskotaan t tläll<, että Unkari saa 

satamaalueen Fiumessa. Unkari n ja Jugoslavi n . 11sess&1. 

sovintomenettelyä ja voo litystuomiota oskev6ssa sopimukses-

sa ei liene tar~oitus alistaa tätä tietä ratkaistavaksi 

~u1n puhtaasti oikeudellista luonnett olevat riitaisuudet. 

M1~li ainakin Ranskan si käl äinen lähettiläs, Clinohant 

Minulle 
nuolen 
tuka1. 
Jiliumen 

on Iterrottu Italian t ä . lEi1sen lähettilään, kreivi Durin1n 
nopeudella palanneen lomaltaan Budapestiin ~un tul1 tunne
että Jugosl~via 011 ehdottanu , unkarille toista lalu.punk1a
s1~aan. 
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minulle valittaen totesi, tuli ivat poliittista luonnetta, 

esim. vel t ioiden välistä rajaa kos~evat erimielisyydet jä-

tett ' vlksi ehdotetun menettelyn ulkopuolelle. Tämä tapah-

tulsi Unk~rin haluttomuudesta ulottaa sopimus koskemaan 

pOliittisiakin ~ysymyksiä . Eh~pä t ä ss' on haettava syy 

siihen , ettei sopimusta vielä ole saatu ai~an. PäUtt' en 

s11 t ' , että nkarin Belgr diss oleva l ähettl1ua, joka 

on nimitetty Unkarin edustaja~si Roomaan, vielä on mä!-

r 'tty jäämUän Belgradiin pari si kUUKaudeksi, vai tanee 

ehkä odottaa edellämainittujen k aym sten ratkaia~ t ämtin 

ajan kuluel3sa. 

Hyöty unkarin ja Jugoslavian l ' heoemisestä on 

epäilemätt molemm1npuolin~n. Jugaslavlalla on Bekä ulko-

naisia että sisäisiä vaikeuksia. Vtilit Bulgaariaan ovat 

erit in kireät. ~~i minulle BelgradiaBa olev~t 41jlo-

maatit kertoivat, voitiin Jugoslavian ja Bulgaarian vä-

lisen ~onfliktin aikana odottaa sodan puhkeamista minä 

P ivönä tahansa. It l i alla l ienee suuri ansio siin ' , että 

1) 
sota viime hetkessä saatiin vältetyksi. Jugosl aviaan kuu-

1) Nintoh1toh1n valitseminen kanaainliiton yleiskokouksen puheen
johtajalta1 lienee ollut tunnustuksena hänelle hänen konfliktin -
ailtana osottamasta sov1nnol1iauudesta. 
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luvat serbialaiset lcansalllsuudet, Itroatial i .. t, aloveenU 

y.m. ovat erittäin tyytymättömiä siitä , ette! niille myön-

netä itsehalliDtoa. Belgradissa olevat diplomaatit tuntuvat 

olev n sitä mielipidettä , että maan tulevaisuudelle oli 81 

v· lttiimät öntä . että edellämainittujen varsinaisia serbiala1el~ 

sivistyltsel lisessä suhteessa paljon ~or~eammalla asteella 0-

• levien v' estö jen • vaatimu~seen aUDs tuttaisltn. MinUD on ~u1-

t enkln aamal la todettava, etten tavannut eiellä a inoatakaan 

henkilöä , joka olisi uskonut serbialaisten suoatuvan t ähän 

vaatimukseen . N' in ollen ei myös lc.tiäD Me. kedonian kyaymyltä 

saada tyydytt .. v· llli tavalla l:atkaistultsl jUo Vllit BulgUori-

aan pyayvtlt kirelnä siitä huolimatta, että kummasaa~n maas-

• sa, myös kin Jugoslavi assa Nintohitoh itse sanoi Ben ml-

nulle on hanltilöitä , jotka t oivovat k~ kkien ~lkanin 

slaavien yhtymistl yhde~si valtakunnaksi . 

. Unkarin jo Jugoela71an l ähanemi nen on tapahtu-

nut niiden kahden suurvallan, Engla nnin ja Italian, myötti-

vaikutultsella, joilla t ääU " on suurin vai kutus. Selttt Engl n-

ti ettti Iio1ia ovat r auhanteon jälkeen l ähantyneet Unkaria. 

sUUv' l1n ktin Ranslta pOl1tiikassaan on kannattanut pje ntu. 

Bntentea. W, lcäl1 ullcoasiainm1nis tartn l ähin mies. Icreivl 
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Khu8n-Redervary minulle kertoi. olisivat ItallM ja Englan-

nin t ä l ä iset l ähetti1äät ottaneet alotteen~n tapahtunee-

seen l ähenemiseen. Paitsi pOliittisia intressej on lInglan-

nilla Un~ar1ssa huomattavia taloudellisia etuja valvottava-

'1 
na. Englanti lai set ovat sijoittaneet suuria p ' omia un~a-

rilaisi in yrit ~siin. Suomessa~n tunnettu Sir Ji lliam Good. 

• joka toimi Rooverin apulaisena t ämän ollessa elintarvelcom-

missaarina. asuu pysy " sti Budapestissa englantilaisten ra-

ham1esp11r1en edustajana. 

Italia ha1uaa Jugoslavia ja UnlUP. r1a to1el1n-

ea l ' hent ' eseään samalla vahv1et a omaa yo111tt1sta vaiku-

tustaan Bal~ nilla. Sittlpa1 tsi toivoo se t ' ten voivansa 

• est ' It vallan liittymistä Sakeaan. Unkari1le ei t aloudel-

1is esti oliei eduksi, jos Saksan valtakun ta olisi sen l ' _ 

airajan • Hnkldeesaan Unka r1l1e muita yat L.ivi " koat t a Uala 

he1kent sen riippuva1auutta Saksasta. Oa01 t uksana s11 t '; . 

m1tan suureasa ' är" ss~ "Anaohlues"-kyaymys ~iinn1 t tää .~uaBO-

11nin mieltä ja miten } ; ' kai ~kia kelnoj k yttämtillä h -

luaisi eet It 'vallan liittym1st ' S ksaan , v01n ma nita 

ltal.1an Bel d1eea olevan 1 hetti kertoneen minulle 
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ussolinin hal unneeD 7ien1 tans inli iton s1jaks1 Genlven 

a semas t a. Itävalta voitais i1n s1 l 101n julistaa alituisesti 

puolueettomaksi valtioksi ja t li ten t eh täisiin l oppu ka1-

!ti sta llAneohluas"-hankkeiata. 

Budapes t i ssa. marr ask . ~ päivänä 1926. 
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Marrssk. 10 p:nä 1926. 
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Herra Ministeri . 

• Täten S 8 8Il kunnioittavimmin Teille, Herra Mi-

nieteri. lähettää raporttini 
...... . - .. 

:0 XVII jOka 
.' x ...... 

koskee 

;yietä sisäpoliittista tilanne tta Tanskass a. 

Suvai tkaa . Herra Minis teri, vastaanot t aa erin-

omai simman kunnioitukseni vakuutukset. 

• 

Herra Ulkoasiainminis teri 

Professori E. N. etälä. 

H e 1 s i n k i • 
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Suomen Köpenhaminassa olevan v.a. 

Marraskuun 9 p:ltä 1926. 

Kuten sähkösanomissani N:ot 154 Nykyinen sisäpoliittinen 

tilanne Tanskassa. 
ja 155 ilmoitin, on Tanskassa syntynyt 

ankara si säpoliittinen kriisi sen johdosta, että hallituk-

sen valtiopäiville jättämä esitys laiksi, joka tarkoitti 

maassa vallitsevan taloudellisen pulatilanteen aiheuttamien 

vaikeuksien helpoittamista ja torjumista, kansankärä jillä 

marrlo\skuun 6 päivänä tuli hylj"tyksi aen kauttlo\ että hal-

litusta t ähän saakka kannattanut adikale-puoluekin äänesti 

si t ä vastaan. Halli tus oli tehnyt t ämän laki ehdotuksensa 

hyväksymisen inakin päiikohdittain kabinettikysymyksekai. Sen 

tullessa kumminkin melkein kaikissa kohdissa hyljä t yks1, 11-

men1, että hallitus oli menettänyt parlamen taarisen pohjan-

sa. Hallituksen oli s11s t ämän j"lkeen joko erottava tahi 

julistettava kansankär ä jä t hajoitetuiksi jG määr ä ttävä uu-

det vaalit toimitettav1 ~si. Katsoen niihin suuriin vaikeuk-

siin. jotka valtiopäivien nykyinen kokoonpano tarjoaa hal-

1i tukeen muodostamiselle. p'" tti hallitus uusien vaalien kaut-

ta yrittää eaada til~teen selvitetyks1. 

Noin vuos1 sitten lähettämässän1 ra90rt1aaa 
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No. 11. marraskuun 12 päivältä 1925, alleviivasin sen mer-

killepantavan ja yhä selvemmäksi käyvän laimentum1sen. joka 

mielestäni jo silloin oli havaittavissa sosiaalidemokraatti-

sen hal lituspuolueen ja bBllitusta virallisesti ka»nattavan 

Radikale-puolueen välisissä suhteissa. Näitten puolueitten 

välillä nyttemmin tapahtunut julkinen vä lirikko. niiden noin 

• 20 vuotta kestäneen ja sinä aikana Tanskan koko sisäpoli-

tiikkaa määr äävästi leimanneen yhteistyön loppu häämöitti jo 

silloin. Ka tsoen t ähän ja ottaen toiselta puolen huomioon 

Konaervative- ja Venstre-puolueiden välisen siihenasti sen yh-

teisymmärryksen yhä ilmeisammäksi käyneen huonontumisen. luu-

lin jo yllämainittuna ajan kohtana voivani julkilausuo. että 

tuleva sisäpoliittinen kehitys Tanskasaa tulisi kulkemaan 

Venstre- ja Radikale-puolueitten vtilillä tapahtuvan lähente-

lemisen merkeissä. Tämä kebi tys onkin kuluvan vuoden .i-

kana käJDyt yhä selvammästi havaittavaks1. Sekä talous- että 

sosiaali-politiikan aloilla voidaan Radikale- ja Venstre-puo-

lueilla sanoa olevan suunnilleen samot ohjelmat. Ainoastaan 

sotilas-poliittisella alalla jatkuu vielä heidän aikaisempi 

vastaku.1auutenaa. Heidän käsi tyksenaä Tanskan eduista ja 

velvollisUUksista tälläwalla ovat vt.~ myönnettävät olevan 

~eriaatteellisesti toisist~an sangen ero~via, kuten aikai-
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eemmieta t ·tä asiaa ~08~evi8ta raporteistani selviää. Aina-

~in on puoluejohtajain virallieten selitysten mutaan niin 

asian laita. Jos vaan nämä selit1~eet otetaan huomioon. 

tuntu~iin aivan mahdottomalta ~uvitella sitä pohjaa. jolle 

Radi kale- ja Vens'tre-puolueiden välinen yhteieymmärrys tässä 

kysymyksess :' ol isi rakennet tava. Kummi nkin olen vakuutettu 

s ii t ä . että - ai~aieemmin tai myöhemmin - t ämä yhteisYID-

märrys tulee olema an aitaansaatu. ja että een perus tana 

tulee olemaan aseistuksen su~i stamisl&ki. joka ei paljoa 

t ule er oamaan Radi~le-puolueen valtio uivi en viime istunto-

kaudell esi tt· m stä ja silloin kao BQn\cär !1 jlllä hyvä lcayty lc-

ei tulleesta ehdotuksesta. minkä ai sällylcsest tein sellcoa 

raportissani Ho. 3. huhtikuun 3 piiiviiltii 1925. Epäilemättä 

tulee t Umä tietämään Venstre-puolueen se kä vaikean että 

r ' ikeän t äys ' ··nnöksen. ja sel " on. että monet. etenlcin 

puolueen vanhemmat j"" senet j t !1hänastiset jOhta jat, voimien-

ea mukaan vastustavat sitä . Saamieni tietojen mukaan käy-

dään~in tät nykyä Venatre-puolueessa an karaa lcam~JI8llua 

n"iden kahden vastakkaisen suunnan vi:i.11l1ä . Uutta monet 

merlc1t n"ytt vät minusta viittaavan siihen. että ne piirit 

Venstre-puolueess&. jotlca tavoittelevat yhteisymmärrystä ra-
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dikaalien kanssa aseistariisumiskyaymyksessä tule~t plä-

semiiän voitolle joskin vaikeata on sanoa tuleeko tämä 

tapaht umaan jo t ' nä vuonna tai vasta jonkun ajan kulut-

tua. ~åli tys tuomiosopimukeen tultua solmituksi saksan ~ns-

aa ja Saksan tultua Kansainliiton jä seneksi on etenkin 

Venstren maaseutul ehdissä lukuisia lausuntoja julaietu, jot-

• ka selvästi osoittavat . että puolueen l ähentelemistä ta-

voittelevat piirit ovat saavuttamaisillaan sen voiman ja 

aseman. et tä ne eh~ piankin voivat määrä t~ puolueen vi-

rallisen politiikan. Lienee ep' ilemät ön tosiseikka - sii-

t ä olen saanut lukemattomia vahvistuksia - että hämmtis-

tyttäv' n laajoissa ja eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvissa 

piireissä se käsitys yhä enemmän ja enemmän on päässyt 

• voitolle. että Tanskan nykyinen puolustusjä r je stelmä ei 

vastaa niitä vaatimuksia. jotka todelli selle. tarkoitus-

taan vastaavalle maanpuolustusvälika ppalieelle on asetetta-

va. Päinvastoin se siis - tarjoamatta te hokas ta suoje-

lusta lisää valtakunnan sotilaal lisia vaara-momen tteja, 

ja. asian niiin ollen. ei ainoa staan turhaan, vaan suo-

rastaan maan vahingoksi makeaa veronmaksa jille miljooneja. 

Ja mitä an~&mm1L ja vakavamndn deflation aikaansaama 

pulatllanne rasittaa maan taloudellista ell:tlnää . sitä hou-
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~uttelevammalta tuntuu t.ety.~1 mahdollisuus päästä verol-

tushelp01tuksiin t ä hän asti verrattain suurten sotllasme-

nOjen supistami se l la. Eten~ln lienee tämä ~tsantokanta 

päässyt vallalle Tanskan talonp01~aispiirlen keskuudessa, 

joihin Venstren lu~u1simmat val1 tsljat kuuluva~. l'uolue-

johto tulee no1ens vo1ens pa~oitetuksl ottamaan tämän 

va1itsijapiireisaä vallitsevan ~atsantokannan huomioon • 

• Tähän asti on Venstre-puo1ueen vanha johtaja 

leergaard jyrkU st1 vastu stanut kaikkia myönnyty ~s1ä armei-

jan lakkaut tamis~ysym kseesä. . Sitä merkillis eIlll>i on hänen 

ll s~että.in er~lle radikaa11selle sanomalehdentoim1ttajalle 

, 
u. Blredel 111e antama haastattelunsa, jo~a on herä.tt~yt 

suurta huomiota ulkomaillakin, ja jossa Neergaard er1ttä1n 

• varova1sin sanoin julkilaueuu Venetre-puolueen ny~y1sen 

~annan puolustuskysymy~seesä , ja josta ee , joka tuntee hä-

nen aikaisemmat lausuntons ei voi olla saamatta sit~ 

vai utueta, että Venstre- ja Radikale-puolueitten vä linen 

l ähenteleminen myöe~in eotilaepolitlikan alalla todella 

edistyy edietym1stään. 

Rad1\ca1e- puolueen t~holla ollaan tietyst1 yleen-

sli jos~n ep""llemättä täsaä~1n puolueessa eri suuntia 

~ppailee ~es~enään va1m11 ta tällän l " hentelemiseen. Huo-
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mattavampia muuto~sia puolueen ~aonanotossa maan suuriin 

~ysymy~iin nähden ei tulisi kysymykseen, Koska ne, ~uten 

~llä on esitetty, olosuhteiden paKosta j äävät Venstren 

asia~si. Toiselta puolen pakot~a radiksalien ja sosia-

listien v' lillä nyttemmin tapahtunut väliri~~o radi~aaleja 

ha~emaan l "hentelemistä johonldn muuhun puolueeseen 

ja mikUän muu kuin Venstre ei voine tulla kysymykseen • 

" i ltil.l1 minä OOi t " suh te ita tunnen, o11sin ha-

lUKas v' ittämUän , että eräUt henKilÖKysymykset tätä nYKY' 

muodostavat ehkä suuremmat , tai ainaKin yhtä suuret esteet 

Venatre- ja Radikale- puolueitten yhteisymmärr YKselle kuin 

asialliset ntlKökohdat . Venstre-puolueen taholla pelättäneen 

n"et, että sen ja Radikale-puolueen yhteis toiminnassa ra-

dikaaliset tulisivat ottaman johdon . e11nsä . syyst ä ett" , 

vaikka t t ä puoluetta ehk' e yll" kin voi Kutsua. opportu-

nistien ja leipä ol1ti~o1tsijoiden 9uoluee ksi, s11n' kum

minkin epällez:ultt ' suuremmassa milärin 1" tyy todellisia 

pOliittisia j oht j ~ykyjä . Kuten Ovo Rode. Bertil Dahlgae.r~ 

Zahle , kuin Venstre- uolueessa . jossa vanhat johtaj t ja 

i koinaan kyll etev" t miehet , kuten J .O. Ohristensen 3 

Klaus Berntsen , niin kaUAn ja yksivaltaisestl hall1tsLvat 

puoluetta. että nuoremmat voimat jyr sti pidettiin syr-
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j ässä, p" semli ttä kehittämään ta itojaan. Paitsi nykyistä 

johtajaa Neergaardia , joka on sangen tunnontarkka ja luo

tettava henkilö . mutta ei sui n\c.aan milt"än johta.1aluonne. 

ja sitllpaitsi jo vanha, löytyy pUOlueessa vaan toisen 

luokan voimia , kuten Slebsager, Kragh, 

li1ist l1 on kai Kragh etevin ja sitä pl'itsi se. jok tie-

t li" kseni tarmokkaimmin ajaa l ähente lemispol1 t U kkaa . ep' i-

lemätt t oivoen tulevassa yhte istoiminnas sa saavansa mi nis-

terisalkun. llissään tapauksessa en usko. että edes pelkO 

radikaalisten ylival l asta ajan pi t~ voi estää sitä 

Venstre- ja RAdikale-puolueit ten v' lillä tapahtuvaa l uhen-

telemistä ja yhteistoimintaa , joka luullakseni tulee muo-

dostamaan Tans kan sisäpOlitiikan aikaisemmin tai myöhemmin 

tapahtuvan selkenemisen selkeneminen, jonka vlllttämättö-

myys juuri näinä p' ivinU on \cäynyt sangen aktuaaliseksi, 

sosialistien ja radi kaalis ten vlll1llä t~ahtuneen avoimen, 

si säpOliittista tilannetta erikoisen mu'tikkaaksi tekevän 

välirikon johdosta. 

Heti valtiopä ivien kokoonnuttua viime lokakuun 

alkupuoliskolla havaittiin, et~ s~sialistisen hallituksen 

ja sen radikaalisen kannatuapuolueen koossapysymyinen oli 

vielä huonompaa ~in mitä oli ota ksuttu. ~&mä ilmeni jo 
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pääministerin jätt~es8ä valtiopä iv111e hallitu~sen yllämai-

nitun ehdotuksen laikai . jo~ tar~oitt1 maassa vallitsevan 

pula-ajan seurausten helpoittamiata . Tämä "pula-Qpulaki" 

lKr1aevrernalov) oli sangen up1uhkeast1 suunn1teltu loheen-

liitän Ben t ähän) . Samalla 011 sillä silmäänpistävän 80-

sial1stinen le1ma. Sen mukaan oliai yhteens' n. 120 mil-

joonaa kruunua anne ttava maan elinkeinoelämän avuatGmiaek-

ai. oin 15 miljoonaa olisi annettava auoranaisina avus-

tuksina nykyisen pulakauden t "hden huonoa ti menestyville 

t eollisuuslai to~sllle t yöläisten t ä hän.as tiaen pal kka tason 

ylläpitämiseksi . Jäännös jaettaisiin osaksi lainoina . osaksi 

la ina-hlcauksina , osaksi vientiltredl1 tteini1 j . n . e . Rahat 

suoranaisiin avusiuksiin olisivat hankittavat suurten pää-

omien tuntuvan verottamisen kautt . Tämä lakiehdotus koh-

tasi heti Ben ensi ldisi ttelyssä vaI tiop" i vllä ei aino-

astaan oPPosit10ni-puolue itten, Konservative- ja Venstre-

puolueitten , vaan myöskin Radi kale-puolueen taholta mitä 

ankarin ta arvostelua ja vastarintaa, etenkin mitä suora-

naisiin avustuksiin ja uuteen omaisuusveroon tulee. Kaikki 

kolme puoluetta esittivä t niitä vastaan sellaisia epäilyk

siä ja sellaisia muu,tosvaatimuksia. että heti kävi sel

väksi. etteivät aina~an nämä lak1ehdotuksen kohdat tulisi 



• 

• 

. kNH H '/,,;~./y) ,1; -9-

. Jt"hH~6. 7"t..)for.,,0"/HY 

hyvä.ksytyikei hallituksen esityksen mukaan . Ra cUkaal1t 

esiintyi vät t ässä tilaisuudessa yhtä epääväst1 kuin vas

tuetuepuo1ueet\c1n, mikä tietenkin hertitti mitä suurinta 

huomiota. Tämä kritiikin ja vastarinnan y\ceim1e1isyys loi 

kriitil1isen poliittisen tilanteen! radikaalit kie1täytyi-

vEi t ilmeisesti antwD.asta halli tukee11e välttämätöntä \can-

natuetaan t ' ssä tärkeässä aeiassa! Ilmeisesti suuttuneena 

siitä ilmoitti stauningt" M1nister1et er vil11gt ti1 

orband11ng, men de to sentlige Led i hele orslaget. 

nemlig T11s kudet til Industrien og Kriseafg1ften paa de 

store. pas sive ' ormuer. kan i kke bortamputeres af ~or-

slaget . Hvad F~lgen i eaa Fald bliver. ken Rigsdagen 

s1\ckert tänke sig til." TUmi1n oraakltelllauaeen jälkeen 

l "hetettiin laki ehdotus a:äänt ö jen multaan ltiisi tel t äväksi 

erikoisessa valioltunnassa. jossa se ei kumminkaan ehti-

nyt tulla \cäsi ttelyn a l aiseksi ennenkuin kansan k.i:i.rä jillä 

sattui erinomaisen jyrkltä yhteentörmäys pääminister1n ja 

radikaa11en johtajan Ove Roden vtilillä . Syy siihen 011 

verrattain toisarvoinen ja oikeastaan historiallista 1aa-

twu se koski racUaalien suhtautumista viimevuotiseen 

valta1stuinpubeeaeen. jossa kruunun parihett1 mi:U1rättl1n 
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Tanskan valuuttapolitiikan lopulliseksi päåmäräksi. Mutta 

tämä yhteent örmäys oli mitä suurimmassa määrin symptomaat-

tinen. Se osoitti mitä selvimmin, että erj omaisen ve,q-

v~ien kir istyminen vullitsi radikaalien ja sosiali8-

tien välill ä , joiden yhteistoiminta kuitenkin on stau-

ningin hallituksen olemassaolon edellytys, sekä ett puo-

• luejohtajat Staun1ng ja Rode henkilökohtaisesti ~tselevat 

toisiaan epäluulolla, ärsytyksellä , jopa vihamie1isyydell-

\[in. Kun halli tukeen ptiä es tarjoutuu valall~an vahvis-

tamaan ""itteens" , minkä kan natuspuolueen joht j v"ittW\ 

t "ydellisesti valheellieeKs1 niin tuntuu hteistyön j~t-

kum1nen mahdo· ~omal ta. 'il et t idetti1nkin s elvUDät so-

si&lietien ja radikaalien väliriKKO Katsottiin 10pul11sek-

• si, ja hallitus siis menett neeksi parlamen iae.risen oh-

janaa, josta välttämä ttömänä seuraukdena taasen oliai joko 

hallituksen eroaminen tahi Icamanltiiräj ien hajoittwninen ja 

uudet vaalit. 

Tietentään t ' n pOliittisen kriisin ul\[onai-

sena perustana kummin\[aan ei tulisi olemaan sanottu hen-

kilBkohtainen yhteentörmäys, vaan pula-apulain \[oht~lo. 

Staun1ng teki sen ~\[symisen \[abinett1\[yaymykaeks1. Joko 
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011 se p " kobdittn1n hyVåkeyttävä tai • Nyt ru-

pesi vat radikaalit yht ' ä lekiä ka tuJnaan rOhkeuttaan! He il

moittivat ehdotuksen käsittelyssä valiokunnassa olevansa 

valmiit mitä suurim9iin myönnytyksi in uhkaavan poliitti-

sen );)ulan v, ltt isekei. Mikä 011 syynä t ' bän jyrk\cään 

ja noloon tliye~nökseen? EJ)/1ilemättä se, et~ Venatre

j Radi~le-puolueitten välinen lähenteleminen e1 vielä 

ollut niin pitlc. lIe edistynyt. että todellista yhteia-

toimintaa vaalitaistelussa ja sittemmin leai tapahtuvassa 

uuden hallituksen muodostamisessa vieDl olisi ollut mah-

dollist luoda beidän v' 11l1l1än. ~l:Sntää t ä.ytyy myöskin, ' 

että houkuttelevalta ei liene tuntunut rad1kaaleista ku-

vitella itseUän yles1nseisovaksi vaali taistelussa. sen po-

litiikan le1maamina, jota be viime vuosina sosial istien 

kannatuspuolueena olivat harjoittaneet. Sen takia teki-

v' tkin he Koi ken voitavansa ylläpit" kseen status quo'n 

ja "7hh1styön" sosialistien kansss ainakin vielä jok-

sikin lyhyemmäksi ajaksi, ~oidakseen sen kuluessa 10);)-

);)uunsuorittaa lähente1em1aen Venstre-puolueeseen. Mutta 

radikaalien Italkki 1I176nnytykset olivat turhia. KOkonaan 

kapituloimatta he eivät voineet taivuttaa sosialIsteja 
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kompromissiin. Hallitus oli. hyvin käsittä en radikaalien 

aikomukset, ilmeisesti lopullisesti päättänyt vedota vaa-

leibin. Nämähän tulisivat joko vahvistamaan sosialistien 

asemaa valtiopUivil ' ja siten mahdollistuttamaan halll-

~uksen ryhtymisen ohjelmansa toteuttamiseen uusin voimin, 

tahi vastakkaisessa tapa uksessa vapauttamaan hallituksen 

sen nykyisestä vaikeasta asemasta kaikkine n11ne taak-

koineen. joilla tuleva talvi uhkaa: viikko viikolta 

kasvava työttömyys, yhä vakavemmaksi käyvä pakko lopul-

liaesti j ä rjestää Landmandsbankeuin asem. tyytymättömyys 

ja levottomuus EtelU-Jyllannissa, mmat tiliittojen yhä 

kasvava tyytymättömyys ministeriön eaamattomuuteen j . n .e. 

Tämän johdosta olivat radikaalien kaikki kompromissi-

yrl tykset kokonaan toi verttoma t • Lopu si ymmär t .. en t ämän 

per uutti va~ he 110kunnassa esittämän~ v~litysehdotuk-

set. SeurQuksena ( t ä stä oli. että pula-apulaln toisessa 

./ 

ktlsittelyseä kanBåmKärä jillä kuluvan marraskuun 6 pä i-

vänä hyljä ttiln hallituksen esitys 86 äänellä 54 ~s-

taan 5 edustajaa ei ollut l ä snä tahi ei äänestänyt). 

Tämä äänes~s osoitti. että Radikale-puolue oli kielt y_ 

tynyt enW1n antamast halli tuksalle sitä kannotusta , jo-

\ta oli lien ~odostamisen perustan v. 1924. Stauningln 
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hallitus oli siis menettänyt ~arlamentaarisen ~ohjansat 

se 011 2 1/2 vuoden hallitusajan jiillteen !tultistunut. 

Tämän jä1lteen se ei Itumminltaan eronnut. vaan hanltlt1 

yllä esittämi!stäni syystä kunin\caalta määräyItsen kansan-

kär ä jien hajoittamiseen, lukien ensitulevan joulultuun 1 

päivästä, ja uusien vaal ien toimittamiseen joulultuun 2 

• päivänä • 

20 vuotta lteetUnyt yhteistoiminta r a d1ltaalien 

ja sosial istien v" lillä , jolla '" inä vuosina on ollut 

niin määr ' "vä vaileutus Tanskan siaäpoll1 ttieeen Itehi-

t yleaeen, ol i siia sä rltynyt. Jo ltauan on kuten tämän 

ra~orttini aluss~ a1leviivasin - ollut selvUn~ , ettö 

• radiu.al1en ja sosialistien väli.en yh~ istylin lo~~u 

on ollut vain ajanleys~s . tlämU ~uolueet ovat ~ske-

nään liian erilaisia selt' " luonUeeafllsa e"li ~l1UmW1rl1nsä 

n" hden. Uiin\cauan lcuin he yhdess' muodostivat op~o-

sitionin Ie' vi kaikki hyvin. l1ni ki.iän joskaan ei 

aivan yht" hyvin - niin kauan kui n radiltaalit muodoe-

tivat hal lituksen ja sosialistit olivat hei ' n kann-

tuspuo1ueensa valtio~äivill • Mut ta sosial istien muodos-

tettua hallituksen - hallituksen. jolta tahtoi ajaa 80-
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sial1stis ta luokkavolitii Kkaa. kävi htei e rrys yhä 

vai keammaksi. ja vihdoin Koitti hetki, jolloin radikaa-

lit ei ' t enää voineet seurata mukana . 

3is' poliittinen baromeet teri Tanskassa oli jo 

Kauan osoi ttanut levottomuut t a atmosf" rissä . Rtl jähdys 

odotet t iin . Uut ta ot t ' se tapahtui nyt jo. oli ~rmaa-

ti yl l ' tys. Ja monet merkit viittaavat siihen - kuten 

y11' jo al levl1 vssin että se tuli li i an varhain 

siihen kysymykseen ka tsoen. joka mielest"ni on päivän 

t anskalaisen sis politiikan ydin: Venstre- ja Radikale-

pUOlueitten l "henteleminen ja yhteisymmärrys. seenalai-

Bel ta n' yt t ' nilet. onko t ' Venstre- ja dikf;!.le-

puoluei~ten lähe nteleminen jo niin pitk lle kehittynyt, 

että ne ovat valmiit joskaan ei yhteisymmtirr ykseen 

vaalitaistelussa - niin ai nakin yhtelstoimintaGn uusien 

valtiopäivien kokoonnuttua luultava s t i tapahtuvassa uu-

den hallituksen muodostamisessa? T~hän kysymykseen on 

t ätä nykyä sivulliselle suorastaan mahdo t onta varmuudel-

la vastata. Tämä tekee tilanteen niin se kavaksi; 

!!e tekee melkein mahdottomaksi ennustaa mitään vaåILien 

tuloksesta selcä siitä hallituJcaesta, joka niiden Itokoon

nuttu-. tulee muodostett4vakai. Maalcäräjlllähän on Venstre-
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ja Radikale-puolueilla enemm1ste. Jos vaal1en tuloksena 

tulee olemaan näide puoluei den enemmistö kansonkäräj11-

l ä kin, n11n oliain, tuten ylläeaitetystä selvinnee, ta1-

puvainen usKomaan, että todellisen yhteisymmärryksen ja 

-toiminnan pian voisi saada luoduksi Venstre- ja Radi-

lcalepuoluei tten välillä . Uutta wrmana ei tätä voi pi-

• t ää - as iahan ei vielä tunnu aivan kypsält ä . Ja vie-

epävarmempu on, tulevatko vaalit lainkaan näille 

pUOlueille tuottamaan enemm1st~n. On, kuten juuri huo-

mautin. t ällä hetkellä suorasta n mahdotonta ennuatQa 

vermuudella mitään vaalien tulOksista. Toivottakoon vaan, 

että niiden tuloksena tulee olemaan nykyisiä toim1nta-

voimais8mmat valtiopäiv' t. jotka voivat muod.staa vahvan • ja taitawn hallituksen. Sillä suuret ja voimia ja 

taitoa vaativat ovat ne teht ' v' t, jotka uutta halli-

tusta odottavat. 

KöpenlalD1nas S8, marral!l kuun , p I n 1926. 
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tor 1j I\l indfor f rb dret 'I'ekn ik II n i -tamro ig Oml gnin' r aC J)nften v ntll It 
i Forbinrl I m d \' lund rh 'Sg ei Koncentralion r o. 1. arnn ti n yel . Cortrin vi, 
fol' h stan nd ' irk 0 11111 t1 ' r, m n kan d g IIn. inel nr l' t R!'lnlt nf f> l\1i11. Kr. 
yd for ny \ irk mll /1 1', Cor avid t di . . e konn at frembyd t for~ vnr1i t ' rundlag 
for ptll 1 af ny Fnbriknlion r h l' i Lnndet 11 r nf Fabrikntioner d r ikke 
ka.n n nt~)ge ' III ville p"l\for b tnn lille dan k ril'k mheder en u uncl Konkurr nee. 
IneI nfot' arnntien B 1uh et' Mini tel'en bo rejet lil at bi tnl\ de lann (J ende Vil'k
omh d l' m eI H n yn til Tilv j l>rin I n ar del1 11 0dv ndige I apitnJ. 

Il.rnnti rn ycl Cter FOl'handling lIled Ile intero ore<le Erhvervsorga-
nisnti nero 

1. .. \ r .. , ~1 . , .1. 1,I" n lli !! 11I, lillll 1!y'!1~ 27. 



§ 4, 

Mini t r n (0 1' lndll tri, Handal og I::i"fart kan indenfor ot .Bel.,b af 4 Mill, KI', 
(h ri indh (aUet tidlig 1'0 B myndigcl l' til, Y (lelse af Ek. portk~odit) 8tfJtt~ Ii,k porlen 

f LI Ike Prodllkter v d Y del nJ (-hll'l\nh fol' Ek port01'0rS 'lraUer og for 'l'ab v d 
11 d o~lcl e l nf 'ar l' i J{ n, ignntion m, v, ',aranti ka,n ,oft l' Om tamdigh,oderne a11 rede 
yde lInd l' Foruored I em til Ek. pol'ten, Itge om MIDlsteren eI' bemyndlget til indenfor 

nrnnti n B \ub at bi tM do laan ogendc Virk omhed l' med Hen. yn til 'filveje-
bring I en nf d n nodv ndiga Kapital, 

§ ~, 

Mini tel' II (0 1' lndu tri Rand I og ofnrt kan indenfor et Bel"b af 1/4 Mill, f r, 
yd c • toH ti l nd l' oge\. n( nye Af ro tning muligheder (01' dn,nske Produkt l' g til 
Propngnndn f l' Af lningen nf eli e Prodllktor und l' de (01' kelhge F ormol', hvorund l' 
d tl knll k ( d nd ,1 0 ell l' pl'ett 1 e nf Kon ignations- og Provolngro, Domon-
tl'lllion .. nf Produkl .. no E n kab l' i Bl'ug, Deltngel ° i 110 1' Ivmrksrott I e nf 
, rli t d tilling 1', FOl'n1l1 dllin af tudiobc eg heI' i Landot og d ndel nf ognede 

R klnm l' m. v,), til Ydel c nf tekni k og kommel' i 1 " jledning nmt til Ivrerk-A 
retlel 11 l' Fulclfol' I e nf rl ig Fol' og og I',,\' el' alt (01' na\'iclt d pnng Id nllo· 

I' rall . tIlItni nger knn nnlag nl \'( l' gucd til nt kabe ny Erhv rv - og Be. k f-
tig I (smlllighod ' r. ,'om uden ndan tuttc ikk "ilde opnans. 

§ Ii. 
Mini t ren for lndll t!'i , Hnnd I g nf I'l knn til pretholdelse e110r dvi 1 I 

af B . k. ftig Len i Erll\'cJ'\' 11 r En '. 0 l' om Jj 01ge n.f 110 nln11d k Konkurrenco eli l' 
undl' k tr ordinror FOl'hold eI' rumt nf en omfnttend Arbejdslo. hed indonfor t 
snml t Belob af 1:) )Iill. rl', '0 'j il kud til vedkommond Erhverv Eng Bran 11 11 l' 

Enk ltvil'k o01heo, for nuvidt ei r 11 I'V ei kenn at opnna d igt ti1 en til '1'il kud t 
mrend lI'orog I nf Bc k fti eI en cl r eli rs ikke vilde nM , Den nrormer For-

dclillg af bev ilgede 'j il: kud k r efter Min ' teren B temmelse gennem ele inter 8-

rede I'gnni ntiun r, 
'1 il. kllclet kall tili i Forllold til Ant ,11 t n( d Arbejdore, der pan rundlng 

af '1 il kucl 1 rotl 11 r hold i A rbejde til d t nmlcde AntoI nf be k ft ig d 
Arb jo r i vedk 1lI1II no El'hv rv Fn' Brnu h e11ol' Virk omhed eliel' pul}. and n 
lil vnrende ~Jaud ' clo~ nt 'l'iI. kucl t nm01 nln ,t redvanlig ikk ' mna ov r tig 2 Kr, 
pr, Normalnrb jd dn' f l' d rb jd r , d r pan <7rundlag nf Til kud · t rolt ' 11 r 
holde i Arb jde. . 'nnfr IIIt d r ti! Arb jd t nld le 0 \' I'\'ej ncle nm nd Mnt riul 1'_ 
d r til\'irk IIpr i Lund t 11 r hvor andl' rliga m tmndighoc1 l' talel' d dor knll 
'I'i\ kud t dog f rhnj 8 til 3 K r, pr. Normalarh jdsdng. 

~ rm l' B I mm I r nn anende ' ilkanr for 'I'i l klllls Yli 1 m d H n Yli til 
<1 0 paag ld nde Fu rr 11 r Virk omh d r dbytteuc1b taling, Pri b l' gning IU . v, viI v r 
nt fn t relle eft l' IlUlraad med d t i' noovnle Raud. 

§ 7. 
Mini t r n fol' lndu tri , Handel og ofart kuu til 'irk omh der d l' f relll"el' 

FO~'~,n tnltllin ~ af . don i ~ a noo\'nte Art, inc\enfol' et , amlet B lob af 2 Mill, Kr, ;de 
e~ hl kud pa~ mdtll i Jl t. af Au kaffel pri n for Mn. kiu r Reo kuh r g Mute
n aler UMr dl aldel 0\' rvejende til \'irket 11 l' i Land t , ° FOl'llOld ne iovrigt 
kl:Jn~ nt ure ei t b.etydning fuldt (or B kroCtigal en indenfor dan k El'hv 1'\' liv, 

at dl'lle Leverancer Ikr08 dllnsk Erh\'el'v virksomhed, og dette 11el'S ikk vild 
kunne ke, 



§ , 
Mini ter n for Tnclustri, Sandel og .'efart ncd roUer efter Forhnndling m >d 

Erhvrv ne rgnni nlioner ind n(or Arbejd gi\'cr g Arhcj(1 r t Rnnd, b tIlaende 
nf R pr entnnt l' tor di Organi ntion r og Cor undanne nndrc Jntere r, om kenne 
nl hllrdo r pr entere , 

Rand t p avo r 11 bi tila Mini ter n for lndu tri Hundel og 0(3rt macl 
H n '11 til Tv rk ltol en n( cl i §§ 6 og 7 omhandlede F rnn taltnin r til midler
lidi tolt for dnn. k Erhv rv liv nmt nt Celg dviklin"en og ov rvun 0 Mulighederne 
Cor pan nnclen Mnnd nt tott og opnnn Fr mgnn (01' Erhv rv livet under do for
hnnnd 0\' r ncle \' n k Ii II der, 

n n 1' 111 l' R gl r Cor Raadet \' irk olllhed f[ t rotte nf Mini t ren for Inclll Iri, 
Hnnclel og I efnrl. 

imi 'n 
viRol 

De med Rand 'irksomh d rorbundno dgifter hevi lges P!U\ Finan 100'en. 

§ !l. 

tykk , iLo\' n om lndkom t· og Formllo, kat 
d rivi , 'Pii f 1<1 " i veI' , I kuh l' N eJ, rot-

uni cle u t N ed-

* 10, 
D i H nhold til 1'0\' n ' Af nit I yli cle Lnan 11 l' Ilrnnti l' kul !\fviklef 

den 1. A(Jl'il 1!1:.l;1 m dmilldr 'lil Illtnillg fm 1 il-plngen Finnu811dvl\lg til Af
l' II dm mault Cor Ii 

Af s n i t II. 

Landbrug. 

§ II. 
Lnndbru' mini t l' n knu ind nfor t ml t Beleb af 10 Mill . Kr. yd 

Lann og 't ilsklld lil 'nmdforbcell'in '. nrh jd 1', • [UlI ei Ilt 4tr. aC d t til ei nk!te 
Al'b jd l' b \'ilg cl R 1011 yd om LIUUI , R t n om 1'il kud. 

_ Af d b vilg de 10 Mill. Kr. knn saa tort t Belob om Landbrllg mini t r n 
~er formllul. tj nli 1, ull"cnrl , lil ei i Lov :'\1', 73 nf :1 1. Maj' I l 21i Olllm Jd 
Grllnrlforh dring urb jdel' ft l' d i . nmm Lo\' rime Rc 1 l ' d g at tI t til d enk Ito 
Al'hejder h vilg tie Mllk imullI h leb (n t tt . lil f) 000 1\1' .. hvomf nlt aa 40 0 KI', 
'elI' om J~lIan 1 0 1\1'. om 'I'il kurI. 

. 'umticli , 
I ei ". uI Ifs af c.l 
om LlUln. 

Lov Nl'. 13 uf 3 1. Mart 1 !I:2tl om ' I'lmdrorbeelrin..-ln II , an • 
nkelt Arb jd l' b vii et! B Inb yde om '['ii kud og R t n 

R ten af den b vilgede um nn"81111es om Lnan og ril kud eft r det i denn 
Pnrngrllf 1.. tk , Cn t lltt F rhold lil I{olllllluner til 'nn mftJl' Is n af t0rr Afvnn-
ding 81'b jel l' 11 r lil ei kl h r, d l' IInr ti l FOl'mnal at f I'etngo Afvnndill !tel' Iin 
eUer ~ kultur uf Med lemm rnos Joni r og hvi M dl mmer h fter ol idari k. Di 
Lllan forrente Dl d 5 p('L p. a. og afdrage i Lob t af 10 Aar UI d 1/

10 
anrligt, 

rnd nri mini teriets eiler Amtsrnac.l I amtykke udkr \'e ikke til de i denn 
L v 0 Lo\' Nl', 7:.1 nf 31. lJnl't HIili omhllndlede Kommllnegaralltier eli l' KOlll-
lIIun luon. 
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§ 12, 

Fors/Ulvidt dor om Felge af dll\l\n ti1 M dlommer nf I)rift. lann for ni nl-! r 
lor minclr Jordbrugere, jfr, Lov Nl'. li2 af 1 , Marts H12f> om Begun tig I l' for an. 
dnnne For ninger, v d lutnin en af ~egn k8bsn8re~e 19211-27 og ] U27 - 2 fr m· 
komme\' nd l' klltl, bror UAn t. d 1 V dtrogterne 111delloldto B temme\.' l' Hnh" 
delen nf det nd l' kud der lIidrorer fm Tnb paa . eilaan ~il Medl mmer af .. ta . 
Lannefonden eli r ta k en og nelb taI kontnnt LII Forenmgon 11 l' af, krive pan 

ld n lil ta .Lnan ronel n efter Finan mini tel' n nrorm re B t mm 1 e. lonigt 
ford le og indkr nel r kud t ho Med Olmerne ftOl' n. rm l' i \ dl t I"n 

fnst atl R gl r. 
1 d L af n f" r nde Lov omf ltede Tid rum kan der til Drift Il\nn for nin· 

orn yel Lnnn af amme . torI' 18 om den t j:mede arnntikapital, jfl', fOTn vllte 
Lors ' 2 Litra b. Lannen hvi . tMrel ievrigt fns relte I\f Lnndbru mini (' 1' n, 
l' nCrl!'ng Cri i et Aal' 0 aCdrn e ei l' ft \' m c1 1/ 10 ual'lig', For d i D oel1lh 1"( nnin 

1 H2fi-.luni T rmin H12 forfnlelno R nt yel Isol' lIed tto Ren n til L audi ,. 

Der yde Hu mmnd, om nf n, rdfonli 1 

IInr erh Idt l.nun i H nh leI Lil B L 10m 1 rne i I !lIi om 
pr ttc\~ o~ L ,. ne Xr, :i3i lil PI'W 1' . 

1Il1" d r hrnln't .Jorc1('r lil pr tt I nf Humalld hrll" g ~I', ;,57 01\1 'ilkan!' COI' 
Bort uI af ,1 rd l' i n Ii t Ej nf.J, kt hoI' I!l!!l III U 'I'illr g 10\' X\'. :12 - fl{ 

2 . .TUlli 192 Hen, tl\lIc1 01 ei B tnling'cn nf (1 i 11. 0 'omh I' rr rlllin HUi 11..1ulli 
'1. enllin 1 !U7, 11. D (' 1111> I' '1' rmill 1 n2i 0' 11. ,tuni 'l'eI'Dlin 1 \1 - fod nlcl ndl' Mtlrn ' 
JlUII Lluln II , , unI -de - :LI lJnh tid n for d > plln 'a: Itl cllrl Laati forl nge: m \1 n Prl;ocl 
m r nde 1iI d t '1 id 1'1Im, 11" ri H n tunrI n yd , 

Afs n it 111. 

Bollgbyggerl. 

: 1·1. 
D t i , .j 1.. tykk i L \' XI'. ' jj nf 31. Mar 1 !)21; om , 'totl Ilf Roli,· 

hyg 1'1 fli l.atl lJnk imum b lob, 20 Mill. 1\1'. f l' dlnan aC lnt boligfonrl n ' ~li ,lI (' r 
forh0j til 7 Mill, Kr. 0 i amm Lovb t mm I rondl' , rcl n ,1. April 1!1~ 

til n1. F brunr 1927 . 

Afsnit IV. 

Andre Foranstaltninger tII Modvirknlng af Arbejdslesheden. 

: 15. 
'l'il af tI ,jft rn v d ArI> jd 1', d l' ivrork ' l i 'l'itl n nwll m 

d II 1. ktob r 1! 2ti og 1. ,l llni l~l:n af 1\ mJnlln r Ile l' private In, tituti n l' d r 
nyd l' ff ntlig 't"tt II l' ulldtng 1- \Ii , m d 'I'it 11Itning !tf del iLo\' nf .1. ~Iurt ~ 
1 n24 : 3:>, tk. a, Punkt " ol11handl d t\ ,on Illldr ' pl'i\'at " titutioner 11 l' • ' 11111 -

Olen lutnillg r klln d l' af . ocialmini t l' n m cl 'Pii lutnill' af Finan llIini -( l' II nl , 
Ln8u indenfol' et amlet Beloh af 1 (i ~lill. 1\1'" for Ilnvidt v dkomm uII 1\ run;ull 
ller lu titulion ik.ke elv raad l ' o\' l' da fornl:ldnc Midlel' eiler pan rim lige \' ilkalll' 

kan til\'ejebrin a delll \lnti and II ~Jl1utl . 



Laall ll ll kun yli ' lil No llaj rolp III'U jd l' 11 lvi Nodhjr Ip llrb jcl l' og andl' 
Al'uejll... 'I'il Arb jd r, el r ikko holt eiler d lvi IIcHeres om Nodhjrolp8arbejder, 
kan del' do ikk eli p n re. 0\'01' et ton B I"b end i lllt 10 MilI. Kr., og Laan ti} 
di. Aru jcl r kun d rho kun bevilgo I naar del' fm det i Lov af ~. Marts 1 !J24 om 
. rb jcl nnvi ning og Arh jd ' lll h Jsforsilcring m. m. * 32, tk. 2, nmvnte stedlige 

dm l (01' lig l' ~rklr I'in om at Arb jd '1'Il ikkc keTlno at vror(\ egned til Ud
fol' I \ ft l' H gl 1'11 fol' Nodhjrolp ul'bojdor. 

V d 8 "illing af di e Lnnn hvorom ocialmini toren trmff r Be tommelsa 
fter Jnd. tiliin' fra. d t i Lov nf 4. Mar 1 !l24 § 3a, tk. a, Punkt c., omh8ndlede 

Hen yn til i h,' ilken rad det pnngmld nde Arbejde 
tnnd til at nfhj rolpe rbajd 10 hed i den pnagroldendc Egn. 

Luan ne amol'li . rc ft r Mini l r n B tummel e i hvert nkelt 'l'ilfrolde i 
Luu t af huj . t 30 Aar og fol'l' nte m ei !) p 't. p. n. af den til enhvel' Tid kyldige Grold. 

D af 0 ialmini leren b vii,.. d Lnan udr d af ta ka n. Finnn8mini teren 
bemyndig liI at lih' j bringe ei d rtil f rnodne Belob p81l. den i Lov Nl'. 101 a.f 
3J. Mart. Hl2fi .. -! mhnndl cle Maade. 

• Fo r !(OlllIllUTI r V dkomm 9d \'iI h nhold vi [Dd nrig ministeriets eiler ved-
~Ollllll ndo Amt. I'IlRd, ' nmtykk til Ll\I\nets ptngols vmre nt indhcllte. 

nd 18 Levi knll Lunn i H nhold til ll 00rvf r nd Parngmf aa vei som 
'J'il kud i H IIhold til ~ 16 bevilg med Hen yn til A rbejdor, der er iVlBrksnUe i Tiden 
ft· 1. J uni til 1. klob r 1926. 

.. 16 . 
. d \" r d t iLo\" n nf 4. Mnrt 1 !l24 :32, tk. 7 fast aUo Ti\skud ti! Ned-

relt I af 1 d 'i ft rn til Arh jd I"n \" 1 ~ fldhj ( Ip, arb jdr kan d l' til Be tridelse 
af dgift l' \. dAn. knlT I l' nf i\fntl' rial l' ti! 81111Cl1l1ln Arb jdar elor ivmrk rott s i 
'rid l'UlllfIl t fm 1. Okhb l' 1!l21i inelt il ei n 1. ,Jlln i 1!127, 'd t 'l'il kud pua indtil 
2 p '1. af Mat riul f rn An knlTcl um , for ullvid elo l' nf dan k prind I eliel' 
dan k Fornrbejdning. 

'I'il dl' el 1 af .li, r '1'il klld tili del' nf A"b jd 1",. h d fond II et Belflb af 
I Mill . 1(1'. til Rnadigh el . 'J il 'kuden 1) ,'ilg af. 'ocialmi ni t l' n Hl d 'I'i\ lutning 
af ei t i Lo\' Hf .J. Mart I !114 : a~ . tk. 3, Punkt ' . oruhnnd l d Arb jd n vn. 

~lIafr ml.. n I olTlmun \1 r priva.t fn titlltioll, dor nyd r offentli 'totto 
II ,. unrlt g I . ,'i andr primt In titntion r II l' aroman lutning 1', findel' dpt 

"n k Jj ,t at t Al'h jd nf Hen. yn ti! A I'h jd 10 hoden Bok. mp 1 e bringe til d· 
f,,1' 1,(' i ov nn VIII<' '1 idsl'UOl, UII t t tiet i Lov nf .J . Mart 1 !)24 § a2, tk. J, 

. Ulvnt!.' . t dlig dvnlg kunn l' at:\ 1''' jd t ikk l' gn t til at udfore ft r R g-
1 ' 1'11 f l' Nllelhju·lp. arb 'jder k II S cinlmini. leren ft l' _ ndra nd fl'tt verll<omlll nd 
I\ommun II 'r 111 titutioll m ei 'PiHlltning nf d t i formm'nle Lov ~ 3~, tk . ::I 
PUllkt (' . Olllhnll(1I d Al'b jd 0[ vn til t I\lldnnt Arbl'jd b vilg t 'l'il kud til An-
ka 18 af ~I Hle rial l' ft l' /l101ll Rrgl r. 'om ovenfor r f nt m d Hall. yn til 

. odhjldp 'uru .jt! r. 
'l'il . dr d 1- af eli,'. '1 il 'kml -tili s del' af Arb jd 10 h d fond 11 t Beleu (lf 

indtil ;; Mill. Kr. Lil Hundigh el , 
D n IIf fomn tnnond B temm I r loi y lule Morudgift (or Arbejd 19 h d -

(onu n 'oelt '0r _ d nn af Lat ku . n. 



Afsnlt V. 

Ekstraordinwr Krlseafgift paa Formue. 

§ 17, 

Afgi ft 11 VRI' S eft (\i' noden tJ\a ndo kala: 

Ar FOl'muol' pan 
orol' JO 00 m 11 ikk ov r 100000 ' \' lU'C KI', nf d f91'st 1 !)1I OOU og 0,5 P t. af 1 

1 00 - 2()I) OOO 2!)0 -- - - 100000 - 0 7:1 -
- 2UU J 000 - - 200 0 - 1 

§ 1 , 

'1 ' II 

n f rulld ' Forum II 

n eft l' n ~ rm' I'elld Lov 

.. )1 , 

Af ,i ft 11 It l' 11 1\11' \' (\ ' 1' ml Lor fOI'Cald l' Ii! Ii talin' h llhold, vi 0 .. :/, . IUlllllll' 

1!1:! ' 0 ei n 1. Juli 1!\27 h l' ' nng 111 d Hll lv,Ic> len og inrlclriv,.. , ,'llIlf .. 111 rl c'n iH. 
b t 1 I'etticli~ , \' d dplllltning, Hvj ' (]'ol'pli t ·1 n til at uured Af 'iet"n 0 1' 0\'('1'

gaa t plhL ot Ond bo, fril rr ei t ikk f r at b taI B lebet d n od nt l i Bo t 
nd tedt Proklamn l' ndlnb t. 

d nl:md.'k P l' on l' h 1'\' l' nde ueCuldm gtig de l' III dan,, \'n. r1i, · fol' Af-
gift n, En Argi ft pligt ig kll ll ikk "ed at klnge v l' An tt 1 n unddrng i~ rra 
Forpli t ' l n 1il i r tt (· 'I'id nt indbe1lllt' d n hnm »llilli m d Af ift. 
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~ 20. 
H.\'01' Forholdon i'allsko Illrlig Grad lalor del'for, kaI Finunsmini tercn 

v r b myndis t Lil nt nedsmtte eliel' ftol'givo Afgift n efler ulllrvlllr nele Lov lig -
0 111 han i 'filflOld , hvol' del' f l' n katt yder godtg0re at foreligge IOrlig Van ke

ligh r\ l' m d Hen yn Lil l dred Isen af det fuld Skntt bel"b til d n f t (,tte Eor
fnld 'Lid, kan t illnde, at Bel"b t belnle nfdrug vi . 

§ 21. 
A fgi ft ndr d t ft l' nrorvmr ndo . Lo\' skat ikko kunnc brin 

veri B r snin , nf d n . kall pligti lndkom t til 'kntlcRnsrettel e . 
til Frndrag 

. ' 112. 
Finnnsmini l l' n fl tae tlol' cl nrol'mero R sler fol' A fgift n Pnnligning Op

kr . vll in 0 luclb tuling i tat kas n n,ml m G nncmf01'el en nf denne Lo\' iovrigt 
g hemyndi'o til nl nfh Ido den dOl'til fornedne Udgift. 

~ 23. 
Uelln J.J O\' trrod l' Kmft lrnk . 
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Bemmrkninger til Lovforslaget. 

Arsnit 1. 

l'il t . 
. Veu L \' _ r ~ . JO'I If [:3 1. )(nrt 19:.6 

,tilI dc d r for Flllan Ulr t 192 27 4 ~I ill. 
Kr .. ti l Raadi,h ><1 til Y d 18(' af !.aan til 







f"r li(!g indenlor t saadan 
giv Anl dning til nyttig 
Forllnndlingor m IJem !Io fo 
en r d lnror r. 

11 

her nnvendes til 8t~rre og mindre Gnmd
torI, dring 111'bejd r i ilo 2 FiJlRnsaar, 
tor IUM dot ov rludt uI Landbnlgsmini
ter n. ken n.t ford 10 B villingen pan. do 

to Fintlll!lIllll' til do to tor k lIigo Artcr 
Arb jo r j nmtidig hal' man an t det (or 
r tto t 11 tild 10 n "goma eftor Lov Nr. 
711 ne lJl. Marli I H2H om Llllln ti l mindl'o 

rundfol'bedrins. urb jdel' indenf r en um 
af 1.: 0 KI'. Ii n IlmIne Besun tig I om 
pant nkt COI' do n ' Arb jder Vedkom
m<>nde, . onled IIt eI CII l\r 11" af Bolobet 
. om 'l'il klld . 

Mak illlUIll f l' d til d mindro Ar
h<>jdcl' b \'ilged B 101 der io\'rigt ydes 

( t r Reglern i fornrovnte Lov Nl'. 78 af 
:; 1. Mart 1 H2ti eI' snt til 5 000 KI'. 

til d torI' Arbejd r anvendte 
• 'Ilmm l' ·de. for nnvieIt Lanneundelon 
nnguIII'. fter snmllle Resler, om har 
\'reret g Id ndo i tidligero Finnnssar. 





knttepllsUs Fonnue 
50 nOl) } r. 

• httlloolob 
o Kr. 

250 
1000 

Rft rf I nd EkA mpl r hid tt til 
rm!' f Forklnring IIf Afgift I\li Virlming r: 
En 'a rclejcr m d ml t 
Formu . ... ... . . .. . . ... .. 75000 Kr. 
udrlukk no b stlln nd nf 
f t Ej ndom. rhv(' rv t, ftcr 
1. J nnunr 192.,: 
Frndr l! ('{t r Lo-

\' n, . J 1 • • • 11 250 Kr. 
li'rntll'lll! " ft r L( -

V{'n <; • 1. 2 ••• 375 

En GIIMtI'j r ll1 d . 1\1111 ~t 
Forlllu : 

4 750 -
:2 25 1(r. 

0 -

G -

1· Ej ndom ........... . 1 Kr . 
.\ ml 'n f'lIrIOIP .......... . -----

15 Kr. 
-7- Hwl rl. .... . .. . .. . .. .. .. 25000 -

1500 1u . 

.. ...... {jO ) -

:t E/I " "' ·j,·r \lI II .' IInl .. 1 Ful'
/1\11 : 

~', t Eir/ld 1/1 •• :1 
-:- (; 111 ....... I 

Kr. 

Kl". 

:125 -

-:\ t'1 t r rmllP ... . ....... = :2 Kr. 



Mrrift of 1 
Rr .. . . .... = 2.) Kr. 

Afgi f nf 55 
Kr ........ = 412 -

lunl t A (gi ft . .. ---mf:frr:-
.1. En nti r III d sa ml -t F f-

IUn ' .. . .. ...... . .. ..... . . 2:;0 K r . 
IId 'lukkpnt!(' i Fond;.;: 
.\fAift .. ................. . 1 5 

5. Eli 1'0 brikl~nt I1wd sa mh-! 
F r lllll : 

'l'llbrik ... . .... H K r. 
\ illo.. . . . . . . . .. ,1 0 0 -
-'altti 't (ru t F.j l' l1 -

dom ... . ..... . , 
Andl'lI Ii rlllll t' . ' 000 -
' uul t Brutt · - -

fornlll ...... ,i fj 0 1\ r . 
-:- " 1 hl.. ... . 50 )1}0 
N' rUOfOrlll\l(· . . . . . . . . . .. - 31 11) Oll{ K r. I 
'1 I P 't . Fr l<lrlJ.! 

·ft r 1...11 \ ' n 
. 1 1 a f 1- ( ) 
Kr .... .... = ti i 51 ) I\ r . 

!jO r 't. Fr dr S! 
(t r L \. II ' 

. I ~ afIOO(t}O 

1\ f . . .... . . -:: :..O() () I -
--- --- - :W7 5 0 -

:!:l:! ml Kr I 
.\ t owrf"y\'. .. ~!l:..!'j 1 Kr. 

Af
'f (.) OOOOverf0rt ... 2325 Rr. 

, gl t 11 4 
Kr .. .. .... = Kr. 

AflTift af 25 
Kr ... ..... = 325 -

'anti t Af ift. . . 1 :tl5 K r: 

1 ij p :t. Fmdrart 
(t r Lf)\' 11 

oml F r · 

. 1 1... . .. .. 75 K r. 
i l) p( 't . FI Hirn" 

Eft r 1,0 \' ,t 
~ 1, :J . . . . .... :luO 

- - --- !l2fi ( I 

.\f iCt nC :2 0 
1"1' .. ...... = 

. f~~: .. C. ~~ .• -, 
-' ml!'t MgiC ' " 

1 0< Kr. 

·1 750 -
i) 75 Kr. 

r 1'il(('I<1 ', h" r 8 till
g ,1. n\(' f )r l"rlldr [.( cftt'r 1.11 ' 
\' 'ns . I ~ ikk· forf'ligl! r f l' 

11 h· I~jr ll I 11111\(' /1 , 1111'11 kun 
for " 11 J) -, f dr llll '. il \ t nli 

----
1175 0 1\ r. 

. EI. ........... . .. .... .. II I( 

\ iltl, .\f ri ftl'l1 IId'~"n· . . . . . . Ii :!!)O 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

j~ RYHMÄ: . ' .... . 

OSASTO: ... (/ J: . .......... ... _ .......... .. 

ASIA: 

., . 
• 000-1-". II" 



• 

• 

8!JOBEN L A B IET1i8Tö 
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Marrask. 23 p:nä 1926. 

N:o I j9r 
,,, \ 

Herra Ministeri. 

Tä ten saan kunnioi t tavimm1n Teille. Herra lf1-

nisteri, lähettää raporttini Bo. XVIII, Joka koskee vaa--
litaistelua Tanskassa ja vaalien mahdollisia tuloksia. 

Suvaitkaa, Herra Ministeri, vastaanottaa erin-

omaisimman kunnioi tukseni vakuutukset • 

Herra Ulkoasiainministeri 

P~ote •• ori E. N. Setälä. 

H e 1 s i n k 1 • 
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Suomen Köpenhaminassa olevan v.a. 

r~ortt1 Ilo. XVIII. 

marraskuun 22 Oti i w l tä 1 92ö. 

Vaali ta i s telu Tan skas sa ja 

vaalien ahdolli set tulokset. Vaa l itaistelu on jo vilkkaas-

sa ~ynniss~ yli koko maan. Erikoisen tuimaksi on ottelu 

entisten ystuvUpuol ueitten. sosiaalidemokraattien ja radikae-

lien . 111111 muodostunut. Tämän luuliai olevan mer kkinä s11-

tl1, että heidän yhteisymmärryksensä ja yhteistyönsä kaik~i 

mahdollisuudet nyt todella ovat ~vinneet. Mutta huolimatta 

molemminpuolisista ~ikäilemä ttöm1stä hyökkäyksistä ja syytök-

sistä vaali taiste1uinno S8a, ja huolimat ta niistä ta9auksista , 

jotka johtivat sosialistien ja radi kaalien " s kett" iseen jyrk-

kään välirikkoon sekä siitä seuranneeseen kansankär ä jien hA-

jOittamiseen josta kaikesta tein selkoa viime raportissa-

ni No . XVII on viime pä ivinä molemmissa puolue1e s& W1.-

nili kuulunut, jotka varovaisin sanoin viittai1evat siihen 

suuntaan, että kun vaalitaistelun j ä.llceen parlamenttaarinen 

työpäivä jälleen koituu, niin olisi taas ryhdyttävö so81a8-

l1demoltraattien ja ra41lcaa1.ien yhteistoimintaan samassa muo-

dossa kuin tähänkin saakka edel1ytt en tietysti. että nä-

mä pUOlueet yhdessä pääsevät ehdottomalcai enelllll11stökai uusi], 
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la Ic1n Itansanltärll jilli:i. ! Tästä on ltumm1nldn täll' hetltellU. 

aivan mahdotonta varmuudella ennustaa mitään - sehän riip-

puu vaan niin muutamista edustajapaikoista. Radiltaalien ja 

sosiaali demokraattien enemmistöhän tiesi, nyt hajoitetuilla 

\cansankär ä jillä , kutSl. tunnettua, vaan 2 ä äntä. 

Mit" ensinnäkin sosiaalideomlcraatteihin tulee. 

• tuntuvat he toivovan voivansa voittaa melkoisen määrän ää-

niä radik:aalellta, ja sitan niin tuntuvasti musertavansa 

heidät ettti he suoranaisesta pelosta antautuvat sos1a-

11stien armoille ja yhteistyöhön heidän ~ssaan.- onet 

merltit in mielestäni viittaavan siihen, että so-

siaalidemokraatit ensi tuleV§ll joulukuun 2 pi:i. iviiDä tapål tu-

vissa vaaleissa todella tulevat voittamaan lis" edustaJa-

pailtkoja, ja niin muodoin luul tavasti j äämään uus1enkin 

kansankäräjien suur1mmaksi puolueeksi. Tä ssä tapaultsessa 

väitetUän, mikäli 
t 

olen kuullut 5tauningla sangen Ui.hellä 

oleve.lta taholta, että hänen aikomuksensa ainalc1n t " lItt ny-

kyä on jäädä ballituks1neen paikoilleen ja v' istyä vaan 

suoranai aan epäl uo tt&musla usean pitiabt.1;8msna. Otaksu t ta val ta 

tuntuu, ettei 5taun1ngin hallituItsen tarvitse pelä\ä s81-

la1eta - alnaltaan &nai hetltellä - raon että a8 vaalien 
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jälkeenkin voi jos se vaan itse tahtoo jUädä halli t-

semaan vielä jonkun aikaa. I'utta kenen kannattamana? 

llerkillepantavat ovat epä ilemättä yll ämainitut, 

.adikale-puolueen riveistä kuuluneet äänet, jotka toivovat. 

että sosiaalidemokraatit ja radikaalit taasen "skal finde 

hinanden igen e ter Valget". oiselta puolen on myönnettä-

v' aina\c1n jossain möärin hämmästytt 'vä\csi jos radikaalit • 

• kaiken sen jijlkeen mitä on tapahtunut, todella vo1sivlt 

siinä määrin n~yrtyä. että he taaa antautuiaivat aosiaali-

demokraattisen hallituksen kannatuepuolueekai. Joa he kummin-

kin sen tekevä t. niin tapahtuu se varmasti vaan ajan voit-

tamiseksi, toisin sanoen, jotta he voisivat ehtiä loppuun-

suorittaa sen 14hentelemisen Venstre-puolueeseen , jost~ usein 

• olen kirjOittanut, joka jo kauan on ollut kä ynnissä ja jo-

ka varmaati oliai ollut aikaansaatu kesäksi 1928, Jolloin 

kansanltilräj"vaalit säännönmukaisesti olisivat tulleet toimeen-

llantaviksi. ellei valtiop ' ivi " nyt olisi hajoitettu. lIutta 

joulukuun 2 p"1vänä toimitettevi ksi määr " tyt vaalit tulivat 

kuten viime r a ortissani alleviivasin odot a a tta ja 

aivan liian varhain Venstre- ja Radikale- uolueitten vä liseen 

l ähentelemiseen ja yhte istyöhön nhhden . Tämä yhte isymmärrYB, 

joka luuloni mukaan aikaisemmin t i CShemmin tulee 



• 

• 

-4-
1'- . 

. jf/o0./N·,6 . /tVk;r'/.H(~'r 

olemaan luo tu, si110tn markitan uutta or i enteerausta Tans-

kan s isäpolitiikassa todella ei vielä tunnu Ityps" 1 t ä . 

Odottaen kypsymise n hetke' on ehkä , kuten yl l ä huomautin. 

mahdol l i s ta, ehkäpä luu1tavaaltin, että radikaalit kaikista 

viimeai kai si s ta ta aht umia ta huolimatta antautuivat vielä 

v' liaikaiaesti ja t kamaan hteistoimintaansa sosiaalidemokraat

(enemmistöksi ' 
t ien kans sa, jos ne todella yhdessä pääsevä t ehdot to_k8i l 

uueil1akin kaDsankäräjil1~ . Tämä ei kumminkaan olle nkaan 

ole sanottua. ~rmana pidetHän näet, että radikaalit jou-

luKuun vaaleissa tulevat menettämään ääniä . HeidUn ja so-

siaalidemokraat tien t "hänastinen yhtei nen kahden äänen enem-

mistö voi si1s helposti t ulla menetetyksi, jolloin tietys-

ti koko kysymys radikaalien sosiaalidemokr aattisel le hal1i-

tukeelIe antamasta kannatukses ta kokonaan raukeaa. 

Huoma ttavaa on myös kin, että kes kuteluissa 

niiist" asioista viime .Päivinä yhä useammin olen lcuullut 

väitettä vän, että sosiaalidemokraattinen hall itus eh~ yhtä 

suurella tOdennäköisyydellä uusilla kansankär ä jillu voi 0-

dottaa apua Konservative-puolueelta, kuin Radikale-puolueel-

'a \ N 11n uakoma t tomaUa lcuin tämä viii te ltuul uuk1n • on 

lt~nk1n sen oikeaperä i8yyttä minulle luotettavalI. 'Cho1-

1a vahVistettu. Selitykseksi on eSitetty seuraavaat 1ähi-
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tulevaisuuden ensimmäinen, t ärkein, suurin tehtävä on val-

l~evan taloudellisen pula tilan teen helpolttaminen ja lyhen-

täminen. iseä JIäärin uusi halli tue t .. sÄ suhteessa onni .. 

tuu, mlsst1 därin se voi hankkia lcanna tusta taloudellisel

le ohjelmalleen ja toteuttaa sen - siitä tulee sen ole-

JDBssaolo riippumaan. Nyt sanotaan Stauningllla olevan tae-

'(Useaan uusi pula-apulatiehdotue, johon vanhoillisten anu-

tus olisi saavutettav1s sa - vöi tetäänk:in, että epävirallisia 

neuvotteluja siitä jo oliel käyty I Vanhoillisten kannatta-

mana kompromissin rlkeen näisåi ~loudellisissa ssioisea 

voiai s11s stauningin halli tue vielä j äädä h lli teemaan. 

Enenm1stl:t nä illä puolueilla va- masti tulee olemaan se\cä 

maa- e tti! kansankäräjillä. L1utta jos tin t ä llainen yhteisty6 

sosiaalidemokraattien ja venhoillisten välillä ylläolevan m~-

kaan ehkä on aja teltav1esa. joskin s. minusta kumminkin 

tuntuu vähemmän uskottavalta - kauan se ymmärtääkseni ei 

miss " On tapaUksessa voi kestää, korkeintaan yli talven! 

utta mistä syystä tahtoisivat Stauning ja muut 

soelaalidemouaati t nä in erinomaisen epävarmojen olosuht8i tien 

valliteesa - olkootpa radikaalit tahi vanholliset heidän 

enelDJlltin tai vähelIlllän El päluotet tavana kannatuspuoluenaan _ 

ottaa niskoilleen halli tus ta akan ja halli tuavaatuun tulevana 
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.. 
ankfrana talvena, k8i~~ine niine vaikeu~B1neen, jotka se, 

erikoia esti juuri sosialis ti Bella halli tultselle ~ malU 

tulee t~ joamaan, kuten viime raportis sani ja muissa tie-

doituksissani olen selostanut? on vai eata löitää tyyd~tä-

vää se l itystä siihen. Sosia alidemokraateille edulliset ~a-

lit tulevat tietenkin moraa l isesti huomattavissa määrin 

vahvia taInaan ha l li tu~sen asemaa. l\'u tta käytännöllis essä suh-• teessa tulee sen asema ~umm1nkin olemaan hei k~o. i1m n 

luotettavaa k&nnatu~uoluetta , kuten se a jan pitkää kaiketi 

jolU\ tal>~ukaessa j ään ee. JOllei sos iaalidemokraatit voi1a 

ehdotonta ene~s~öä uusilla kansanltär,äjillä ja sitä voi-

nee pitää mahdottomana, siihen vaaditaan 20 edus taj apaikkaa 

olisi siis epäilemättä ymmärrettävissä , jos he, 

• ennen~u1n talven vai lreudet ovat ehtineet todentalraa p' st:· 

vOimaan, odottamatta suoranaista epä luo t tamuslabetta luopui-

aivat halli tusvaetuusta , vedoten affektiivisen työn mahdot-

tomuuteen. LaajOissa sosiaalidemokraattisissa piireissä on~in 

sen on erä s sosialisti minulle vahvis tanut t "mä Ira t-

santokonta vallalla. Toistaisek:si on k:ummin~in , Iruten sa-

nottu, Stauning toisella Ic.annalla. Lopullinen p:ii.i t ös a siaa-

8a riippuu tietysti v l litu10sten rat~aisewist n eroista. 
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Siinä ta~uksessa, että sosiaalidemokraatit uu-

eien ne nlcäräj ien kokoonnu ttua II" olevan mukaan luopuvat 

halli tuevallasta, j Uä uuden halli tuksen :perustaminen enai 

'dess' Venstre- uolueen asiaksi, koska se kaiken toden-

ni köie yy den mukaan uusilla in kansMk r " jiH!! tulee olemaan 

l ähinn suurin puolue. uonesta m rkist' päät täen valmietautuu-

• kin se siihen . Koekei yhteistyölle väl ttäm"tön yhteisymmärrys 

sen ja Radikale-puolueen vi1111111 edellä esitetyn mukaan vielli 

liene luotu, ei Venstre-hal litus voi odottaa rad1ka~lien 

natusta. Sitä pai tsi n' i11l1 puoluei lla hdess!! tuskin tulee-

ksen olemaan enenmisttjä uusilla kaneankärä j1l111 . Viilttlimätöntö. 

k~nnatusta olisi Venstre-hallituksen pakko hakea vanhoilll-

sil ta. l1uutami ssa onservatlve-puolueen lehdissä onkin jo an-

• nettu ymmärtää , että vanhoilliset erinäiaill' ehdoilla oli-

sivut valmiit ryhtymään yhteistoimintaan Venatre-puolueen ~ns-

sa, kuten vuosIna 1920-24, edellyttä en tieten in , ettU ue 

yhdessä pl:iäsevät ehdct tomakai enemmistöksi uusilla lcansanltärl1-

jillä (msakäräjillä se jo on olemassa). Mahdollisuuks ien ra-

jOjen ullcolluolella tätä ei suinkaan voi pitWi - vanhol111s-

ten odotetaan yleeDsä voittavan edustajapa1kkoja Joulukuun 

vaale1.1IS. Ja, lcuteD tämän rapo :rttinl alussa kerran jo alle-
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viivasin, ovat enemmistösuhteet Tanskan kaneankärä jillä rl1p--

puvat vaan muutamista harvoista äänistä. Tällaisen vanholl-

l i sten kannattaman Venstre-hallituksen työkykyyn nähden voi-

tanee kummin\c1n ase ttua ep" llevUlle kannalle . I,.. i tten puo-

lueitten poliittiset linjatban ovat viime V,Uosien kuluessa 

liian pal~on eronneet toisista_n. kuten alltaisemm1ssakin 

raportei ssani olen huomauttanut • 

• Sama on tietenkin todettava sen tapauksen va-

raIta, että vanhoilliset koettaisivat muodostaa hal lituksen 

Venstre-puol ueen kannattamana. TO sttikin on puhuttu, osakei 

sen jOhdosta. että vanhoilliset, kuten B~OttU luultaVasti 

tulevat e4ietymään joulukuun ~ aleis sa, osaksi siitä syystä . 

että he tuntuvat halukkaa mmilta kuin Vens tre-puolue nyt 

• perua tamaan hallituksen. 

Radikaalepuol ueen tllhol ta on vielä e si te tty a ja-

tue kaikkien pUOl ueitten tahi ainakin Venstre-. Radiltale-

ja Sosiaalid .. o\cr~atti-puolueitten yhteisesti muodostaman bal-

lituksen perustamisesta. esimerkiksi KBpenblminan nykyisen 

ylipresi4entin Jensenin jåhdolla. Tähän mahdol lisuuteen on 

minun kumminkin vaikeata uekoa. 

Kuten ylläes1ttämiatäni eri näkökdndiata selviUä. 

tul.e kaikeata päättäen tilanne vaalien jä lkeen olemaan 
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aika sekasortoinen ja työkykyisen hallituksen perustm1nen ta-

vattoman vaikea. Kumminkin on tietysU huomioonotettava, e tta 

vaalien tulos todella vielä t ällu hetkellä on t äysin epävar-

ml, jotenka yllä olevat mietiskelyt eivä t voi olla muuta kUin 

todennäk~isyyslaskelmia. Koettaessani päästä selvyyteen näislä 

asioissa en ole tavannut ainoatakaan politiikkoa,jota 01181 

• voinut tehdä ainakin jossain määrin varman ehlluatukaen vaa-

lien jälkeisestä hallituksesta. Useimmat , joiden arvoateluky-

kyyn panen arvoa, pitävät 1) luultavimpana, ensillllIlä1sen~ 1llAh-

dOllisuutena, että soaiaalidemokraatinen hallitus vielä joksi-

ki n ajaksi jää hallitsemaan vaihtelevien enemmistöjen avulla, 

ja 2) toisena mahdollisuutena, että puhdas Venatre-hallitus, 

• h~rra Ladaen-Mygdalin johdolla, muodostetaan vanhoillisten kan-

natukaella. 

KäynnisSä olevan vaalitaistelun toistaiseksi mer-

kill1ain tap"htuma on epl:illemättii se, että Venstre-puolueen 

on onnistund taivuttaa ent. maanvlljelysm1nist8ri, kartancm-

omieta3a U8dsen-Mygdal jälleen ryhtymään aktiiviseen politiik-

kaan ja asettumaan valtiopäiTäedust8ja-ehdokltaaka1. Tämä mone8-

aa 8UhheeBa merkillineD, lahjakas, voimakaa ja \ca1kissa pl1-
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re1ssä hen.lcllökohtaisest11 kunnioitettu mies, on viime alltoi-

na pidättäytynyt Icokonaan syrjässä pOlitiilcasta. Hänen jäl-

leenryhtymisensä siihen on merkillepantava ja onkin herättä-

nyt suurta huomiota. 

Mit ä sen merkitylcseen 'ule., on ensinnä kin 

"sisäisessä" suhteessa tode ttava, etti:i. Vens tre-puolue herra 

Uadsen-Mygd&lissa j ä lleen on saanut tode liisen määliiper ieen 

• JOhtajaluonteon, jolcG varmasti Itansan~äjl1lä tulee ottamo8D 

käsilne puolueen johdon ja siten syrjäyttämUän Heergaardlt, 

Kraghit, Slebsagerlt, ~ oltesenit y.m. "Tlldrf4gelson betyder 

ikke, at der er opstillet en ny FOl lcetingskandldat som saa 

mange andreI den betyder, at. Ve nstre har Icaaret B'in nye 

Hlilvdlng. De forskellige mere eI ler mindre anven dellgo Konga-

• emner, der har intrigeret for Tronflillgen efter Hr . eer-

gB4rd, er fejet tll Side.1 

1I1 t ä t tlmii ulosp' ln tulee mer k1 t s emiliin . voi huo-

mata seuraaVis ta sanomalehtl1auaunnoistat "Na ti on ltldende" 

(vanhoillinen)t "Naturl1gvls er det aldeles udelu ket o a t 

Konse~t1smen kan slutte 01' under Hr. Mada en- Mygdal s Be.nner; 

et Vene tre, der har hain aan lP.rer. vll ne turnl!ldvendlgt for-

.ge Afstan4en mellem Venatrepolitilt og konservativ Politik i 

Deflationenlltrisena DanmarIt." - "Sooialdemokraten"t Hvorfor 
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nmgte, a t ban er en Fane i danalt Poli tilt. Agrarism.ns Xrlgs-

flag, Symbolet pna det mast inkarnered. Arbejd.rhad og den 

maat urokkellge og ubarmhjmrtlge Byfjendtllghed." Tietystl 

ovat n"mä lausunnot va 11 taistelun tavallisten 11101 tteluja n 

leimaamat etenkin Nationaltidenden jyrkkä väite yhteistyön 

mahdottcmuudesta. 3e joutuu varmasti melkoisen modifiolm1sen 

ja korjauka~n alaiseltal, kun Venstre-hallltultsen muodostamia-

hetki mahdollisesti todella koituu. 

"Politiken" (radikaalien äänenkannattaja) on ollut 

huomattavan pidät~yväinen arvostelulssaan. 311 t!1 v.-ol. Dee 

vetää se jOhtopäätös, ettei Madsen-Mygdal Venstre-puolueen 

johtajana ole radi\caaleille epiimieluinen. Entisenä radi~alina 

lieneekin hlln Venstre- ja Radik le-puolueitten l 'hentelemis-

pyrkimysten ystävä. 

Köpenhaminasaa, marraskuun 22 päivtuf' 1926. 

J .K. T' ydellisyyden vuoltsi on ehkä v:iel ' l1s" ttävä, puheen 

olles.. vaalien jällteisestä mahdollisesta hallituksesta, ett 

T1ime1s.nä mahdollisuutena "1Porretningemin'isterium" (n.lt. vir-

lttmieBba11itua) tie tya t1 Toi tulla kya1Jl1ykaun. 
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Herra Ulkoasiainministeri. 

• Ohelli eo na s aa n kunni oit t aen l ähet t ää rapo r t t1ni 

o. 24 , joka koskee Tanskan uutta hallitus t a . 

ast acottakaa , Herr a Ulkoaeiainndnisteri, syvimmän 

ku ioituxsenl vakuu tus, 

• 

Herra Ulkoasiai nministeri, Profe Bert Vä inö Voionm a . 

E e 1 s i n k i • 
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No. 241 

14/12-26. 

Tanskan uusi allitus. Joulukuu 2 päivänä uori tetuissa vaa-

leissa Folketing 'iin s ivat. niinkuin tunnettu, n . s. venstre 

(= oikeiston vasen siipi) ja vanhoilliset yhdessä enemmistön. 

Sey~ r adikaalinen uolue e t t " osialistit menettivät, edelli-

• nen neljä ja j'lki~i en kaks i Sijaa . Kun sosialistien ja 

heitä t ähän ~eti uke eiden r di aali en htei en äänimäärä 

, 
tähän as tise sa Folke ting essä oli ainoas t aan pari äen" vas-

tustuepulueiden ääni mää rää suurempi. aiheutti itse sään vähä-

pätöinen ta p io hallituksen kukistumisen. Os otto vaaleihin 

oli erittäin vilkas . Kaik ien muiuen p itsi radikaalien ja 

kommunistien puoles ta anne tu ääni määr ä t olivat tuntuv s ti Suu-• 
remma t kuin edellisellä kerralla. Si ihen ." den , ettei van-

hoillinen puolue kuulu suurimpiin. on sen s aavut t me ä,"r.d.-

, " r ä huoma ttava. tehden e 37 .522 ään t ä enemmän ui n edel-

lisissä vaaleissa. osia1ististen vali t si joiden luku "ä rä oli 

27.522 suurempi kuin viime kerralla . 

Syynä Vanhoillisten s a vuttamii tuloks i in voidaan 

ainakin osaksi pi~"'ä Etelä J 11 i 
- Y ann ssa syntynyttä itsehallin_ 

topyrkimystä. joka .... itsehalllntOmiesten väitteiden , mukaan _ 
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Johtui tyy tymättömyydestä sosia1iste~a vastaan näiden kaapun-

kilaisia msaseutulaisten kustannuksella Suosivan politiikan 

x) 
vuoksi . Pääasiallisena syynä s osialistien nyt kär8imään t ap-

pioon oli kuitenkin epä ilemättä se, että he olivat olleet 

hallituspuolueena jo parin vloden ajan. Vaikea taloudellinen 

tilanne, joka on aiheutunut kruunun nouausta. on synn~ttän~ 

tyytymättö~yttä . joka täällä, niinkuin muuallakin, ensi ai-

jassa kääntyy hall i tusta vastaan, kun ei t ällä ole keinoja 

kriis in aiheu ttamien vaikeuksien poistamiseksi . Mi tä radlkaa-

lien t ppioon tuleo , jOhtuu s e nä iden asemasta hall i tus ta 

tukeneena. he i kkona r h nä . jOka ainoastaan v· hä isessä mä -

r sä t i tuskin ollenkaan on voinu t nkkla miel i plteil-

l cen vaikutu t a allitukseasa . Puolue on t t en iku t tanut 

jo t enkin vä rit töIlläl t ··. ,,_ oi sön aUm1s sä. 

Ä keis t an vaalien ur ua tall a tulee eri puolueil 

r o keting'fseä 01em an seuraava t . r ä t otl El t 1 i : 

Venstre 

Vanhoilliset 

80Si 811s ti t 

Radikaalit 

N. s . Ro t sforbund (Venstren ja r adikaali
en välillä ol eva ryhmä) 

8lesvieil inen PUOlue 

rapor ttln1 No. 21. viime lokakuun 13 pä i väI tä . 

46 

30 

53 
16 

2 

1 
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Kun uutta hallitusta ruvettiin muodostamaan, koe tet-

t i uk S t aluksi saada ks1.kkien tiin siihen kuninkaan 0 vom se a 

puolueiden edustaji a . Yritykse t eivä t kuitenkaan johtaneet 

mihinkbän tuloks een. Sosialistit ja r adikaalit i oi t tivat 

he ti, ettei vä t he katsoneet voivansa myötävai ku t t aa hallituk-

sen muodos t amis en. ~öskin vanhoillise t, Joiden osanotosta 

hall i t uks een al uksi puhuttiin , 0 a t kie t äneet myötävaikutuk-

~ 

senaa. Tämä jOh tuu "e idä n eriävä stä käei t kses " än sii 

mi t en olisi ikaans aatava par annusta vaike an talo udelliseen 

tilanteeseen. Vanhoillise t v ltiopäivämiehet ova t suurimmaksi 

osaksi kaup~n ja teolli suuden edustaj i a . He vaa tivat nyt s a-

oinkuin e nenkin korkea t a tullisuoj a ulkovaltioi t a vastaan. 

Venstre taasen on ensi sijassa talonpoikaispuol ue, joka jyr-

kästi vastustaa tUllikorotusta , mi kä mahd ollises ti voisi ai-

heu t taa tulli sodan t ai ainakin repressalio- toime Il>i t e i tä ul ~o-

maiden pUOlelta, mi tkä tOimenpitee t vuor ostaan ensi ijassa 

tulisiva t koh taamaan maataloustuotteiden maas t a vien tiä . 

ottaen huomioon, että taloudellisen kriis in lie"'1ntä-

minen asian pakosta tä t ä nykyä on Jokaisen t anSkal aisen hal-

lituksen tä r kei mpänä tehtävänä , ei voi tulla muuhun tul okseen 

kuin Siihen, että uuden hallituksen asema on vaikea. Afuhdo-



' ".- ( 
. 'k"'//f,n J:.;~/yJ/~'/ 

. Z:~/fI',6 . /J,;.;A,;"/,f;,,,jf7 
-4-

tonta ei mie lestäni ole, etteik~ kompromissi taloudellisissa 

kysymyksis sä kaikkien muiden ryhmien kesken uutta hallitusta 

vastaan sittenkin olis i hel pommin aikaans aa ta"'issa kuin so-

vinto hallituksen ja vanhoilli ste n v~lillä . Tul evaiSUUS tu-

l ee os ottamaan missä määrin halli t us onnistuu vä l t t ämään vai-

keuksii n komp astumi s ta. 

• Uuden päämini s t erin kerro t aan kuuluvan niihin , jo tka 

haluaisiva t teistoimintaB venstr en js. r dik':Huion v 11111:1 . 

Jos nä iden puo1uei en edustaja t voiva t opia hteise tä ta-

10udellises ta Ohjelmasta , tulee e tiet eti v vistamaan hal -

1i t uksen a emaa. KYsymyksenal aista kuitenkin on onko radikaa-

leil1a v r aa jäll een ruvet a uuttaki n hallitusta tukevaks i 

• 
r hmäks i, Jolloin epäilem· tt ii jä lleen o11si uhrattava jotain 

puolueen kannas ta. [1 t· n Pysyvä is tä j v maa tnkoa ei uusi 

hall itus sonvuoksi radik aleilt s aane , vaan voinee ai 10as-

t aen olJa kysymys hte isestä toiminnasta jossain yksit isess!:!. 

t apaUkses sa . 

.' Uuden hallituksen mi ehistä ov t ainoastaan muu tamat 

e 
en olleet mini s terejä. 1ntiaåatä venetre-hallituxsesto , j oka 

v . 1924 luovutti valtansa soe ialisteilJa , ei 
kyise sä , 1u-

kuunottamatts päärei i eteri lladaen- gdalia, ole kuin entinen 

Päändnisteri Neergaard , jOk kyMW 
a ny aan on rahaminis terinä , so t a-



. " 

'~/~N;-4 . %.~k;r.,0II~/f/ 
-5-

ministeri Brorsen. sisä- ja sosialiministeri Kragh . oikeusmi-

nisteri Rytter ja kauppamini steri leb sager. Uusja, ovat ulko-

ministeri 01 te en , terveysmini sterl Rubow ( terveuamini sterUS 

uuai), kirkkoministeri Bruun-Rasmussen . opetusministeri Byskov 

ja kulkulai tosmini s t eri Stensball e. Halli tukeen vahvimplna nl-

minä tunnutaan piaet" fuu.scn- :tvgdalia , :Neergaardia ja Kraghi a . 

Ulkomi ietor i n löytäminen näyttää tuottaneen vaikeuksia • lukai 

• koe tettiin saada toimeen Tansk n Lonto on l ähet ilästä. kreivi 

Ahlefeldt-Laurvigia. mut ta ei tällä ollut s ostuvainen ottamaan 

tehtävää vast en . Suomen k nal t oi v oida muu ta kuin il01-

t a s11 t että lea i tunne tuis ta käl ""isis tM Suomi- s t vistä 

on tullut nimitet ksi ul koasiainministerikai . Tahdon kuitenkin 

heti lisä että yhteistoirni ta kaikkien niiden henki löiden 

• kanssa . jotka täällä ol oni aikana ovat t oi mineet ulkoministe-

r einä , on ollut mi tä mielly t t vin t Tohtori .~ltesen 

ollut mukana parlamenttien välisessä teistyö ssä ja on sitä-

paitai toiminut ken ainliiton yleiskok uksissa ol~n tanskalai-

Sen de1egatsionin jäsenenä. 

Köpenhaminaaaa. JOUlukuun 14 pä änä 1926 . 


