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Eerlinissä, tammikuun 8 p:nä 1932. 
Suo~ LAHETY5TÖ 

f'l:NLANDS BESKJCKSIIIOG 

H e r r a Ministeri 

Kunnioittavimmin lähetän täten Teille, Herra 

inisteri, raporttini N:o 1 aiheesta: 

Reparatiokysymys ja Saksan maksukyky. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainmiristeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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Salainen . 

............. ;5 ... E .. R . L .1 .. N ... J .... :- ... . SSÄ OLEVA L1UfETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. 

Berlinissä J u.a. 8 p:nä t~-kuuta 19 

Asia: R~E$.:r.$.t~.Q.fy~Jil!ll~ ja 

Saksan maksukyky • .. .. .......... . 

Suomessakin on tunnettu se ranskalaisten 

kaunis legenda muurahaisesta ja sirkasta. Ranska on ol

lut se muurahainen, joka on tehnyt työtä ja säästänyt, 

kun muut kansat ovat olleet huolettomia sirkkoja, jotka 

ovat vain tuhlanne~t. KUn Ranskan oikeist01ehdet laula

vat yhä samaa virttä, lienee syytä ottaa vähän perin

pohjaisemmin käsiteltäväksi, mistä johtuu Saksan nykyinen 

köyhyys ja maksukyvyttömyys. 

On ensinnäkin muistettava, että Saksa kävi maa

ilmansotaa jotenkin yksinään sellaisia suurvaltoja 

kuin Englanti, Ranska, Venäjä, Italia ja Yhdysvallat. Sak

san liittolaiset Itävalta-Unkari, Turkki ja Bulgaria oli

vat taloudellisesti sangen heikkoja, niin että Jaksa oli 

pakotettu suorastaan rahallakin auttamaan näitä. Saksa 

köyhtyi sen vuoksi sodan aikana paljon enanmän kuin 

sen vastustajat. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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Kun sota sitten oli päättynyt, otettiin Saksalta 

ensin tavarassa melkeinpl mitä irti saatiin. Kuuluisan 
, 

kansantalousprofessori ~ Brentanon 31 päivänä joulukuu-

ta 1922 tekemän laskelman mukaan ne tavarassa suorite

tut korvausmaksut, jotka Versaillesin sopimuksen mukaan 

saatiin lukea reparatiotilille, nousivat 41.6 miljardiin 

Saksanmarkkaan. Sitäpaitsi oli Saksa vielä suorittanut 

sellaisia tavaroita. joita ei saanut viedä reparatioti

lille 14.3 miljardia Rmk. Ententen reparatiokomissioni 

on kaikki nämä suoritukset arvioinut vain 7.9 miljardik

si markaksi. 

Tämä ero johtuu siitä, että verrattomasti suurin 

osa suorituksista ennen Dawessuunnitelman voimaan astumis

ta oli tavara~sa suoritettu ja ainoastaan hyvin pieni 

osa puhtaassa rahassa. Paitsi hiiliä ja väriaineita luo

vutettiin Versaillesin sopimuksen mukaan sotatarpeita. 

vastotarpeita, rautatiekalustoa, voimavaunuja, kaabeleita, 

karjaa y.m. Ulkomailla olevilta saksalaisilta otettiin 

heidän yksityisomaisuutensa korvausmaksujen tilille. Jo 

tästä asiain luonteesta johtuu, että tällaisten ta 

tusten arvioiminen kohtasi suuria vaikeuksia. Tavaroita 

otettaessa ei noudatettu mitään järkeviä !a!o~d!l!i!i! 

katsantokantoja. Päämäärä oli vain Saksan sotilaallinen 

ja taloudellinen heikontaminen. Seuraus tästä oli. -että 

useilla tavaroilla ei saajan käsissä ollut suurtakaan 

arvoa, vaikka se entis~lle omistajalleen olisi ollut 

väl ttämätön. Hyvänä esimerkkinä tästä on Saksan kauppa

laivaston kohtalo. Saksalle se olisi ollut erittäin tar

peellinen ~upankäyntiään varten, mutta voittajain käsiin 

j,outuneena se sai rahtimarkkinoilla ja yleensä merenku

lun alalla aikaan täydellisen kaaoksen, niin että lai-
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voista ei saatu juuri mitään hintaa. Saksan puolella 

arvioitiin tämä noin 4 miljoonan tonnin laivasto 

5,753 miljoonaksi markaksi, kun taas reparatiokomissiooni 

arvioi sen vain 749 miljoonaksi markaksi. 

Saksa onkin aina protestoinut reparatiokomissi

oonin arvioimistapaa vastaan. Sitä paitsi reparatiokomis

siooni ei ole suorittanut työtään loppuun, sillä useita 

tavaralaatuja puuttuu luettelosta. mutta komissiooni ei 

pitänyt enää tarpeellisena päättää työtään. kun Young

suunni telma tuli voimaan • 

utta paitsi näitä kummankjn asianosaisen toi

mittamia arvioita on vielä olemassa puolueetonkin arvio. 

Institute of Economies on kirjassa -Germanys Capaeity 

to pay-, joka ilmestyi samaan aikaan kuin Brentanon 

arvio, toimittanut perinpohjaisen laskelman Saksan siihen

astisista suorituksista. Institute of Economics tulee 

loppusummaan 25,8 miljardia Rmk. samalla kuitenkin nimen

omaan huomauttaen, että tämä on minimisumma. 

Näihin kaikkiin laskelmiin on kuitenkin vielä 

lisätt&vä noin 1,5 miljardia markkaa, jotka Saksa on 

suorittanut 1923 ja 1924 edellämainittujen arvioiden to 

mittamisen ja Dawessuunnitelman voimaanastumisen väli

ajalla. 

Dawessuunnitelman voimaanastuttua ovat reparatio

maksut riidattomat, sillä vuotuismaksut olivat kiinteästi 

määrätyt. Siitä alkaen ovat maksut olleet 

Dawessuunnitelman aikana 7,970 milj.Rmk. 

Young - - 2,882 - -
Yhteensä 10,852 milj.Rmk. 
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Kaikkiaan on siis Saksa suorittanut Hooverin 

moratoriumiin asti seuraavat määrät: 

1) Reparatiokomissioonin mukaan 00,2 h~~ ~ 

2) Institute of Economios • 38,1 " 

3) Saksalaisen Brentanon • 53,8. 

Kun reparatiokoaissioonin laskelmat eivät ole 

puunsuori tetut ja kun puolueeton arvio on 

kivälil1ö molempien asianosaisten arviosta, voinee sitä 

pi tää verrattain oikeaan osuneena. joten Saksan tähän 

asti maksama korvaussumma olisi 

38 miljardia Saksanmarkkaa. 

Tästä summasta on Ranska saanut 52-54 % eli pyöreissä 

luvuissa 00 miljardia markk&a. Kun puhuin asiasta 

suurlähettilään Fran90is-Poncet'n kanssa, sanoi hän Rans
kan reparatiomaksujen kaikkiaan nousevan lOO miljardiin 

frangiin eli siis Saksanmarkoissa 00 miljardiin markkaan 

ja lisäsi hän, että Saksa on maksanut vasta puolet 

siitä eli 60 miljardia frangia. Hän ilmeisesti laski 

Saksan suoritukset reparatiokomissioonin laskelman 20 

miljardin mukaan ja Ranskalle sii tä puolet eli ~ mil

jardia frangia. En ymmärrä misiä Fran90is-Ponoet oli 

juuri tuon summan 120 miljardia frangia saanut t sillä 

varsinaisiksi reparatiomaksuiksi eli siis yksityisten kär

simien vahinkojen korvauskuluiksi ilmoitetaan Ranskan 

lousarviossa 19,6 miljardia frangia. 

Kun vielä ylläsanottuun lisään, että Saksa sai 

pyyhkiä 8,6 miljardia saatavia liittolaisiltaan ja että 

Saksalta Versaillesin rauhassa otettiin muun muassa 



2 erittäin tärkeätä teollisuusaluetta Illaleeaia ja 

Saar-alue ja siten järkytettiin koko Saksan talouselä

mää, on kai selvää, miksi Saksa on köyhä. 

Kun raporttini on jo venynyt näin pitkäksi, 

käsittelen vast a seuraavassa raportissa Saksan velkaan

tumista ja kauppabilanssia. II 
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Berlinissä, tammikuun 18 p:nä 1932. 
SUO~fEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKlCI~lN(; 

H e r r a M i n i s t eri 

Kunnioittav immin täten lähetän Teille, Herra Mi

nisteri, raporttini N:o 2 aiheesta: 

Repars tiokysymys ja Sa..1csan maksukyky. 

Vastaanottakaa, Herra linisteri, täydellisen kunni

oitukseni vakuutus • 

• 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 S k i n e D , 

Helsinki. 
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S;rlainen. 

. . ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2. . 

. Berlinis sä,. 18 p:nä tammi- kuuta 19 32 • 

Asia: Reparatioky.symys ..... ja ........ .. 

Se.kBan ~~mky .... (Jatkoa) 

Raporttini jälkimäinen osa on n"in viivästynyt, 

koska koko viime viikko meni toiminnassa voitullin ko

roituksen vastustamiseksi. 

Paitsi edellisessä raportissani mainittuja 38 

miljardia Saksan markkaa, jotka Versaillesin sopimuksen 

mukaan riidattomasti on saatu viedä n.s. reparatioti

lille, on Sakea sitä paitsi joutunut maksamaan muita 

sotakorvauksia 30,8 miljardia markkaa. Tähän summaan 

tyvät valtion ja osavaltioiden omaisuudet ulkomailla, 

luovutetuilla alueilla ja siirtomaissa, sotatarpeet asei

den riisumisen yhteydessä y.m., mutta eivät ne talou

delliset vahingot, joita valtakunta joutui kärsimään alu

eiden, siirtomaiden y.m. menetyksen kautta. Saksalaisten 

oman arvion mukaan maksoi Versaillesin rauha Saksan 

kansalle hyvän joukon yli 100 miljoonaa markkaa, joka 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

Tavallinen • 

1) T~II.111in.n . 

2) T~II.1I1in.n ja lisäksi .• ....... ....... ......... ...... ............. .. .. .... ................. ............ • .............. II •. 
J) Ei tiedoihlksiin. 
-1) Ei ti.doituksiin. multd .... ..... .......... .......... .. ................................... ................ ...... ................ .. .. .. II •. 
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onkin totta, jos lasketaan se taloudellinen vahinko, minkä 

Saksa kärsi. Toiselta puolen on kyllä myönnettävä, että 

voittajavaltioiden hallussa luovutetulla omaisuudella ei 

ollut läheskään sitä arvoa. 

Kuinka Saksan kansa on sodan johdosta köyhty

nyt, käy parhaiten selville, jos vertaa eri maiden vero

tilastoa toisiinsa. On tehtävä ero Saksan valtakunnan 

ja Saksan kansan välillä. VaI takuntahan ei ole köyhä, 

sillä inflation avulla sEatiin vuosina 1919-1923 pyyhi

tyksi 90 miljardia markkaa sotavelkoja. Nykyinen valtio

velka on vain 12 1I2 miljardia markkaa. 

Ranskassa saadaan suurin osa veroista omaisuus

verolla, kun se Saksassa tuottaa vain 4 %, vaikka vero

prosentti on jotensakin yhtä korkea. Ranskassa tulee 

tuloverosta 70 prosenttia veroamaksaviIta. joiden tulot 

ovat yli 50 .000 frangia. Saksassa vaille 40 % samoilta 

veroluokilta ja suurin osa 1000-5000 markan välillä ole

vista tuloista. Englannissa on taas tuloveron minimiraja 

niin korkealla - noin kaksi kertaa niin korkealla kuin 

Saksassa - että vain noin puolet Englannin verovelvolli

sista suorittavat koko tuloveron, kun taas Saksassa 90 % 
verovelvollisista osallistuu tuloveron suoritukseen. 

Intenten taholta huomautetaan usein. että sota

rasitus henkeä kohden Saksassa on pienempi kuin esimer

kiksi Ranskassa. Lasketaan, että se Ranskassa on 370 fr. 

henkeä kohti. Saksassa vain 165 fr. Tällöin kuitenkin 

unohdetaan inflation vaikutus. Jos nuo poispyyhityt 90 

miljardia otetaan huomioon, niin on se todellisuudessa 

ainakin 600-700 fr. henkeä kohti. 

Että köyhyys alemman porvariston keskuudessa -
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puhumattakaan työväestä ja työttömistä (niiden luku on 

tällä hetkellä 5,700,OOO) - on suuri, siitä tulee vakuu

tetuksi, jos liikkuu tällaisissa kodeissa. Huonekalujen 

päälliset ja matot repaleina, tapeetit rikki, liinavaatteita 

tuskin on j.n.e. 

KUn viime kesänä Saksan pankit joutuivat maksu

kyvyttömiksi, jopa jotkut menivät nurinkin, oltiin voittaja

valtojen, varsinkin Ranskan taholta, hyvin kärkkäitä syyt

tä~ Saksaa k~vytmielisestä tuhlauksesta. Tosi onkin, 

että Saksa on sodan päätyttyä suuressa määrin investee

ra~~ut pääomaa. Tämä on tapahtunut pääasiallisesti tehtai

den uudistamiseen, maanviljelyksen parantamiseen ja asunto

jen rakentamiseen. Mutta tahtoisin kysyä, millä Saksa oli

si voinut ajatellakaan maksaa niitä sotakorvauksia, joita 

sen maksettavaksi oli asetettu, ellei tuotantoaan kohotta

malla. Eikä mikään energinen eteenpäin pyrkivä kansa ole 

sodan jälkeen osannut olla tarpeeksi varovainen kiinnittä

essään pääomia tuotannolliseen toimintaansa. Ei edes hi

das Suomen kansa. Velkaa olemme tehneet me niinkuin 

muutkin. Ainoan poikkeuksen tässä tehnee Ranskan kansa, 

joka kerää vain kultaa holveihinsa. Mutta se ei 

tapahdu mistään taloudellisesta kaukonäköisyydestä, vaan 

sen kansan taloudellisesta konservatiivisuudesta, Se on 

hyvin verrattavissa luontaistaloudessa elävään talonpoikaan~ 

jota eivät mitkään uudet virtaukset saa houkutelluksi 

muuttamaan tuotantoaan ja elintapojaan. Että se tällä 

kertaa on ollut viisasta, johtuu vain siitä, että yleis

maailmallinen lamakausi tuli niin äkkiä ja kaikille odot

tamatta. r~tta ei liene myöskään epäilemistä kumpi tyYppi 

vie kehitystä eteenpäin sekö, jolla o~ halua ja rohkeutta 
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yrittää uusia tuotantomuotoja, vaiko se, joka panee ra

hat sukkaan ja kerää viljansa laareihin. 

Maailman yleinen kriisi on juuri senkautta 

tul lut niin turmiolliseksi, että se maa, joka on saa

nut haltuunsa kerätyksi suuren osan maailman kultava

roista, ei OS8a olla maailman pankkiirina, kuten täkäläi

nen Yhdysvaltain suurlähettiläs Sackett sanoi. 

Saksan ulkomai set vela t ei vä t suin.kaan ole 

niin peloittavan korkeat kuin yleensä esitetään. 

kokouksessa ilmoitti Saksan edustaja tri Melchior nii

den nousevan kaikkiaan 23,5 miljardiin markkaan. Paha 

vain, että näistä on 12 miljar lia lyhytaikaisia lainoja. 

Mutta kun viime vuoden kauppatase oli 2,9 miljardilla 

aktiivinen, niin ei ole epäilystä, ettei Saksa näitä 

velkojaan jaksaisi hoitaa, jos vain sotakorvausmaksut 

pyyhitään. Ainoa oikea ratkaisu sekä yleisen kriisin 

voittamiseksi että Europan tervehtymisen kannalta asiaa 

katsoen onkin sotakorvausmaksujen lakkauttaminen. Sen 

kautta saataisiin Keski-Europan työ ttömyys vähenemään 

ja kulutuskyky nousemaan, joten meidänkin maamme tuot

teille tulisi parempi menekki. Englantilaisen pankkimie

hen lause: Europa ei voi keskuudessaan sietää Saksaa, 

jonka täytyy pakosta kaupassaan saavuttaa yli 2 

din Saksan markan aktiviteetti, on naulan päähän 0 

Saksalaisten kanta onkin tällä kertaa, puolu

eisiin katsomatta; reparatiomsksujen suorituksesta on 

kieltäydyttävä. Ranskalaiset näkyvät vetoavan siihen, 

että Saksa on vapaaehtoisesti kirjoittanut kansainväli

sen sopimuksen Young-suunnitelman alle, joten on epämo

raalista, jos Saksa aikoo kieltäytyä sitä noudattamasta. 
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Tähän on ensinnäkin sanottava. että tuo yapaaehtoisuushan 

perustui Versaillesin rauhaan ja toiseksi : Ultra posee 

Domo obligatur. 
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Berlinissä, helmikuun 21 p:nä 1932. 
Suo~ LABETV5TO 

H e r r a M i n i s t eri 

Kunnioittavimmin täten l ähetän Teille, Herra 

~inisteri, raporttini N:o 3 aiheesta: 

Saksan presidentinvaali. 

Vastaano t taka8, Herra inisteri, täydellisen 

kunnioi tukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasi ainminjsteri, 

Helsinki. 
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Valtiopäivät kokoontuvat t.k. 23 päivänä päät

tämään presidentin vaalipeivästä, joksi on ajateltu maa

liskuun 13 päivää. 

Oikeistopuolueet natsit ja hugenbergiläis i 

koettivat kaikin keinoin saada Hindenburgin kieltäytymään 

ehdo\kuudesta. Esitettiin, kuinka hän tulee olemaan vain 

sossien ja juutalaisten kandidaattina ja koetettiin si

ten saada vaali ukolla vastenmieliseksi. Kun kuitenkin 

suuri entisten sotilaiden liitto xyffhäuserbund (noin 3 

milj. jäsentä) pyysi häntä ehdokkaaksi, päätti hän suos

tua. Oikeistopuolueet joutuivat vaikeaan asemaan, sillä 

heillä ei ole sopivia vastaehdokkaita. Hitler on tois

taiseksi vielä Itävallan kansalainen ja näyttää olevan 

vaikeuksia saada hänet Saksan kansalaiseksi. On ollut 

kysymys hänen kutsumisestaan taidehistorian tai pedago-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

. ~.~y.~J~.~.~~~.~ ............................................. . 

1) T~vallin 11 . 

2) Ta vallinen ja lisliksi ....... ...... .. ....... . ................... ... ... ................................................... lIe. 
J) Ei tirdoituk Iin. 
4) Ei litdoituksiin. mult. ..................................... , ................ .... ........... .. ...................... ... ..................... lIe. 
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gikan professoriksi Braunsohweigin korkeakouluun, jolloin 

hän automaattisesti tulisi S~san kanRelaiseksi, mutta 

vasemmisto- ja keskustalehdet ovat osanneet tehdä koko 

manööverin niin naurunalaiseksi, että Braunschweigin 

o&tsi-hallitukseJla ei ole ollut vielä oikein halua 

nimittä& häntä taidehistorian professoriksi, johon vir

kaan -hänellä kyllä olisi edellytyksiä, koska hän on 

ennen oDut maalari ja tapiseeraaja". 

Hugenbergiläiset ovat vielä pebemmassa ehdokkaan 

puutteessa, eivätkä he toistaiseksi ole ketään esittä

neetk"· n.. On kyllä mainittu parikin ehdokasta, Oscr.r.r von 

Hohenzollern ja StahLhelmien päällikkö eversti Dlisterberg, 

mutt& viime viikolla puolueneuv03to päätti asian viel ä 

jä ttää HugenberQin myöhemmin päätettäväksi. 

Oikeist'on pyrkimys näytt8ä olevan saada äänet 

niin ha joite t uiksi ensimäis3ssä vselissa, että Hindenburg 

ei mi ssi;.ful tapaukse ssa saisi ehdotonta enemmistöä, nuin 

18 mil joonaa ääntä. Kun toisessa vaalissa, joka toden

näköisesti toimitetaan vasta huhtikuussa, voidaen vielä 

uusiakin ehdokkaita äänestää, toiVOVat he juonittelulla 

ja Hindenbur ia parjaamalla saavansa ukon kieltäytymään 

ehdokkuudesta, koska Hindenburg hyvin vastenmielis~sti 

kandideeraa enää toisessa äänestyksessä. 

Hyvin luultavea onkin, että Hindenburg ei ensi

mäisessä äänestyksessä saavuta ehdotonta enemmistöä koko 

äänioikeutetuista . Häntä äänestävät kyllä keskusta, Staats

partei, sosialidemokrcatit ja jotkut pikkupuolueet kuten 

Landvolk, saksalainen kansanpuolue y.m. Mutta sosialidemo

kraatit ottavat ilmeisesti hyvin laimeasti osaa äänes

tykseen ja heidän vasen siipensä Rosenfeld-Seydewitz, 
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joka onkin ottanut nimekseen sosialistinen puolue, on 

jo ilmoittanut äänestävänsä ko~istien ehdokasta Thäl

mannia. Tosin saksalaiskansallisetkaan eivät kaikki ole 

Hugenbergin takana, sillä muutamia tunne t tuja oikeisto

laisnimiä näkyy olevan Hindenburgin v8alikomiteasBa. 

Näi stä ovat kreivi estarp ja ylipresidentti von 

Batocki huomattavimmat. 
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Berlinissä, måa1iskuun 8 p:nI 1932. 
S U OM'E LAHETVSTÖ 

f'INLANDS BESKlCKXI S G 

I 
H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, 

Herra Ministeri, raporttini N:o 4 aiheesta: 

Saksan valtakunnan presidentinvaali. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 
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RAPORTTI n:o 4. 

Berlinissä, ssa 8 p:nä lI8.aliskuuta 1932. 

Asia: Saksan ... Y.altalcloU'llUm. 

pre sident inva.ali • 

Salainen . 

. 

P: ''} eo/J , -~-

Vaali toimitetaan ensi sunnuntaina t.k. 13 päi

vänä. Ehdokkaina ovat: 

Jon Hincienburg. Pay, synt. lokakuun 2 pii vänä 

1841 Posenissa, upseerin poikana. Astui armeijaan sotilas

koulun lopetettuaan 1.1V.1866, otti OS88 Saksan ja 

sotaan 1810-71, korotettiin kenraa1i1uutnantiksi 1900, 

1911 eron sotilaspalveluksesta asettuen asumaan Hannove

riin. Määrättiin maailmansodan alkaessa itäisten joukkojen 

päälliköksi ja myöhemmin Saksan kaikkien sotavoimain ko

.entajaksi. Erosi sodan päätyttyä ja asettui Hannoveriin. 

Valittiin 26.1V.25 14,639.399 äänellä valtakunnanpresi

dentiksi. 

Ui t1er. Adolf, synt. huhtikuun 20 päivänä 1889 

Ylä-Itävaltaan kuuluvassa pikkukaupungissa BraUD8U a.Inn 

tullivirkailijan poikana. Xlvi s,yntymätaupangissaan reali

koulua, Etta luullen oJl8avansa taipumuksia tai~vjjlölS.&.OJ~·~ 

lopetti koulunsa ja tarjoutui Wienissä erääseen taide-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

Ta" •. n.inen ............................................................................... .. 

J) T~".lllintn . 

2) T~"allinen ja /isäksi . ..... • .. '" ............... .... .............. ..... ..... ....... .............................. II • . 
J) Ei titdoituksiin. 
4) Ei litdoituk$;;n. mulla ...... ..... . ........ .. . ............................ ...... ............ ............. ................. ..... lIe. 
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kouluun, sinne kuitenkaan pääsemättä. siirtyi 1912 MUnohe

niin valmistuakseen rakennuspiirustajaksi. Sodan alkaessa 

liittyi vapaaehtoisena 16. bayerilaiseen reservirykment

tiin, jossa palveli koko sodan ajan, haavoittuen kaksi 

eri kertaa. Sodan päätyttyä jäi erään mftnoheniläisen 

suojelusrykmentin palvelukseen ja erosi huhtikuun 1 päi

vänä 1920 kokonaan sotapalveluksesta. 

Hitler oli vuoden 1919 alusta alkaen kuulu

nut Itävallan kansallissosialisteihin, mutta saksalaisisla 

joukoissa taistelleena menetti Itävallan kansalaisuuden 

ja ryhtyi vuodesta 1920 alkaen puuhailemaan MUnchenin 

kansallissosialistien riveissä. Saavutti alun alkaen 

varsinkin nuorison keskuudessa suurta suosiota ja tul

tuaan Ludendorffin kanssa hyviin suhteisiin, oli jo 

seuraavasta vuodesta lähtien erittäin vakavasti huomi

oonotettava poliittinen toimihenkilö. 

Sekaantui marraskuun 8 päivänä 1923 MUnche

nissä puhjenneeseen kapinayritykseen, joka julisti maan 

keskushallituksen erotetuksi ja yritti asettaa oman 

-kansallisen- hallituksensa ja järjestää myöskin oman 

armeijansa. Kapinayritystä seuranneissa osittain veri

sissäkin selkkauksissa osallisena, tuomittiin huhtikuun 

1 päivänä 1924 linnavankeuteen, mntta pääsi jo ennen 

vuoden loppua ehdonalaiseen vapauteen. Häntä koskeva 

julkisen eliintymisen kielto kesti kuitenkin Bayerissa 

TUoden 1927 ja Preussissa 1928 lopulle. Välivuodet 

oli H. käyttänyt tarmokkaasti kansallissosialistien 

niBointiin. Ollut heinäkuusta 1921 Saksan kansa~~.DD"D.",;a

listien mnodollinenkin johtaja. 
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DQesterberg, Theodor, slOt. lokakuun 19 päivänä 

1815 Darmstadtissa soti1aslälkärin poikana. Kävi gymnaa

sia kotikaupungissaan ja Hannoverissa, tuli 1889 vaki

naiseen palvelukseen armeijassa, oli 1900 saksalaisi~sa 

joukoissa Kiinassa, jossa haavoittui. Kiinasta palattuaan 

kävi sota-akatemian, tuli 1905 suureen pääesikuntaBn, 

1908 kompanian päälliköksi, 1913-14 Preussin sotaministe

riön palveluksessa, maailmansodassa 1914 ja 1915 patal

joonan päällikkönä ja myöhemmin sotaministeriön käytettä

vänä, 1918 rauhanneuvotteluissa Bukarestissa. ~sy11ä ase

leponeuvotteluissa, vastustaen aselepoa, rauhan allekirjoi

tettua erosi sotapalveluksesta eversti1uutnanttina. Liit

tyi saksalaiskansal1isiin, 1919-24 sen paikallisjohtajana 

Halle-Merseburgissa. Tutustuttuaan ·Stahlhelmin- perusta

jaan Seldteen, yhtyi hänen järjestöönsä, jonka palveluk

sessa vuodesta 1924, nykyisin toisena ylipäällikkönä. 

Nl"nn, Ernst, slOt. Hampurissa huhtikuun 16 

päivänä 1886, siellä toiminut edelleen, kuljetus- ja te

lakkatyöläisenä sekä merimiehenä, lyhyen ajan Arbeitsamtin 

virkailijana. Liittyi 1903 sosialidemokraatteihin, siirt.yen 

sodan aikana vasemmalle ja liittyen vihdoin kommunistei

hin, ollen vuodesta 1919 heidän tunnustetuimpia johtaji

aan. On vuodesta 1919 Hampurin Birgerschaftin ja Finanz

deputationin ja vuodesta 1924 Reichstagin jäsen. Kommu

nistien presidenttiehdokas vaaleissa Ebertin kuoltua. 

Nauttii Moskovan suurta luottamusta, sen monien järjes

töjen kunniajäsen. 

Julkisuudessa on mainittu viideskin presidentti

ehdokas, nimittäin joku BetriebSanWalt Winter, jonka eh

dokkuutta ei voida ottaa lainkaan vakavalta kannalta. 
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lnf1ation jälkeisinä aikoina oli hän koonnut ympärilleen 

joukon henkilöitä, joille oli jäänyt käsiin arvonsa 

täneitä valtiopankin seteleitä, ja esiintyi heidän asian

ajajanaan vaatien, että setelit ovat kullalla 1unastetta

vat, niinkuin niihin oli ·präntätty·. Hän joutui tällöin 

rettelöihin sekä silloisen valtiopankin johtajan Schach

tin että klienttiensä kanssa, joita viimeksimainittuja 

hän oli rohkealla tavalla käyttänyt 1ypsylehmänään, ja 

tuomittiin vankeusrangaistukseen, jota hän on parhaillaan 

kärsimässä. KUn rangaistukseen ei liittynyt kansalais

luottamuksen menetystä, hän ei ole muodollisesti estetty 

esiintymästä vaikkapa presidenttiehdokkaana. 
- ' Vaalissa täytyy ehdokkaan saada ehdoton 

tö kaikista annetuista äänistä, tullakseen valituksi. 

kukaan ei tätä äänimäärää saavuta, seuraa uusintavaali, 

joka on määrätty pidettäväksi huhtikuun 10 päivänä. 

Tällöin voi vielä aivan uudetkin ehdokkaat tulla kysy

mykseen ja valituksi tulee se, joka S88 enimmät äänet. 

On vaikea ennustaa, miten vaalissa tulee 

koska mitä moninaisimmat seikat voivat siihen vaikuttaa. 

Oikeiston taholla agiteerataan Hindenburgia vastaan pää

asiallisesti sillä, että hänen vaalinsa merkitsee nykyi

sen systeemin säilyttämistä ja se on eDD8n kaikkea 

kukistettava. Ei kukaan usko Duesterbergin valituksi 

tulemiseen, tuskinpa Hitlerinkään, mutta jos voidaan estää 

Hindenburg saamasta ehdoton enemmistö, niin toivotaan 

toisessa äänestyksessä natsionalisosialistien ja 

kansallisten sopivan uudesta ehdokkaasta, joksi mainitaan 

entinen puolustusmjnjsteri Otto Ges81er. Tähän asti oi

keistolaiset toivoivat, että Bindenburg ei enää toisessa 
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vaalissa kandideeraisi, kun hänet oikein haukutaan, mnt

ta tämänkin toivon on ukko ottanut pois ilmoittamalla, 

että hän asettuu toisessakin vaalissa ehdokkaaksi. Hän 

on lujempaa ainesta kuin äsken kuollut Saohsenin ku

ningas, joka sanoi: maoht Euren Dreok alleene. 

Myöskin Hindenburgin vastustajat selittävät 

hänen olevan niin vanhan ja heikon, että hän on täy

dellisesti ympäristönsä johdettavissa, joista vaaralli

simpana pidetään hänen kansliansa päällikköä valtiosih

teeri Meisaneriä. 

Äänioikeutettujen lukumäärä lienee noin 43~5 

miljoonaa. Jos lasketaan oBaaottavien lukumäärän ole

van 15 %. voisi arvata äänien jakautuvan - niin arve

luttavaa kuin profeteeraaminen onkin - jotenkin seuraa

valla tavalla: 

Hindenburg 16,5 
Hitler 10,0 
Thälmann 4.0 
Duesterberg 2.0 
Winter 0,1 • 

.. Hindenburg tulisi tällöin valituksi ensimäi-

sessä vaalikerrassa. 
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Ber1inissl, maaliskuu 12 p:nI 1932. 
SUOMEN LAHETY TÖ 

FINLANDS BESKlCK."'I!IOG 

H e r r a Iin i s t eri • 

Kunnioi ttavimmin täten lähetän Teille. Herra 

Ministeri, raporttini N:o 5 aiheesta: 

Panklifusioni Saksaa ... 

Vasta8Dottakaa, Herra Ministeri. täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A.S. Y r j ö - K 0 B k i n en, 

Helsinki. 

, 

~"'2Z-"~~r-~~~~ , 



Salainen . 

.......... ~~ ... r. .l t.~ ... ::- .......... SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 5. . (} 
6 '?o~. 

:8erlil). - .... .. .. ssä 12 . p:nä ualia kuuta 19'2. I~ .~~ 

Asia: 

Pankkifusioni Saksassa. 

Viime kuun 22 päivänä saatettiin loppuun halli.' 

tuksen ja eräitten täkäläisten pankkien ja niitten val

vontaneuvostojen väliset neuvottelut, joitten tuloksena 

on Danatbankin yhtyminen Dreedner Bankiin sekä . eräitten 

muitten pankkien sisäinen uudestijärjestely. Päätöksiä 

seuraa nyt joukko monimutkaisia tervehdyttämistoimenpitei

tä, joista useimmissa on määrääjänä Saksan valtio. Pank

kien saneerauksen valtakunnan hallitus toimittaa helmi

kuun 20 päivänä annetun asetuksen nojalla, joka val

tuuttaa sen 

1) ryhtymään osalliseksi pankkiyrityksiin ja 

tekemään tarvittavia sijoituksia samoinkuin myös luo

vuttamaan hankkimiean osuuksia. 

2) sallimaan poikkeuksia voimessaolevan kauppa

oikeuden määräyksistä yksityis- taikka määrätynlaisissa 

tapauksissa i 
3) ottamaan vakuuksia valtion kannettaviksi; 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~" .. lIin~n . 
2) T~".lllin~n ja lisäksi 
J) Ei titdoituksiin. 

... ..... ... ....... ............................................................. 
Tavallinen. 

.. ............... . ................................ ...... .................... /I~. 

4) EI ti~doituksl/n. IIlIItt. ....... ..... .... .. ........................ ............................................ ...... .... ...... /le. 
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4) vapauttamaan valtion ennen tämän asetuksen 

voimaanastumista kannettavakseen ottamat vakuudet taikka 

pidentämään niitten voimassaoloajan määräajaksi. 

5) ottamaan osalleen suorituksia aina 250 milj. 

Bmk:aan saakka sekä 

6) hankkimaan luottoa aina 400 milj. Rmk:aan 

asti~ 

Nre'dner Bepkin peruapläoma oli 100 milj.Rmk •• 

ja pankki aai jo heinäkuun kriisin aikana 300 milj. 

suuruisen etuoikeutetun osakepääoman muodossa valtiolta 

tukea. Sen peruspääomasta on 34 milj.Rmk. omassa sal

kussa ja 66 milj. osittain vapaassa kaupassa. osittain 

valtion hallussa. Sitäpaitsi oli pankilla 34 milj. suu

ruinen vararahasto. Tämä vararahasto S8moinkuin pankin 

hallussa olevat osakkeet lakkautetaan nyt. Alentamalla 

plrusoaakkeiden määrä 66:sta 20 miljoonaan, saadaan kirjan

pitovoittoa 46 milj., mutta valtio alentaa myös viime 

kesänä merkittyjen etuoikeutettujen osakkeitten määrän 

3OO~sta 200 miljoonaan. menettäen tällä tavoin siis 

100 milj. Nämä jälelläolevat 200 milj. ovat vastaisia 

peruaosakkeita. Knltadiskonttopankki ottaa valtion Dresdner 

HankilIe palauttamia osakkeita haltuunsa 4B milj. arvosta, 

suorittaen niistä 105 % ja helpottaen tämän kautta 

Danatbankin aulattamista edelliseen. Valtio asettaa pan

kin käytettäväksi 30 milj. suuruisen vararahaston. 60 milj. 

ta80ituarahaaton sekä n. 60 milj. Rmk:n luoton. Tämän li

säksi tulee 20 milj. å fonda perdu irtisancttavan hen

kilökunnan hyvitykseksi. 

pepejbenkille valtio on myöntänyt 100 milj~:n 

suuruisen tappiovararahalton, ja len alkuperäiaestä 60 mil

joonan kokonaispääomasta on 35 milj. pankin taikka val

tion hallussa. Nämä osakkeet oli tarkoitus myöhemmin 



luovuttaa luotol~a taollisuudelle ja asiasta oli jo käyty 

nauvottelujakin. Ellei tältä aikeesta kuitenkaan tulisi 

mi täln nyt, kun ei pankki jääkäln itsenliseksi, lakkaute

taan k.o. osakkeet. Sen lisäksi lakkautetaan 60 milj. 

suuruinen vararahasto. Ylijäämä, 25 milj. arvosta osakkeita, 

vaihdetaan valtion hallussa oleviin Dresdner Bankin perus

osakkeisiin suhteessa 10:3. 

Dresdner Bankin pääoma tulee lopulta olemaan 

300 milj .Rmk. ynnä 30 milj". avonaista sekä 60 milj. hiljais

ta Tararahastoa. 

Danatbankin ulkomaisille veloille, jotka siirtyvät 

Dresdner Bankille, jää valtion takuu, Danatbankin sisä

sanvelkojen snhteen se sitävastoin lakkautetaan maaliskuun 

lopussa taikka huhtikuun alussa. 

Deutsche Benk und Discontogesellscbaft, jolla tlhln 

asti oli 285 miljoonan markan pääoma ja 160 milj. vara

rahasto, tulee käyttämään suuren osan viimemainituista uu

destijärjestelyyn sekä vähentämään liikkeessä olevaa 180 

milj. luuruista pääomaa suhteessa 10:4. Hallusaaan olevista 

osakkeistaan se myy 12 milj. uudelleen 115 prosenttiin 

(niitten sijoittamisesta on myös etukäteen sovittu), ja 

jälelläolevat 33 milj. lakkautetaan. Tässä ei valtion 

tarvitsa tulla väliin, mutta kultadiskonttopankki ottaa 

kyllä valtakunnanpankin myöntämillä varoilla haltuunsa 

uudelleen liikkeeseen laskettuja osakkeita 50 milj. markan 

arvosta. Tarkoitus on kuitenkin, että nämä palautetaan 

Deutsohe Bank und Discontogesellschaftille niin pian kuin 

SU1 in käy päinsä ja tämä vuorostaan lalkee ne liik

vapaille markkinoille. Pankin pääoma tulee lo-

pulta lemaan 144 milj.Hmk. ja vararahasto, joka osaksi 



-4-

sy.n~ uusien osakkeitten kuraaivoitosta, nousee 25,2 milj. 

Bmk:aan netto. 

Comlers- ppd Privatb'pk eelvitytyi kesällä kyllä

kin hyvin likviditeettipulaeta, mutta sen jälkeen se on 

kärsinyt melkoisia tappioita. 

Sen 15 miljJRmk. käsittävästä pääomasta sen 

omassa hallussa on 31.2 milj., jotka nyt siirtyvät val

tiolle pariknrssiin. Sitten vähennetään kokonaispääoma 

suhteessa 10:3 22,5 milj.Rmk:aan ja koroitetaan jälleen 

45 mil j .mk:n osakearvolla, jotka oaakkeet siirtyvät kulta

diskonttopankille 115 %:iin arvostaan. Tämän kautta syn

tyy 6,15 milj.mk:n suuruinen vararahasto, jonka valtio 

lainakelpoisten paperien avulla koroittaa 30 miljoonaan. 

Pankki sulattaa itseensä Barmer Bepkvereinin, jonka osake

pääoma 12,5 milj. vaihdetaan Commerz- und Privatbankin 

osakkeisiin suhteessa 1:1. Täten nousee pankin kokonais

pääoma 80 milj. Rmk:aan. Valtio asettaa lisäksi 16,14 
milj. suuruisen -tasoitusreservin- lainauskelpoisissa pape

reissa. 

Valtio tulee saamaan ensinnäkin 15 % puhtaasta 

voitosta sekä, sen jälkeen kuin 8 %:n osinko on osak

kaille jaettu, 60 % ylijäämästä. 

All&emeine Deutsche Cre'lit.nstaltin pääoma oli 

tähän asti 40 milj.Rmk. Näistä oli 32 milj. sen hal

lussa olevia osakkeita, jotka nyt lakkautetaan. Loput 

18 milj. vähennetään 3:1 eli 6 milj. mk:aan. Senjälkeen 

annetaan 13 milj. arvosta uusia osakkeita, jotka kulta

diakonttopankki merkitsee. 

Kultadiskonttopankki. DJutsohe iolddiskontobank, 

tuk8e puolestaan .valtiota koroittamalla uusien C-Osakkeit

ten liikkeelle laskun kautta pääomaanea 200 milj. mk:lla, 

jotka tullaan käyttämään muitten paDkkien oeakkeitten 
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lunastukseen. Varat tlhln pääomanlisäykseen saadaan osit

tain vararahastosta, osittain valtakunnanpankin huomatta

vista voittovaroista vuodelta 1931. 

Paitsi summia, jotka on varta vasten merkitty 

å fonds perdu, kuuluvat kaikki valtakunnan BUOri tukset 

takaisinmaksettaviin ' luottoihin. Nämä jakaantuvat suun

nilleen seuraavasti; 180 milj. kultadiskonttopankin osakkei

siin, 90 milj. Dresdner Bankin vararahastoon ynnä luot

toihin sekä 11 milj. varoja Commerzbankille. 

Yllämainittujen toimenpiteitten kautta on Saksan 

pankkilaitos itse ~siassa sosiaiisoitu. Valtakunnan hal

litus tietää luoneensa ~ilanteen, josta toisenlaisten 

poliittisten olosnhteitten vallitessa on vain askel 

valtion täydelliseen taloudelliseen herruuteen. Mutta 

hallitus luulee myös voivansa yhtä helposti vapautua 

yhteydestään talouselämään, ollen valmis luovuttamaan pank

kien osake-enemmistön jälleen muille. Luulemme kuitenkin, 

ettei tähän yksin hyvä tahto riitä. Ei nimittäin ole 

aliarvioitava sitä seikkaa, että valtava osa Saksan kan
saa on antikapitalistista ja että on sen mukaisesti 

vaikea ainakaan lähitulevaisuudessa kuvitella hallitusta, 

joka vapaaehtoisesti luopuisi valta-asemastaan pankki maa

ilmassa ykaityiskapitalismin hyväksi. Löytyy tuskin myös

kään kyllin voimakkaita yrityksiä, jotka olisivat 

ottamaan haltuunsa pankkien osake-enemmistöjä. 

Vaikka suurteollisuuden kanssa käynnissä olevat 

neuvottelut Danat- ja D D-pankkien osakkeitten osittai

sesta luovuttamisesta aille johtaisivatkin tulokseen, 

jäisi eri pankkien omien val~jen suhde niissä oleviin 

vieraisiin varoihin kuitenkin sangen epäedulliseksi. JOs 

yleensä jotain aaiantilaa voidaan ayyttää kriisin kehit-
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tymisestä Saksan pankkilaitoksess8. on tämä epälUhde, joka 

on 8uurpankeissa vallinnut vuodesta 1924 lähtien, silloin 

asetettava ensi sijalle. Pankit aliarvioivat toimintansa 

vaarat. eivätkä koroittaneet pääomiaan silloin kuin se 

olisi ollut -.hdollista. Aloittaessaan tällä kertaa uuden 

taipaleen samanlaisen epäsuhteen vallitessa niitten oman 

ja vieraan pääoman välillä, tapahtuu SG pakosta, ja epäi

lemättä ne ny;'; ottavat tilaisuudesta Turin, milloin vain 

mahdollisuus pääoman koroittamiseen ilmaantuu. 

Valtakunnanpankin voittovarojen käyttö nyt kysymyk

sessä olevien pankkien tervehdyttämiseen on epäilemättä 

onnellinen ajatus, mutta itse tervehdyttämistoimenpitee8een 

nähden on lausuttu epäilyksiä parissakin suhteessa. Ensin

näkin on pelättävissä, että valtio on ottanut kantaakseen 

suuremman taakan kuin se jaksaa kantaa. Nyt se kyllä 

vielä väittää julkisia pankkilaitoksia voitavan hoitaa ni 

kuin yksityisiä. ~tta kuka takaa, ettei tämä väite osoit

taudu vain fiktioksi? Nyttemmin myönnetään yleisesti, että 

Danatbankia heinäkuussa kohdannut toimenpide olisi ollut 

vältettävissä. Samoin olisi muutamia viikkoja myöhemmin 

voitu antaa Dresdner Bankille apua muodossa, joka olisi 

säilyttänyt pankin yksityisluonteen. MUitten pankkien avus

tuksessa olisi luultavasti myös ollut löydettävissä jokin 

muu muoto kuin avustusvarojen luovutus osakkeita vastaan. 

Toinen kysymys koskee valittua ajankohtaa. Tule

Taisuus on näyttävä, oliko paikallaan. että Saksa otti 

ensimäisenä toimittaakseen 8uureiivouksen maailman kaikkien 

pankkien olless. kriitillisessl tilassa. Tämän toimenpiteen 

moraalinen vaikute ansaitsee kylläkin korkeimman kiitoksen. 

~tta on pelättävissä siinä mennyn liian pitkälle, koska 

on mahdotonta tietää, mihin llUunt&an kehitys lähtee kul-
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keaaan. Pankkikriiai on vain yleisen taloudellisen pu

lan heijastus. 

yksi 

kammoa 

Edelläolevalta toimenpiteeltl on kuitenkin 

oppi. Niin paljon kuin johtavissa piireissl 

-suunnitelmataloutta- ja sosialisoimista vastaan. 

ovat ne kuitenkin valmii t 8i ihenkin, milloin on 

Telkain losialiloimilesta • 

I 

lIer.r.nung 
I bt. !Jtel"."rAflbenten filler ble ellnleru8 

/ 
IlOn 8anrunterne~men. 

ilom m. Webruar 100'1 
.af Clrunb beI 9lrtlfel 48 91b{. ~ ber !Jtel,,-oerfaffunB 

.,Itb oerorbnet: 
1" 

'DIe IRri&tmGlnung 1ft ha ~Iabllcr oaf ble IBhtlllafttfrlle n. 
111&11"141'. lum SIMff ~r @ioninul1jJ DOn I8cmrUlllrmebllfll bIe n. 
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Berlinis8l, maaliskuun 15 p:nI 1932. 
SUOMEN LXHETY5TÖ 
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H e r r a M i n i s t eri • 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille. Herra 

Ministeri. raporttini N:o 6 aiheesta: 
Presidentinvaali Saks8ss8. 

V8staanottaks8, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

V 8 paahe rra A. S. Y r j ö - K 0 s k i n en. 

Helsinki. 
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Presidentinvaali Saksassa. 

KUten sanomalehdet ovat tiedottaneet sujui 

presidentinvaali rauhallisesti. Vastoin kaikkia odotuk

sia oli osanotto vaaliin erittäin vilkas. Yli 85 % 
äänioikeutetuista kävi äänestämässä. Varsinkin äärimmäi

syyspuolueet, kansallissosialistit ja kommunistit, olivat 

onnistuneet ruoskimaan kannattajansa vaaliin. 

Valitettavaa on, että Hindenburg ei tullut 

tässä ensimäis8ssä vaalissa valituksi, joten kiihoitta

Tasta toisesta vaalista olisi Saksassa säästytty. MO

lemmat pääehdokkaat Hindenburg ja Hitler ovat ilmoitta

utuneet myösk.in uusintavaalissa ehdokkaiksi. Ei ole 

epäilystä, etteikö Bindenburg tulisi valituksi. Sen nä

kyy jo Hugenbergkin tietävän, koska hän on puolueensa 

puolesta tarjonnut BrUningille sel1aista sovintoa, että 

valtiopäivät julistaisivat Bindenburgin valituksi jo 

ensimäisen vaalin perusteella ja heti senjälkeen val

tiopäivät hajoitettaisiin ja toimitettaisiin uudet 

J akelu (a lempana olevien oh;eiden mukaan) : 

1) T.1V.,lIinrn. 
2) T.lI'allinrn ja lisäk i 
J) Ei tiwoituksiln. 
'1) E, Hedo/tukslln. mull. .... .. . 

............ 1~.!~J..~~.~~ ........................... . 

• .. ............... ............................................. II • . 

. ........... ................................................. II • . 
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Tähän ei hallitus kuitenkaan ole suostunut. Toinen vaali 

tulee siis toimitettavaksi, kuten olen jo annen ilmoit

tanut, 10 päivänä huhtikuuta • . 

Preussin vaalit on määrätty toimitettavaksi 24 

päivänä bnhtikuuta. 

Osoi tukseksi, miten lähelle osasin vaalin tulok

sen ennustaa. panen tähän vieretysten. prosenteiksi las

kettuna. ennakkoarvioni ja vaalin tuloksen: 

Hindenburg 
Hitler 
Thälmann 
Do.esterberg 
Winter 

Vaalitulos. 

E~oarvio 

~,6 
30,6 
12.3 
6,2 
0.3 

100.0 

Tuj0s 

49.6 
30.1 
13,2 

6,8 
0,3 

100,0 
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Svo~ LÄHETYSTÖ 

FINLANDS. BESKJCJ\.~JNG 

) 

H e r r a M i n i s t eri 

Kunnioittavimmin lähetän täten Teille, Herra 

inisteri, rnpor t tini N:o 7 aiheesta: 
~",",_ .... 

Piirteitä Saksan talouselämästä. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Va!6aherra A. Y r j ö - K 0 B k i n en, 

Helsinki. 
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1) Ic <1- . - - --- .. . -" .... _--_ .... 
Asia : 

Piirteitä Saksan talouselämästä. 

Kulunut maaliskuu on taloudellisen elämän johta

vien järjestöjen, pankkien, teollisuuslaitosten ja muiden 

suurten liikeyhtymien bilanssijulkaisuineen ja vuosikoko

uks1neen sovelias aika huomioiden tekoon yleisestä eko

noomisesta tilanteesta maassa. On luonnollisesti mahdoton

ta ja vielä ennenaikaiatakin koettaa luonnostella kuvaa, 

joka yksityiskohdissaan tavoittelisi mahdollisimman suurta 

täsmällisyyttä, mutta kokonaisuuden kannalta enteellisiä 

ja valaisevia piirteitä voidaan jo esittää. 

KUn erikoisesti juuri Buurliikkeiden bilanssitila 

antaa hyvää valaistusta maan taloudelliseen tilaan . yleen

sä, alamme katsauksen muutamilla kuvaavilla esimerkeillä 

tältä alalta. 

Laivaliikenteen kehitys, varsinkin suurten laivan

T&rUstajain voitto- ja tappiotilit, tarjoavat suhteellisen 

luotettavan IDi ttapuun kauppavaihdon nousujen ja laskujen 

Jak elu (alempana olevien ohieiden mukaan) : 

1) Ta l'allintn. 
Z) 1'.",ollinon j. lisäksi 
J) Ei tirdoituksiin. 
l) Ei ti.doltuk iin. muU.1 .. 

...................... ..... ........ .. II • . 

..... • ..... ....................................... ....... ............ lIe. 
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tarkastelemiseksi. Saksan laivanvarustajat. jotka saivat 

merkitä vielä vuoden 1930 bilanssiaktiiviseksi vuodeksi, 

ovat viime vuoden aikana tasaisesti kiihtyvällä nopeu

della olleet luisumassa todellista romahdusta kohti. 

Sisäveei- ja jokiliikenteen palveluksessa olevat yrityk

set ovat selvinneet tilanteesta paremmin, mutta valta

meriliikennettä harjoittavat suuryTitykset, varsinkin 

Hamburg-Amerika-Linja ja Norddeutscher Lloyd. ovat kyp

syneet yhteiskunnan tuesta täydellisesti riippuviksi. 

Ottaen huomioon, että Hapag ja Lloyd yhdessä merkitse

vät Saksan taloudelliselle elämälle ja merentakaiselle 

kaupalle työvälinettä, jota ilman ei nykyinen Saksa ole 

ajateltavissa, ei yhtymän lopullista tuhoa tarvitse pe

lätä. 

Hapag-Lloyd-yhtymän viimevuotinen liiketoiminta 

päättyi useiden miljoonien tappioon. Käytössä olevan 

tonniston vähentämisen, rinnakkaistoimistojen yhdistämisen 

ja henkilökunnan pienentämisen kautta liikkeen hoidossa 

aikaansaadusta säästöstä huolimatta kehittyi kassatilanne 

jo ennen viime vuoden loppua niin uhkaavaksi, että 

valtiovallan oli tultava lyhytaikaisella luotolla avuksi. 

Nämät luotot sekä joukk~ erinäisiltä pankeilta saatuja 

lainoja erääntyivät huhtikuun alussa maksettaviksi. Yh

tymällä ei kuitenkaan ollut vähäisintäkään toivoa selvi

tä maksuistaan. joten yhtei~an oli entistä syvemmin 

tartuttava asiaan. 

Hapag-Lloyd-yhtymän ja vel talmnnaDballi tuksen 

väliset neuvottelut johtivat viime kuun 18 päivänä rat

kaisuun. Halli tue päätti erinäisin ehdoin antaa Hapag

Lloyd-yhtymälle realivakuuksia vastaan 70 miljoonan mar-
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ken takuun sen tarvitsemille luotoille. Samalla päätet

tiin myöskin toisille laivanvarustajille varata 7 mil

joonan takuuluotto. 

Sekä Hapagin että Lloydin pääomat, jotka ovat 

nykyisin 160 miljoonaa, tulevat luottoehtojen mukaan su

pistettaviksi 48 miljoonaan eli 30 prosenttiin entises

tään ja vararahastot kuoleteta&n 10 prosenttiin osak~ 

pääomasta. Tämän varsinaisen vararshaston rinnalle muo

dostetaan 24 miljoonan markan ylimääräinen vararahasto. 

Tätä menettelytapaa seuraten tulee Hapag käyttämään 185 

miljoonaa ja Lloyd 180 miljoonaa nykyisistä kirjanpito

arvoistaan bilanssinsa tasoittamiseksi. 

Asetetuissa luottoehdoissa on tärkeintä, että 

kaikesta keskenäisestä kilpailusta on luovuttava, käy

tössä oleva tonnisto supistettava vain siihen määrään, 

mikä liikenteen kannalta on aivan välttämätön sekä 

asetuttava sellaisen valvojakunnan ohjattavaksi, jossa 

hallituksella on edustajansa. Järjestelyt ovat tarkoite

tut vain täksi vuodeksi, sillä taloudellisen kehityksen 

nykyisissä vaiheissa ej yritetäkään laskea kauemmaksi. 

Viime vuoden keskivaiheilla kertoivat Saksan 

ja muidenkin maiden sanomalehdet laajasti Nordwolle

nimellä tunnetun bremeniläisen teollisuusyhtymän romah

duksesta, jossa sadatmiljoonat markat olivat ky~yksessä. 

Nord.ollen juttuhan oli, niinkuin muistettaneen, ehkä pai

navimpana syynä Danat-pankin väliaikaiseen liikkeen kes

keyttämiseen ja sitä seuranneeseen hermostuneisuuteen 

kautta koko Saksan talouselämän. Kerrottiin huikeista 

väärinkäytöksistä ja aina pariinsataan miljo~naan nouse

vi.ta tappioista. Kun nyttemmin yhtymän asioiden tarkas

tus on lopuill een suoritettu, väitetään, että yhtymän 
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osakepääoma olisi riittänyt todellisuudessa noin 95 mil

joonaan arvioitujen tappioiden peittämiseksi. Toisen tie

don mukaan olisivat tappiot kuitenkin noin 178 miljoo

naa. Lisäksi väitetään, että yhtymän suurisuuntaiset te

ollisuuslaitokset olisi voitu säilyttää normaalisesBa 

toiminnassa, jos yhtymä olisi saanut Bremenin kaupungin 

lupaamat 30 miljoonaa ja ne 40-50 miljoonaa, jotka 

Saksan valtion piti asettaman sen käytettäväksi. Silloin 

huippuunsa kehittyneen luottamuspulan vallitessa valtio 

kuitenkin vetäytyi pois avustusaikeistaan ja Bremenin 

kaupunki sai Schröder-pankin luhistumisen vuoksi liian 

paljon muuta tehtävää. Asianomaisella taholla valitetaan 

suuresti, ettei yhteiskunta vallinneiden merkillisten olo

jen painostuksesta voinut tulla avuksi, ja yritetään 

saada konkurssi keskeytatyksi sekä Nordwolle uusitussa 

muodossa vielä eloon. 

Lähetystön selostuksessa vi~e kuun 24 päiväl

tä on kerrottu Junkers-yhtymän joutumisesta maksukyvyt

tömäksi. Professori Junkers näyttää olevan liian alote

ja idearikas yrittäjä selvitäkseen sellaisina aikoina, 

jolloin vaaditaan ennen kaikkea pidättyväisyyttä ja puh

taasti kaupallisten näkökohtain vaarinottoa. Vuosien 

1927-1929 hyvien konjunktuurien vallitessa hänen tehtaan

sa kukoistivat erinomaisesti. Jo viime vuotena alkoi 

kuitenkin kuulua uutisia kasvavista vaikeuksista. Yhtymää 

kaiken aikaa avustelleen puolustusministeriön taholta 

annettiinkin äskettäin ymmärtää, että Junkers-yhtymän tu

kemisen on ajateltu tapahtuvan lakiasältlväin yhteisknn

tae1inten määräysvallassa olevia apuneuvoja klytellan, 

kunhan yksityistaloudellisin keinoin on ensin koneisto 

.aatu vakavaan käyntiin. 
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Maailmansodan synnyttämäin olosuhteiden ja inflatiokon

junktuurien varaan rakennettujen spekulatiivisten suuryri

tysten likvidointi kuuluu kaikissa maissa yleensä jo men

neisyyteen. Stinnesten, Castiglionin, autokuningas Schapiron, 

wieniläisen Boselin, belgialaisen Löwensteinin tarinat muis

t ettaneen kuitenkin vielä kauan. S~~san rohkeimpia ja yrit

teliäimpiä spekulantteja oli Frankfurtista kotoisin oleva 

juutalaissyntyinen rautakauppias Jakob Michael, jonka tarina 

saks aisella maaperällä näyteltiin äskeisinä viikkoina lop

puselvitysten asteella. Rautakauppia8n& oli Michael onnis

tunut jo sota-aikana keräämään s~evoisen omaisuuden. Inflati

on pyörteissä varat vielä karttuivat. Varsinainen suurnousu 

tapahtuu kuitenkin vasta siirryttäessä inflatiosta vakiintu

vaan rahakantaan. 

Michaelin vaisto osui siinä onnellisesti oikeaan, että 

se johti hänet tänä murroskautena muuttamaan kaiken käsissä 

olevan omaisuuden rentenmarkoiksi, joita Michael sitten hui

maa korkoa vastaan ahtaina raha-aikoina lainaili yksi~isil-

18 ja jopa postilaitoksellekin. Omaisuus kasvoi nopeasti. 

Osallistuminen teollisuusyrityksiin ei yleensä onnistunut, 

mutta sitä paremmin mBa- ja talokeinoittelut. 

hallussa on romahduksen tapahtuessa noin 160 eri kiinteis

töä, suureksi osaksi Berlinissä, mutta myöskin muissa, varsin

kin Etelä-Saksan kaupungeissa. Omaisuuden hallinta on kes

kitetty 57 yhtiön käsiin. Siihen kiinnitetyt velat ovat 

pyörein luvuin 65 miljoonaa markkaa, josta noin 40 mil

joonaa Gemeinschaftsgruppe deutscher Hypotheken-Banken'in 

saatavaa, miljooniin nousevia summia myöskin Iduna-Germania

vakuutusyhtiöille. Bayerisohe ~otheken- und Weohsel-Bankille 

ja Ivar Kreugerin Unionbankille. 

Michael-yhtymän omistama Industrie- und Privatbank 

on samanaikaisesti joutunut suoritustilaan. 
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KUn kiinteistöarvot ovat parhaillaan voimakkaas

sa laskussa, on vaikea mennä sanomaan, missä määrin 

omaisuus tulee peittämään velat. Mitkään yhteiskunnal

lisesti ensiluokkaiset arvot eivät kuitenkaan romahduk

sen kautta joudu vaarannetuiksi. Ainoastaan yhtymän mil

jooniin markkoihi~ nousevat verovelat jäävät ainakin 

toistaiseksi saamatta. Kun Jakob Michael yritettiin 

toista vuotta sitten velvoittaa vannomaan 'köyhänvala-, 

siirtyi hän Hollantiin, jossa kuuluu nykyisin hyvin toi

meliaasti puuhailevan, vaiy~ miehen pitäisi olla mah
dollisimman puhdas maallisesta mammonasta. Frankfurtissa 

oleva Vermögensverwaltungsgesellschaft Eroa Michael, jonka 

miljooniin nousevat omaisuudet ovat suorituskykyisessä 

kunnossa ja jonka omistavat Jakob Michaelin puoliso ja 

jotkut muut likeiset omaiset, pitänee sentään huolta 

maanpakolaisen jokapäiväisestä leivästä. 

Junkers-yhtymän vaikeuksien yhteydessä kerrot

tiin, että vsrsinaisen sysäyksen joten kuten ylläpide

tylle yhtymän likviditeetille antoi Dorsig-yh~lle mak

settaviksi erääntyneet vekselit, määrältään 800.000 Rmk. 

A. Borsig Betriebs G.m.b.H. oli viime kuussa tapahtu

neeseen romabdukseensa saakka arvossapidetty rautateolli

suutt&, mutta viime aikoina myöskin kiinteistökauppoja 

harjoittanut yhtymä. Velat ja sitoumukset ovat tiettä

västi noin 35 miljoonaa markkäs. Varat tekevät 

leen kolmanneksen veloista, kun pohjana käytetään nykyisiä 

kiinteistö- y.m. arvoja. Vaikkei Borsig ole Saksan talous

elämän suurtekijöitä, on sillä siteitä ja suhteita, jotka li

säävät vaikeuksia muissakin kuin Junkersin asiain hoidossa. 

Esimerkkejä liike- ja teollisuuspiireiseä sattu

neista romahduksista voitaisiin koko joukon lisätä. Luon-
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nollisesti ne täy4entäisivät kuTaa läpielettävästä murros

kaudesta ja arvojen uudelleenarvioinnista. MUtta Saksan 

tilanne ei tässä suhteessa poikkea muissa maissa val

litsevasta, joten lisäesimerkit voidaan poimia suunnilleen 

samanlaisina ja yhtä valaisevia likemmästäkin ympäris-, 

töstä. Mainittakoon sivumennen, että ~var Kreugerin joh

tamain laitosten kohtalo ei aiheuttane suuriakaan häi

riöitä ja lisävaikeuksia Saksan taloudelliselle elämälle. 

Se sama krHsikauden halla, joka on jäätänyt 

haurailla jaloilla olevain liike- ja teollisuusyritysten 

juuret, on myöskin terveellä pohjalla toimivain laitosten 

vuosibilansseihin jättänyt syvät jäljet. Allgemeine Elek

trizitäts-Gesellschaftin varsinaisessa yhtiökokouksessa 

viime kuun 22 päivänä antoi yhtiön hallintoneuvoston 

Tarapuheenjohteja. pankkiiri Fritz Andreae, valaisevia tie

toja mainitun yhtiön kehityksestä ja tilasta tällä het

kellä. Hänen antamansa kuva soveltuu suurin piirtein 

milteipä mihin tahansa Saksan johtavaan teollisuusyrityk

seen, jolla ei ale jossain suhteessa monopoliasema tai 

joka ei rajoita toimintaansa johonkin suppeaan erikois

tuotannon alaan. 

AEG:n tapaisten liikeyritysten siteet kansallis

talouden kanssa kokonaisuudessaan ovat siksi monet ja 

kiinteät, että maan talouselämän kulku sellaisenaan mää

rää myöskin niiden kohtalon. Pankkiiri Andreaen ilmoi

tuksen mukaan on AID. seitsemän viimeisen vuoden kulu

essa käyttänyt verojen, vakuutusten ja muiden yhteiSkun

nallisten velvollisuuksien ja rasitusten suorittamiseen 

yhteensä 138,3 miljoonaa markkaa, joka tekee kunakin 

näistä TUosista 11,1 % osakepääomasta. JOI nämä rasi

tukset olisivat olleet samansuuruiset kuin ne olivat 

keskimäärin viitenä lodanedellisenä vuotena, olisi koko-
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naissumm8 106 miljoonaa markkaa pienempi. Yhteiskunnal

listen rasitusten suorittamiseen aenevät summat ovat 

yhtiön pBkuittaneet käyttämään kalliskorkoista luottoa, 

jonka vuoksi vuosibilanssi vielä suhteellisesti enemmän 

heikkenee. Liikevaihdosta tekivät nämä suoritukset ennen 

sotaa 1,26 % ja sodanjälkeisenä aikana 4,43 %. Yhtiö 

on jakanut vuosina 1909 - 1914 voitto-osinkoa keskimää

rin 12,76 % ja vuosina 1924-1931 5,1 %. Viime vuoden 

bilanssi näyttää noin 20 miljoonan tappiota, verot, va

kuutukset y.m.s. ovat 11,4 % osakepääomasta ja 6,1 % 
liikevaihdosta. Viime vuosi oli muutoinkin siksi huono, 

että tappio olisi ollut noin kaksi miljoonaa, vaikka 

rasi tukset olisi vat olleet samat kuin ennen sotaa. 

Oleellisesti on ABG:n tappioihin juuri viime 

vuotena vaikuttanut suuri hintainlasku sen valmistamien 

tuotteiden alalla. 

Pankkiiri Andreae vetää esittämistään numeroist 

sen johtopäätöksen, että "kaikki saksalainen tuotanto 

on vsllitsevissa oloissa muodostunut kannattamattomaksi. 

Jos tilanne entisellään jatkuu vielä pitkähkön ajan, 

ei luhistumista voida välttää-. Hallituksen harjoittaman 

avustuspolitiikan turvin ei se ciroulus vitiosus, jossa 

nyt eletään, laukea. Olisi kui tenkin väärin syyttää 

litusta vaarallisesta tilanteesta. Syy on yleisessä 

louspoliittisessa suunnassa, joka kaikissa maissa on 

syt vallits8maan, eikä vähimmän onnettoman Pariisin rau

han aeuraamuksissa. Niin kauan kuin näissä olosuhteissa 

ei tapahdu perusteellista muutosta, niin kauan kuin 

yksityisyritteliäisyydelle ei ole luotu edellytyksil, ra

joittuu yksityisen y,rittäjän kunnianhimo siihen, että 

hän tahtoo olla viimeinen sille hautausmaalle vietävä, 

jolle yksityiskapitalistinen talous mullataan. 



• 

• 

... 9 -

Viime kuun 12 päivältä olevassa raportissa 

on kerrottu suurisuuntaisista terventämisjärjestelyistä 

Saksan pankkitoimen alalla. Kuluneen maaliskuun aikana 

olleet pankkilaitosten vuosikokoukset ovat tuoneet yli 

linjan ilmi samoista kriisiajan iakuista ja romahduk

sista johtuneita ikäviä tosiasioita, kärsittyjä suuria 

tappioita vastaavine poistoineen, joista johtuen voitto

osingot ovat supistuneet vähiin tai olemattomiin. 

Reichsbankin aseman heikkeneminen on vuoden 

ensimäisen neljänneksen kuluessa jatkunut, mutta ei sillä 

nopeudella kuin esim. edellisen vuoden aikana. Allaole

va taulukko, jossa konttojen loppusummat on otettu mil

joonissa Rmk:ssa, antaa pienen kuvan aktiivan kehityk

sestä kahden vuoden kuluessa. 

~ 
31.lU. 
3D.VI. 
3D.IX. 
31.XIl. 

lliL. 
31.UI. 
3D.VI. 
3D.IX. 
31.XU. 

~ 
31.1. 
29.U. 
31.1U. 

Setelistö 
Kulta- Katekelp. Vekse- Muita juok- Reichs-Renten
varoja devisejä leitä sev;a saa- markkojamarkkoja 

tana 

2495 
2619 
2479 
2216 

2328 
1421 
13Dl 
984 

948 
928 
870 

387 
459 
171 
469 

188 
300 
139 
172 

145 
149 
142 

2053 
1777 
2097 
2366 

1951 
2579 
3545 
4144 

3632 
3324 
3258 

456 
492 
472 
652 

387 
398 
613 
755 

394 
423 
578 

4806 
4685 
4744 
4778 

'4456 
4295 
4609 
4776 

4407 
4268 
4231 

362 
437 
442 
439 

439 
426 
422 
422 

420 
419 
411. 

Kun vertaa bilanssin loppuaummia kolmessa ryh

mässä ensimäisen vuosineljänneksen päättyessä kunakin 

eailläolevana vuotena, aaa kehityksen suunnasta keakite

tymmän kuvan. 
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1~~ 1~~1 1~~2 
31. II!. 31. 111. 31. 111. 

Kultaa ja 2.882 2.516 1.093 
valuuttoJa 
Juoksevia 2.509 2.338 4.026 

saatavia 
Liikk. oleva 5.168 4.895 4.827 

setelistö 

Samalla kun Reichsbankin kulta- ja valuutta

varat ovat sulaneet 37,9 %:iin, on 1ainananto kasvanut 

60;4 %:lla, ei tosin liikkeessäolevan eetelistön kustan

nuksella, vaan tilanteen pakosta, yksityispankkien tavatto

masti menettäessä mahdollisuuksiaan luottotarpeen tyydyt

täjänä. 

Erikoista huomiota täyt~J kiinnittää Reichs

hankin deviisikuntoisuuden heikkenemiseen. Tosin kolmen 

viime viikon kuluessa on ollut merkillepantavana jon

kinlninen seisaue deviisien kokoonsulamisessa, mikä kui

tenkaan ei johtune niin paljon luonnollisesta kehityk

sestä kuin ankarasta säännöstelystä. 

Tämän peloittavan ilmiön edessä joutuu kysy

mään, mistä seikoista pääasiallisesti tällainen kehitys 

johtuu. Saksan kauPFabilanssin tuonti- ja vientiarvojen 

10 ppusummst kunkin vuoden virallisen tilaston mukaan 

antavat miljoonissa markoi9sa otettuina kehityksestä 

seuraavan kuvan: 

Tuonti Vienti 
1929. 
Tammik.-joulUk. 13.986.153 14.456.010 
Tammik.-helmik. 2.351.583 2.079.569 

lliQ.. 
Tammik.-jouluk. 10.393.149 12.035.593 
Tammik.-helmik. 2.474.097 2.125.132 
llik 
Tammik.-jouluk. 7.143.431 11.021.758 
Tammik.-helmik. 1.443.764 1.557.719 
lli.a.. 
Tammik.-helmik. 909.692 1.116.244. 
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Kauppabilanssin, jonka loppusummat ovat säännöl

lisesti niinkin akt iiviset kuin edelläolevassa asetel

massa näkyy, ei pitäisi antaa normaaliolojen vallitessa 

mitään aihetta huoleen. Tosinhan kauppavaihto on pie

nentynyt, mutta vientienemmyys on säilynyt. Elintarpeiden 

tuontia ja vientiä tarkastellessa tosin joutuu tulok

seen, että kauppatase on suuresti passiivinen, mutta 

pitäisi tulla riittävästi korvatuksi tehdastuotteiden 

kovasti aktiivisella vaihdolla. 

Esitetyt tilastonumerot voisivat herättää 

laisia kysymyksiä, joiden vastaaminen, sikäli kuin se 

olisi mahdollista, varmaan selventäisi deviisien kokoon

sulamisen syitä. Voisi epäillä, että Saksa on vallitse

van maailmanpulan vuoksi joutunut vastoin tahtoaan suo

rittamaan tavaraleveransseja, joista ei ole saatu maksua. 

Voisi myöskin olettaa, että vientiliikkeet 

v valuutan saantimahdolliauuksien pelosta tai luottamuksen 

puuttuessa tilanteen kestävyyteen kotimaassa tahallisesti 

jättäneet saataviaan ulkomaisiin pankkeihin talletettavak

si. Tällaiset spekulatiot ovat kuitenkin turhanpäivIi

siä, niin kauan kuin niihin ei voi saada tyydyttävää 

ratkaisua. Reparatiosuoritukset, jotke viime vuoden puoli

välistä ovat olleet keskeytetyt, eivät missään tapauk

sessa ole tilannetta mainitusta ajasta alkaen huonon

taneet. 

Deviisien riittämättömyys tyydyttämään ulkomaan

kaupan rahoittamista onkin herättänyt ja vireilläpitä

nyt 8U~itelmia tiukentaa vielä entisestään ulkomaisen 

valuutan saantia. On hyvin mahdollista, että alkaneessa 

huhtikuussa valuutan ostolupia supistetaan run888sti, 

julkisuudessakin on mainittu, että supistus .tulisi ole

maan noin 55 % alkujaan myönnetyistä määristä. 
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Syntynyt tilanne on virittänyt ajatustenvaihdon 

parannuskeinoista ja tiestä, jota olisi eteenpäin käytä

vä, harvinaisen vilkkaaksi. Ollaan yleisesti vakuutettuja, 

ettei näin päästä enää pitkälle. KUn säännöstely on jo 

~lotettu niinkin syvälle taloudellisen elämän eri aloil

la kuin on tapahtunut, on lähin mahdollisuus sittenkin 

kiristää ohjakset yhä tiukemmalle. Onpa puhuttu ulko

maankaupan monopolisoimisestakin, mutta se tuskin kuulunee 

lähimmän ajan todennäköisyyksiin. 

Myöskin valtion ja kunnallishallitusten budje 

politiikka on kriisin aina vain syventyessä joutunut 

pois tavallisilta raiteiltaan. Vsltakunnanpresidentin vii

me kuun 29 päivältä olevalla hätäasetuksella pYSJ~etään 

huhtikuun 1 päivsän voimassaoleva budjetti ensi kesäkuun 

loppuun saakka voimassa, siten että kuluvan vuoden toi

sen vuosineljänneksen aikana saadaan budjetin kokonais

summista käyttää viidennes juokseviin valtion menoihin. 

Samalla asetuksella on myönnetty kunnallishallituksille 

huoltotehtävistä johtuvain menojen kattamiseen 75 

naa markkaa • 

Reichstag kokoontunee kohta PreussiD maapäiväin 

vaalien jälkeen käsittelemään valtakunnan hallituksen 

budjettiehdotusta. Kuluneen talouskauden budjetti päättyi 

p~rörein luvuin 9,5 miljardiin markkaan. Rahaministeriön 

valmistama ensimäinen luonnos alkaneen talousvuoden bud

jetiksi on yksityistietojen mukaan jäänyt noin yhtä 

miljardia pienemmäksi. Sikäli kuin hallitus ja Reichs

tag katsovat mahdolliseksi maata rasittavan verokuorman 

pienentämisen, joutunee budjetti lopullisessa käsittelys

sään puristettavaksi koko joukon mainittua ensiluonnosta 

suppeampiin puitteisiin. 
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Kunnallishallitusten budjettitalous on yleensä 

samalla tavalla raiteiltaan luiskahtanut. Esimerkiksi 

Berlinin alkaneen talousvuoden budjetti on vielä luon

nosasteella. Erikoista päänvaivaa synnyttää veronkannon 

huono onnistum~.nen ja suuret huoltokulut, joiden uudesta 

järjestelystä valtakunnan viranomaisten kanssa käydään 

laajoja neuvotteluita. Berlinin kameraaliviraltoD ensiluon

nos uudeksi budjetiksi päättyy 1.184 miljoonaan 

Verotulot ovat siinä arvioidut noin 80 miljoonaa mark

kaa pienemmiksi kuin edellisessä budjetissa. Supistukset 

ilman työttömäin huollosta johtuvia menoja tekevät liki 

300 miljoonaa. Jos se pienonen hintatason aleneminen, 

jota on miltei koko pahimman kriisiajan läpi jatkunut, 

nyt pysäh~, niinkuin tilastollisen keskustoimiston maa

liskuulle laskema indeksi 122,4, helmikuun indeksin ol

lessa 122,3, saattaisi olettsmaan, tulee kuntien ja val

takunnan hallinnossa toteutettava ankara säästäväisyys

politiikka tuntumaan melko raskaalta kansalaisista ja 

varsinkin virkamiehistöstä kantaa. 
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H e r r a M i n i s t eri 

Kunnioittnvimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 8 aiheesta: 

Tonavan liitto. 

Vastaanottakaa, Herra inisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n 8 n 

Helsinki. 
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Salainen. 
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Asia: 

Tonavan lii t to •. 

Ententea on jo pitkän aikaa huolestuttanut 

olojen kehitys Tonavan maissa, joka ilmeisesti kulkee 

katastroof ia kohti. Sodanjälkeisen rauhanteon suurimpia 

erehdyksiä oli, että Tonavan ja Balkanin maiden oloja 

järjestettäessä kiinnitettiin yksinomaan huomiota val

tiollisiin seikkoihin ja jätettiin taloudelliset olot 

kokonaan huomioonottamatta. Nyt perästäpäin on asioita 

hyvin vaikea korjata. Sen näyttää myöskin ehdotetun 

Tonavan liitto suunnitelman käsi tte]~r Lontoon konfe

renssissa. 

Suunnitelmahan sisultää sen, että Itävalta, 

Unkari, Tshekkoslovakia, Bumania, Bulgaria ja JUgoslavia 

muodostaisivat tulliliiton. Ei tarvitse olla kovinkaan 

teräväkstseinen huomatakseen, että tällainen tulliliitto 

on ensinnäkin mahdoton saada aikaan ja mikä 

tä7keämpi. vaikka sellainen syntyisikin, se ei voisi 

näitä maita taloudellisesti auttaa. Unkari, Rumania ja 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden muk,lan) : 

Tavallinen. 

1) 1~wdl/intn . 

2) T~I'allinen ja Iisiik ; ... ................... .................... . ........................ lIe. 
J) EI ilMoituksiin. 
-1) F.i titdoiluks;;n, mutl. .. . .................. ......... , ................... ............ II • . 
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Jugoslavia ovat niin voimakkaita agraarimaita, että 

muut liittoon kuuluvat maat eivät mitenkään jaksaisi 

kuluttaa näiden maataloustuotteiden ylijäämää. On las

kettu, että esimerkiksi viljasta, joka Tonavan maissa 

uloevietäväksi, vain noin 40 % voidaan näissä maissa 

käyttää. TIijäämä 60 % myydään muualle, jolloin Saksa 

on suurin ostaja. Saksa on myöskin myöntänyt näille 

maille preferenssitullit. Saksa samoinkuin Italia, joka 

myös on myöntänyt erikoisia etuja tuo~ille Tonavan 

maista, lopettaisivat nämä edut, jos Tonavan tulliliitto 

syntyisi. Saksa sanoikin ~Joraan Lontoon konferenssissa, 

että jos Tonavan maita tahdotaan auttaa keskinäisellä 

tulliliitolla, niin on se tapahtuva ilman Saksaa. Saksa 

kuitenkin luulee näitä maita voitavan auttaa ainoas

taan suurien maiden myöntämillä preferenssitulleilla 

ja suosittaa siis sitä menetelmää. 

Ranskaa erikoisesti hermostuttaa pelko rahojen 

menetyksestä, joita se on verrattain suuressa määrässä 

antanut Tonavan maille. Tämän myönsikin täkäläinen 

Ranskan suurlähettiläs, kun erään kerran tämän vuoden 

alussa otin hänen kanssaan puheeksi Ranskan 

tiikan~ I1syin miksi ei Ranska myöntänyt viime 

lainaa Ruotsille ennen Ruotsin kultakannasta luopumista, 

sillä se olisi luultavasti saanut Ruotsin pysymään 

kultakannalla ja sehän olisi ollut Ranskalle tärkeätä. 

Pranqois-Poncet vastasi, että Ranskan parlamentti ei 

olisi suostunut lainan myöntämiseen, sillä on saatu 

huonoja kokemuksia lainauspolitiikasta. Ranska on lai

nannut suuria määriä Itävallalle, Rumanialle ja .mgosla

vialle (juuri nämä maat hän mainitsi) ja nämä rahat 
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voidaan katsoa manetetyiksi. Vastasin, että Ruotsia ei 

voida taloudellisesti verrata näihin maihin. sillä le 

on taloudellisesti terve ja varakas maa, joten ei ol

lut mitään pelkoa rahojen menetyksestä. ·Valitettavasti 

on näiden Balkanin maiden lainojen myäntämiseen vai

kuttanut politilliset seikat·, sanoi Pranyois-Poncet. 
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Herra Ministeri, 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 9 aiheesta: 

Presidentinvaalien tulos. 

Vssts&nottakaa, Herra Ministeri, täydellisen kun

nioitukseni vakuutus. 

, 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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Asia: 

RYH:.:Ä ~,. 

Presidentinvaalien tulos on tähän mennessä 

laskettujen äänimäärien mukaan selvä. Lisä-äänet ja 

tulosten lopullinen tarkastaminen eivät 

lisesti muuta. Tulos on seuraava: 

Hindenburg 
10. IV. 

19.359.642 = 53 % 
13. III. 

18.650.730 = 49.6 % 
Hitler 13.417.460 = 36,8 % 11.339.285 = 30.1 % 
Thälmann 3.706.388 = 10,2" 4.983.197 = 13.2 • 

Osanotto vaalei- 36.491.694 = 82.9· 37.889.626 = 86,2 • 
hin 

Tällä hetkellä käsilläolevia vaalinumeroita 

tarkastellessa on erikoisen mielenkiintoista. mistä Hin

denburgin äänimäärän lisä tuli ja miksi Hitleriä ei 

valittu presidentiksi. mikä nyt on tosiasia. Numerot 

ovat opettavat siinäkin suhteessa. ettei Hitler koskaan 

pIIaIIräänsä saavuta. nimittäin sellaista äänimäärää. 

josta hän on uneksinut. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) Ta ""1Iin.,, . 
2) 7 .... vallin.n ja Ii!ii/.: i 
J) El tiedoltuksiin. 
4) Ei ti.doltukslin. mull" .. 

................ ~~.!~JJ~~~ .................................... . 

. ..................................................... II •. 

. .. ... • ................................. .............................. lIe. 
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Niin., miksi ja mistä tulivat lisä-äänet kumpaankin 

leiriin? Hindenburg voitti noin 100.000 ääntä ja Hitler 

liki 2,1 miljoonaa, Thälmannin menettäessä 1,2 miljoonaa 

ääntä. On muistettava, että Duesterberg sai ensimäisessä 

vaalissa 2.557.590 ääntä. Vielä on muistettava Winterin 

pyörein luvuin 111.000 ääntä. Luonnollisesti juuri näistä 

äänestäjäpiireistä tulee Hitlerin äänimäärän kasvu. Hän 

tarvitsi voittaakseen, niinkuin sanottu, myöskin Hindenburgin 

oman leirin ääniä. Toiveet osoittautuivat kuitenkin tur

hiksi. 

Tätä toteamista ei heikennä se tosiasia, että 

Hindenburgin toisessa äänestyksessä sa8ma äänimäärä osoit

tautui neljässä äänestysalueessa jonkun verran pienemmäksi 

kuin ensimäisissä vaaleissa. 31 äänestysalueessa 35:stä 

on äänimäärä kuitenkin kasvanut. Todennäköisintä on, että 

Hindenburgin äänimäärän kasvu tapahtui HUgenbergin leirin 

kustannuksella, mikä olisikin täysin ymmärrettävissä. kun 

ottaa huomioon, että tämä leiri oli Hindenburgia ensimäiseI 

kerran presidentiksi valitessa hänen innokkain kannatta

jansa • 

Pintapuolinen silmäys Hitlerin älnimääriin voisi 

johtaa siihen käsitykseen, että hänen voittonsa ovat tul

leet Duesterbergin ja Winterin ensimäisissä vaaleissa 

saamista äänistä. Tulosten yksityiskohtainen tarkasteleminen 

vie kuitenkin yllättävään olettamukseen, nimittäin että 

Hitlerin äänistä ainakin 1I2 miljoonaa on ilmeisesti 

munistien leiristä. KOmmunistit ovat näissä vaaleissa me

nettäneet noin 25 % edellisissä saamistaan äänistä. Suurin 

osa menetyksestä on luonnollisesti laskettava ThälmsDDjn 

toivottoman kandidatuurin ~ontolle. MUtta on useita vaali

piirejä, joissa Hitlerin tällä kertaa saama äänimäärä on 

koko joukon suurempi kuin hänen ja Duesterbergin ensimäi-



t , 

• 

.. 3 -

sissä äänestyksessä saamat yhtesn1a8ketut äänimäärät. Kun 

samalla myöskin Hindenburgin äänimäärä on s&moissa vaali

piireissä kasvanut, mutta kommunistien suuresti pienen~yt, 

on vaikea tulla muuhun tulokseen kuin siihen, että Hitler 

on saanut apua kommunisteilta. Eikä tämä olekaan millään 

tavalla ristiriidassa kommunistien havittelujen kanssa, 

että he olojen mentyä oikein sekaisin Saksassa, vielä 

pääsevät ihannevaltionsa pystyttämään. Hitlerin hallituksen 

uskotaan kaikiGsa muissa piireissä kuin hänen omissaan 

tuovan mukanaan suuren sekasorron varsinkin taloudelliseen 

elämään ja suhteisiin toisten valtojen kanssa. 

Hugenberg antoi ennen vaaleja julistuksen. jossa 

hän kehoitti kannattajiaan jäämään pois vaaleista. Jos 

hänen leiristään 112 o~ pidättynyt äänestämästä ja tois

ten 1/2 miljoonaa ääntä annettu Hindenburgille, niinkuin 

hyvin todennäköistä on, on noin 1,5 miljoonaa hngenbergi

läistä kommunistien apujoukkojen kanssa yhdessä äänestänyt 

Hitleriä. - Ja lopuksi noin 8 miljoonaa kansalaista 

on jättänyt äänioikeutensa käyttämättä. 
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Kunnioittavimmin lähetän täten Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 10 aiheesta: 

Attentaatti valtiopankin pääjohtajaa vastaan. 

Vastaanottakaa. Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioi tukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en. 

Helsinki. 
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Att~taatti valtiopankin 

pääjohtajaa vastaan. 

Lehdet ovat varmaan jo kertoneet Reiohsbankin 

pääjohtajaa. tri Lutheria vastaan tehdystä attentaatista. 

Lienee myöskin mainittu, että am~uja, ttiringiläinen kansan

taloustieteilijä Werner K8rtsoher, samoinkuin hänen 

sensakin, tri Roosen. ovat tekoon omien selitystensä 

ryhtyneet mielenosoituksena Reichsbankin noudattamaa raha

talouspolitiikkaa vastaan. 

Johtavana sieluna tässä pienessä salaliittoknn

nassa näyttää olleen juuri tri Roosen. Hän on oman 

kertomansa mukaan pitkät ajat jo tutkinut Saksan raha

taloudellisia oloja ja laatinut oman suunnitelmansa niiden 

parantamiseksi. Onnistuttuaan kokoamaan ympärilleen joukon 

aateveljiä, harmitti Roosenia tavattomasti, ettei tri Luther 

kallistanut korvaansa hänen suunni telmille en. Senvuoksi 

valitsi ystävänsä avustamana attentaatin radikaalisen muo

don, kiinnittääkseen suuren yleisön ja ennen kaikkea 

Reichsbankin johtajan huomion itseensä ja auunnitelmiinsa. 

- BnvaaTaa olojen tavattomalle hermostuneisuudelle Saksassa. 

J akelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

Tavallinen. 

1) l'~v.lIlintn . 

2) Tav~l/intn ja lisäksi .... ................................. ......... ..... . ......... .............. II •. 
J) Ei lirdoi/uksiin. 
'1) EI lirdoi/uksiin. ml/II. ...... •. . ................... .. ....................................... ................................. II • . 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 
--- - - - . - .. 

RYHMÄ: ~~ 

OSASTO: · (Då~. 

ASIA: 

~~~?~~ ~~. Qu/l 

L·~.~ .. .......................... ... ...... . 
NII f/ '1'(;1< . 



• 

• 

Berlini~, huhtikuun .l4...p· .. 1932. 
; .. . ---') 

Suo~ LlHETvSTö 

FINLANDS BES1UCK.~lNG 
'_. __ 1'1: ~ ~:t;;~ ' : "; '~ 
/""i!;. ;2 I . ~ ~.~~ 

/ 

I - ,--
t. , . t , - 1 ' .... ( 

e~- I 

H e r r a M i n i 8 t eri 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, rsporttini N:o 11 aiheesta: 

Natsijärjestöjen hajoittaminen. 

Vasta8Uottakaa, Herra ~ inisteri, täydellisen 

kunuioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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RAPORTTI n:o 11 .• 

Berlin - . ssa 14 p:nä huhti-kuuta 

Asia : 

.Natsi.jär.j.eatö.j.en 

.......... hajai ttaminen • ..... 

Niinkuin sanomalehdet jo ovat kertoneet, ovat 

valtakunnanpresidentin antamalla hätäajanasetuksella kaik

ki kansallissosialistisen työväenpuolueen asestettuihin 

ja puoliasestettuihin järjestöihin kuuluvat yhtymät, 

hyökkäysosastat ja suojelusryhmät (Sturmabteilungen und 

Sohutzstaffeln) esikuntineen ja alajärjestö~neen kielle

tyt. Henkilöitä, jotka edelleen kuuluvat hajoitettuihin 

järjestöihin, niitä avustavat tahi ovat niiden kanssa 

yhteydessä, rangaistaan vähintään kuukauden vankeudella 

tai rahasakolla • 

Asetus tuli jo muutoin eilispäivänä voimaan, 

paitsi rangaistuksia koskeva osa vasta kaksi päivää 

asetuksen julkaisemisen jälkeen, 

Natsien sotilaallisten järjestöjen hajoittamis

kieltoa hallitus perustelee tunnettuihin ja sanomaleh

dissäkin laajasti kerrottuihin tapahtumiin ja ilmitul-
,.t ,'1, ., 

leisiin seikkoihin ja vehkeilyihin viitaten ~, että 

näiden järjestöjen jatkuva toiminta ei ole enää suota-

Jak elu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

........................................ ................. ...................... ......... ~ .. !~lli.~~~.... ......... ... . ... . 

J) l i..,dJlint ll. 
2) Talf.,JtinclI j., lisiiksi 
J) Ei ti.doituksiin. 
4) Ei lirdoituk iin. f1111 t1d .................. .. 

........................................................ II •. 
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vaa, koska se vaarantaa yleistä turvallisuutta, vaike

uttaa järjestyksen ylläpitoa sekä jatkuvasti alentaa 

ja vahingoittaa valtiovallan auktoriteettia. 

Asetusta koskevia neuvotteluita käytiin koko 

eilinen päivä valtakunnan sisäasiainministeriössä. Nii

hin ottivat osaa myöskin Saksan valtakunnan kaikkien 

osavaltioiden sisäministerit. 

~symyksessäolevain natsijärjestöjen sulkeminen 

toimitettiin jo eilen iltapäivällä kautta koko valta

kunnan, eikä tällöin sattunut mitään vakavampia yhteen

ottoja järjestysvallan ja natsien välillä • 

\ 1 Oikeiston taholta on hallitusta kovasti va

roitettu ottamasta tätä jyrkkää askelta. On väitetty, 

että natsien toiminta tulee sen jälkeen muodostumaan 

maanalaiseksi, joka on valtakunnan turvallisuudelle vie

läkin vaarallisempi kuin avoin toiminta. Onhan mahdol

lista, että vakaviakin yhteenottoja vielä sattuisi. 

Nmtta kun ottaa huomioon, että valtakunnan poliisi on 

erittäin hyvin järjestetty ja että; sen joukot ovat 

hallitukselle ehdottomasti uskollisia miehiä, on tuskin 

syytä olettaa yleisön turvallisuuden joutuvan vakavaan 

vaaraan. 

Päinvastoin on todennäköistä, että natsijär

jestöjen sulkeminen tulee heidän kauan jatkuneelle 

joukkomenestykselleen käänteentekeväksi. Heidän menes

tyksensähän on koko nämä vuodet suuresti johtunut 

juuri avoimesta ja joukkoja häikäisevästä julkisesta 

liikehtimisestä ja sen aiheuttama~ta suggestiosta. 

Eiköhän ole pikemminkin luultavaa, että tämän tekijän 

hävittyä näköpiiristä kannattajapiirit alkavat hiljalleen 

kuivaa kokoon. Myöskin paljon sellai8ia epävarmoja 
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yhteiskunnan asiain harrastelijoita, jotka ovat tähän 

saakka olleet natsien taitavilla agit tiomenettelyta

voilla vedettävissä natsien äänestäjäjoukkoihin, säikäh

tävät asetukseen sisältyviä rangaistusmääräyksiä ja py

syttelevät näistä vaaroista loitommalla. 

lTesidentin vaalien tulokset Preussista ovat 

myöskin omansa tukemaan käsitystä natsien nousun kes

keytymisestä. Yleisesti laskettiin, myöskin hal1itusmieli

sissä piireissä, että natsit voivat saada Preussissa 

noin 40 % annetuista äänistä. Tulokset ovat kuitenkin 

seuraavat; 

Hindenburg 

Hitler 

Thälmann 

11.452.468 ääntä = 51,8 % 
8.204.274 ~ = 37,1" 

2.441.565 • = 11.1" 

Vaikka äänestyksen tulokset ovat tä11aisetkin, 

voi Preussin hallituksen järjestäminen toukokuun 24 

päivän Landtagin vaalien jälkeen tuottaa osat vaikeu

tensa. Niistä myöhemmin. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: F. 

OSASTO: f r. 

ASIA: 
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Ber1inissä, huhtikuun 15 p:nä 1932. 
SUOMEN LÄHETYSTÖ • t' t. . 
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FINLANDS BESKlCK.XISC:; Ir-: "i:Z ?-I ~~ ~ j 'i ; 
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) ' . ' . ' 1 ... 

H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

.inisteri, raporttini N:o 12 aiheesta: 

Preussin pÄäministerin vaalitapa. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni v~uutus • 

Herra Ulkosoiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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. . . Berlini... .~. ssä 15. p:nä huhti:-kuuta 1932 • 

..... ....... .. Preusain pääministerin .............. . 

.. .. .......... ! .•. ~~i t"~,,.! ............................ .. 

Kuvaavana 8ille puolueiden väliselle korkea

jännitykeelle, mikä njxyisin Saksassa vallitsee, on pi

dettävä Preussin m&apäiväin työjärjestyksen 20 pykälään 

tehtyä muutosta. 

Mainitun pykälän mukaan, sen alkuperäisessä 

muodossa, valittiin aina m&apäivien vaalien jälkeen 

Preussille uusi ministeripresidentti, jonka asiana sit

ten on hallituksen muodostaminen oman harkintansa mu

kaan. Vaali toimitettiin maapäiväin ensimäisessä istun

nossa ja valituksi silloin tuli se ehdokas, joka en

s~äisessä äänestyksessä sai ääntenenemmistön. Jos en

si~isessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista ei saanut 

ehdotonta enemmistöä, toimitettiin toinen äänestys, missä 

eniten ääniä saanut ehdokas tuli ministeripresidentiksi. 

Jos taas hänen muodostamansa hallitus sai m&apäiväin 

epäluottamuslauseen, oli valtakunnanhallituksen asia aset

taa Preussille valtiokomissaari hallitustehtäviä hoi
tamaan. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
. e 

1) 1·,wallinen. 
2) 1".a""lIinrn jiJ lisäksi 
J) Ei tiNoituksiin. 

.............. .. ..... T~y~ll.~~.~ ..................... ............. . 

. ... ...... .. ......... ....... ............................ ...................... lIe. 
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l ... 

• 

• 

- 2 -

Puoluesuhteiden nykyisellään ollessa on hyvin 

vähän todennäköistä, että kukaan asetetuista ehdokkaista 

~ saisi ens~äisessä äänestyksessä ehdotonta enemmis

töä. Tämä tosiasia merkitsisi, että nykyisen hallitus

SUunD&n pitäisi luopua Preussin hallitusohjaksista, sil

lä natsien ja aina kaikille ministeripresidenttiehdok

keille epäluottamusta äänestäväin kommunistien yhteinen 

äänimäärä uusilla maapäiTillä tulee epäilemättä ole

maan yli 50 prosenttia. 

Pelko natsien aiheuttamasta 

Preussin että myöskin valtakunna~ hallinnossa, siihen 

liittyvine vaikeuksineen ulkopolitiikassa, on oikeute-

tui ta syistä hallituspuolueiden keskuudessa niin suuri, 

että vakavien neuvotteluiden jälkeen valtakunnan kes

kushallinnon kanssa PreuBsin msapäiväin puhemiehistö 

kutsui maapäivät vielä vajaan kaksi viikkoa ennen 

uusia vaaleja lyhyeen istuntoon käsittelemään halli

tuksen ehdotusta mainitun pykälän muuttamiseksi. 

Preussin meapäiväin jäsenmäärä on 450. Asias 

käsiteltäessä t.k. 12 päivänä 227 m8apäiväin jäsentä 

äänesti muutosehdotuksen puolesta, oikeiston ja vasemmis

ton pidättyessö ottamasta osaa äänestykseen. Työjärjes

tyksen 20 pykälästä poistettiin sen loppuosa, joten 

nyt, jollei ensimäisessä äänestyksessä joku ehdokas 

ääntenenemmistöä, entinen ministeripresidentti jää valtion 

asiain johtoon. 

Ny~sen hallitussuunnan jatkuminen Preussissa 

ei ole t~ään muutoksen kautta ehdottomasti taattu, 

sillä uudet ma8päivät voivat yksinkertaisella äänten

enemmistöllä muuttaa työjärjestystä ta8s oman mielensä 

mukaan. Ratkaisevaksi jää silloin kommunistien asenne 

syntyneeseen tilanteeseen, ,illä yhtä vähän hallitus-
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kuin oikeistopuo1ueetkaan pystyvät ilman heidän ääniään 

saamaan työjärjestykseen uusia muutoksia, jos kullakin 

suunnalla tulee maapäivillä olemaan suunnilleen sellai

nen edustus, mistä valtSkunnanpresidentin vaaleissa saa

dut äänet antavat ennakkoviitteitä. 

Halusin nähdä kerrotun työjärjestyksen muutok

sen julkista kritiikkiä, ennenkuin asiasta kirjoittaisin 

UlkoasiainminiBteriöll ~ . Hämmästyksekseni oli kuitenkin 

tämä arvostelu niin vähän sisältävää, ettei siihen 

paljon maksa kajota. Oikeisto on tehtyä muutosta luon

nollisesti moi t tinut, pitäen sit~ epäpar1amentaarisena 

vallanjanon ilmaukse ,johon on reagoitava ratkaise

valla vaalivoitolla t.k. 24 päivänä. KeBkustapuolueet 

ovat puo ustan_et muutosta nykyisessä tilanteessa maan 

todelliSin intressien vaatimana. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 
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Berlinissä, huhtikuun 18 p:nä 1932. 
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FINLANDS BESKICKXlSG 

~ I~YY /,//L/J,f , 

H e r r a M i n i s t eri , 

• Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 13 aiheesta: 

/ 

• 

Natsijärjestöjen hajoittaminen. II. 

Vastaano t takaa , Herra Ministeri, täydellisen ku.n

nioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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~ I c~ '----
Asia: 

N "ä' t '" ..... a.ts~J r,J.8a QJeIl ..................... .. 

. .............. .. .. hajoitt8D\inen. II . 

Oikeistotaholla on tapana miehestä mieheen 

kuiekutella, että BrUning on onnistunut kietomaan Hin

denburgin niin kovasti omiin pauloihinsa. että tämä 

sokeasti seuraa, mihinkä häntä vain viedään. Täysin 

luotettavalta taholta saamani tiedot Hindenburgin suh

tautumisesta taas Hitlerin armeijan hajoittamiseen to

distavat aeianlaidan olevan toista. 

Rindenburg on jo kauan ollut henkilökohtai

sesti vakuutettu jyrkkien toimenpiteiden välttämättömyy

destä uhkaavan poliittisen terrorin voimistuvia ilma

uksia vastaan. Kun presidentinvaalit olivat osottaneet, 

että Hitlerin takana oli vain runsas 113 äänestäneis

tä. juonitte19vain kommunistien ääniä ei tietysti voida 

ottaa huomioon, katsoi Hindenburgkin ajan tulleen rat

kaiseviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi. 

Hindenburg on koko presidenttikautensa koetta

nut mitä suurimmalla tunnontarkkuudella karttaa kaikkea, 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

................................................................................. ........... ~'y.§ll~~~ .•. 

1) T~v • .,lin.n. 
2) T.lI'~l/inen i~ lisiiksi 
J) Ei liecloituksiin. 

.. . ............................................................................... II •. 

-1) Ei Ii. doituksiin , nwltd ................................................................................ ...................................... II •. 
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minkä voitaisiin jossain määrin s~littää loukkasvan 

maan hallitusmuotoa. Ainoaakaan viimeisen ajan hätä

asetusta hän ei ole allekirjoittanut, saamatta ensin 

oikeusministeriöitä selitystä, että asetus voidaan hal

litusmuodon 48 pykälän puitteissa antaa. Tällä kertaa 

ei Hindenburg pannut painoa ainoastaan tähän muodolli

seen puoleen, vaan yhtä paljon myös asetuksen käytän

nölliseen välttämättömyyteen. Kun asetus oli jo valmis 

allekirjoitettavaksi, otti Hindenburg vielä yhd päivän 

harkinta-aikaa punnitakseen asian yhteydessä o~ v · ~ 

seikkoja puoleen ja vastaan. 

Asetuksen tarmokkaimpana ajajana hallituksessa 

esiintyi puolustusministeri Groener. Mielenkiintoista 

on panna merkille, että hänen alaisena kenraali von 

Sohleicher tahtoi ensin annettavaksi ultimaattumin kan

sallisBosialistiselle puolueelle. Ministeri Treviranus 

kuuluu olleen taipuvainen ulottamaan hajoituskäskyn 

myöskin Reichsbanneriin ja Stahlhelmiin. Sekä Hinden

burgin että hallituksen lopulliseen kannanottoon vai

kutti suuresti eteläisten valtioiden pääministerien 

jyrkkä kanta. He selittivät nimittäin, että heidän hal

lituksensa tulisivat toimenpiteeseen joka tapauksessa 

ryhtymään, vaikka valtakunnanhsllitus siitä pidätt.yisik 

Tähän ilmoitti sitten myös Preussin pääministeri yhty

vlnsä. 

iBnsallissosialistit ovat viime aikoina 

selvemmin palja8taneet armeijansa todellisen luonteen. 

lskeisessä vaalitaistelussa puhuttiin ärlyttävän uhmai

levalti Hitlerin ruskeista sotilaista ja miten heidän 

tehtävänsä vaalivoiton jälkeen oli tukea natsien oh

jelman toteuttamista. 
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Oikeisto on ankarasti moittinut hallitusta 

siitä, ettei Reichsbanneria samanaikaisesti bajoitettu. 

Nämä moitteet eivät o~ oikeaan. Hitlerin armeija 

hajoitettiin maanpetokaellisten juonittelujen ja 

olevaan hallitusmuoto on kohdistuvien kumoussuunnitelmain 

vuoksi. Reichsbanner taas on perustettu juuri Weimarin 

hallitusmuodon tueksi oikeistofascistisia ja kommunis

tisia yllätyksiä silmälläpitäen. Mitä Stahlhelmiin tu

lee, niin se ei ole osoittanut tasavaltaa vastaan koh

distettuja hyökkäystendenssejä, jollei ota huomioon sii

hen kuulu vain nuorukaisten silloin tällöin esillepur

kautunutta s&nakomeilua. Ero Hitlerin armeijan ja näi

den molempien järjestöjen välillä on oleellinen. Sitä 

paitsi ovat Hitlerin joukot suurelta osaltaan palkkaa

nautt i via sotilaita, joukossa sievonen prosentti työttö

miä, joita on erikoisen helppo kiihottaa hallitusta 

vastaan. 

Oikeistolehdistö on näinä päivinä julaissut 

joukottain Reichsbannerin ja Eiserne Frontin johtajain 

ja yksityisten jäsenten lausuntoja, tehostaakseen näihin 

järjestöihin kohdistettua hajoittamisvaatimusta. Miten 

korkealentoisia nämä lausunnot lienevätkin joskus ol

leet aatteellisessa kuohus saan , tosiasia on kuitenkin, 

että tasavalta voi niihin luottaa. Eikä realipolit ....... oAOC 

ajava valtakllDDsnballitu., voi mennä hsjoittamaan omia 

8uojamuurejaan. 

Hitlerin armeijan joukot olivat eaikunnaltaan 

saamiensa ohjeiden mukaisesti aina valmiit ryhtymään 

aktiiTia.en toimintaan. TImän hyökkäysvalmiuden vuoksi 

oliTat myöskin ~eiohsbannerin joukot valmistuneet .11-

loin tahansa Tastaanott ... an hyökkäyksen. Hitlerin ar-
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maijan hajoituksen tapahduttua on nyt Reichsbannerin 

johto peruuttanut vastahälyytyksensä. Joukkoja käsketään 

yhä edelleenkin, niinkuin Hitlerin antautumisjulistukse 

pysymään propagandatyön palveluksessa sekä esiintymisel

lään vakiinnuttamaan vastustajissakin käsitystä, ettei 

Reichsbanner ole koskaan tahtonut muodostua valtioksi 

valtiossa eikä ajaa päämääriään valtiomuodon- ja oikeu

denvastaisin asein. 

Hitlerin armeijan hajoittamiseen lienevät osit

tain vaikuttaneet ulkopoliittisetkin näkökohdat. Oli 

olemassa mahdollisuus, että Tardieu tulisi aseistariisu

miskonferenssissa puhumaan Hitlerin armeijasta. Hän oli 

Pariisissa olevalle Saksan lähettaäälle maininnut tar

kalleen tuntevansa tämän järjestön. Lausannen konfe

renssin vuoksi hallitus ilmeisesti kiirehti tämän avoi

men m&alitaulun poistamista vastapuolen tähtäyslinjalta. 

Tuleeko natsiarmeijan hajoittaminen todellisuudessa li

säämään ranskalaisten lU0ttsmusta ja turvallisuuden 

tunnetta, saatanee piakkoin nähdä. Ranskan lehdistön 

lausunnoista päätellen se on joka tapauksessa tehnyt 

sillä taholla hyvän vaikutuksen. 

Niinkuin muistettanee, selitti Hitler likimpine 

hengenheimolaisineen jokunen aika sitten valtakunnan 

aisäministe'rille osoittamassa8n kirjelmässä heidän ole

van lojaalisia kansalaisia maassa vallitsevalle lailli

selle järjestykselle. Sisäministeri vastasi näihin lojaali

suusvakuutuksiin kansallissosialistien Reichstag-ryhmälle 

osoittamassaan kirjelmässä ilmitulleitten tosiasiain vuoksi 

luottavansa vähän näihin vakuutuksiin. Sanomalehtien kommen

tearaus on nyt aisäministerin aaattanut julkaisemaan T8staUl

kirjelmänsä kokonaisuudessaan. Sisäministeri lausuu voivansa 
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vähän luottaa puolueen vakuutuksiin, niin kauan kuin 88, 

ei ole vapautunut järjestöistä, jotka olemukseltaan ovat 

illegaaleja. 
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Berlinissä, huhtikuun 27 p:nä 1932. 

H e r r a 

. 

. JJ~·i~ f:; · ,,· · .' ~ 
, !Y' "51" 

/ 
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M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

inisteri, raporttini N:o 14 aiheesta: 

Preusein vaalit • 

Vastssnottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 S k i n en, 

Helsinki. 
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Be.rlini .. ssä 'Zl p:nä huhti-kuuta 1932. 

Asia: 

.Pr.8uaSin .. vaalit.. ........ .. 

Kuluvan kuun 24 päivänä toimi tettuihin Preus

sin msapäiväin vaaleihin otti osaa noin 82 prosenttia 

äänioikeutetuista eli 22.069.849 äänestäjää. Kun perus

tana yhden edustajan saamiseksi msapäiville näissä 

vaaleissa käytettiin 50.000 annettua ääntä entisen 

40.000 asemesta, väheni mBapäiväin jäsenmäärä 45O:stä 

422:een. 

PUolueet saivat edustajia seuraavasti: 

W'imarin koalitio: 

80sialidemokraatit 
.,ntrum 
Staatapartei 

uusilla vanhoilla 
maapäivillä maapäivillä 

93 
67 

2 

yhteensä 162 

137 
n 
22 

230 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.................................................................................... ............ ............ T.'n:llli~'~ .. 

1) T~I'allintn . 
2) Tavallinen i~ 1i6liksl 
J) EI ti«loltukslin. 

.......................................................................... • 11 •• 

4) EI t/tdoltuks/ln. rnut,. ,.... ... .•.. .... ..................... ........... .. ...................................... ............. ............. II • . 
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uusilI, vanhoill, 
maapäivillä maapäivillä 

Oppositio: 

natsit (Hitler) 
saksalaiskansalliset (Hugenberg) 
kansanpuolue 
kristill.sosialistit 
Deutsoh-Hannov.Partei 

162 
31 
7 
2 
1 

Kommunisti t: 

yhteensä 203 

57 

9 
n 
40 
4 
1 

125 

48 

Hajaantuvilla mBapäivillä oli muutamilla kes

kustaan kuuluvilla pikkupuolueilla ja villeillä vielä 

yhteensä 47 edustajaa. Tapahtuneissa vaaleissa hajaan

tuivat näiden muutoinkin vähän merkitse~ien ryhmien 

äänimäärät ,illä tavalla, etteivät ne saaneet ainoata

kaan paikkaa uusilla maapäivillä. 

Kevään kuluessa toimitettujen vaalien tulok

sista voisi yleisesti sanoa, että Saksan kansa, tahtoen 

kyllä pysyttää ukko Hindenburgin valtakunnan peräsimes

sä, on väsynyt odottamaan parannusta maan taloudellisiin 

ja muihin vaikeuksiin seuratusta suunnasta ja sen 

käyttämistä keinoista sekä muokattu taitavasti johdetun 

demagogian avulla hämmästyttävän suuressa määrin luot'

tautumaan nopeaa parannusta ja voimakasta kansallista 

nousua julistavain uusien profeettain ohjattavaksi. 

Kansallissosialistien äakeisistä presidentin 

vaalei.,takin jonkun verran kasvanut äänimäärä ei kui

tenkaan vastaa heidän odotuksiaan eikä keinoista piit

taamatonta vaalikiihotustaan. Häikäilemättömästi julis

tettu valtakausi jäi laavuttamatta. Se ei ole saavu

tettavisJa edes laksalaiskansallisten avustamana, näiden 

kärsittyä musertavan vaalitappion. Vaalien lilmiinpistä

vimpiä ilmiöitä on kelkustapuolueiden tavaton menetys. 
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Keskustapuolueiden äänestäjljoukot, katolilaisuutensa yh

distäminä asemissaan pysYTää sentrumia lukuunottamatta, 

ovat suurimmalta osaltaan juosseet natsien leiriin. 

Todennäköisesti on myös osa maaseutusosialidemokraatteja 

äänestänyt heidän ehdokkait~aa. 

Vaalien tulos tekee nykyisen hallituskokoamnk

sen yoimattomsksi jatkamaan parlamentin enemmistöön 

nojautuvaa hallitusvallan käyttelyä. Ibtta ei myöskään 

oikeisto-oppositiolla ole siihen tarpeellista edustaja

tukea. Avain on jäänyt edelleenkin sentrumin käsiin • 

Kansallissosialistien vaalimenestys tekee kui

tenkin välttämättömäksi ottaa heidät jollakin tavoin 

huomioon hallitusvastuuta järjestettäessä. Natsit ovat 

vaalien jälkeen antamassaan julistuksessa ilmoittaneet 

olevansa valmiit yhteistoimintaan jokaisen kanssa, -joka 

tahtoo kansallisen ja sosialistisen oikeudentunnon täyt

tämää js voimakkaan hengen jalostam&a Preussia-. 

~öskin sentrum on antanut julistuksensa. 

Siinä luvataan, kiinnipitäen puolueen vanhoista tradi

tioista ja kansanvallan tervei stä perusteista, yhteis

työtä kai~en puolueiden kanssa, jotka perustuslain 

yiitoittamaa tietä tahtovat ajaa koko kansan yhteistä 

hyvää, sekä yoimakasta oppositiota virtauksille, jotka 

tavoittelevat yksipuolista puolue diktatuuria , siten vaa

rantaen yhteiskunnan rauhan ja järjestyksen ja riistäeL 

pohjan menestykselliseltä valtakunnanpolitiikalta. 

Kansallissosialistien taholt'a on jo tarjottu 

neuvotteluita sentrumille. Se mitä puolelta ja toiseltf 

on sanottu mahdollisesta hallitustoverista, ei neuvotte

luille ennusta pikaista ja helppoa o ratkaisua. Toista 

tietä parlamenttienemmi.töön nojautuvan hallituksen MUO

dostamiseksi tuskin kuitenkaan on löydettävissä. 
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odottanee natseilta täsmällistä hallitusohjelmaluonnosta. 

jota taas nämä eivät joukoilleen kylvlmiensä ~dotto

mien vaalilupausten vuoksi ensi hätään rohjenne antaa. 

Vanhain maapäiväin valtakausi päättyy ensi 

kuun 20 päivänä. Preussin hallitus on, torjuen saksa

laiskansallisten vaatimuksen heti hajoittaa maapäivät 

ja kutsua uudet koolle, ilmoittanut perustuslain mukais

ta menettelyä seuraten uusien msapäiväin alkavan istun

tonsa ensi kuun 24 päivänä. ~symys Preussin hallituk

sen muodostamisesta joutuu silloin välittömästi ratkais

tavaksi. Jos natsit ja sentrum ovat tällä välin saa

neet sovituksi yhteise~tä hallitusohjelmasta, on päämi

nisterin vaali heidän muodostamansa ehdottoman enemmis

tön nojassa helppo tehtävä. Jollei niin ole tapahtu

nut, jää hallituskysymyksen kohtalo oleellisesti riippu

maan kommunistien kannanotosta. KUn kommunistit ovat 

julistaneet pidättyvänsä kaikesta välilliRcstä ja välit

tömästä natsien vsltapyrkimJ~ten tukemisesta, ei maapäi

väin työjärjestyksen 20 pykälän muutosta, josta kerroin 

raportissani kuluvan kuukauden 15 päivältä, saada pure

tuksi. Entinen hallitus jää tällöin paikalleen maan 

asioita hoitamaan. Preussin maapäiväin kokoontumiseen on 

kuitenkin vielä kuukauden päivät aikaa. Sen kuluessa voi ta

pahtua paljon sellaista, mikä tilannetta tuntuvasti muuttaa. 

+ + 
+ 

Samanaikaisesti toimitettiin kansanedustuston pai

kallisvaali t myöskin Bayerissa, Wiirtembergissä, Hampurissa 

ja Anhaltissa. Vain viimeksimainitussa paikassa saavutti oi

keisto pienen yhteislnemmistön. MUualla on vaalin tulosten 

antama kuva äänestäjäpiireissä liikkuvista virtauksista saman 

tapainen kuin Preuslissakin, missä tuloksella on valtakunnan 

asiainhoidon kannalta verrattomasti kauemmas kantava merkitys 

kuin muissa osavaltioissa. 
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H e r r a M i n i s t eri 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

inisteri, raporttini N:o 15 aiheesta: 

Vaikeudet kaupankäynnissä Saksan kanssa. 

VestaaDottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

nioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö Koskinen , 
Helsinki. 



Salainen . 

•• .. B E R .L.I .. N 1 ...... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 5 • 

Ber+~p.issä . ......... 25 p:nä 

Asia: . Vaikeudet kaupanldfmissä ... 

Saksan kanssa. 

Sel luloosa. 

sa5sa 3/5.32 toimeenpannun sel luloosan tuon

n 'n uuden j "rjestelyn johd03ta, jonka mukaan koko sellu

loosan tuonti ja valuut tojen myöntäminen on keskitetty 

Berl i ni ssä olevalle valuuttakeskuselimelle, kävi allekir

joi t ut t.k. 23 päivänä Auswärtiges Amti5sa Suomen 

asiain esittelijän luona tekemässä vakavia huomautuksia. 

Kuten lähetystön kirjelmässä N:o 1439 samalta päivältä 

Ulkoasiainministeriölle tiedoitin, neuvoi tämä esittämään 

huomautukseni myöskin salaneuvoB Wiehlille. 

Ottaessaan minut tänään vastaan Wiehl teki 

koa, toistaen niitä näkökohtia, joita Duckwitikin oli 

esittänyt, niistä syistä, jotka olivat saattaneet Saksan 

halli tuksen ryhtymään selluloosan tuonnin 

Oli pidetty välttämättömänä tehdä jotain Saksan sellu

loosateollisuuden suojelemiseksi ja senjohdosta ensin 

Jakelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T,wallin.n. 
2) Ta\l~Ili/l ./l ja lisiiksi 
J) Ei titdoltukslin . . 
4) E, ti doituksiln. mulld . . . .. 

.... .............................. Tavallinen ................... . 

. ......................................................................... II •. 

. .......................................................................... // .. 
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tuttu lojaalisesti yhteyteen Suomen ja Ruotsin hallitusten 

kanssa. Kun selluloosan tuontia ei katsottu voitavan jär

jestää Suomen . ja Ruotsin ehdottemen kontingenttijärjestelmän 

mukaisesti ja näiden maiden selluloosan tuonti niiden alhai· 

sen valuutan vuoksi uhkasi suuresti etenkin Saksan sulfaet

titeollisuutta, ryhdyttiin Saksan teholta puheenaolevaan toi

menpiteeseen. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on voida 

tarkoin seurata, milloin Saksaan aletaan tuoda siinä määrin 

ulkolaista selluloosaa, että on mahdollisesti syytä ruveta 

varsinaisiin restriktiotoimenpiteisiin. 

Wiehl huomautti, että Suomen selluloosan tuontia 

ei tule kohtaamaan minkäänlaisia vaikeuksia ja että tähän

astiset määräykset selluloosan tuonnista, s.o. että myönne

tään valuuttoja 55 % viimevuotisesta tuonnista, jäävät muu

ten edel l een voimaan. 

Allaolevasta asetelmåsta ilmenee selluloosan tuonti 

Saksaan tärkeimmistä maista. 

Suomesta 
Norjasta 55,455 12,267 
Ruotsista 32,580 4,669 
Itävallasta 
Kokonaistuonti 99,425 24,540 1,7&J 992 478 

Kemiallisesti valmistetun puumyssan tuonti Saksaan kaksoissentnss~ 

Suomesta 
Norjasta 
Ruotsista 
I~ä!a!1!s!a_ 
lokonei stuon ti 

1928 1929 1930 1931 1932 
tammik
huhtik. 

fI2'm 11f'ti7 2~6'~~ 29f,29~ ~'II 35~' 503,glt 454'814 492'~34 17Q' 
62'2 -65'267 109'444 137'338 26' - ~ - - -'- - - -'- - - -'- - - -. 

1,511,440 1595020 1438264 1535300 422,499 

J 
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Kuluvan vuoden ensimäisen neljänneksen aikana 

on selluloosan tuonti Saksaan edelliseen 

vähentynyt 31 %:lla ja tuonti arvo taasen vähentynyt 

n. 50 %:lla, s.o. 9,3 miljoonasta 4,9 miljoonaan Hmk:aan. 

Saksan kotimainen tuotanto on samana aikana määrältään 

myöskin supistunut 50 %:lla. 

-Der Deutsche Volkswirt- arvelee, että tuontia oli 

ensin aiottu torjua tasoitustulleilla, mutta sitten syystl 

kin pelätty niiden kauppapoliittisia vaikutuksia, sillä 

esim. voihin nähden voimassaolevat viisi eri tullia 

ovat Pohjoismaiden talouspiireissä synnyttäneet Saksan 

vientiä kohtaan mitä epäedullis~n mielialan. Lehden 

mielestä on puheenaoleva selluloosajärjestely periaatteel

lisesti ratkaLsevampi ,ekel autarkiapolitiikkaan kuin 

minkäänlaiset valuuttatasoitustullit • 
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Voitullineuvottelut. 

Wiebl otti samalls omasta alotteeataan puheeksi 

kysymyksen suunnitelluista voitullineuvotteluista Suomen, 

Saksan, Hollannin ja Ten~kan välillä, ilmoittaen että eilen 

illalla jätettiin valtakunnan hallitukselle esitys, jossa 

pyydetään valtuuksia saada ryhtyä puheenaoleviin neuvotte

luihin voi~~llikysymyksen ratkaisemiseksi sovinnollista 

tietä asianomaisten maiden kesken. Tällaiset valtuudet 

annettaneen tänään tai huomenna. Wiebl mainitsi ~öskin 

niistä ohjeista, jotka Saksan Helsingissä olevalle lähetys

t ölle oli annettu Suomen hallituksen tietoon saatettavaksi 

Omasta puolestaan hän arveli. että nämä neuvottelut eivät 

vaikeuksitta tulisi sujumaan,koska m.m. Hollannin ja 

Tanskan ehdotukset huomattavasti eroavat toisistaan. Neu

vottelujen pohjana saattaa olla kysymys kontingenttitullin 

poistamisesta tai kysymys suhteellisesta kontingentista. 

Tiedusteluuni jälkimäisen vaihtoehdon suhteen arveli Wiebl, 

että Tanlka ja Hollanti hyvittäisivät Suomea, vähentäen 

suhteellisesti omaa kontingenttiaan, jos lähtökohdaksi ote

tean viime vuoden tuontimäärät. Asian valaiseIDiseksi e&l-

tettäköön viime vuoden vointuonti Saksaan. 

Voita tuo~iin Saksaan 1931 seuraavlsti; 

Tanskasta 30,635 tonnia 
Hollannista 16,348 • 
Latviasta 12,075 • 
Venäjältä 7,638 • 
Ruotsista 6.76,6 " 
Virosta 6,224 • 
Liettuasta 4,273 " 
Suomesta 4,065 " 
Yhteensä 100,220 " 
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Liheptuonti Saksaan. 

Mainitsin Wiehlille Suomen vientipiireissä val

litsevasta tyytymättömyydestä Saksaa kohtaan ja' tiedus

telin sBIDalla, millä kannalla 1 ihakysymyks emme on. Sain 

vastaukseksi, että sitä edel leenkin vastustavat eläin

lääkäripiirit ja Preussin sisäministeriö. KUn valtakun

nan hallitus ei voi hallinnollisesti vaikuttaa 

hallitukseen, on Auswärtiges Amt aikonut hoitaa asian 

seuraavalla tavalla. 

Fårjestetään Suomen ja Saksan välillä nootti 

vaihto, jota Wiehl henkilökohtaisesti paraikaa valmiste

lee, jätettäväksi vielä t ässä kuussa lähetystön välityk

sellä Suomen hallituksen hyväksyttäväksi. Siinä 

siin naudan- ja vasikanlihan tuonnista Suomesta Sak

saan seuraavilla ~; 
1) elävien eläinten tuonti Virosta kielletään; 

2) lihantuonti Virosta Suomeen on sallittu siinä 

tapauksessa, et tä liha on sellaisista eläimistä, jotka 

ovat olleet vähintäan kuusi kuukautta Virossa ja että 

liha on eläinlääkärin tarkastama; 

3) liha on oleva peräisin määrätyistä Suomen 

tisistä l äänei stä, eläinlääkärin antaman todistuksen 

raamana; 

4) Suomi on valmis luopumaan lihantuonnista, jos 

Saksan täytyisi suosituimmuuden perusteella myöntää 

muille maille (s.o. reuna- ja muille itävaltioille) 

sama etu. 

Noottia ei Wiehl ollut vielä saanut lopulli. 

seen muotoon stiliseeratuksi. Suomen hallituksen hyväk

syttyä noottiluonnoksen, esitettäisiin se valtakunnan 

hallitukselle, jolloin sisäministeri sitä vastustaa, 
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se hyväksyttäisiin hallituksen muitten jäsenten äänillä. 

Nootissa tulisi olemaan määräys, että se on ratifioitava, 

mutta että kumpikin hallitus pidättää itsollään oikeuden 

saattaa sen voimaan ennen ratifiointia. KUn täten on 

saatu aikaan valtakunnan laki lihantuonnista, on myöskin 

Preussin taivuttava. 

I 
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Herra Jinisteri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

l.inisteri , raporttini :0 16 aiheesta : 

efugoslaviasta. 

Vastaanottaka&, Herra 

kunn ' oitukseni vakuutus • 

'nisteri, täydellisen 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra k. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki . 
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.eerliniss~, ssa- 31 . p:nä touk o-kuuta 19 
j 

Asia: 

...................... Jugoslaviasta. . ..................... .. 

l' 

(. 

itä Wienissä kerrotaan JUgoslavian poli tillisista 

ja t aloudellisista oloista, ei ole ilahuttavaa. 

Ruotsin lähettiläs Wienissä, joka on akkreditoitu 

myöskin Jugoslaviassa, kertoi 

jota samaan suuntaan käyvää 

slavian olojen tuntijoilta. 
II 

pääasiassa seuraavaa, 

kuulin muiltakin JUgo-

Poli~lisesti on Jugoslavia lähellä hsjaan-

tumistaan. Ristiriita serbien ja kroaattien välillä 

on kehittynyt niin huippuunsa, että kroaattien joh

tajan Petrowicin kerrotaan kuninkealle sanoneen: 

i nä olen nykyisen JUgoslavian koonnut ja minä 

" voin myöskin sen hajottaa. Suurimpana syynä poli-

tillisten olosuhteiden äärimmäiseen kärjistymiseen 

on, kuten melkein aina, suunnaton taloudellinen kur

juus. Hallitus järjesti maahan vilj amonopoolin, siinä 

mielessä, että voisi saada talonpojat tyydytetyksi 

maksamalla heille korkeampia hintoja. Toimenpide 

jo sen vuoksi suuresti epäonnistunut, että JUgosla

via on viljaa ulos vievä maa. utta varDin epä-

Jakelu (alempana olel/ien ohjeiden mukaan) : 

J) T~"dllintn . 
2) 1i",,>i/in.n ja Ii liksi 
J) Ei tiedoituk. iin. 
n Ei titdoituksiin. mulld • .... • ...... 

....................... ~~y.~JJ.!A~.L ...................... . 

.. .......................................................................... /le. 

.. ............................................................................... /1 •. 
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toivoiseksi muodostui asema, kun hallitus ei voinutkaan 

maksaa viljaa rahassa, vaan antoi talonpojille velkakir

jo ja (bonds), jotka oli tarkoitus lunastaa pian saata

valla ulkomaisella lainalla. Kun lainaa ei sitten ole 

saatu, eikä ole edes toivoakaan saada, ovat talonpojat 

olleet pakotetut myymään nämä hallituksen velkakirjat 

polkuhinnasta juutalaisille. Asema on siis sellainen, 

että vaikka hallitus saisikin lainan näiden velkakirjo

jen lunastamiseen, niin siitä eivät enää hyödy maanvil

j elijät, vaan välikädet, pääasiassa juutalaiset keinotte

lijat. Kun kroaatit ovat kehittyneempi osa JUgoslavian 

asukkaista ja heillä siis on ollut enemmän · viljaa 

luovutettavaksi, ovat he joutuneet hallituksen 

neesta toimenpiteestä enimmän kärsimään. 

Mutta paitsi m&anviljelijöitä on 

rahånpuutteen vuoksi pakotettu antamaan näitä -bonds· 

myöskin virkamiehille ja upseereille, joten tyytymättö

myys on yleinen kautta maan. 

Kun olosuhteet muualla Balkanilla tuskin ovat 

paremmat ja varsinkin Rumafniassa voidaan odottaa le

vottomuuksia milloin tahansa , arvel t i in Wienissä, että 

Pikku-Ententen päivät olisivat luetut. 
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Berlinissä, toukokuun 31 p:nä 1932. 
UOMEN LAHETYSTÖ 

/ 

. 
i .~ 

H e r r a i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini l" :o 17 aiheesta: 

aatalouspoliittiset toimenpiteet Itävallassa 
maanviljelijäin olojen parantamiseksi, 

Vastaanottakaa, Herra inisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 S k i n en, 

Helsinki. 
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Salainen . 

.. ....... ... Berlinissä . ..... SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

!) ·1 I:r. 
RAPORTTI n:o 1 7 • .t 8 'q- y Vt-/" , i;, ~ 

BerliDi. 811. "" 31 p,nä touko-kuuta 19 32. ~ , "tl' 

Asia: Maatalouspoliittiset toilllEln,pi teet 

.• ~i"f,p .. "'.~s..~ .. ~~!il j eli jäin olo

jen parantamiseksi • 
.......... "', ........ .... ". ,- .......... . 

Professori Gebhardin ~aatua Hallitukselta teh

täväksi ottaa selvää toimenpiteistä maanviljelijäin 

luotto-olojen parantamiseksi, pyysi hän minua ottamaan 

selkoa vastaavista toimenpiteistä Itävallassa, jotta hä

nen ei tarvitsisi matkustaa si nne. Alempana lyhyt se

lostus havainnoistani tässä suhteessa. 

Itävallan maataloudessa on karjataloudella ensi 

sija. Sen parantamiseksi ovat useimmat valtion toimen

piteet tarkoitetut. Vuonna 1931 perustettiin lailla n.s. · 

Viehverkehrsstelle, jonka tarkoituksena on sulkea ulko

mainen liha ja karjatuotteet Itävallan markkinoilta, 

s.o. kotimaiset markkinat kotimaiselle kar.falle. TIllok-
ovat 

set ovat hyvät. Itävallassa'y tällä hetkellä karjatuot-

teiden hinnat n. 50 % korkeammat kuin sen naapurimaissa. 

Sianliha maksaa Vl ienissä nyt 1 :80 - 2.00 S. kg. ja raa

vaanliha 1,00 - 1,75 S. kg. Sen sijaan, että ennen maa

ilmansotaa Wien ja Itävalta kokonaisuudessaan oli 

Jakelu (alempana olevien ohieiden mukaan) : 

1) T.,,~/Iin.n . 

2) T.,,~ lIin.n jJ Ii .. iiksi 
J) Ei titdoituksiin. 
4) Ei tiedoituksiin. mllltJ .... 

....... .. ......... ~.~y..~*J~~.~ .L .... .. ........... .. ......... . 

..•...................................................................................... 

............... .... .................................................... IIr . 

..... . ........................................................ .. . lIe . 
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naan karjantuotteiden tuonnista riippuva, vie se nykyi

sin huomattavia määriä tätä tavaraa ulkomaille. 

esim. 8 mi1j. S. arvosta. 

Tämän lisäksi tulevat monet sisäiset järjes

telyt. Maidon tulo Wieniin on m.m. rationalisoitu. 

Ainoastaan määrätty määrä saadaan tuoda tuoreena maito

na, muu osa on jalostettava. Samoin on lailla perus

tettu (1931) n.s. maidon tasoitusrahasto, jonka tarkoi

tuksena on korvata tappio niille, jotka joutuvat myy

mään msitonsa ja10etettuna. Jokainen, joka vie maitoa 

paikkakunnalle, jossa on yli 5000 asukasta, on velvol

linen maksamaan maidon tasoitusrahastoon 2 g. litralta. 

Rahasto jaetaan niille, jotka joutuvat tuomaan voita. 

Tämän lisäksi ovat maidontuottajat perustaneet n.s. 

maidonhintakomissioonin, jonka tarkoituksena on yksityi

sen vapaaehtoisen sopimuksen tietä järjestää maidolle 

tuottajainhinta, siis hinta, joka maksetaan maidon tuot

tajalle. Kun !ieniin tulevasta maidosta n. 60-10 % 
on peräisin oeuustoiminna1lisilta järjestöiltä, ei ole 

mitään pelkoa siitä, että alitarjoojat voisivat kauan 

mrs rkkino i ta tärvellä. 

Viljantuotannon turvaaminen. 

Vuonna 1931, 15/7, annetulla lailla on halli

tus oikeutettu asettamaan vehnälle, rukiille y.m. vil

jalle lisä tullia tai poistamaan tämän lisätullin aina 

sen mukaan kuin katsoo kotimaisen viljantuotanno~ täl

laista toimenpidettä vaativan. Järjestelmä on siis 

liukuvat tullit ja se toimii hyvin. Hintoja on koro

tettu ja alennettu jo useampia kertoja. Itävallan 

maatalous on mitä hintoibin tulee melkeinpä liian 

hyvässä asemassa muihin maihin verrattuna. 
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Viimeksi, tänä vuonna, on saatettu voimaan 

tuontikieltolista, joka käsittää t ärkeimmät maatalous

tuotteet, kuten: juuston, voin, lihan, makkarat, lihatava

rat, siipikarjan, viinin, kondensoidun maidon ja aivan 

näinä päivinä lisät ään t ähän luetteloon myöskin hedel

mät. 

Valuuttasäännöst el y on jo aikai semmin välilli

sesti vaikuttanut samalla tavalla kuin tuontikielto, 

ko ska Setelipankille annettiin oikeus harkita, mdlle 

tuontitavaralIe annetaan valuuttaa ja mille ei • 

30keria ei l asketa maahan myösk&än. aanvil"'l! 

j elijät saavat suunnattomia hintoj a BokerijuuriKkaistaan. 

Nykyisin 1 0 kiloa juurikkaita maksaa I täval lassa 

joka on kolme kertaa enemmän kuin hi~ta Tshekkoslova

kiassa. 

Ainoastaan ne maanvilj elijät, jo tka 

sätalouden varsss , ovat huonossa asemassa. Puukauppaa 

ei kykene hal li t us parantamaan. Se on riippuvai nen 

viennistä ulkomailla ja ulkomaisten markki nain muodos

tumisesta • 

Itävallan maatalous voi kiittää nykyistä hy

väli tilaansa h~lä stä organisoinnista. elkein kaikki 

alat ovat osuustoiminnallisesti järjestäytyneet. Sen 

lisäksi on olemassa Maatalouskamar~joka maakunnassa, 

joka huoleh tii talouspoliittisista eduista ja Bauern

bund, joka huoleh.tii muista poliittisista eduista. Itä

vallan maanviljelijät ovat sitä paitsi ehyt poliitti

nen puolue. 95 % maanviljelijöistä kuuluu kristillis

sosialiseen puolueeseen, parlamentin suurimpaan puoluee

seen. Esim. Ala-Itävallan Maatalouskamarin 40 johtajasta 

on 35 kristillissosialia. 
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Itävallan Osuuskassojen Keskuskassa 

maanviljelijäin luottopulan lieven

täjän~ 

Itä.vallan suuskassojen Keskuskassa 

le d~r t ~terreichischen Genossenschaften A.G.) on 

yhtiön muotoinen yritys, jonka suurimpana osakkeenomis

t a jalla on virallinen pankki ·Postsparkasse-. Se 

kokonaan yksityisyrityksenä, saamatta apua missään muo

dossa julkisista varoista. Varat saa se diskonttaamal

la vekseleitä Setelipankissa, joka huomioonottaen yleis

hyödyllisen tarkoituksen ja sijoituksen vakava"caisuuden, 

antaa r ahat jonkunverran halvemmalla korolla ~uin mikä 

on yleensä käytännössä . Edelleenlainauskorko, ~iis lai

nattaessa maanviljelij öille, on noin puolitoist~ pro 

tia korkeampi kuin virallinen diskonttokorko. Esi~ . 

tällä hetkellä, jolloin virallinen dis onttokorko on 

1 %, on Girozentralen lainauskorko 8 Ll2 %. 
Yleistä korkokannan järjestelysopimusta ei 

vallon pankkien kesken ole tehty. Ainoastaan vi ralli-
'). 

set, siis kuntien takaamat säästökassat ja Reiffeisenin 

osuuskassst ovat t ehneet sopu luksen, koska huomattiin, 

että näiden rahalai tosten konttorit olisivat muuten 

joutuneet harjoittamaan epäedullista kilpailua maanvil

jelijäin keskuudessa. Sopimuksella ei ole kuitenkaan 

ollut minkäänlaista vaikutusta yleisen lainauskoron 

ruuteen. Osuuskassat ja säästökassat seuraavat 

korkokannan vaihtelua lainaustoimessaan. 

Kuten jo mainittu, ei Osuuskassojen 

saa minkäänlaista avustusta valtiolta eikä myöskään 

kunnil ta. Ainoastaan kerran v. 1930 nykyisen maatalous

pulan vallitessa parlamentti myönsi 85 milj. shillinkiä 
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lahjaksi maanviljelijöille (Notopfer), vaatimatta 

laista selvitystä siitä, mihin tarkoituksiin lahjarahat 

käytetään. Tähän hätäapuun käytettävät varat päätettiin 

antaa maanvilj elijöille vähittäin sikäli kuin siihen 

määrätyt varat, joita päätettiin hankkia koroittamalla 

kahden vuoden ajaksi olut- ja sokeriveroa, saadaan 

kertymään. Kun Osuuskassojen Keskuskassa kuitenkin kat

soi, että vähittäin saadut varat olisivat tulleet ei

produktiivisesti käytetyiksi, pyysi se luvan saada 

diskontata tämän maanviljelijäin saatavan valtiolta ja 

maksoi sen maanviljelijöille yhdessä erässä, mutta 

vaati samalla, että kutakin hakua varten oli rahojen 

käyttö tarkoin selvitettävä. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 
Berlinissä, toukokuun 31 p:nä 1932. 

FrNLA..~S HE IUCltxIS(; 

/ 
I 

H e r r a i n i s t _6 r i ~ 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

'nisteri, raporttini N:o 18 aiheesta: 

Itävallan politillisista oloista. 

Vastaanottakaa, Herra lIinisteri, täydellisen kun

nioitukseni vakuutus • 

Herra UlkoaEliainministeri 

• Va paahe rra A. Y r j ö - K 0 S k 1 n en, 

Helsinki. 



Salainen. 

~.~r lin~.§.~.i;!. ... OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 8 • 

Berlinissä, .. .. 31 p:nä touko~(Uuta 19 .. 32. 

Asia : 

.. ....... .. Itävallan politillisista 

... ........... oloista . .............................. . 

Erittäin vaikeiden 14 päivää kestäneiden neu

vottelujen jälkeen onnistui entisen maatalousministeri 

Dollfussin muodostaa porvarillinen kokoomushallitus, jos

sa ovat kaikki muut porvarilliset puolueet edustettui

na paitsi suursaksalaiset. Ministeristön kokoonpano on 

seuraava: 

Dollfuss, liittokansleri ja maatalousministeri 

Winkler, varakansleri, uL~oministeri 

Vaugoin, puolustusministeri 

Weidenhofer, rahaministeri 

Schuschnigg, oikeusministeri 

Resch, sosialiministeri 

Rintelen, opetusministeri 

Bachinger, sisäministeri ja ulkoasiain kaupallisen 
osaston päällikkö 

Ach, sisäministerin apulainen 

Jaconcig, kauppaministeri. 

Näistä kuuluvat kristillissqsialiseen puolueeseen 

Jakelu (alempana olel,ien oh;eiden mukaan) : 

1) 7"~ ".l l1intn . 
2) Tav.ll1intn i~ IIsiiksi 
J) Ei t/edoituksiin. 
~) Ei titdoitukslin. mutl •• ... 

................ Tay.allinen ........... ......................... . 

.. .............. .................................... ....... ...... . .... .. . II •. 

. ... ....... ••..•• ...... ................... ........ ... ...... ..... ... .......•.... ....... lIe. 
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Dollfuss, Vaugoin, Schuschnigg, Weidenhofer, Resch ja 

Winkler on maalaisljittolainen ja samoin Bachinger. 

Jaconcig kuuluu kodinturvaan ja Ach on ammattiministeri, 

entinen sisäasiain santarmios~ston päällikkö. 

Miten vaikea hallituksen muodostaminen on ollut, 

näkee jo siitä, että eri ministeriöiden tehtäviä on täy-; 

tynyt sangen mielivaltaisesti jakaa. Hallituksella on 

parlamentissa ainoastaan yhden äänen enemmistö, koska 

Dollfussin ei ole onnistunut saada suursaksalaisia mu

kaan. Dollfuss sanoi kuit nkin allekirjoittaneelle, että 

hänellä on vielä toiveita saada suursaksalaiset mukaan 

ja tri Benedikt, Neue Freie Pressen päätoimittaja, ei 

pitänyt sitä mahdottomana. 

Hallitus on saanut sekä sanomalehdistössä että 

parlamentissa huonon vastaanoton. Varsinkin kauppaminis

teri JacoDcigiä vastaan on noussut koko liikemaailma. 

Väitetään, että hänellä ei ole mitään edellytyksiä kaup

pami~ieterin postiin, sillä hän on tavallinen pikkukaupun

gin asianajaja. 

. 

Sosialidemokraatit kävivät parlamentissa kovin 

juuri JacoDcigin kimppuun, pilkatan hänen saksalaiskansal

liskiihkoisuuttaan, vaikka hänen isänsä oli sloveeni ja 

äitinsä italialainen j a että on vielä epäselvää, onko 

hän Itävallan vai Italian alamainen. Vielä väitettiin, 

että hän oli sekaantunut valtiopetokselliseen toimintaan 

vlimeisen kodinturvakaappausyrityksen aikana. Sosialidemo

kraattinen pääpuhuja tri Otto Bauer vaati komissionin 

asettamista tutkimaan ministeri Jaconcigin kansalaisuutta 

ja kaappausyritykseen sekaantumista. 

Dollfus8 on noin 40-vuotias, vilkas ja 
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näköinen pieni mies. Hänestä sanbvat vastustajatkin, että 

hän on taitava politikko ja että hän on saanut paljqp 

aikaan maatalousministerinä talonpoikain hyväksi. He epäi

levät kuitenkin hänen kykyään pitää näinä vaikeina aikoi

na koossa kabinettiaan, vaan ennustavat hallituksen piankin 

kukistuvan, jolloin tulevat heidän jo kauvan vaatimansa 

uudet vaalit. 

Itävallan parlamentissa ja Wienin maapäivillä käy

dessäni voin todeta kuinka ärtyisä mieliala kansalaisten 

keskuude ssa tätä nykyä on. elu sekä alhaalla salissa 

että lehtereillä oli aivan sietämätön. Varsinkin Wienin 

maapäivillä, joka ensi kerran kokoontui uusien vaalien 

jälkeen ja jossa istui 15 kansallissosialistia ruskeissa 

univormuissaan, oli huuto niin tavaton, että minunkaan hyvät 

hermoni eivät sitä kestäneet, vaan olin pakot ettu tunnin 

istuttu~i poistumaan. Kun seuraavana päivänä olin sekä 

parlamentin että maapalvlen puhemiesten kanssa 

sanoin, et tä jos te annatte yhä edelleen t oollä tavoin ' 

parlamenttiä prostituoida, niin sekä te että me olemme hy

vin pian ilman parlamenttiä. -Ensi kerralla täytyi vai

kuttaa natseihin ja vastata heidän huutoillinsa voimakkaasti, 

saadakseen heidät peloitetuiksi-, (eingeschtichtert), sanoivat 

~ he vain. Murheellista! Kyllä ei ole syytä moi t tia Suomen 

Eduskuntaa ! 

Kun eduskunnissa tapahtuu tällaista, niin ei ole 

ihme, että ulkopuolella eduskuntaa ollalW ilmi tappelussa. 

Päivittäin luettiinkin lehdistä tappeluista, 

esim. Insbruckissa, 1 kuollut, 16 vaikeasti ja 80 lievästi 

haavoittunutta j.n.e. 
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Kun ~syin ulkovaltojen lähettiläiltä, mitä he 

arvelivat Itävallan tulevaisuudesta, niin sain hyvin kat

keria vastauksia. Eräskin sanoi: kun tehdään sellainen 

teko, että joukko ihmisiä suljetaan. tällaiseen helvetin 

kattilaan, jossa ei ole mitään taloudellisia toiminta

mahdollisuuksia, niin ei ole ihme, jos ihmiset 

täydellisesti hermonsa. Erittäin vihaisia olivat he 

koisesti Ranskalle, joka on kaksi vuotta ilmeisesti 

Saksaan liittymisen pelosta lupaillut lainaa ja nyt 

lopuksi kieltäytynyt antamasta. Jos olisi kaksi vuotta 

takaperin ilmoitettu Itävallalle, että minkäänlaista lai

naa se ei tule saamaan, niin olisi olot 

jonkun verran terveemmiksi saada. Vaikka itse puolestani 

en ymmärrä olisiko t ästäkään suurta apua ollut, sillä 

kun verot ovat niin kohtuuttomat kuin ne esim. 

ovat, niin on vaikea ajatella mitä keiDoja enää 

olojen tervehdyttämiseksi. Wienissä maksavat m.m. 

kuvat veroa 40 % brut totuloista ja useissa muissa ta-

pauksissa ov~t verot yli 30 %. ienin kuuluisa raha-

ministeri Breitner onkin ilmoittanut 

edessäolevan kaaoksen. ienissä on tällä kertaa yli 

200,000 työtöntä, jotka saavat avustusta. 

Sosialiset menot Itävallassa 1930 olivat 

vat: sairaus-, tapaturma-j~yöttömyysvakuutukseen käyt ttiin 

kaikkiaan 506,7 milj.Sh. Kun tähän tulee vielä hoitokus

tannukse t y.m. ,olivat v&kuutusmenot kaikkiaan 578 milj. 

Shillinkiä. 
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Berlinissä , toukokuun 31 p:nä 1932. 
S U OMEN LÄHETYSTÖ 

FrNLANDS BESlaCKXI!H; -
" "f f); ~ ',~ , ;;' ~ 

~ rf 'f/ , Q..~-~' p.-,! -
b 0 . j - .j~ .... 

. - - ----
, " f' 1 C' I ,:'A 

H e r r a inisterl 

Kunnioittavi lI1rnin lähetän t äten Tei l l e , Herra 

,inis t eri, raport tinj :0 19 aihees t a: 

Itävall an t alou1el linen t ila. 

Vastaanot tak3a, Herra .inisteri, täydel lisen 

kunnioi tukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsi nki, 
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Salainen . 

... ....... . ~ .. ~ r 1 i n i s s .~ ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 9 • 

Be1."l~~is. sä, .... ssa 31 p:nä tou.-'ko- kuuta 19 . .32. 

Asia: .Itäyallan. ta,loudellinen ... tila. 

Itävallan taloudeJlisen tilan viimeaikainen 

kehitys pakoitti hallituksen esittämään kansainliiton 

komissionille vaihtoehtoisen pulaohjelman, moratorio tai 

uutta luottoa, ahdingon aiheuttamana loogillisena johto

päätöksenä. Pula on joutunut siihen asteeseen, missä 

kansal listalouuen voimalähteiden kuivuminen vakavasti 

uhkaa itse valtion taloutta. Valuutt~pan radikaalinen 

säännöstely ja eräiden 

järjestelyihin käytiin 

tavarain tuontikielto, joihin 

stabiliteetin 

varastojen säilyttämiseksi, ei 

yttämään kehityksen onnetonta 

1akkautuksen uhka on muuttunut 

kuitenkaan 

ja valuutta

kyennyt keske-

kulkua. Valtion maksujen-

entistään suuremmaksi. 

Yleinen talou~cllinen tila on jatkuvasti 

kentynyt. Ste1ipankin asema on edelleen huonontunut. 

Viimeisten kuukausitiedonantojen mukaan oli 

miljoonissa shillingeissä 15/4 845,7, 30/4 865,1 ja 

1515 875,1. Liikkeessä olevain setelien määrä oli 

pienimmillään 1515 eli 951 miljoonassa. Katteena ole-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) l ·avallinen. 
2) Tavallinen ja lisäksi 
J) Ei liffloiluksiin. 
4) EI liedoitubiin. //lUUJ . •. ...•• .. •• 

.... ........... J~ayallinen •........ : ..................... . 

.. ......................... .. ............................................................. . 

. ................. .. .......... .. ....................................... .. lIe. 

. . ..... " .............. ............ ..... .... ........... ....................... ..... lIe. 
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van ulkomaisen valuutan vähentyminen ilmeni kateprosentin 

laskemisessa 1515 alimpaan tähänastiseen määräänsä, nimittäl 

18,8 prosenttiin. 

Vapailla rahamarkkinoilla, jos sellaisista voidaan 

yleensä puhua, on korkokanta vähän alentunut. Yksityis

diskonton varsinaista noteerausta ei ole toimitettu vii

meisen kahden kuukauden aikana. Virallinen diskonttokorko 

on maaliskuun 18 päivä ollut 8 ja ~ ~en jälkeen 7 

senttia. 

Tal letuskonttojen kehitys on ollut epäedullinen. 

Tosin talletukset kasvoivat Wienissä huhtikuun puolivälis

tä toa\ okuun puoliväliin 3,036 miljoonalla shillingillä, 

mutta vähenivät maaseudulla samana aikana 5,597 miljoo

nalla. 

Uusia toiminimiä merkittiin kaapparekisteriin 

lis-huhtikuussa suhteel l i sest i runsaammin kuin aikaisemmin. 

Liikkeensä laY~uttaneiden toiminimien lukumäärä saavutti 

tammikuussa maksiminsa eli 175. Maaliskuussa se 

119, mutt& jo huhtikuussa 139. Ulosottojen huippusaavutus, 

32,000 tapausta, mikä on 300 pienempi kuin viime vuoden 

kuukautinen maksimiluku, merkittiin huhtikuussa • 

Raaka-ainetuotannossa ei ole tapahtunut 

muutoksia. Kivihiilen tuotanto on vähän lisääntynyt. ollen 

helmikuussa 19,564 ja maaliskuussa 20,323 tonnia. Paperi

tuotanto on kasvanut huomattavammin, ollen helmikuussa 

1,609 ja maaliskuussa 1,894 vaunua. Raakaraudan tuotanto 

on vähentynyt mainittuina kuukausina 22,5 %:sta 20.9 %:iin 

vuoden 1923 määriin verrattuna. Toukokuun puolivälissä 

sulettiin Itävallassa viimeinen masuuni. Jalostusteollisuu

den t uotanto on ulkomaankaupan lamaannuksen vuoksi suu

resti vähentynyt. 

Työttömyys on kesän lähetessä se50nkimaisesti 
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vähentynyt. Huhtikuun puolivälissä oli työttömiä 324,255 

ja kuukautta myöhemmin 284.350. 
Hintataso on jonkun verran laskenut. Teollisuu

den raaka- ja puoliraaka-aineiden indeksit olivat helmi-. 

maalis-. buhti- ja toukokuussa vastaavasti 124, 123, 122 

ja 121. Tukku- ja vähi ttäishintojen välinen ero, joka 

1923 oli noin 10 %, vaihtel'ee nykyisin 30-40 prosenttiin, 

johtuen tämä suuri erotus vähittäiskaupan kiinteistä 

1ms t annuks i s h,. 

Ulkomaankaupan tilastolukuihin eivät tuontikiellot 

ole vielä ehtineet sanottavasti vaikuttaa. Tuonnin arvo 

tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa oli vastaavasti 

133,1, 128,2, 133.5 ja 125,5 miljoonaa shillinkiä ja 

viennin 60,6, 66,3, 66,6 ja 67,6 miljoonaa. Bilanssisuhde 

on siis kehittynyt hyvään päin. 

Huono maksubilanssi on antanut Itävallalle paljo 

huolta. Kun rahataloudessa tulot ja menot ovat niin si

dotut, ettei siltä taholta varsinaista parannusta maksu

bilanssiin voida oiottaa, ovat talouspoliittiset toimenpi

teet senvuoksi suunnatut viennin lisäämiseen ja tuonnin 

supb';wr.iseen. Tämäkin tie on v&llan kaits.inen 

jälkeen kuin Itävallan kaikki vientimaat ovat tarttuneet 

nykyhe tken tavallisiin aseisiin, suojatulleihin, tuontikiel

toihin ja valuuttarajoituksiin, joiden aseiden käyttäjänä 

Itävalta ei ole vähimmin syntiä t ehnyt. Tuontikielloilla 

selitetään Itävallassa pyrittävän luomaan pohja vastai 

kontingenttisopimuksille, jotka sitten avaisivat välttämät

t ömät väylät Itävallan viennille. 

Kauppavaihdon pienenemisen kanssa rinnatusten 

on myöskin liikkeessä olevan setelistön ~ärä vähentynyt. 

Tammikuussa se oli 1,101,644, helmikuussa 1,033,841. maa

liskuussa 986,814 tuhatta shillinkiä. Girositoumukset ovat 
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pysyneet jokseenkin muuttumattomina, ollen ne tammikuussa 

176,133 ja huhtikuussa 178.365 tuhatta shillinkiä. Sete

lipankin läteisvarat ovat vähentyneet 292.034 tuhannesta 

shillingistä tammikuussa 237,374 tuhanteen huhtikuussa. 

Valuuttamääräysten ja tuontirajoitusten varassa 

on shillingin arvoa pidetty keinotekoisesti .yllä, ollen 

se kotimaassa noin 25 % korkeampi ulkomaalaisia noteera

uksia. Äskeisten Geneven neuvottelujen laihat tulokset 

ovat herättäneet kysymyksen, mitä nykyisessä tilanteessa 

olisi tehtävä, olisivatko ulkomaiset maksut toistaiseksi 

lakkautettavat vaiko käytettävä käsilläolevat valuuttavarat 

velkein suoritukseen ja lopetettava elintarpeiden ja 

raaka-aineiden tuonti. Vastuu jommankumman . menettely tavan 

valinnasta on kuitenkin siksi suuri, että ratkaisu siir

tynee hetkeen, josta sitä ei enää voida mitenkään lykä

tä. Itävalta toivoo kuitenkin yhä vielä. että pulma 

ratkeaa onnellisemmalla tavalla ja etteivät velkojavallat 

enää laske shillinkiä sortumaan senjälkeen, kun se kan
sainliiton järjestämän lainan avulla saatiin jotenkuten 

vakiintumaan • 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

FINLANDS BESKJCKSING 

, , 
I 

H e r r a M i n i s t eri • 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini 1:0 20 aiheesta: 

BrUningin batuadnen, 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vape.aherra ,. Y r j ö - K 0 s k i n en. 

Helsinki. 
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Salainen. 

BERLINISSÄ OLEVA LlHETYSTÖ. 

Raportti N:o 20. 

Berlinissä, kesäkuun 4 p:nä 1932. ' .. . 
-" 

Asia: Brtiningin bay; nen. 

Vuoden 1930 valtiopäivävaalien perusteella, jois

sa ns. kansallinen oppositio alkoi selvästi nostaa pää

tään kansallissosialistien edustajamäärän kohotessa . 9:stä 

l07:ään, saattoi jo päätellä, mihin suuntaan Saksan si

säpoliittinen kehitys oli kulkeva. Brtiningin yli kaksi 

vuotta kestäneenä kanslerikautena on tyytymättömyys 

sa, etenkin katolisen keSkustan ja sosialidemokraattien 

vallanjakoon ja siihen tapaan, jolla ne ovat maata 

hallinneet joko yksin tai toistensa tukemina - Weimarin 

järjestelmän merkityksensä menettäneitä pikkupuolueita 

ei kannata mainita - yhä kasvanut, samalla kun kan.,Q..L • .&.

nen rintama on käynyt vaaleissa voitosta voittoon. 

Preussin maapäivävaalit, joissa Weimarin puolueet kärsi-

vät musertavan tappion, järkyttivät kovasti Bröningin 

asemaa, varsinkin kun hänen mahtavin tukensa, sosiali

demokraatit, olivat liiaksi heikentyneet. Kansantahdon 

ilmaukset muissakin osavaltioissa, kuten Oldenburgissa, 

jossa yksi ainoa kansallisen rintaman puolueista, bitle

riläiset, saavutti ehdottoman enemmistCSn, ovat epäilemättä 

vaikuttaneet ratkaisevasti valtakunnan presidentin 

tumiseen BrUningiin. 

Melu; Tavallinen. 
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Vaikka BrUningin hallituksen aS8ma olikin jo 

kauvan ollut horjuva, oli t äällä kuitenkin tahdottu ~t

tää hallituksen vaihdosta ennen Lausannen konferenssia, 

koska Brttning itse oli toivehikas konferenssiin nähden 

ja arTeltiin hänen saaneen Geneven matkallaan joitakin 

lupauksia, joihin hän hiljattain valtiopäivillä pitämäs

sään puheessa viittasi. Valtiopäivien ulkoasiainvaliokun

nassa kävi kuitenkin ilmi, että Englannin ja Amerikan 

lupaama tuki oli sangen rajoitettu ja että BrUning 

itsekään ei pitänyt mahdollisena ~aada Lausannessa sota

korvaukset pyyhityiksi. KUn tätä estettä ei enää ollut 

olemassa, olivat Hindenburgin tak8D8 olevat piirit 

neet kaataa Brtining1n hänen hallituksensa valmistamiin 

uusiin hätäasetuksiin. 

Hindenburgin palattua toukokuun lopulla viikon 

kestäneeltä virkis tysmatkaltaan , sai Brtining toukokuun 29 

päivänä tilaisuuden tehdä hänelle selkoa poliittisen ti

lanteen aiheuttamien uusien hätäasetusten välttämättömyyde 

tä. Niissä oli mm. 8uunni tel tu 80tainvaliiclien eläkkeiden 

vähentämistä ja maan pakkoluovuttamista asutustarkoitukseen 

Itä-Preussissä, kuten ohellisesta liitteestä ilmenee. (Saa

mieni tietojen mukaan oli Reiohslandbundin taholta Hinden

burgille jätetty promemoria, jossa koetettiin osoittaa, 

että suunniteltu hätäasetus ei olisi säästänyt edes 

Hindenburgin Neudeokissa olevaa omaa maatilaa.) 

Kuultuaan Brtining1n selonteon Hindenburg Tastasi, 

ettei hän katsonut voivansa hyväksyä hallituksen suunnit

telemia hätäasetuksia sellaisinaan, koska ne poliittiselta 

sisällöltään olivat liiaksi Tasemmistohenkisiä, jota vastoin 

nyt on oikeistosuunta käynyt siinä määrin välttämättömäk

si, ettei hallituksen muuttamista, huomioonottaen oikeiston 

Taatimukset, enää voinut välttää. Presidentti oli vielä 
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lisännyt, että Brttning oli kansleriksi tullessaan halun

nut oikeistosuuntaa , minkä johdosta hänelle ei voine 

olla vaikeata muodostaa puhdasta oikeistohallitusta ja 

sanoutua irti vasemmistosta. Brttning oli vastannut, 

ettei hän asiallisista syistä voi ottaa huomioon pre

sidentin toivomia muutoksia hätäasetuksiin ja että hän 

tosin alussa oli toivonut oikeisto-orienteerausta, mutta 

oikeisto ei ollut hänen käytet tävänään. Siksi hän oli 

hakenut tukea vasemmalta, jonka toivomuksia niin ollen 

oli myöskin otettava huomioon. Nyt olisi hänen mahdo

tonta ruveta yhtäkkiä hallitsemaan vasemmistoa vastaan, 

job. oli häntä kahden vuoden aikana tukenut ja eten

kin yhtynyt kannattamaan Hindenburgin uudel1oenvalitse

mista presidentiksi. Hindenburg oli silloin sanonut 

vansa pakoitettu turvautumaan uuteen kansleriin sekä 

tarjosi BrUningille ulkoasiain salkkua. BrU.ni.ng Imi "OL~U 

kieltäytyi ottamasta sitä vastaan, vaikkakin hän piti 

tählnastisen ulkopolitiikan jatkamista edelleen välttä

mättömänä, koska ulkopoli tiikka hänen mielestään nykyään 

on kiinteässä yhteydessä talouspolitiikkaan. Jos tämä 

muutetaan on myöSkin ulkopoliittinen suunta muutettava • 

Tähänastisen ulkopolitiikan jatkamisen ehtona on, ettei 

tapahdu hallituksen vaihdosta, etenkin kun on vaara 

jolla, että uuden oikeistohallituksen täytyisi ja tulisi 

tehdä suurempia myönnytyksiä. BrUningin jyrkän ldelTD'V'T'or

misen johdosta oli Hindenburg, joka epäilemättä oli laske

nut siihen, että BrUning jäisi ulkoministeriksi, selittänyt, 

että tämä asettaa hänet aivan odottamattomaan tilanteeseen, 

joka voi saada hänet luopuaaan presidentin toiaesta; Bröning 

oli kylmästi vastannut. ettei tämä viittaus ja mahdollisuus 

saisi hänen päätöstään Mnuttumaan. 

Ballitusr-iirejä läheltä olevalta taholta saamieni 

tietojen mukaan el. ole kuitenkaan pelättävissä, että HiDden-
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burg vapaehtoisesti vetäytyisi pois v8stuUllsJaiselta pai

kaltaan, vaikkakin hänen valitsijansa, sosialidemokraatit 

ym. ovat lehdistössään sangen kiivaasti käyneet hänen 

kimppuunsa, turvautumalla jopa niihin iskusanoihin, joita 

ne 1925 käyttivät Hindenburgia vastaan hänen ollessaan 

silloin oikeiston presidenttiehdokkaara. 

BrUningin kanslerikautena annettiin yhteensä 

n. 60 hätäasetusta, joiden avulla koetettiin järjestää 

miltei kaikkia yhteiSkunnan aloja, mutta sekasorto maassa 

oli vain käynyt yhä huutavammaksi. 

Berlinissä, kesäkuun 4 päivänä 1932 • 
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Liite. 

Ote BrUDingin hallituksen hltäasetuaehdotuksesta -a,hankinnasta 

!!utustarkoitukseen. 

1 §:s8ä sanotaan: 

Der Reichskommissar fiir die Osthi1fe und elie von 
ihm bestimmten Dienetste11en werden er.mäahti~, im Osthi1fe
gebiet gelegene 1~dwirtsohaft1iche, forstwiftschaft1iohe 
und gt!rtnerlsche Grundsti1cke, die naoh dan g=rtz1iOhen Vor
sohrlften ftber die 1andwirtsohaftliche intsa 4ung nioht 
mehr entsohuldet .erden ldSnnen und fftr die andere, die Ge
währ sweakmässiger Verwendang bietende Erwerber nlOht vor
handen aind, fUr das Reich freibändig oder im W~ge der z.~s
versteigel'Wlg IU erwerben. Der Rei/)hsk:ommi"ar filr die Ost
hilfe kinn auch juristisohe Personen des öffentliahan oder 
~rivaten Reohts ~estimmen, die den Erwerb nach vorstehenden 
Vorsohriften vorn8hmep, 

Baoh ~ 5 SOti der Heichskommissar fiir die Osthilfe 
die dlmgemäss erworbenen Grundstlioke s~testene binnen vier
sehn T~en naoh dan Erwerb dem Reiohsarbeitsminister. einer 
von ihm-beatimmten Dienstste11e oder einem von ihm bestimmten 
Siedlungsunternehmen fUr Zwecke der landwirtschaft1iOh Sied-
1~ IU einem Preise anbieten, der den Erwerbspreis ni 
ftbersteigen darf. Der Reichsarbeitsminister, aie von 
beatimmte Dienetatelle oder elie von ihm beatlmmten SieQ,lu:DgII
unternehmen erklären siOh auf das ~ebot binnen vien 

Falls der Erwerbspreis eines Grundstu.okes, das vom 
Reichsarbeitsminister erworben wird, ~~esamt 50 v.H. des 
fUr dan 1. Januar 1931 festgesetzten Einheitswertes ftberstei 
kann - wie § 6 des Entwurfa bestimmt - der Reichsarbeits
minister, soweit er dies im Interesse einer erfo1gr,eichan 
Durc~ der Siedlung fUr notwendif hält, ih ff6he des 
Kehrbetrages die dinglion gesicherten e~lloh~en duroh 
Hineabe von 6 prozentigen Sohuldver8ohrei en des Reichs 
zum~ennbetrage mit befreiender Wir~ fUr uptsohuldner, 
BUrgen und ding1ich Verpfliohtete ti1gen. Hierbei ist mit 
denJenig~n Verpflichtungen zu beginnen, die en ungUnstiger 
Rangstelle stehen. 
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Ber1inissä, kesäkuun 8 p:nä 1932. 
~ 

SUOMEN LkKETYSTÖ 

r lNLANDS B ESKlCI X I N ( ; 

/. 
I 

. 
H e r r 8 M i n i s t er i , 

Kunnioittav~in täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 21 aiheesta: 

von Papenin 4al1itus. 

Vasta8nottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 8 k i n en, 

Helsinki, 
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BERLINISSÄ OLEVA LÄHETYS~. • I I : ~ •• r I 

" 

Raportti B:o 2 1 • 
. • 0y>J 
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Berlinissä, 8 p:nI kesäkuuta 1932 • 

.Asia: Jan Papenin halli tue, 

Reiohswehr, Saksan supistettu armeija, joka 

me vuosina on kulissien takana yhä enemmän pyrkinyt 

vaikuttamaan valtakunnan asioihin, on BrU.ningin hallituk

sen kaatumisen yhteydessä kenraali von Scbleioherin hah
mossa astunut huomattavana tekijlnl Saksan poliittiselle 

näyttämölle. Reichswehrin politikoitsijain ensimäisiä saa

vutuksia oli BrUningin pmoluatusministerin Groenerin 

kukistaminen, tämä kun oli hajoittanut kansallissosialis

tien iskujoukot, koskematta lainkaan sosialidemokraattien 

kaartiin, Reiobabanneriin, jonka n±.ellisenä tehtävänä tosin 

on Weimarin ja vallankumouksen saavutusten puolustaminen • 

Että Reiohswehrillä on jo kauvan ollut suhteita Hitleriin, 

kävi jo selvästi ilmi v. 1930 nostetun suuren oikeudenkäyn

nin yhteydessä kansallissosialistisen propagandan harjoitta

misesta etenkin nuorten upseerien keskuudessa. Mntta Reichs

wehrin johto, varsinkin kenraali von Sohleicher, ei ole kan

sallillosialistinen, vaan on yhtä kaukana Hitleristä kuin 

kansallissosialistit marxilaisista. Hänen suhteensa niihin 

on lähinnä se, että hän on mielellään nähnyt niiden voimis

tuvan vasellllliston ym. kustannuksella, autta ei suinkaan 

toivo niiden yksinään valtaanpääayä. Samalla kun Hitler 

Jakelu: Tavallinen. 
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on kommunismin jyrkkä TBltustaja joka muodosla, on 

Schleicher innokkaasti harrastanut yhteistoimintaa lähin

nä sotilaallisesti Neuvostoliiton kanssa. 

Ton Schleicher oli se mies, joka todellisuudessa 

kaatoi Briiningin, tullen samalla uuden hallituksen keski

pisteeksi ja sieluksi. Valemmistolehtien levit tämien jut

tujen johdosta uuden hallituksen muodostamisen yhteydessä 

keisari Wilhelmin paluusta, sotila8ksmarillasta ym., huomaut

taa hallituksen äänenkannattaja, että BrUningin sosialil

teihin nojautuvan hallituksen jatkuessa TieIä parisen 

kuukautta olisi nazien enemmistö sekä Preussissä että 

valtakunnassa ollut taattu ja silloin olisi toisenlainen 

diktatuuri alkanut. "Odotetusta taloudellisesta nouaukoD

junktuurista ei tullut mitään eikä voinutkaan tulla, 

koska valtakunnan komento yhä lujemmin sotkeutui sosiali

demokratian riippuvai anuteen , jonka politiikka on oleelli

sesti myötäTaikuttanut katastroofiin-. Lehti arvelee, että 

Briining oli lopulta itsekin huomannut tilanteen mahdotto

muuden ja tietoisesti jouduttanut kaatumistaan. 

Uuden hallituksen kansleriksi . tuli von Papen 

lähinnä siitä syystä, että hän jo useita TUosia on 

sentrumin oikealla siivellä kannattanut ja ajanut tak

tillista yhtymistä oikeistorintamaan. Ei tunnu myöskään 

mahdottomalta arTelu, että kanslerin toimi uskottiin von 

Papenille siinä toivossa, että hän ·Ger.manian· osake

enemmistön omistajana, kuten ,väitetään, ja katolilaisena 
ainakln 

Toisi taivuttaa puolueensa~ssiiTisesti kannattamaan 

untta hallitusta. Ton Papen, jonka nimi ententen sota

propagandassa aletettiin yhteyteen amerikkalaisten ammu&

tehtaiden ja siltojen räjähdyttämisten kanssa hänen toimi

elsaan lotilasattaleana Meksikossa ja Yhqysvalloissa, ei 

ole Saksasla millo;ak,.a näytellyt huomattaTampaa poliit-
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tista OS88. 

Hitlerin lupaaman kannatuksen hintana preeidentti

hallitukselle oli vuonna 1930 valittujen valtiopäiTien 

hajoittaminen ja hyökkäYljoukkojen lakkautuakiellon kumoami

nen. Kaupanpäällisiksi hän on saanut luvan esitelmöidä 

radiossakin, joka oikeus tähän asti on kuulunut vain 

Weimarin suunnan politikoille. 

Kun valtiopäivillä edustetut puolueet olivat 

uuden hallituksen nimityksen jälkeen määränneet siihen 

kantansa, osottautui jo selvästi, että sillä ei ollut 

eduskunnan enemmistöä takanaan, etenkin kun sentrumiin 

kiinnitetyt toiveet olivat kokonaan pettäneet, minkä j'oh

dosta von Papen katsoi viisaimmaksi olla lainkaan 8sittä

ytymättä valtiopäivillä. 

Bindenburgin käskykirjeessä perusteltiin valtio

päivien hajoittamista sillä, että niiden nykyinen kokoon

pano ei enää vastaa kansantahtoa. Tämä on epäilemättä 

paikkansapitävää, kun ottaa huomioon voimasuhteiden muutok

set osavaltioiden vaaleissa. MUntamia viikkoja sitten 

kanaallissoeialistit saivat esim. Oldenburgin maapäivillä 

ehdottoman enemmistön ja Mecklenburgissa vielä Bröningin 

kukistumisen jälkeen tas~ 50 % aaapäivien edustajamäärästä, 

samalla kun tähänastinen suurin puolue, sosialidemokraatit, 

ovat viimeaikoina kaikissa vaaleissa kärsineet suurta mies

hukkaa. 

Uuei hallitus, joka on puolueista riippumaton, 

on epäilemättä kokoonpantu pätevistä ja kyvykkäistä mie

histä ~ talouselämän eri aloilta. Arvostelu, joka tie

tenkin vasemmiston taholla on ollut erittäin kiivas, on 

tähdätty uuden hallituksen suuntaa, sen muodostumistapaa 

ja von Papenin persoonaa Tastaan. 

Onko tämä paroonien ja junkkerien hallitus, jok-
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si ·Vorwärts· sitä nimittää, demokratian hengen mukaisesti 

muodostettu, jääköön tässä selvittämättä. En malta kuiten

kaan olla huomauttamatta, että yksi Saksan tunnetuimmista 

poliittisista kirjailijoista prof. Kooh~eser, pari vuotta 

sitten hajonneen demokraattisen puolueen johtaja, julkaisi 

vähän ennen hallituspulaa huomattavan artikkelin presiden

tin tehtävistä kanaanvallassa, koettaen siinä todistaa, 

että kansan valitsema presidentti on yhtä paljon kansan

tahdon edustaja kuin parlamentti. 

Hallituksen ohjelmajulistuksessa, jota ei luettu 

valtiopäivillä, vaan radiossa julistettiin koko kansalle, 

todetaan aluksi, että Saksan kansa elää parhaillaan hen

kistä ja aineellista murroskautta, jonka laatuista ennen 

ei ole koettu. Tie sisäiseen ja ulkoiseen vapauteen 

vaatii suuria uhreja. Menestys on saavutettavissa vain 

kaikkien kansallisten voimien yhteistyöllä. HallitusMUutok

sen tapahtuessa on valtakunnan, Preussin, useimpain osaval

tioiden sekä kuntien talouden pohja pahasti järkytetty. 

Tärkeät reformityöt eivät ole kehittyneet alkuastettaan 

pitemmälle. Sosialivakuutus on vararikon partaalla. Työttö

myys lisään~ kansan työhalusta huolimatta. 

Sodan jälkeiset hallitukset ovat uskoneet voivanEI 

valtioaosialismilla vähentää työnantajain ja työläisten 

huolia. Ne ovat koettaneet tehdä valtiosta jonkinlaisen 
~ 

huoltolaitoksen, heikontaen siten s1veellisiä voimia. Ne 

ovat antaneet valtiolle tehtäviä, joita se ei voi millo~· 

kaan täyttää. Siten on työ tttinyys vain lisääntynyt. 

Kansaa on lisäksi jä,tänyt yhteiskunnanvastainen 

luokkataistelu ja kulttuuribolahevismi, joiden ~rkky uhkaa 

tuhota kansakunnan parhaan siveellisen pohjan. Liiaksi 

syvälle on julkisen elämän kaikilla aloilla ateistis

marxilainen ajattelu päässyt tunkeutumaan kristillisten 
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piirien ollessa liian vaImii ta myönnytyksiin. Julkisen 

elämän puhtautta ei voida kompromisseilla säilyttää eikä 

jllleennostaa. On saatava täydellinen se1"Y11 liiti, mit

kä voimat ovat valmiit avustamaan uuden Saksan rakenta

mista kristillisen maai'.enketsomuksen pohjalla. 

Hallitus, joka tällä hetkellä raskaan vastuun

tunnon täyttämällä Jumalan ja kansakunnan edessä ' on otta

nut maan kohtaloiden johdon käsiinsä, on syvästi tietoi

nen velvollisuuksistaan. Se on arkailematta käyvä taiste

luun kansan elinehtojen säilyttämiseksi. 

Hallitus ei tee mitään lupauksia, se tulee toi

mimaan, jonka mukaan se toivoo itseään arvosteltavan. 

Ulkopolitiikassa hallituksen päämääränä on r.u

hallisessa yhteistoiminnassa toisten kansojen kanssa vih

doinkin hankkia isänmaalle täydellinen tasa-arvoisuus, 

poliittinen vapaus ja talo~elli~~n tervehtymisen mah

dollisuudet. Kansanintressi en I tehokkaan ulkopolii ttisen 

edustuksen perustus ja ehto on selvyys sisäpoliittisessa 

tilanteessa. 

Tämä ohjelmajulistus on sen oikeistohengen pur

kautuma, joka viime vuosina on ollut vallalla laajoissa 

kansankerroksissa. On oireellista, että hallitus vain sivu

mennen kajoaa Versaillesin rauhaan ja m8ailmanpulaan, 

mutta sen sijaan kohdistaa arvostelunsa sodanjälkeisten 

hallitusten huonoon asiainhoitoon. Ohje1majulistus ei ole 

yksinomaan suunnattu vallankumouksellista sosialidamokrati8l, 

vaan koko Weimarin järjestelmää vastaan. Se on täydelli

sen sullnnanmuutoksen ilmaus. Onko tätä poliittista suun

taa edustavalla hallituksella elämisen mahdollisuuksia, 

riip~u paljon heinäkuun 31 päivän vaaleista. von Schlei- ! 

cher kuuluu lanoneen aikovansa hallita neljä vuotta. 

Jos Taalien tulos on laanlainen kuin Preu8sin 
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maapäivillä, ettei hallitusta voida saada aikaan, on mahdol

lista, että valtiopäivät uudelleen hajoitetaan ja von Papan 

• Sohleioher jäävät edelleen hieman muutettuun halli ","".eIV'_. 

Jos taas Hitlerin puolue edelleenkin kasvaa yhtä valta

vaiti kuin tähän alti, ei ole mahdotonta, että silloin 

pidetään nykyistä hallitusta puhdasta kansallissosialistis

ta hallitusta parempana. Hitlerin kannatuksen jatkuva kas-

vaminen ja hänen taloudelliset suunnitelmansa, kuten aja-

tel1un sisäisen rahayksikön, Binnenwährungin, käytäntöönotta

minen, jonka määrä olisi 13 mi1jaardia, vastaten maanvil

jelijäin velkaantumista, ovat usealla taholla herättäneet 

huolestumista. Luotettavalta taholta saamieni tietojen mu

kaan on suuren Baijerin kansanpuolueen keskuudessa vaka

vasti suunniteltu Baijerin muuttamista jälleen kuningaskun

naksi ja kruunun tarjoamista kruununprinssi Rnprechtille, 

Hitlerin voitonmarssin estämiseksi. 

"Deutsche Allgemeine Zeitung" on vali ttanut, ettei 

uutta hallitusta muodostettaessa ole onnistuttu saattamaan 

kansa1lislosialistista puoluetta osalliseksi ha11itusvaatuus

ta. Ensimäinen askel tähän suuntaan on kuitenkin jo 

uuden halli tuksen muodostamisella altuttu. Se on jo omiaan 

osittain vähentämään kansan elämässä ilmenevää tasapaino

häiriötä. Lehti valittaa ulkomaisessa lehdistössä julkais

tuja hyökkäyksiä hallitusta vastaan. Sikäli kuin saksalai

set itse ovat näihin hyökkäyksiin myötävaikuttaneet, ovat 

hyökkäykset olleet ilmauksena ennenkin esiintyneistä kan
sallisista huonoista taipumuksista käyttää ulkomaisia asei

ta kotoisten ristiriitojen selvittelyssä. Reichsbannerin 

edustajan e.iintymistä Ranskan rintamasotilaiden kongressil

sa Dijonissa lehti pitää valitettavana kansallisena skanda! 

1ina. Kanaallilsosialist*ja halventamalla on vain annettu 

uusia aseita aaen vihollisten käsiin. 
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-Der Tag" (saksalaiakansallinen) julkaisi 5/6 joh

tavalla paikalla von Freytag-laoriDghovenin kirjoituksen, jos

sa tahdotaan tehdä uskottavaksi, että BrUniDgin ulkopoli

tiikka oli vain sarja epäonnistuneita yrityksiä, joilla ei 

mitään positiivista ole saavutettu. 

Vasemmiston ja keskustan le~distö on asettunut 

kannalle, että hallituksen muutos tulee muodostumaan väli

asteeksi kansallissosialistien tiellä valtaan. Valitetaan, 

että valtakunnan presidentti on joutunut von Schleicherin 

ja hänen miestensä vaikutuksen alaiseksi, jonka uskotaan 

johtavan maan onnettomuuksiin. 

Uuden hallituksen taival tulee epäilemättä 

hyvinkin ohdakkeinen, kun valtakunta on täynnä ristiriitoja, 

työttömyys suuri, maan raha-asiat rempallaan. Ei ole ihme

teltävää, että valtakunnan ijäkäs presidentti osoittaa vä

symyksen oireita ja huhut hänen erostaan hänen täyttäes

sään 85 vuotta käyvät yhä itsepintailemmikei. 

Berlinissä, 8 päivänä kesäkuuta 1932. 
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SUOMEN L.lHETVSTö 

FINLANDS BESKICK.~ISG 
Ber1inisal, kesäkuun 17 p:nä 1932. 

Herra Iliniste 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 22 aiheesta 

Saksan uuden hallituksen ulkopolitikasta. 

Vastaano ttakaa , Herra inisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

et Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n e n. 

H e 1 8 i n k i. 
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JlllRLIlfISIl OLD" LlBEnm'G, 

Baportt1 ~:o 22. 

Ber11Jl1ed,' 17 palli. kelläkuuta 19'2, 

Sal.a1MD, 

As1&a Sekaan uuden hallitukaea ulkopolitik.sta. 

Saksan valtakUmlan johdossa OTat ~t jällea De 

piirit, jotka olivat vall.... WUhela II 

De twateT.t ebkä va1ä varoittBYaDa ealllerkkiDI BiaarokiD 

kaatumisen jälkeen noudatetun ul.kopolitikan virheet ja -

reh41kset, jotka johtivat koko maailman yhtymiaeen Saksa • 

vaataan. Kyayttbeen, ll1kä on ~t von PapeD1D ulkopoliittueD 

liDja. HallitukseD ohjelmajul1atukaeen sillält,.ä 17l\Tt mai

Dinta kiinni p1täaiaestä BrUn1ngin ulkopoli1ttisesta eauD

naat a: wRauhanomainen yhtB isto1m1nta muiden k.n.ojen km •• 

t~den 7hdeuverta1auudan perusteella-, ei tietenkään v01 

antaa tyhjentävää vaatausta, vara1Dk~ kwl on ylelllellt1 

tunnet tua, että hallituksen wvahvan ll1ebmw ~eDraal.~ von 

Sohle1oher1n ja von Pa~n1n tähällastiaet ulkopoliittiset 

harrBStukaet OTat v1enellt vaatakka1siin wunti1n. 

Von Sohle1cherilhän pidetään Rapallo-lujan 1nnokka1m

P8ll8 kannattajana kiinteiUl aotUaalliaen yhte1stoiminnan .er

keis., jOtav88tOU valtakwmankanaler1 on ajuaut Saksan ja 

!laukan läbeDtpiatä ja VenäjäD v .. taina ~utamaa. Von 

Papell1n auhtautumillen ul.kopoliti1kkaan 1lmenae erään täkä

lä1aen vaaellllllietolehdeD äskettäu julkaisemasta wlferreDk1ubuw 

pö7täkirj asta v11M TUodeD belaikuuJl 'r/ päiväDil olleeat a 

kMkus telusta. V ,P, 011 kertonut v.1lr:utela1aan Rullkan ut-

Japlu Tnall1Den, 
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kalta, joeea hI.D oli ollut le alcustelella.a Com:tt.' 4e. 
J'orgell 17bmään lcuul.uvien rualcalaiste politiikkojen kaae
lIa sotil881iitollta Saksan ja Ranakan TälUlä. Pö7täkirjan 
mukaan oli von Papenin pitänyt .iinä tile18Uudeesa ...... ,'uu.:u .. 
tia ulkopoliittillta ohjelllaan.a. 

Hän oli lIilloin lauaUDUt käeityk8lll1ään Streeemazmin 
ulkopolit1kasta, että se oli kyllä päällääriltääll oile a, 
mut ta t empol taen ja keinoil taen väärä. Eleall- Lothr1ngist a 

~ 

luopuminen saattoi kyllä olla saksalaie-ranakalaieen yb-
tei~kaen pal'Ullkiv1, IlUtta ei ollut oikem koettaa 
suurilla 88e111a lIaavuttaa pieniä oS8Toittoja, niinkuin 
oli tapahtunut. Hitaasti ja etapista toieeen kulkemalla 
ei saavuteta menestystä. 

Puhue8saan edelleen .akealaieen ja ranllkalaiseD 
pääoman yhteistyön mahdollisuuksista bäIl oli Iloitlnut Sak
lIan venäläieystävälliBtä politiikkaa ja asettanut lopulli
eeksi päämääräklli Saksllll, Raakan ja Puolan väl.ieen lii
ton. Saksan olilli silloin luovuttava llUutOin oikeutetuista 
vaatimuksistaan itäill8en rajaan nälldm. suu. tämän kyIQ-

~kBen sOTinnollinea ratka181, puolalaieen luonte8Dl.aa4un 
hUomioonottaen, ei 01i8i aahdollinen. TIaä -aooord ~ troiB· 
llUodo.tai8i taloudell1aen liiton YenäjäD vii.ivuoti.suUlln1-
telmaa vaataan. Tämän liiton puitteilllla olisivat ranekala1-
lIetkin voitettaviaaa kannatt..... Sakspn aseistumiBta, 8illä 
Ranskas8. kyllä JlllDliretääll, että Sakllan I\Tqinen aJ.iluo
kittelu on 81etäaätön. Väärin B1tä_ .. toin 01i8i, jos Sakea 
JI8D1si aeuraav an vuoden aeeriilNDtakoDf'eren88111l tUllD8t teu1-
ne tee8eineen: _ 01_ riiauutUlleet SIIIIi.ta, tebldUl te 
lQ'ö*1n 8.oill. lfäi4en a.ttei48D kannattajik.i, jo. ne tah
dAtaan ajaa läpi, on enneDka1kk.. voitettava Ilanllka 01-
ke:leto. 
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lfapahtuneel1 keUuat el.un jäliHll, jOllsa kol.ll1l11t01l 

bolahev1kkiTutaista luonnetta oli erikoi ... ti korostettu, 

Ton Papen oli lopuksi laU8WlUt seura..... tapa .. : 8ot .. 

Telkaky~ on kaikkien T88tataten 

~ •• KDglanttiin nojautwainE ei ole mahdollinen, koeka 

Englmt1 lteek:in 0 21 ran8kal.a:1een pääoman kä81aIlä. AIleri1k

ka on vasta uusien preaid81lt1llvaallen 

r1i poliittisiin ratkailS\lih.1n. Saksan ja BaIIIIkan on rat-

1Ia1BtllYa hrooppaa puriBt89'at k~_t, jolloin Ran8kan 

on huolehdittava ystäTälli_ieli .. n Puolen JlNka8lltcpa ... 

mi .. eta. Jty8ymy8 itä1aestä raJa.ta on lykättäTä m.vö~pääll 

ajankohtaan. Silmälläpitäen taiBte1ua bolBheTilllll1a vastaan 

on - accord l troi.- saatava aika ... 

Ifavate.aani pari päiTää uuden hallituk .. n a1ll1tJIC

sen jälkeen eräillä kutauill. WtNYosto-VenäjäD asiainhoi

tajan AlekBandrcnr8kin, kyey1ll hänen mielipidettääD uude.t. 

k8DU.erieta. Hän anel.i, että YenäjäD labl1atö tuli.i b.Yök- I 

käämään Ton Papen1n kimppuun niiden TeDäjäDYa.taisten eai

tellllien ja puJlei4c joblOllta, joita tiliä oli pitäDyt 

-BuDd ZUII Sollltz der .bc4läDcl1achen lCul tUlI:- n1mi ...... 

yhdisVkBes8IL, autta että bän kana18r:1Jl. kuiteakin tuli.i 

noudattamaan tähänastieta politiikka. Beuyollto-VeDAjääll Däh-

den. 

Iflmä lIDeilla1een kulttuurin llUojelec1ata tarkoitta

?a yhdiety1l, jonka johtaTlIDa sieluna v.P. on ollut , on 

muodoetunut jonkinlaisekei llUUrpääoaan ja tiett,.jc kato

lUa1eten piirien bol8h8Yi_iv.etai .. k.i taisteluJceekuk .. k81. 

V. P:n lähe1aeen yetäTäpiir1:1Jl kuul.uvat m.a. Ton Gleioh& 

ja .lrDold lieohbeq, jotka OYat julki~eeti kannatt .... .t lä

hentyaistä RazlKaaa, eaalla kun lw14äD taholta. on jlJ'W 

jeetelaällieeeti harjoitettu .euYOsto-VeDäjla vaeta1eten 

tietojen leTittäai8tä. 
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Toiselta taholta kuul •• ieD1 arTelujen mukaan olla .. 

Keuvoatoliiton läbetyet~sBä erittäin hermostuneita. Siellä pe

lätään, että uuai hall itua enaitUaasa sanoutuu irti ec1el

täjien.ä venäläi8Y8täväll~.stä politiikasta ja että T.' P-.p8D

Sohleicher jo LauseDDesaa käyttäTät tilaisuutta ~äksaec 

tarjotakseen RaD.Skan hallitukselle IIUOjelua- ja h.T~~11t

toa, edellytettyaä että Versailleain aopimusta muutetaan ja 

80takorvauamalc8\1t pyy.b1tääD. ltertojan1 llUkaa ei lIolllkOTusa 

pidetä mahdottomana, että Ranska - tosin _rOTasti ja epä

röiden - llUoatuu ehdotukseen. Täll~1D tulisi ky~klleen tie

t8llkin lI;1öakin Puolan käytävÖll jäll .. n yb4istäminen Saksa •• 

Puolaa h.TVitettäisi1D, kuten saksalaisten politikoiden mieli-
(II 

kuvituksessa on hääm~itt~, osalla U1craiJlaa tai Liett1Ula( t) 

Von PapeniD hallituksella on muuten jo ollut 1Iau

vostoliiton kanasa pieniä haDkauksiakiJl niiden jyrkkien 

menpiteiden johdosta, joihtD lIeuvoatoliitoaaa on ry~t~ 

siellä ty~lIkentelST1ä saksalaisia TSIIta8Jl. Sakea on 

prote.toiDut ja ehdottanut salcsa1aisten työläisten, 1DaiD~~ 

rien ja tekDikkojen aseman järjestämistä yhteDäisten 

T11Tojen mukaiaeati. Iloskova on hylänD;rt saksalaisten ehdo

tuksen perustellen kantaanaa aUla, että a8ia on yk8ity18-

luontoinen eikä ballituaten Täl1Den. V.PapeniD hallitus on 

veDäläi.ten antanut y1IlIIIärtää, että beidäD Tastauk8I!!Daa ei 

ole tyy~ttä_ ja uhaDDU:t muilla t01lleDpiteUlä sekä 11-

moittllDut olwSDlla paJcoitettu saattamaan ~s_ julki

sen keskwltelun Liai88kai Saksas ... 

Saksan ulkopolitiikka tuntuu tällä h8tkellJ1, jos ko ... 

kallD, OlSTaD tienhaaruaa. III1odoatuuko t11l11Ule eellaieekai , 
että T. Sohleioh8r todella kataoo ajaDkohdaa tulleen 

tähäa.atiata kantaanaa, s .. ttaa riippua e4eaaAol.riata auur

pOliittiaiata Dauyottel~ta. 

!o1aelta puolen on Saksaa.. poliittisia piirejä, 
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joissa pelätään Saksan joutuvan iaoloidukai, a .. alla 

kun todetaan, että Turkin pääJdJlisterin I_t Paeoball 

äskettäinen käynti Moskovassa ja Rooma.a. oli ilaa\W 

ranskanvasta1sesta aop~eata näiden kolmen .. en vä

liklä Saksan jäädessä ulkopuolelle. 

Mitä Saksan ulkoministeriin v. Beurathi1Jl tulee, 

olen hallitusta lähellä o1.89'alta taholta kuullut, että 

hänen plLämääränsä on p7%'k1ä mitä lähillpäb yhteiBtoillliD

taan EnglaDDin ja Ita1.ian kansaa, joia.. uia.. hän 011. 

vi:1mekai toiminut Saksan auurlähettUäänä. "Kttä 

ranskalaisia tendell.888jä on julkisuudessa tarkoituksel.li

seati korostettu ja suosittu, johtuu elllle!lkaikkea taktil

lisista a;yistä ranakalaisten huomion johdattamilJ8ksi poia 

Saksan uuden ulkopolitiiktn suunnitelmista". 

Bräillä vasemm1stotahoil1.a esitetty väite, että 

v. Papenin hallituksen olisi vaikeampaa kuin vaaemai ... 

toon nojautuvan BrtlIlingin hallituksell. päästä lI.~otta

luissa ranakalaisten kanasa tulokHan, jääköön tässä ar

vostelematta. Mainittakoon sivumennen tässä yhteydeaeä 

vain, miten tältä taholta on 7%'itetty val.mistaa maaperää 

v."penin hallitukselle Ranskaasa. Juutalaisen Georg Bern

hardin ja Breitsoheidin ympärille rybllitt~ va .. lDIIliato

klikk1 oli koettanut pääatä yh_yte. Herriot'n ja hä

nen luottamu8llieat.aä kan .. a antaakseen -tietOja- Saka .. 

uudeata hal.litukseata. llerrlot '., joka er1DälBissä saksa

la1e-ranskalaisiss. järjeatöiseli U88in on v. Papenin kan.

sa juonut ystäT7,Y8IIlaljoja, kerrotaan vutanae8ll, ettei 

bänellA hallituksen muodoat .. 1apuuhien johdosta ollut 

erikoista kiiret~ä aa84. siitä t1etoj., koska häB aitä

paitai oli V&nla, että Ranskan Ber1.inin edUBtaj a lähet

täiai hänell.e objektiivill8lllll& Hloatukeen. ~r_90ia-PolI.oet 
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ei ole tietenkään ollut er1koieen wtJ"'äiDen, niin 

väitetään, näiden vaeellUll1stopolitiikkojen lIktioniin erit

täinkin, kun heidän _tökselltään vielä kävi 1lai, 8tä 

he olivat • ~eitäDeet Jlran90i8 - .cet'n jäämistä edelleen 

suurlähettj äkSi Berliniin Jqaeenalai.ena. Samojen a1ee

ten taholt'a oli Hava8in toimiston täkäläistä edustajaa 

1n8piroitu lähettäaääD Parisiin ... Papenin hallituksesta 

sangen 1lkeäa1elinen puhel1Deelostu., jota RaTasiJa pää

johtaja ei ollut saattenut julkisuuteen. Se oli el18m 

jät~t~ ~ai d·Or.~lle DähtäYäksi ja täällä oli tab

dottu välttää uuden hal1ituk88n ennenaikaista arvostelua 

julk1auudes8a. Oli näet sillä välin eDDätett7 tOdeta, 

että v. Papenilla on erittäin huomattavia suhteita 

Ranskan vaikutuIWaltaiå1D poliittisiin pi1re1h1D, joiden 

merkitystä ei heti o.attu arvostella. 

Saattaa tOdeta, että v. Papen:lil euwmattujen en

s1mäisten ~ökkäysten jälkeen mieliala häntä koht..n 

oPP08ition taholla on vähitellen .uuttuuut. Biinpä on 

Jlranlct'urter Zeitung ja erilät tJl1stein-lehdet s1lläl.tä

n .. t mairittel8Tiakin l8UIIUlltoja v. Papenista, joissa on 

kor08tettu hänen henkilökohtai.ia ominaisuuksia, erino

maista kie1itaitoaen ja puoleeneaYetäYlA e.i1Dt,aiBtai

toa ja on 881l0ttu hän.:. ' olevan v~an uJ.lcoaa1-

8811a pohjalla ku1D kot1aat.eD parl_.t1D edesell. 

Berl1D1eIlä, kealkuun 17 psnä 19'2. 
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UOMEN L1.HETY5 TÖ Ber1 tnts.li, 11 p:nli hetnliJruuta 1932. 
~--- - - --

, 
H e r r a M t n t s t e ...... ~,--'~_._._._- -----

Lähetlin Tet11e, Herra Mtntstert, täten kunntotttaen 

raportttnt N:o 23 5 kappaleena atheesta 

Lausannen ko~erensst. 

Vastaanottakaa, Herra Mtntstert, täyde11tsen kunnt

ottuksent oa~utus • 

Herra Ulkoastatnmtntstert 

Vapaaherra A. Y r j (j - K 0 s k t n en, 

He1stnkt. 



Ber1 tntssä, .11 p:nti hotnlUruuta 1932. 

Herra Jltntstert, 

• 
Lähetän Tet11e, Herra tntstert, t~ten kunntotttaen 

raportttnt N:o 23 5 kappal eena atheesta 

Lausannen konferensst. 

Vasta nottakaa, Herra Mtntstert, täyde11tsen kunnt

ottuksent Dokuutus. 

Herra U1koastatnmtntstert 

VaPlaher7'a A. Y r j ö - K 0 s k t n en, 

Helstnkt. 
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Salainen . 

. ............. . P~rl .~~.t .. .c ... SSÄ OLEVA IABETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 23. . 

. B~rl.tn1 .... :<: ..... ssä .9 . p:nä hs1.nlI/ kuuta 1582. 

Vsrrattuna ntthtn suunnattomttn 120 mtljardt1.n saksan aark~ 

nouseottn oaattmuksttn, jotka Lontoon ko~er,"ss1.ssa D. 1921 saksalls 

~st tsttt tn ja Da1Hs- ja Yormg-soptlKUkst tn, jotssa Saksan koroousmaksut 

kapt tal tsot tutna tsktrX.it n. 50 ja 40 1IItljardta Rmk., on Lausanmm kon

!erensst~ tulosta, 8 mtljard1.a Rmk. ,dulltstn maksuehdotn katsottaca 

ertnomatsskst saaoutuks.kst Saksall,. Young-suunntt,lma, jon~ mukaan 

Saksan olt Dt,la maks,ttaoa ylt 38 mtljardta kesktmäartn 2 mtljardtn 

suurutstna DUotutstna maksut7l4, on nyt Lausannen soptmukssl1a haudattu. 

Saksa sttoutuu oatn suortttamaan HooDer-DUoden 'ds11ytt~t mqksut 

kuluoan Duodsn hetnakuun 1 patDältn saakka, jot~ ss on tunnustanut 

sslra ttet'l/n osuuden BUropan talousslllllzlln jlll1 esnrak.ntamts,kst ja aaa
DUttaa samlla takatstn tlJVdsn mlillrlillmtscallan rautatsthtnsa :P Dal ta-

1runnanpanlrkt tn. S~tsn S41rsa Dapautuu Sel e1 tnlretno~Uiaaa patnostan,ss

ta htrDtttaD4sta Damoklesn-.t.ka.ta, joka on srtttätn lamauttaDastt 

oatkuttanut katkkssn taloua~11tsesn totatntaan ja yrttt.ltat6:Vyteen. 

Mtt~ po1tttttsta oaatt1llUksta tasa-arootstn ~satnolllts," 

as,1UI7I BaaDUttaJIts.kst st Saksan ku1. t.nkaan OMtStunut Lausannsssa 

ajaa lapt. Kanslsrt DOn Paptm 011. kylUI kosttanut lujastt pttlUl nHs

ta kttMt, IfUtta q& Mnen anat atn1.stertnaD'tn D. NtlUrath, So".,.t.,... 

KrOstgk ja Itn'llbold uhkas1.oat .rallaan, jos D. Papen jyrktyyd.llälJn 

Jak elu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi . .... .. 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... ) : 

.. 2bDGll.t71Sl1 . ............................................................................................ .................... ............. .. ............... .. 
................... .~ ............................................................................................ ~ ... ..................................................... .. 

................... : ............................................... ..................... .................................................. . 
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athsuttatst ko~enensstn hajoamtsen, pttt ~sa11tset pnesttge-ky

s1J1ll1lks.t uhra ta. 
Kun ertilJn 1f1hettt1äQ.n raporttssa kyS1Jtäl:ln: ·01 tstko se taaz

arootsuutta, .ttä Saksa satst oapautua ~tktsta ulkomatststa sotaoe

lotstaan samaan atkaan ~tn sen .nttst11e otholltstl1. jätst omat 

SUU111Ulttomat kottmatset ja ulkomatset sotaoelat kannettaotkst tämCln 

DUostsadan 10ppupuol el1e saakka 7· Ltsnee ehkä sYlltä Berl tntn hort.

sonttl ta katsottuna astaan ht.man puuttua. Kajo(J'flatta kyS1J1ll1l1r8ttn 

Saksan huomattaDten Ird, oosa1uetden, st trtomatdsn, Irauppa- ja sotalat

ooston menettäln'tsestä ja st thtm Dal taooan ts~un, jonlra t~latto at

neuttt Saksan lransalltsamatsuuteen, rajottuttakoon tässä esttt~Cln 

Datn mttä Saksa todelltsuudessa on maksanut enttstlle Dthol1tst11een 

korDaUksekst WhäDttettlljsn aluetden jäUleenrakentamtselrst w• 

Lausannsn konferenssta stlmä11äpttäen olt Saksan hallttuB 

kuluoon DUoden alussa 1aadttuttanut ja jullratssut laskelman tähOnas

ttststa korooussuort tukststaan, jotdBn loppuSUlTl1lUl noust 67,6 .tljar

dttn Saksan markkaan. Ranska1atst.n estttällässä oostalas1relmassa 

olt korlXlUSIlW1l1lla kut tenktn ootn 19,2 m1.ljardta RIIlk. Sttnä et ole 

otettu 1ukutm Saksalle athsutunet ta menoja stttä, että se Versa1.l1es' 

sopt.uks.n nojalla on 1I11äpttänyt alueellaan mtehttysjoulrkoja sekä 

suortttanut sottlaal1tsta ja teolltsta oarustusten suptstulrs~, jotka 

menot saksalatsten arototnntn mukaan nouseoot 14 mt1jardttn Rmk:aan. 

Dawes- ja Young-soptmusten perusteella saksa on lIhtäpttä~stt rans

kaltltsten las1relmtsn mukaan suort ttanut 11 mtljartlta Rmk. Takaoort

kottu lrauPJDlatoosto ja plllirtDä rautattekalusto on Ranskassa lasket

tu Datn nttdsn romuaroon mukaan. Sakaalatset DätttäDät että,·Instt

tut ~ .conomtcs • Washtngtontssa ja Llolld George ktrjassaan ·TO

tuus kOrlXlusmaksutsta· oDat pertaatteessa lXlhDtstaneet saksan laskel

mat otketkst. Häottettujen alu.tden jt:illesnrakentamtntft on uustnunan 

ranskalatsml arototnntn mukaan tullut mksamaan 16,5 mtljardta Rmk. 

PUolue.ttoman lausunnon mukaan oot stttä huoletta Dähentää 3,5 mtl

jartlta, joten jälJ mtntäCln 13 ja todllMiiklitsestt oatn 12 m1.ljard1.a 

Jos Saksan 1aalrellltZstcJ Dähsnn.täl:ln etJ.lllimatnttut 14 mt1jartl1.a, jotktJ 
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eto~t ole suoranatseatt joutuneet oel~jaDallotlle, nttn j~~ ote14 

53 mtljarctta Saksan koroausmaksuja. Lasktlmalla Rana}Jan osuuden 

koroaUBlJIIlksutata Datn 5(11,:kst on Saksa sUle SUO" ttanut 25 a 30 

mtljanHa Rlrk. e1 t eMmllllln ~'n 1rakstnkerrotn 1roroannut sm aotaoo

htngot. 8aksalatset aroeleoat ote14, tltt~ sen otholltstlle pakosta 

ouatlkst ouOdekst 1If1/tJM8ttu lIlratpuoUnen auoaUutl1Ul!UU8 on nHlle 

tuottanut 1runaktn ouonna 1 mtljaraUn nouseota lrauPPlPolt t tttsta oot 

tOja. 

KUn otel~ ottaa huomtoon Saksan nllklltSen 1rurjan taloudelltsen 

ttlan, jonka suurekst osakst on atheuttanut Versatllea'tn soptKUS 

j~ktslUraukstneen - ottme ouoden maksutase 01' 4,8 mtljardtlla 

Rmk:lla passttotnen ja suunntlleen nelj~s osa 6~mtljonatsesta 1ran

sasta, 1run perheet mukaan lU8taan, on t~tt6m~~ ja pakotttlttu el~

mään almutsta - DOtne8 Dastata my6ntets8stt 8dell4matntttuun tasa

arDotsuus~sumykseen. 

~tä taustaa Dastaan on m1l6sktn arDOsttlltaoo Saksan otketsto

lehatst6n kteltetnen suhtaufumtnen Lausannen soptmukseen, Datk1ra1rtn 

1r1llÖ8k'n Daalt takttlHset n~k6kohåat ooat 011e8t lIlät:ir~~otnt.1 tähiin kan

nanottoon. 111anne on tät:ill~ stk~t omttutnen, 8ttä otketstohallt

tuksen saaoutuksBen ooat tllll~Dätst~ pa~astalltsestt Datn sostaltde

lIlolrraattten ja lXJS6l1llltstoporoartston 18hdet. BrUntngtn lUtnenlrannat

taja "Gtlmantaktn" on st then sangen aroosteleDalla kannalla. Saksa

lats1ransalUset ja 1ransalltS80staltsttset lehdet DHttaalXJt s1.1.henktn 

mahdolltsuuteen, ett~ Dalttopätoät et~t tule soptmusta ratt!totmaan. 

jota et 1ruttenkaan tarotnne tI~tll~. SUurtn pttrtetn ODat saksalatstlt 

S8nt~~ tuutyo~tst~ saaoutettuun kompromtssttulokseen. 

UlkomtntsteM o. Nsurathtn anstokst luetaan, ett~ ItaHa oH 

Lausannessa 1roko ajan PllS1l1lllt Saksalle "lItJtllmtel tsen~, DatkJraktn 

o. Papmtn 01.1. ttatltl atketsta tat 1IUIhå>1ltauukststa solata ao'ttlas

ltttto Rans1ran 1rans8a oltoat jon~ oerran henlostuttaneet Grandta. 

o. Papen Utm88 Jrut tsnktn haoatnnut, että tlimllnlaatut set atkeet et

~t autnkaan ole helpostt totsutettaotssa.(Kes~stellessant t~nlUtn 

Au8U1l1rttges A11Ittssa SUomen astatn est ttel tjfln kanssa, koros'tt tllJllt 

ertkotsBstt, etta Saksa on eaelleenktn pakottettu 1I11~ptt~aan tah~

asttsta suhtettaan Vtm~jlUtn.) 
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v~tt,ta~, ,tta my~sktn Sa~san ~ppa-ja teolltsuuspttrten 

patnostu~s,lla oltst osuutensa 81,tnll, ,tta o. Papen lopulta tatput 

~ompromtssttn. TOts,lta puolen saanee ~tttt~~ ERglantt~, joka on 

ollut huoltssaan y~sttytstst~ sa~aalatststa saataotstaan ja omasta 

taloudell tsesta asaaataan, etta ~onterensst et rauennut tyhjt tn. 

Englantt olt jöUleen ottanut johdon kasttns~ EUropan se~aoten ast

otden selotttelys~ etka myöskä~ n6Uoottelujen trttttlltsess~ oat

heessa jätJnyt tulolrsettomakst Mac Dcmaldtn pet tetyss~ muodossa 

esttt~ uhkaus: ·sttä oastaan, joka kontengnsstn hajotttaa, on 

Englantt muodOstaoa otnolltsletrtnw• ~Ydelltsen taloudelltsen 

ja poltttttsen ertst~ytymtsen oaaran uhatessa olt sekä Ranskan ett~ 

Sakoon tatouttaoa my~nnytykst tn. 

Lausannen soptmus on Sa~salle joka atapau~sessa huomattaoa 

saaoutus, joka antaa sen ul~opoltttt~ll' oapaammat ~~d,t pyrlrt~s

s~~ poltttttsten oaattmustensa tot~ttamtseen. 

Berltn, , p:nä hetnä~ta 1932. 
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H e r r a i n i s 

Kunnioittavimmin tä ten l ähetän Teille, Herra 

inisteri, raporttini n .o 24 5 kappaleena aiheesta 

Saksan sisäinen tila. 

Vastaanot t akaa, Herra Yinisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuus. 

U·, 
/ 

Herra Ulkoasi ainministeri, 

H e l sinki. 
------------------
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Salainen. 

Berlini .SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 24 

Berlini .... ssa 18 p:nä heinä kuuta 19 

sia : Saksan sisäinen tila .... 

Lausannen konferenssin jälke n ovat heinäkuun 31 
päivänä suoritettavat Saksan vsltiopäivävaalit täällä ylei

sen huomion esineenä. Preussin vaalin perusteella voi sa

noa, että Saksassa on enää vain viisi suurta varteenotet

tavaa puoluetta: kansallissosialistit, saksalaiskansalliset, 

sentrum, sosialidemokraatit ja kommunistit. Näiden ohella 

osallistuu vaaleihin vielä 22 hajoituspuoluetta, joista suu

rin osa ei ole moneen vuoteen saanut yhtään edustajaa 

valituksi. Vaalitaistelun alussa käydyt neuvottelut porvaril

listen äänten hukkaanmenon estämiseksi johtivat vain osit

taiseen tulokseen. Katolinen keskusta ei ollut 

tymään vaaliliittoon demokraattisen valtiopuolueen (n.s • 

juutalaisten puolueen) kanssa, mutta sensijaan esiintyvät 

Stresemann-vainajan kansanpuolue ja Landvolk-puolue vaali

liitossa Hugenbergin ssksalaiskansallisen puolueen kanssa, 

jonka tunnussana on "vahva, vaikutusvaltainen saksalais

kansallinen puolue kansallisen opposition ehdottoman enem

mi stön osana". Tietyissä sosialistipiireissä ilmenneet pyr

kimykset "marxilaisen yhteisrintaman" muodost8lIliseksi kommu

nistien ja sosialidemokraattien kesken ovat rauenneet 

Saadaksemme jonkinlaisen kuvan nykyisestä vssli-

Jakelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen j.l lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . :I) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta .......... ] : 

.............................................................................................................................................................................. 
Te.vallinen • 

..................................................................................................... ............... .. ..................................................... 

...................... .......................... ...... ...................................................... . ............ . 



. --: , . 

• 

• 

- 2 -

tilanteesta on syytä ensiksi tarkastaa, minkälaiset ovat 

suurempien puolueiden voimasuhteet. Freussin ja muiden osa

valtioiden viimeisten vaalien perusteella saataisiin uuden 

eduskunnan teoreettinen kokoonpano (jättämällä pi kkupuolueet) 

pois) seuraavaksi: 
tähän asti 

Kansallissos. 2ä) (110), sentrum 70 (68), sos.dem. 129 (136) 
. 21 

Saksal. kans. ~ (44), baijer. k-:p.-(19), komm. ~(77) 

oikeisto 254, keskusta 91, vasemm. 199 

Vaalien tulokseen vaikuttavina tekijöinä on otetta

va huo ioon uusi oikeistohallitus, Lausannen konferenssi 

sisäpoliittiset tapahtumat. 

en kyseenalaista voivatko kansallissolialistit,jotka 

tähän asti ovat valt~asti paisuneet, pääasiallisesti por

varillisten puolueiden kustannuksella, vielä valloittaa lisä

paikkoja vasemmistoltakin saavuttaakseen valtiopäivillä enem

mistön. Vuosina 1930 - 1931 puolue sai annetuista äänistä 

Valtiopäivävaaleissa 14.9.1930 18,3 % 
Bremenin ID8apäivävaaleissa 

Braunschweigin a 

Schaumburg-Lippen 

Oldenbuergin 

~pur:in 

Anhaltin 

II 

n 

II 

ecklenburg-Schwerinin • 

Hessenin • 

25,6 .. 

30,0 II 

27,9 II 

27,8 -
26,2 II 

36,3 II 

41,0 u 

37,1 " 
Puolueen äänimäärä kasvoi vuosina 1930-1931 

32,7 % :iin. Kuluvan vuoden vaaleista saadaan seuraava kuva : 
PreusBi 36J~ Lippe 30,7 % 
Baijeri 32,5" Meok1enburg-Stre1itz 23,8-

Wurttemberg 26,4- • -Schwerin 49,0 
Hampuri 31,3 01denburg 48,6 
Anha1t 40,8 Hessen 43,9 
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Natsien äänimäärä on näinollen kohonnut keskimäärin 36%:iin 

eli vain 3 % edellisestä vuodesta. Samaan aikaan on varsi

naisten porvar ill i sten puolueitten, ~kuunottamatta sentrumia, 

j oka on pysynyt ennal laan, osuus laskenut syyskuun vaaleis

ta 1930 29,7 %:sta 15 %:iin v. 1930-1931 ja 14%: iin v. 1932 

Sosial i demokraattien ja kommuni stien äänimäärä aleni samaan 

aikaan 37,7 %:st a ~,7 %!iin. Vi imeksi toimitetuissa 

vaaleissa menetti yhdistynyt vasemmisto 2 %, kommunistien 

menettäessä 25000 ja sosialistien voittaessa 4000 ääntä. 

Edelläoleva tilasto on saattanut Hitlerin 

vaali takiiikkaanaa ja korostamaan vaalitaistelussa 

sosiaalista puol t a saadakseen vasemmistolta l isää ääniä. 

Al kusoittona t ähän t aktiikan muuttamiseen oli Strasserin 

viime valtiopäivillä pitämä puhe, jossa hän avoimesti kään

tyi ammattilii t to jen. puolepn. Nämä ovat kuitenkin vielä san

gen voimakkain sitein kiinni sentrumissa ja sosial i demokraa

teissa, jot ta ni i den johtajat voisivat ajaa omaa politiikkaa 

Kahdenlai sta i lmaa on niissä kuitenkin ollut havaittavissa. 

Ammat tili i ttoj en johtajat ovat tähän asti kylläkin korosta

neet riippumattomuuttaan ja itsenäiS,Yyttään taloudellisissa, 

mutta ei polii t tisissa kysymyksissä • 

e kolme suurta v?imakeskusta, joihin varsinainen 

valta Saksassa perustuu ja joista kehityksen suunta riip

puu ovat : Reichswehr, kansallissosialistit ja ammattijärjestöt 

Jos ne yhtyvät tai lähentyvät toisiaan on poliittinen 

ja yhtenäiselle, positiviselle Bsiainhoidolle pitkäksi ajaksi 

taattu. Tätä lähentymistä tukee Reiohswehr käyttäen hyväkseen 

lanko jaSl sekä natseihin että ammattiliittoihin, joista po

liittisesti höllemmin sidotut järjestöt jo lienevät suu

reksi osaksi voitetut. Hitler on myös koettanut samoja 

lankoja kehitellä. Ammattiliittojen arvosteltua ankarasti 

v. Papenin hallituksen viimeistä, maan raha-asiain hoidolle 

välttämätöntä hätäasetusta, julkaisi Völkisoher Beobaohter 
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hilja ttain artikkelin, jossa aluksi moititaan ammattijärjes

töjä, että ne riippuvaisuudellaan sentrumista ja sosi81i

demokrateista ovat vuosikausia kannattaneet politiikkaa, 

joka taloudellisesti on v~enyt maan kuilun partaalle ja 

saat tanut itse ammattiliitot pulaan. Sitten siinä kysytätn 

suoraan ammattillitoilte, ovatko ne valmiit yhteistyöhön 

nat sien kanssa. Lainat takoon artikkelista seuraava kohta ' 

"enn es aber einmal heissen wtirde: Hitler oder Papen? 
Zentrum llDd Sozialdemokratie wären die ersten, die auah 
de r neuen Notverordnung zustimmten! Wie aber werden die 
Gewerkschaften sicb dan n verh81ten? Die Regie~ Papen 
hst auf wirtschaf tlichem ~ebiet das System Brlining folge
richtig fortgeftihrt, und ihre erste Notverordnung lässt 
vollkommen die gleiche Linie erkennen, wie die viar Not
verordnungen der Regierung BrUning. Wir Nationalsozialisten 
haben diesem System der Entreohtung des sohaffenden Vol
kes den sohärfsten Kampf . angesagt und haben das Recht 
auf Arbeit ftir jeden Volksgenossen proklamiert. llir fiih
ren diesen Kampf bis aDS Ende und kennen dabei keine 
politiscben Sympathien und Antipathien. Saohe der Gewerk
scheften aber wird es se~, uns in diesem YBmpf zu un
t erstut zen und sioh von jenen Parteien zu l ösen, ale nur 
dann ftir di e Rechte des Arbeiters eintreten, wenn sie 
sich politisohe Vorteile devon verspreohen· 

1li t ään näkyviä tuloksia ei ole tosin vielä ollut 

t ästä vetoomuksesta, mutta maaperää muokataan kui tenkin 

'ai ke ssa hil jaisuudessa tähän suuntaan. 

Itse vaalitai stelu on t ällä kertaa kiihkeämpi ja 

verisempi kuin milloinkaan ennen. Kansalaissodan uhkakaan 

ei ole kaukana ja vaaditaan poikkeustilan julistamista, 

jolloin ulkonaisestikin valta tulisi puolustusministeri 

v. Sohleicherin käsiin. Verisiä yht~ enottoja tutkittaessa, 

on havaittu, että oskovan rahoilla on palkattu joukkoja 

hyökkäämään kansallissosialistien kimppuun, jolloin tavalli

sesti kolme miestä on pysytellyt syrjempänä ja poliisien 

ilmaantuessa tulleet esille todistamaan, että kansallisso

si81istit ovat hyökänneet heidän kimppuunsa ja ampuneet 
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Vaalivalheita lukiessaan on täällä erikoisesti pis

silmään, etUi esim. Vorvwärtsilla ja Angriffilla on 

vaalimellakoista tavallisesti _ samansisältöiset otsikot, joi . 

sa kumpikin syyttää vastapuolta murhista 

porvarillisella rintamalla hyökätään mitä kiivairril:lin so

sialistien kimppuun ja vedotaan puheissa ja lentolehtisissä 

tunnettuihin auktoriteetteihin, kuten seuraaviin : Bismarck 

IIEine Nation, die sich gegen die Gefahr und Ungerech

tigkeiten des Sozialismus nioht wehrt, wird i hm verfallen, 

wer i mmer auchdie Personen sein mögen die en i hrer 

Spitze stehen". Rath~nau; "Sozialismus ist eine 

form, di e wenlgen Leuten eine unverantwortilche Herrschaft 

tiber Yiele gibt" • aini ttskoon mJ'Ös , että sa .saloiskansal-

liset ovat avo irr.esti selittäneet kannattavansa monarkian 

palauttamista. Sosialistit toitottavat kapitalistisen yhteis

kunnan häviötä ja ovat turvautuneet internationaaliins8, 

jonka välityksellä ovat hankki neet eri aiden aateveljil

tä lehdistössään julkaistaviksi kannustavia myötätunnonil-

auksia. 

Vaalit eivät tule antamaan tulokseksi yhtenäistä 

hallituskykyistä parlamentaarista enemmistöä . Kansallisso

sialisteilla ei ole myöskään mahdollisuuksia saada ehdo

tonta enemmistöä. Voimasuhteet voivat muodostua sellaisiksi, 

että 'eskusta ja vasemmisto tulee yhtä vahvaksi kuin oi

keisto . v. Papenin hallituksen asema käy kest"mättömäksi, 

loin on jälleen turvauduttava presidenttihallitukseen. 

v. Papen ja sisäministeri v. Gayl ennenkaikkea orvatta

neen uusilla miehillä. v. Schleicherin jäämistä uuteen hal

litukseen pidetään itsestään selvänä, todennäköisesti kans

lerina. Uusina niminä maim taa! kansallissosialisti t tri 

Frick, Tiiringenin entinen sisäministeri ja majuri Göring. 

Tämä uusi hallitus voisi pysyä pystyssä joko syrjäyttä

mällä parlament in tai lakkauttamalla kommunistisen puo-
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lueen, jolloin oikeistoenemmistö olisi saavutettavissa il

man sentrumiakin, tai kolmanneksi nojautumalla natsien ja 

sentrumin hiljaiseen kannatukseen. Ensimmäinen mahdollisuus, 

josta t äällä on keskusteltu ja kirjoitettu voi tuskin 

tulla kysymykseen, koska se johtaisi kehityksen arvaamat

tomiin seurauksiin. Kommunistisen puolueen lakkauttamisesta 

on Saksassa vanhastaan huonoja kokemuksia ja kun puolue 

muutenkin on miltei hajoamistilassa, ei tätäkään mahdolli

suutta tarvinne ottaa lULkuun. Tällöin jää kolmas vaihto

ehto, joka mielestäni on todennäköisin. Vaalien jälkeen 

valtakunnan presidentti asettunee yhteyteen etupäässä 

natsien ja sentrumin kanssa saadakseen hallitukseen näil

le puolueille otollisia henkilöitä - i lman sentrumia on 

esim. vaikeata jä~estää etelävaltioiden ja valtakunnan 

välistä riitaa. Valtiopäivät voivat t ällaiselle uudelle 

hallitukselle antaa jonkinlaisen toimintavapauden siten, 

että samoinkuin Brtiningin hallituksen aikana istuntokau

det lykät ään tietyksi ajaksi, Asiain tällaiseen kehityk

seen viittaa myöskin mainittujen puolueiden vaalitaktiik

ka. Natsit suuntaavat oppositioDSa enemmän vain v. Pape

nin henkilöön ja pidättävät :itselleen muussa suhteessa 

vapaat kädet. Sentrumin taholla saattaa mainita, että 

Brliningin vaalipuheet ovat olleet sangen hillityt ja 

että puolue ei suostunut vaaliliittoon valtiopuolueen 

kanssa, kun ehtona oli, että sentrumin oli sitovasti 

kieltäydyttävä kaikista hallitusliitoista natsien kanssa. 

Allekirjoittaneen lähteiden m~ suunnittelee kenraali 

v. Schleicher yhteistoiminnassa ~tlerin kanssa hallitus

kysymyksen ratkaisemista tällä tavoin. Natseille annettai

siin lisäksi vaikutusvaltaa Preussissä. Tämä on tietenkin 

vain teknillinen ratkaisu, joka käytännössä merkitsee 

ratkaisun lopullista lykkäämistä. Uuden halli tuksen asema 
on ennenkaikkea riippuva sen ohjelmasta ja niistä uudis 
sista, joihin se ryhtyy työttömyyskysymyksen järjestämiseksi 
sekä asutus- sosiaii- ja te olli suuspoli tikan alalla. 
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H e r r a N i n ~ s t i I e , , 

Lähetän Teille, Herra Ministeri, täten kunnioit

tavimmin raporttini N:ot 25 ja 26 aiheista 

Saksan suojelustullipolitiikka ja 

Saksan Venäjän orientointi . . 

Vastaanottakaa, Herra Min~steri, täydellisen 

nioi tukseni vakuutus. 

tt Herra Ulkoasiainministeri, 

H e 1 s i n k i . 

II " - It 
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RAPORTTI n:o 25. 

BerlinL a 19 p:nä heinä kuuta 19 ~<~ -J~ 2 '. 

Asia: 
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Saksan . Buo j elustullipo~itiikka . 
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J I 
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iinkuin l ähetystö on useampaan kertaan tiedoi t ta

nut, arvostellaan t eol l i suuspiirei ssä hal litw\sen maatalous

tuotantoa vo ima~kaasti suojelevaa t ull i poli t iikkaa hyvi n 

ankarasti. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt, niirucuin tunnet

tua , hallitusta jatkamas ta poli thkkaansa ja suunni t t elemas

ta vain maatalouden tull isuo jan t äydent ämistä , jota kannat 

taa yhä ene mmn jalansi jaa maan asioissa saava oi keisto

suun ta . 

kama 

Tämä Brtiningi n hal lituksen alkama 

politiikka on l yhyesti hahmoteltu 

ja ny10Jisen jat

eräässä valtakunnan 

maatalousministeriön äskettäin julkaisemassa lausunnossa, 

jossa m.m. sanotaan: 

"Voimakkaan pyrkimyksen elävöittämänä saattaa talon

poikaisen jalostustalouden katastrofimainen tila siedettä

väksi ja samalla jälleen elävyttää teollisuudelle välttä

mättömiä ja ratkaisevan tärkeitä kotoisia mar. inoita , val 

takunnan hallitus ens imäisenä toimenpiteenään päätti pois

taa rasvan ja silavan välitullit ( Zwisch~zölle) , jotka 

aikoinaan säädettiin aivan toisissa olosuhteissa. Juuri näi

den tuotteiden tullien jHrj estely näytti senvuo1:s i eri

koisen tarpeelli selta, koska niiden tuonti vi ime ai koina 

voimakkaasti lisääntyi ja vaikeutti aksan oman si atuo-

Jakelu [kirjaimin 5eur,lavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tav,l/linen ja Iis.'iksi 

J) Ei ulko/ll.l<1edustuks n tiedoituksiin. -1) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. multa ......... .J : 

T U: ..................... ay.I. ..... ~P.t.P.: .! ......................................... ......................................................................... .. 
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tannon rahaksi muuttoa. itään hankintavaikeuksia ei tule 

syntJ@ään , sillä Saksan maatalous pystyy tyydyt t ämään Sak

san kysynnän siede t t äviin hintoihin" . 

Kuluttajapi ire issä odotellaan nyt , mi nkälaisi si ras

van ja silavan "siedettävät hi nnat" tulevat käytännössä 

muodostumaan . Yleisesti kyll ä tunnus te taan , että maatalouden 

as ma on ma inittujen väli t ulli en sää t ämisen jälkeen 

ti huonont unut. ~._utta i llä tuotannon alalla ei tilanne 

olisi samaan suuntaan kehit t ynyt? Sesorucityöl äiset ja t yöt

t ömät muodostavat perheineen suunnilleen puolet kaupunkien 

kuluttaj ista . Näiden talous enoissa, huomautetaan monelta ta

holta , tuntuvat pi ene tkin koroitukset ras aina . 

Lisäksi on hal litus koroit tanut perul~in tullia 

kaksinkertaise 'si ja ra joittanut Cluut oi nki n kevätkesän ai

kuista perunain tuontia , mi Kä erikoisesti koskee perunaa 

yhtenä t är keim änä ravintoaineenaan äyttävän käyhän kansan 

otitalou eno ja . Iämä vii eksi mainitut ko roitukset kohdmstu

vat etupäässä sellaisiin Saksal le t är (eisi i n vient imaihin 

kuin Italiaan, Hollantiin ja Belgiaan. 

Ruotsin kauppasopimuksen irtisanomi nen her ättää 

kulut taja- ja teollisuuspiireissä samallaista arvostelua . 

Vaikka ki n myönnetään, että kotoiset puutavaramarkkinat ovat 

kärsineet ul10mai sesta kilpailusta, ja maa- ja metsätilo

j en asema muut tunut surkeaksi, pelätään kuitenkin, että niin 

voimaJ-kaat suo j elustoimenpi t eet, joihin t ässäkin suhteessa 

ollaan ilmeisesti valmistautumassa , tulevat rakennus- ja 

vientiteollisuudelle raskaiksi kantaa. Jos Ruotsin kauppa

sopimuksessa olevat tariffisidonnat korvataan yleisellä 

suosituimmuudella, joutuvat seuraavia tavaroita vievät sak

salaiset liikkeet kärsimään: valmistettu paperi, tekosilkki, 

turkikset, jalot metallit, kemialliset tuotteet, soittokoneet, 

valokuvauslaitteet, kellot, joulukuusen koristeet y.m. Kun 

ensi helmikuun 15 päivään, jolloin Ruotsin kauppasopimus 
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menee umpeen, on vielä pitkältä aikaa, lausutaan monelta 

taholta julki toivomus, että. Saksan tullipolitiikassa tä

nä aikana pääsisivät vielä uudet tuulet pubaltamaan. 

Maatalouspiirejä edustava "Deutsohe Tageszeitung" 

on kauppasopimuksen irtisanomiseen kohdistetun julkisen 

arvostelun johdosta m.ID. esittänyt: 

"Äskettäin ilmestyneet teollisuutta suosivan sano

malehdistön lausunnot osoittavat, ettei Ruotsin kauppasopi

muksen irtisanomisen kantavuutta arvioida 1ikikään oikein. 

ielestämme ei tässä ole ensi sijassa kysymys uusien 

tullien valmistelusta. Tullit kotimarkkinapolitiikan asee

na ovat kaiken t ähänastisen kokemuksemme mukaan osoittau

tuneet suurin piirtein tehottomiksi. Saksan-Ruotsin kauppa

sopimuksen irtisanomisen tehtävänä on pikemminkin raiva

ta tieltä tähänastiset tulli- ja suosi tuimmuusesteet, mikä 

taas vihdoinkin tekee mahdolliseksi uuden suunnan ottami

sen sen hyvin harkittuun sekä maatalouden että vienti

teollisuuden etuja paremmin vastaavaan kontingenttijärjes

telmä" n" • 

Teollisuuspiireistä on tämän lausunnon johdosta 

huomautettu, että vientiteollisuuden eduista puhuminen täs

sä yhteydessä on veristä pilantekoa. 

Viime päivinä on maataloustaholta voimakkaasti 

vaadittu margariinille erikoistul1eja. Sanotaan, että marga

riiniteollisuus käyttää pääasiallisesti ulkomaalaista raa

ka-ainetta ja siten rasittaa kotoista maataloutta . Tällä 

tullivaatimuksella tahdottaneen ensi sijassa korvata maa

taloustuottajille suola- ja teurastusveron aiheuttamaa 

taloudellista menetystä. 

Kuluttaja- ja teollisuuspiirien arvostelua näistä 

suunnitelmista on luonnollisesti suurin piirtein samallai

nen kuin rasvan ja silavan tul1ikoroitusten johdosta 

julkisuudessa esitetty. 

Ber1inislä, heinäkuun 19 p:nä 1932. 
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Saksalaisia on hieman ibmetyttänyt, että Neuvosto
liiton lehdistö on julkaissut valtakunnankansleri v. Pa

penin selitykset Saksan ja Ranskan välisen sotilaallisen 

ja taloudellisen lähentymisen välttämättömyydestä ilman 

kommentaareja. Arvellaan Neuvostoliiton tosin pelkäävän 

v. Papenin suunnan voivan aiheuttaa muutoksia Saksan ja 

Venäjän välisiin suhteisiin, mutta että oskova vielä 

odottaa, kunnes Saksa on saanut kestävämmän hallituksen, 

ennen kun siellä halutaan ottaa periaatteellisesti käsi

teltäväksi Saksan suhteet itään ja länteen. : 

Toiselta puolen nestaa Saksassa jälleen päätään 

bolshevisminvastainen propaganda. "Länsimaisen kulttuurin 

suojeluliitto", jonka johtohenkilöihin, kuten tunnettua, 

luetaan v 0 Papenkin, näyttää viime viikkoina saaneen lisä

tuulta siipiinsä ja osottaneen vilkkaampaa toimeliaisuut

ta. Tätä toimintaa ei .kuitenkaan Saksan poliittisissa 

piireissä yleisesti hyväksytJ, .vaan pidetään sitä har

kitsemattomana ja Saksan etujen vastaisena. Niinpä on 

entinen yleisesikunnan päällikkö, kenraalieversti voSeeokt 

saanut tästä aiheen varoittaa hallitusta läntisen orien

toinnin vaaroista SaksalleoMDeutsohe Allgemeine Zeitungis

sa • toko 17 päivänl julkaisemassaan huomattavassa 
Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ... .. 
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v. S. punnitsee kysymystä, onko orientoiduttava länte~n 

vai itään. Englannin on hänen mielestään myönnettävä, 

ettei Saksalle sovellu kuolemaan saakka ulottuva riip

puvaisuus Ranskan politiikasta. Englannilta ei kuiten

kaan voida odottaa Saksan kannatusta Ranskan väkivalta

politiikkaa vastaan, niinkauan kuin Saksa ei voi tarjo

ta Englannille vastaavia positiivisia poliittisia etuja. 

Täten näyttäytyy Saksalle orientoituminen länteen, jos 

se yleensä olisi mahdollinenkaan hyödyItään epä ilyka en

alaiselta ja seurauksiltaan turmiolliselta. Se ei johda 

Saksan politiikan ensiarvoiseen päämäärään, vapauden ja 

suvereniteetin jälleen saavuttamiseen. Jos joku kansa, 

niinkuin Saksan kansa tällä hetkellä, ei tunne olevansa 

vain taloudellisessa uudelleensyntymisessään läntisen naa

purinsa ja sen liittolaisten uhkaama, vaan myöskin kan

sallisen riippumattomuutensa ylläpitämisessä, niin täytyy 

suuntautumistarpeen likeisempään kosketukseen itäisen naa

purin kanssa kasvaa. Tällainen yhteys taas Saksan nykyi

sen aineellisen ja sotilaallisen heikkouden tilan aikana 

tuot taisi samalla riippavaisuusvaaran vahvemmasta. Onko 

Saksan näin ollen käytännössä etsittävä pelastusta idäs

t ä vaiko lännestä? Kummaltakaan taholta se ei tule si

t ä löytämään •. aikista vaaroista huolimatta, jotka Sak

salle maantieteellinen asemansa tuottaa - ja juuri näi

den vaarojen vuoksi - on Saksan pelastus ainoastaan 

omassa vo imistumisessa, joka tekee mahdolliseksi olla 

kä l ännelle että idälle hyödyllinen ystävä ja jokai

selle rauhanhäiritsijälle hänen vaarallisin vihollisensa. 

Saksan läntisen orientoinnin vahingollisuutta pe

rustellaan taloudellisilla syillä. Saksan virallisen ti

laston mukaan on viime vuotena tuotu Venäjältä 

762.208.000 'lS Rwk:n arvosta tavaraa. Venäjälle 

on viety sensijaan vain 303.451.000 Rmk:n arvosta. Ve-
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näjän tilaston mukaan taas viime vuotena on Saksasta 

ostettu 919.272.000 'ZjR Rmk :n arvosta. Tähän sisäl-

tyy kuitenkin suuri joukko tavaratilauksia, jotka '~oimi

tetaan vasta t ämän vuoden kuluessa. 

Viime vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 

Saksan vienti Venäj älle 5,3 % kokonaisviennistä, tänä vuo

tena vastaava prosenttimäärä oli 10,5. Yhdysvaltain vien

nissä vasta vina aikoina olivat prosenttimä orät 6,2 ja 

0,8. V~näj än kauppa e dustus teki kuluvan vuoden ensi nel

jänneksen kuluessa 233,4 miljoonan Rmk:n arvosta osto

sopimuksia salsalaisilta toiminimiItä. Vähennys viimevuoti

seen verraten on selitettävissä siten, että tärkeimpäin 

hankmmsopimusten tekeminen tänä vuotena tapahtui kaksi 

kuukautta myöhellimin kuin edellisenä, jonka vuoksi numerot 

toiselta vuosineljännekseltä muodostuivat vastaavasti suu

remmiksi. 

Yleensä on Venäjä nykyisin Saksan suurimpia os

tajia. Viimevuotinen vaihtotase oli 458,751.000 miljoonan 

verran aktiivinen. Bilanssin tasoittamiseksi on Venäjä vi 

me vuotena luovuttanut Reichsbankille 260 miljoonaa kä

teistä kultaa. Kredittisaldo jää senvuoksi vain noin 200 

miljoonaksi. On luonnollisesti oletettavissa, etteivät venä

läiset jaksa ajanmittaan ajaa tällaista kauppapolitiikkaa. 

Kultaa ei ole loppumattomiin ja vuonna 1929 saavutetut 

maksimit voivat pian suuresti laskea. Saksan on koettaes

saan pitää vientiä Venäjälle suunnilleen nykyisisel puit

teissa rajoitettava Venäjän tuontinsa välttämättömiin ta

varoihin, ennenkaikkea mineraaliöljytuotteisiin. Vuonna 1930 

oli esim. Italian koko mineraa1iöljytuonnista 57 % Venä

jältä, Tshekkoslovakian tuonnissa 28 %, Ranskan 16 %, mutta 

Saksan vain 15 %, mikä on, Venäjän vientimerkityksen huo

mioonottaen, vallan pieni prosenttimäärä. 

Bolsheviaminvastainen propaganda tähtää aseensa 
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koisesti juuri Venäjän öljyntuontia vastaan. Der Allgemeine 

Deutsohe lhändler Verein ja sen kanssa kiinteästi yhde8sä 

toimivat liikkeet ovat harjoittaneet Stahlhelmin tukemina 

oikein voimakkaasti tätä propagandaa. Myöskin Shellillä lie

nee tässä propagandassa · osuutensa. Levitetään käsitystä,et

tä Venäjän öljy tuotannon kustannuksella harjoitetaan Saksas

sa kommunistikiihoitusta. Viralliselta taholta ei ole kuit 

kaan voitu vahvistaa näitä väitteitä tosiksi. 

Jos nämä väitteet olisivat osoittautuneet paikkansa 

pitäviksi, olisivat saksalais-venäläiset kauppasuhteet jou

tuneet kovalle koetukselle. Kun niin ei, merkillistä kyllä, 

liene asian laita, voivat kauppasuhteet näistä väitteistä 

ja propagandasta huolimatta jatkua ja kehittyä suhteelli

sen rauhallisesti. 

Kun saksalaisella taholla ollaan yleisesti vakuu

tettuja, että sekä Englantiin että muille tahoille nojautu

va ulkopolitii~ olisi jokseenkin illusoorista, tulee to

dennäköisesti myöskin Saksan ja Venäjän kauppasuhteiden 

vaaliminen lähivuosina yhä nousemaan kurssissa. Amerikka

lais-hollantilais-englantilainen öljypääoma koettanee voin

tinsa mukaan häiritä näitä suhteita, kun se ei Parisin 

konferenssissa onnistunut vangitsemaan venäläistä kilpailua. 

Berlinissä, heinäkuun 19 p:nä 1932 • 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

• 
I- I '1 

, " -- . 
,/ --

II! 
I 
I • 

RYHMÄ: ~ 

OSASTO: ero 
ASIA: 

i I l • . . . " 

I ~. ~ • 

l /1 
~ . " . '. Z ~ 

l '! ~ 

'1. 



• 

SUO~N LÄHETYSTÖ 

FINLAND!} BEsKlcr X)S(; 

! 

H e r r a i n i s t eri , 

Lähetän Teille, Herra inisteri, täten kunni

oittavimmin raport tini :0 27 aiheesta 

Poliittinen puhdistus Saksassa • 

Vastaanottakaa, Herra inisteri, t äydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 
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Saksassa. 

Valtakunnankansleri v. Papenin annettua nimittää 

itsensä t.k. 20 päivänä valtakunnan komissaariksi Preus

siin, pantiin samalla yht'äkkiä toimeen ratkaisevia muu

toksia Preussin hallinnon johdossa. Preussin vaalien 

jälkeen eronsa jättänyt pääasiallisesti sosialidemokraa

teista ja katolisesta keskustasta muodostettu hallitus, 

joka oli jäänyt asioita edelleen hoitamaan, pakotettiin 

jättämään paikkansa ja Berliini lähimpine ympäristöineen 

julistettiin suojelustilaan. Weimarin järjestelmän sil

määnpistävimmät virkamiehet korvattiin komissaarin asetta

milla uusilla miehillä. EUvaavana piirteenä ylempiä vir

kamiehiä vaihdettaessa mainittakoon, että vanhasta kult

tuuriaristokratiasta lähteneitä sosialisteja, joiden kat

sottiin karriäärisyistä liittyneen marxilaisuuteen, ensiksi 

erotettiin, jotavastoin vanhoja sosialistisia virkamiehiä, 

kuten Noskea on koetettu säästää. 

Sitä seikkaa, että v. Papen antoi vielä näin 

vähää ennen vaalia nimit tää itsensä Preussin komissaa

riksi, ollaan taipuvaisia pitämään todisteena, etteivät 

Jakelu [kirj,limin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi . 
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edessäolevat vaalit merkitse todellista ratkaisua sisäpo

liittisessa tilanteessa. Ratksisu on pikemmin jo tehty. 

Tosin tapahtuneet valtioteot ovat laadultaan väliaikais

luontoisia, joiden kauaskantoiset seuraukset vasta muutaman 

viikon perästä selviävät. 

Puolustusministeriö on v. Papenin nimi tyksen joh

dosta Preussin komissaariksi vedetty yhä enemmän tapahtu

main etualalle. Suojelustilan julistamisella on v. Schlei

oherin johtama puolustusministeriö pakotettu luopumaan 

tähänastisesta pidättyväisestä suhtautumisestaan tapahtumain 

kulkuun. Sen asiana on nyt tehdä loppu kansalaismurhista 

ja verisistä yhteenotoista. 

Severingin kanta, että hän ministerin tuolista 

kiinnipitäessään tahtoi ylläpitää Preussin valtion su 

teettia, lienee tuskin kestävä. Jo se seikka, että hän 

vetoaa Valtakunnanoikeuteen, joka siis jakaa osavaltioitakin 

sitovaa oikeutta, viittaa osavaltioiden riippuvaisuussuhtee

seen valtakunnasta. Entisen Preussin hallituksen vetoomus

ta valtakunnanoikeuteen pitävät oikeusoppineet miltei poik

keuksitta toivottomana. Sosialidemokraatti Ebertin hallitus

kaudelta voidaan muutoin esittää nykyisen menettelytavan 

kanssa snaloogisia tapauksia. (Ssim. Bai. jerin hallituksen 

erottaminen hallitusmuodon 48 §:n nojalla.) 

Mielenkiintoista tällä hetkellä on, mitä yhdistel

miä ja mahdollisuuksia vastaisuuden varalta v. Papenin 

virka-aseman kaksinaisuuteen on verhottu. Hyvin todennäköi

senä pidetään, ettei v. Papen Lausannen ~onferenssin jäl

keen, jota Saksan oikeistopiireissä ollaan taipuvaisia kat

somaan hänen melkoiseksi epäonnistumisekseen, sekä Englannin 

ja Ranskan luottamus"Oaktin tultua julkaistuksi, voi kauan 

py~ä va1taIDlnn8nk8nsleri~. Ettei ~ välittömästi 

paktin julkaisun jälkeen, vaikutti oikeistopiireissä yl1ät-



• 

• 

- 3 -

tävältä. Nyt halutaan asiain juoksua selittää niin, että 

se kaksoisvirka-asema, missä hän tällä hetkellä on, muodos

taa vain valiasteen valt~]DD8DkaDslerin paikalta Preussin 

komissaarin tehtäviin. 

Ylipormestari Brachtin tultua nimitetyksi komis

saarin johtaman Preussin halli tuksen sisäm 'nisteriksi on 

yksi tunnetuista kolmesta voimakkaasta ereservimiehestän 

siirt rnyt eturintamaan. Tode 'köisenä pidetään, että entinen 

valtakunnan pankin johtaja Schacht piakkoin astuu myöskin 

rintamaan. Gessler jäänee t oist ai seksi vielä reserviin • 

v. Papenin nimitys Preussin komissaariksi voi 

kanaan osoitt autua ensimäisek i askeleeksi sen uuden hal
lituksen muodostamisessa, mikä elokuussa muut8IDain kansallis

so sialistien hal litukseen osallistuessa on odotettavissa. 

Vaalien tuloksella on hal lituksen muodostamiselle sikäli 

merkitystä, että vasta sen tultua tunnetuksi voidaan päät

t ää , onko v. Schleicher oleva uusi valt~~kansleri, mikä 

entisen Preussin hal lituksen ja eräiden eteläisten osa

valtioiden vastarinnan jatkuessa käynee välttämättömäksi. 

Myöskin keskustan -wötävaikutuksesta hallituksen muodostami

seen, Brtining ulkoasiainmi~sterinä, katsotaan vasta vaalien 

jälkeen voitavan päättää. Että yleissuunta on joka tapa

uksessa juuri edelläesitetyn mukainen, näyttää toistaiseksi 

varmalta. 

Ratkaiseva merkitys tapahtumain kululle tulee ole

maan sillä seikalla, voidaanko valtakunnankomissaarin aset

tamista Preussiin käyttää pohjana laajempikantoisen hallitu 

muotouudistuksen toimeenpanolle, jolloin Preussi nykyisessä 

muodossaan häviäi si. Tällaisella reformilla Preussissa oli

si luonnollisesti vain silloin merkityksensä, että saman

suuntainen järjestely saataisiin aikaan eteläisissäkin osa

valtioissa. Olisi tietysti kohtalokasta, jos valt~JDDaDko-
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missaarin asettaminen Preussiin vain rikkoisi hallinto

järjestelmän yhtenäisyyttä Saksassa. 

Toisaalta ei Saksan valtalmnnanhallitus voine 

välttyä kokonaisesta sarjasta valtiososialistisia toimen

piteitä, joihin hallitus nykyisessä kokoonpanossaan ei 

kärsi lähteä. v. Sclleioherille ne ovat myöskin vasten

mieli siä. On olemassa kuitenkin vaara, että ne valtio

sosialistisessa hengessä tapahtuvat järjestelyt ja toi

menpiteet, joita m.m. pan kien sekava asema näyttää vaa

tivan, jout uisivat taas lykättäviksi ja sit ten toimeen

pantaviksi ehkä voimakkaammin sosialististen tuulten pu

haltaessa. 

Mitä nykyisen tilanteen tuomaan sisäiseen rau

haan tulee, niin voinee pitää varmana, ettei yleislakko, 

jolla erinäisiltä tahoilta on peloteltu, tule sitä häi

ritsemään. Erimielisyydet ammat tijärjestöjen johtajain kes

kuudessa ovat ainakin tällä hetkellä siksi suuret, että 

päättävää yhteistä esiintymistä ei saada aikaan. ,Toisaal

ta pyrkivät myöskin kansallissosialistit julkisessa 

tymise ssään kaikin tavoin karttamaan sellaista, mikä voi

si vaikuttaa provosoivasti vasemmistoon, niinkuin uniformu

jen kantamista j.n.e. 

Saksan nykyisten vallassaolijain päämääränä lie

nee valtiopäiväjärjestyksen muuttaminen kaksikamarijärjes

telmän pohjalla, Sangen yleinen on käsitys ,nykyisen yksi

kamarisen eduskunnan työkyvyttö~destä ja samalla viita

taan siihen, että tasavallan aikana on hallitusten pit 

antaa kaikki tärkeimmät lait hätäasetuksella. 

Kysymys valtiomuodon muuttamisesta monarkiseksi 

ei ole vielä päiväjärjestyksessä. . 
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Herra K i n i 8 t eri , 

lUnnioittav;mmiD täten lähetän Teille, Herra 

IiDiateri. raporttiDi 1:0 28 aihee.ta: 

Parlamenttivaalien tulos. 

faat88Dottakaa. Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoaaiainministeri, 

Helsinki, 
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Salainen. 

B erI i n i .SSA OLEVA IABETYSTö. 

RAPORm 0 :0 2 8 .. • I 

B".J:lini .ssii 2 p:nä elo- kuuta 19 32. 
. . 
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Asia : 

,\ 

Par1amenttiTaalien tuloS. 
j . • 

Saksan kansa on äskeisinä Tiikkoina läpi elä

nyt raivokkaimman Taalitaistelunsa. Kaikki puolueet 

oTat panneet liikkeelle Tiimeisetkin TOimansa todis

taakaeen valitsijoille oman suuntanaa ainutlaatuisen 

pelastUlTarauuden kansallisista onnettomuuksista. lär~ 

aäisyyspuolueiden, kommunistien ja kansallislosialistien. 

keskeinen Tiha on Taatinut hyvän joukon toistasataa 

henkiuhria ja tuhansittain Taikeammin tai lievemmin 

haaToittuneita. Varsinkaan kansallissosialistien vaali

kiihotuksessa ei ole hyleksitty joukkoda.agogian ru

aimpiakaan aseita. 

Tulos tästä taistelusta ei TBraaan ~ä 

ketään. Otan seuraaTassa riJlD8tusten edellisten parla

aenttiTaalien ja juuri toimitettujen äänimäärät sekl 

puolueiden edustajaTahvuuden. 

Jakelu [kirj,limin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen . 2) Tavallinen ja Iisäk i ". . 

j) Ei ulkomaaedustuks fn tiedoituksiin. -1) Ei ulkonl<1aedustuksell tiedoituksiin, mutt,l .. .. ...... ] : 

................. ......................... ...................... ..................................... ... taye11 "9' ..................... ...... .. 
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31. 7. 1932 
lIneltljiä Idustajia 

i1. 9. 19~ llaeltä il Idnatajia 

1.~ .. [iI iglli~ig: 
Sosialidemokraatit 7.951.245 133 8.575.244 136 

Sentrua 4.586."1 75 4,.127.000 69 

Bayerin kaneanp. 1.190.453 22 1.058.637 19 

Saksan vel tlop. m.378 4 1.322.034 16 

~rtembergin Landbund 96.859 2236 193.926 3 

Qi'lil~g-gRR9li~ig: 

Kansallillosialistit 13.732.779 230 6.406.379 110 

Saksalaiakansal1iset 2.172.941 37 2.457.686 42 

Saksan kansanpuolue 434.548 7 1.577.365 27 

Kristilli8-,~:ia1 • 
Vo dienst 364.749 4 869.595 14 

Saksan talonpoikaisp. 137.081 2 339.434 5 

Talouapuo1ue 146.061 1 1.361.762 21 

Saksan Landvolk 91.284 1 282 1108.043 16 

IlIllIil~g:9RR2liiig: 

KOllllDUIliatit 5.278.094 88 4.59O.1~ 78 

Sosialistinen työväen-
puolue 72.569 1 89 6 

Syyskuun vaaleisaa 1930 eliintyi litäpaitsi neljä 

pikkupuoluetta, joilla Reiohstagis.. oli yhteensä 12 .dusta
jaa, mutta jotka näis.ä vaaleis.a eivät laaneet ainoatakaan 

aie.tl läpi. Uuden Reiohatagin jäsenluku on fJJ7. Vanhan 

ja uuden par1_entin puolueiden vahnukaia tekijöiDä halli

tuksen muodostamia.ssa vertaill.... on otettava kuitenkin 
huomioon, etU jotkut nykyiseen oikei.to-oppositioOD kuulu

vista pikkupuolueista 1ukeutu!vat alkujaan .eimarilailiin. 

etta OTat myöheDlllliD liirtyn .. t likai paljon oikeall.. etU 

niitä on nyttemmin pid.ttävl ae1viDä oikeiltopuo1ueiDa. 

Juuri toimitetui.la vaaleiala käytti llDioikeuttaan 

36.845.279 älneltäjää eli noin 84 prosenttia llDioikeute
tailta. llytlDDöllilelti kataoen läilyttäl itl.oliaen parla

.lIltaarialll .erld. vbenal vain lDmai puoluetta. jol~1Il 1UIDi-
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IIIIrIt proslnteiksi laBkettuiu OTat Inraavat: 

1932 19~ 

kanaallislosialistit 37,3 18,3 
losialidemokraatit 2l;6 24;5 
koJlllDlUli s ti t 14,3 13,1 
lentraa 12;5 11,8 

laksalaiskaneallislt 5,8 7,0 
BaYlrin kansanpuolue 3,3 3,0 
Katsoen siihan lUUDDattomaan voimainponnistukelln, 

joksi kanaallisl~lialistien TUOs~sia kestänyt taitaVIa

ti ohjattu ldihoitustyö kehittyi naliaikana, voinee rlh

doin pitää varmana, ,tu. heidän nOUSUllsa on nyt lUVUt

tanut sen rajan, jota Sl ei lnää tale ylittämMMn. TOi

veista päästä Saksan kansan ykeinvaltijaksi on luoTUttav~. 

Entiseen keakustaan tai aaltilliaeen oikeistoon kuuluvien 

puolueiden vaali romahdus oaoi ttaa, etU juuri näiden puo

lueiden on täytynyt ..ts.. kansallillosialistien menes

tys. Pieni osa aaaseutueolialidemokraateista on ilaeileati 

ayöakin lIurazmut heidän mnbllaaD, lamoinkuin horjurilL 

aines laksalaiakansalliaista, joille vaalitappionaa tulee 

eniten ylllttlväd. Sentrwa on hyvin bltänyt kamppailun, 

jopa korjannut pienan voit olikin. lilisln päivän paikalli

nen kansallillolialiltien lInenksnnattaja -Jngriff· lausuu 

lattuvalti kommunistien vaalivoitosta, ettl vaalin tulos 

osoittaa jotakin puoluetta va.taan kohdistettujen paiDoI
tuetoiaenpiteiden tulokaettomuud,n, jollei lamalla kan.alle 

azmeta jotakin positiivista. 

Vaalien jälkeinen parlamantaarinan tilanne on 

va1ke8Dlpi kuin ., oli ennen vaalia. En.mmia~öön no jau

tuvan hallituksen .aodostam1nen 10lialidemotraltteihin BO

jautuvSD hllmstan voWlla on nyt aahdottollUU. Iiltta 

yhtl aahdoton on mJöskin oikeiston ,tBiDhallinta. 
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Ikävin Taalin tuloa on ebkl ae, etta Urialäi

ayyapuolueilla kanaalliaaoaialistailla ja kommunisteilla 

yhdessä on abaolutinen enemmistö, 319 Untl, uudlsaa 

Beichstagissa, joten he ToiTat tehdä jokaisen lainaäädln

nön Mhdottomaksi. ftIIIn johdosta arvellaan, ett. T.raJIen::LJI 

hallitua koettaa ottaa jonkun kansallisaosialistin makaan 

halli tukaaen. 

Ainoa, joka minun käaittälkseni äskeiaiseä Taa

leissa on Toittanut, on Dlqinen hallitus, ail.l.ä Taalit 

oTat näyttäneet. ettl Saksaa on nykyään uhdoton parla

aentaarisasti halli ta, kuten T. Papen on jo umtIIIIDiD 

Talmuttanut. 

Beichatag kokoontuu lopulla elokuuta ja ailloin 

lpäilemättä llUdistuTat a·-,nl.iset tappeluDIytännöt, mitkl 

Tiimeisten Taalien jälkeen Prellssin ... päiviltä tunnet~ 

Kun eilen kysyin moniTUotiselta ja kaikilta puolueilta 

tunnustusta saaneelta valtiopäivien puhemieheltä LHbeltä, 

tuleeko hän Tiell uudessa Reichstagisaa kelloa hoitaaaan, 

Tastaai hän: -ei aiaaään tapaubessa. On mahdotonta hoi

taa puhemiehen tehtävil 133 kannattajan Tarassa 230 
aelunpi täjO Taataan-,. Niinkuin onkin I 

Lii tän Herra Ulkoministerin huviksi pari mna 

Saksan parlamentaarikoista alkl entiaiatl kaatuneista 

Ittl nykyiaiatl. 



Das si"nd di"e Mafadore des neuen 



Seit gestern sind sie nieni menr M.d. 
FiihrenÅle Männer ~ ... alten Rei,,~ta .. , !tie nicht' ~"""'e L. 
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Berlinissä, elokuun 16 p:nä 1932. 

H e r r a Ministeri, 

unnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri. raporttini N:o 29 aiheesta: 

Kansallissosialistien osallistuminen 

von Papenin hallitukseen. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioi tukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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B E Ii L 1 N 1 - .. SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 2 9 • 

Ber!i.#.~ .. ssa 16 p:nä 110- kuuta 19 32• 

A ia : Ken'allislosialistie.n .. 

,salliat"m; non von Pumin .. 

hellitukseen • 

Neuvottelut, joita kansallissosialistien osallistu

misesta PapeDin hallitukseen käytiin, päättyivät kuluvan 

kuun 13 päivänä kielteiseen tulokseen. Hallitus antoi 

heti von HiDdenburgill ja Hi tleriD ratkaisevasta kohtauk

sesta s.uraavan talkilausuman: 

·Valtakunnanpresidentti von Hindenburg otti tänään 
ilta~ivällä valtakuDnanksDslerin von Papenin läsDäollessa vas
taan kansallissosialistisen puolueen johtajan Adolf Hitlerin 
keakustellakseen hän.n kanssaan poliittisesta tilanteesta ja 
muutoksista valtakunnan hallitukSessa. Presidentti teki Hitl.
rille ~8ymyksln, olisiko hän itse yhdessä toisten soveliaiden 
kansalllllolialistis.n puolueen jäsenten kanssa suostuvainen 
tulemaan i.senekai valt~lDDenkansleri Papenin johtamaan halli
tukseen. Hi tler ~toi tähän nel tävän vastauksen ja esitti val ta
kunnanpresidentille vaatimuk~en. että hallituksen johto sekä 
valtiovallan johto täydessä laaJuudessaan olisi usKottava hänel
le. 

Valtakunnanpre!i~entti Hindenburg torjui tämä'.: vaatimuksen 
hyVin pJIttävästi Ii ai~;:stelulla, ettei hänen ~ma~untonaa 
eikä velvollisuutenaa i ata kohtaan salli jätt~ä koko halli-
tusvaltaa yksinomaan kansallilsosialistisen li1kkaen käsiin, 
joka on ta1~vaiDen tätä vf+taa käyttelemään ykjipuolisesti. 

Hän valitti, ettei Hitler kalso voivansa Re10hstagin vaa
leisla annettujen sllity.steDBä mukaisesti tukea valtakuDnanpres 
dentin luottamUkseen nojautuvaa kansallilta hallitusta. Keskus
telu päättyi valtakunnanpresidentin vakava8D kehoitukseen Hit
lerille, että tämä johta1si rit,rillisesti julistamsanaa kanaal
lislosi&liltisen puolueen 0ppos1tiota ja pysyisi tietoisena vas
tuuvelvolliauudesta8D iIIänmäille ja Sahan kimaalle. 

Ja kelu [k irjaimin euraavien ohjeiden mukaiIn : 1) Tav.ll1inen . 2) Tavallin en ja lisäksi 

"V Ei ulkon1<1i1edu tuksrn tiedoituk iill.4) Ei ulko'{Il,laedu tuksen tiedoituksiin. multa ...... ... ] : 

. . .......................... _ ................................................. ~avallin.n~ .................................. . 
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Innen valtakannanpresidentin vaataanottoa oli aamnpäi
vällä valtaknnnankanslerin ja Hitlerin vä1i11ä~euvotteluJa. 
Näissä neuvotteluissa oli kinsleritJrjonnut Hitlerille vara
kanslerin p~ikkaa nykyisJsaä hallituksess, ~ ja lisäksi .auta
aille sovel1aille kånaallissosialistisen li1kkeen jäsenille 
tärkeiden P9liittisten ja ammattiministeriöiden jontoa. vara
takseen tälle liikkealle voimaauhteittenla mukaisen va1kutuk
sen valtion johtoon. 

Ne~vottelujen käytännöllinen tulos on siis ly

hyesti se, että Papenin hallitus jää edelleenkin paikal

leen. Presidentti Hindenburg matkusti jo samana iltana 

_atilalleen Itä-Preussi1n. Ennen matkalle lähtöään otti 

hän vielä Papenin valtaan lyhyeen neuvotteluun, jossa vi 

tattuaan hallituskysymyksen väliaikaiseen selJenemiseen 

presidentti kehoitti hallitusta mahdollisuuksien mukaan 

kiirehtimään työttömyyden lieventämistä koskevien toimen

piteiden kypsyttelyä, luvaten puolestaan hallitukselle 

kaikkea tukeaan. 

Minkälaiseksi tilanne on muodostuva tämän kuun 

loppupäivinä Reichstagin kokoonnuttua, on vaikea mennä 

arvailemaan. Hallituksen takana ei ole kiinteästi kuin 

saksalaiskansalliset ja heihin liit~ät pikkupuolueet. 

Opposi tioon taae tulevat vaalie'l jälkeen antsmainsa ju

listusten mukaan kuulumaan paitsi vasemmistoa myöskin 

sentrum ja Bayerin kansanpuolue sekä kansallissosialistit. 

Jos epäluottamuslauseesta hallitukselle näiden voimasuh

teiden vallitessa joudutaan äänestämään, on hallituksella 

608 eduatajasta vastassaan 550 - 570, joten parlamentin 

epäluottamus on odotettavissa musertavamaalla enemmistöllä 

~ kuin milloinkaan Saksan parlamentaarisessa elämässä on 

hallituksen osaksi tullut. On piirejä, jotka toivovat 

juuri tällaista alian kehitystl ja jotka laskevat, että 

Reichatag, epäluottamuslauseen annettuaan, viipymättä hsjoi-, 
tetaan eikä uusia vaaleja toistaiseksi toimiteta. 

Hallituakysymyksen ratkaisu olisi tälll hetkellä 
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ollut BUoritettavissa likinnä kolmella eri tavalla. Kan
sallissosialistien ja sentrumin ynnä Bayerin kansanpuo

lueen l uoma kokooMUshallitus olisi aina kyennyt SllmaSD 

Reichstagissa riittävän äänimäärän taakseen. Erimielisyy

det näiden puolueiden kesken näyttävät kuitenkin niin 

suurilta, että yhteisen hallituksen luomisesta tuskin oli

si mitään tullut. Valtakunnanpreaidentti ei sitäpaitsi 

tahtonut tähän ratkaisuun lisältyviä mahdollisuuksia ottaa 

,des selviteltäviksi, lillä se olisi joka tapauksessa 

merkinnyt Papenin syrjäyttämistä • 

Toinen tie j ks parlamentaarisesti olisi ollut 

suhteellisen vakav • olisi johtanut kansallissosialistien 

luoma lli ukseen . Sekä aentrum että Bayerin kansan-

puolue olivat ant anee ymmärtää, etteivät he tulisi teke

mään parlamentaarisia vaikeuksia tällaiselle hallitukselle 

nykyisissä oloi ssa, jos se vain pysyisi toiminnassaan 

l ·tusmuQdon puitteissa. Neuvottelut sentrumin ja 

sosialistien Tälilll eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään 

tulokseen. 

Pr8lidentti Hindenburg, valtakllnDsnksDsleri Papen 

ja nykyistä hallitusta likellä olevat piirit ovat halli

tuskysymykaen käsittelyajan voimakkaasti korostaneet Elsi

tystä, ettl Saksa tarvits" tällä hetkellä puolueista 

riippumatonta ·pr.sidentinhallitusta-. Tätä näkökohtaa seu

raten luopui Hind.nburg Brt1ningi.sUi. joka arkaili lähteä 

prelidentin Tiitoittamalle tielle. Tällaisella presidentil

tä, armeijasta, poliisista ja byrokratialta riippuvalla 

aaan hallinnalla sanotaan tahdottavan puhdistaa poliitti

nen ja taloudellinen elämä puolueiden ja parlamentarismin 

kalTattamasta riJkaruohosta. Niihin samoihin presidiali

käsityksiin jhtyvät lUurella paatoksella myöskin kansal

lillosialisti t, ymmIr~äen he :puolestaan prelidentinhallituk-

) 
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sella oman puolueensa muodostamaa hallitusta. 

Presidentti Hindenburg on hallituksen presidiaa

lisuutta koskevassa vaatimuksessa omalla linjallaan järkAh

tämätön. Kun Hitler on puolestaan yhtä taipumaton, min1rI 

tapahtuneet neuvottelut hyvin osoittivat, on konflikti 

nykyisen hallituksen ja kansallissosialistien välillä väis

tämätön. Mihin kahnauksiin ja aisäpoliittisiin vaikeuksiin 

se tulee joht8Dl8an, on "tBikea mennä ennustel!iJ\aan. Hitler 

on kyllä luvannut pysyä lakipohjaisessa oppositiossa, mutta 

on muistettava, että hänellä on johdettavanaan ja tyydy

tettävänään suurilla lupauksilla pahasti hemmotellut kan
nattajajoukot. Hänen puolueensa asema on muutoinkin krii

tillinen. 

Kun vaalien tulokset olivat tunnetut, julisti 

joku kansallissosialistien sanomalehdistä, että puolue, 

koska se ei Taaleissa pääslyt toivomaansa ehdottomaan 

enemmistöön, jää edel leenkin oppositioon siksi kunnes mai

nittu päämäärä on käsissä, .illi Taltaa toisten puoluei

den kanssa ei tahdota jakaa. 

Kansallissosialistien äänimäärä oli keväällä toi

aitetuissa ensimäiaissä presidentinvaaleissa 30,1 % anne

tuista äänistä, uusintavaaleissa saksalaiskansalliaten osit

tain luoTUttua omasta ehdokkaastaan 36,8 %, Preussin 11188-

päiviin vaaleissa 36.3 %, osavaltioiden eduskuntavaaleissa 

36,5. ja äsken toimitetuissa Reichstagin vaaleissa tarki 

tetun tuloksen mukaan 37.1 %. Joukkojen hakeutuminen kan

.allissosialistien tunnusten ympärille on tapahtunut näistl 

nuaeroista pälttäen jo likai kiinteästi. ettei oppositio

&8«nt..... pysyminen vallitsevien olosuhteiden keskellä 

anna pohjaa jatlmvan nousun toiTeille. Kehitys voi hel

posti alkaa kulkea luku8uunnasaa, mistä onld.n pieni. 
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merkkejä ollut havaittavissa. Joukot, jotka ennen kaikkea 

kaipaavat käytännöllisiä toimenpiteitä hätänsä lieventämi-

8 eksi, eivät jma loppumattomiin odottaa luvattuja voitto

ja. Varsinkin 8ellaist,n äärimmiLleen kiihoittaneiden vaa

litaisteluiden jälkeen kuin äskeiset olivat, joiden tulok

set toisiin kuluvana vuotena toimitettuihin vaaleihin ver

rattuina si täpai tsi eivät anna realista pohjaa jatkuville 

voitontoiveille, on herpautuminen suuressa osassa älnestäjä

ainesta luonnollinen. 

Kaikista dementioista huolimatta pysyy tosiasiana, 

että kansallissosialistien rivit eivät henkiseltä ainek

seltaan ole eheät. Heidän pääjoukkonsa muodostavat tosin 

entisiin keskustan ja maltillisen oikeiston pikkupuoluei

eiin lukeutuneet äänestäjät, joille voimakae kansallisen 

näkökohdan tehostaminen puolueen taholta on ollut ratkai

seva. Mutta puolueeseen lukeutuu myöskin miljoonia äänes

täjiä, jotka tasavallan aikaisempina vuosina ovat kulkeneet 

sosialidemokraattien ja kommunistienkin liepeissö. Nämä 

äänestäjäjoukot näkevät kansallissosialisteissa todellisen 

uussosialistisen puolueen. • 

Tämä ohjelman epäsel~s on ollut kansallissosia

listien etu sen tähänastisessa joukkoja kokoavassa 

nassa. Mntta se sisältää suuren latentisen vaaran, joka 

siitä hetkestä tulee akuuttiseksi, kun puolueen on käytävä 

Tastuunalaiseen hallinnolliseen työhön. Puolueen johto on

kin tästä täysin tietoinen, minkävuoksi ohjelman yksityis

kohtaisesta kehittelystä on toistaiseksi pidättjäydyt~. 

Sanotaan. että johdon keskuudessa vallitsee tässä suhteessa 

jonkullainen työ jako. Kansallisen aatteen johtavana edusta

jana pidetään Hitleriä ja sosialistisen entistä sosiali

demokraattia, Gregor Strasseria. Joskus on julkisuudessakin 

Täitet~. että näiden kahden miehen välillä olisi puolueeD 
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johtoa koskevissa kysymyksissäkin huomattavia 

Tätä taustaa vastaan on epäilemättä helpompi ym

märtää kansallissosialistien ~kki tai ei mitään- kantaa. 

ien synnyttämä vastakohta - Hindenburg-Hitler - on nykyhet

ken suuri sisäpoliittinen kysymys, joka vaatii 

myöhemmin lopullista ratkaisuaan. 

Presidentinhallinto on päivästä toiseen lujittu

massa. Epämiellyttäviä henkilöitä raivataan pois tieltä. 

Si tä edustava hallitus valmistautuu la.a joihin reformeihin 

tehdäkseen maan hallinnan puolueista riippumattomaksi. Se 

tulee todennäköisesti käyttämään kansalaissodanvaaraa aihee

naan jyrkkien hätäasetusten antamiseen, vähentääkseen niillä 

puolueiden ja muiden kansalaisjärjestöjen merkitystä ja 

lisätäkseen armeijan ja poliisin suhteellista voimaa yhtei 

kunnassa. 

Mi ten hallitus on suhtautuva kansallissosialistien 

sotilaallisiin järjestöihin, on nykyisessä tilanteessa muut

tumassa taas päivänkysymykseksi. Julkisuudessakin on liikku
nut huhuja -ryntäysjoukkojen- siirroista ja keskityksistä. 

Huhut, jotka tosin sekä hallitus että kansallissosial1stit 

ovat dementoineet, eivät siitä huolimatta ota kuollakseen. 

Sen jälkeen kuin ylläoleva oli kirjoitettu, ilmoi

tetaan virallisesti, että Hitler oli neuvotteluissa Hinden

burgin kanssa vaatinut itselleen samoja valtuuksia kuin 

Ilu.ssoli.nÅ" Bai Roomaan marssin jälkeen. HiJLdenburg vastasi 

tähän, ett~ se on mahdotonta, koska 88 olisi hallitusmuodon 

vastaista. 

Lopuksi hän valitti sitä, että Hitler vastoin 

hänelle antamaansa lupausta ei tahdo kannattaa nykyistä 

presidentinhallitusta. 

Oikeiatolahdet käyvät juuri tästä Hitlerin ~p

puun, väittäen hänen rikkoneen sanansa. Vlittävätpl vi eli , 
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että lupaus oli annettu ilman mitään lupauksia vastapal

veluksista. 

Asema näyttää ainakin Reichstagin kokoontumiseen 

(t.k. 30 p:nä) asti rauhalliselta . Mitä silloin ja sen

jälkeen tapahtuu on hyvin epätietoista. Jo valtiopäivien 

avajaisistunto tulee olemaan hyvin myrskyinen, sillä ikä

presidenttinä on kommunisti Klara Zetkin ja natsit ovat 

jo antaneet ymmärtää, että sitä he eivät tule sallimaan • 

J 
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Berlinissl, elokuun 23 p:nä 1932. 

H e r r 8 M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin lähetän täten Teille, Herra 

'nisteri, raporttini N:o 30 aiheesta: 

Tilanneselvittelyä. 

Vasta8nottakaa, Herr~ :inisteri, täydellisen kun

nioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 



Salainen. 

B e r 1 i n i .... SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORm n:o 3 0 • . , ; 

Berlini ":". .. s å' 23 p:nä elo- kuuta 19 32. 

Asia : 

Tilannesel ·tte]yä. 

Hallitust ilanne on viime päivinä vähän sel

vinnyt, mutta liian vähän ja parlamentarisesti katsoen 

tuhoisaan suuntaan. Kansallissosialistinen lehdistö ju

listaa voimakkaasti, ettei Hitler ole sittenkään luvan

nut Papenille eikä Hindenburgille suopeaa ~tautumista 

nykyiseen hallitukseen: Kansallissosialistit asettuvat 

sitä vastaan avoimeen oppositioon. 

Asia lieneekin niin, että Hitler on todella 

lupaillut lojaalisuutta tai asettanut sanansa niin, 

että niistä on voinut saada sellaisen käsityksen. 

Mutta hänen puolueensa riveissä vallitseva pettymyksen

tunne ja katkeruus 13 päiVän ratkaisun johdosta ei 

salli ainakaan julkisesti puhuttavan lojaalisuudesta. 

Huhut kansallissosialistien valmiudesta voimakeinoihin 

nojautuvaan esiintymiseen jatkuvat kiinteästi. 

Kansallissosialistien ja sentrumin neuvottelut 

pohjan löytämisestä yhteistoiminnalle ainakin Preussissl 

eivät ole tauonneet. Hallitus puolestaan esiintyy kuin 

olisi varma valtakautensa pitkästäkin jatkumisesta. 3i

slasi8inminis~eri von Gayl Isitteli t.k. 11 päivänä, 

],lkeJu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen j,l lisäksi 

J) Ei ulkomaaedu tuks n tiedoituksiin . 4) Ei ulkom,laedustu/csen tiedoituk iin. multa ..... ..... ) : . .. .......................................................................................................... 

.................... ..................................... ................... .......... , ...... ~~y.~JJ~~~.~ . 
. .. ............ • .. · ............ ·L,· . 
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Weimarin hallitusmuodon -hautajaisissa-, kauaskantoisia re

formisuunnitelmia puhtaasti saksalaiskansallisen puolueen 

hengessä ja ohjelman puitteissa. Papen on ilmoittanut 

likipäivinä tuovansa hallituksen koko ohjelman julkisuu

teen. 
Matta siitäkin, mitä hallituksen ohjelmasta jo 

tiedetään, voi varmasti päätellä, ettei ole mitään mahdol

lisupksia saada sitä toteutumaan tavallisin parlamentarisin 

keinoin. Oikeiston lehdistö, varsinkin 8Der Tag- ja 

-Deutsohe Allgemeine Zeitung~ vaativat avoimesti parlamen

tin syrjäyttämistä ja uudistusten toteuttamista niissä 

hallitusmuodon poikkeuksellisia oloja varten tarkoitetuissa 

puitteissa, mitkä ovat käytettävissä, ja jolleivät ne rii

tä, vallankaappauksen tietä. 

Monet poliittista tilannetta erittäin hyvin tun

tevat henkilöt väittävät syntyneen tilanteen ajavan ka
toolista keskustaa ja kansallissosialisteja pakostakin 

likemmäksi toisiaan. Siihen ei johda mikään keskinäinen 

rakkaus, vaan pelko oman merki~Jksen menettämisestä. Sent

rum on aina ollut hyvin venyvä puolue, joka suhteellisen 

helposti saattaa sopeutua yhteistoimintaan itsestään oike

alla tai vasammslla olevien puolueitten kanssa. Sen joh

tomiesten väitetään laskevan, että kansallissosialistit 

päästyään hallitukseen, missä keskustalle. olisi joku vähä

pätöisempikin ministeriö hallussaan vartiopaikkana, pian 

tekisivät itsensä mahdottomiksi. Kansallissosialistien taas 

arvellaan neuvottenDhin antautues8a&n laskevan sen varaan, 

että he kerran vel taan ja aen voimakeinoihin kiinni 

päästyään piankin ottaisivat kaiken mahdin käsiinsä. 

tilanteen vaikeus on kuitenkin ennen kaikkea . 
siinä, että vanha presidentti nlyttää tehneen päättävästi 
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ratkaisunsa Papenin hallituksen hyviksi. Olen kuullut 

kerrottavan, että Papen itse olisi t.k. 13 päivänä ollut 

valmis luopumaan kanslerin paikalta Hitlerin hyväksi, 

mutta kun Hitlerilläkään ei ollut tiedossa varmaa enem

mistöä Reichstagissa" Hindenburg ei tahtonut tähän suos

tua, koska hänen vakava pyrkimyksensä on johtaa maan 

asioita ehdottomasti hallitusmuodon muksdsesti. 

Papenin hallituksella on Reichstagin eteen as

tuttuaan varma epäluottamuslause tiedossaan. Hallitusmuoto 

tekee silloin mahdolliseksi joko parlamentin hajoituksen 

ja uusien Reichstagin tai kansalliskokouksen vaalien mää

räämisen, jota tietä varmaan ei päästäisi parlamentari

sesti eheämpään tulokseen, tahi Hitlerin kutsumisen kans

leriksi. Hindenburgin presidentinhallitusajatus olisi mo

lemmissa tapaUksissa kärsinyt tappion. Hindenburgin aukto

riteetti olisi saanut sellaisen kolahduksen, että hänen 

vetäytymisensä s.yrjään olisi todennäköinen. 

Luonnollisesti on epäparlamentarinen tie myöskin 

käytettävissä. Sitä vaaditaankin oikeistopiireissä eikä 
• 

sitä myöskään hallituksen lujimmat miehet, sellaiset kuin 

von Sohleicher ja von Gayl pahasti pelänne. Sisäisen 

rauhan ylläpitäminen jäisi silloin ensi sijassa viimeksi

mainitun käsiin. Hän taas on kansallissosialistien pii

reissä erittäin huonoissa kirjoissa, minkä vuoksi hermos

tuneisuUl sillä taholla onkin yhä vain noussut. 

Puolustn .. 'bhteri von Sohleioher on notkea 

mies, jolla on laskelmansa eri mahdollisuuksien varalta. 

Hän on lojaali hallitustqveri, mutta samalla myös jonkun

lainen kansallissosialistien luottamusmies. Miten hän li

kiaikoina luovailee, on erittäin mielenkiintoista nähdä. 

Ratkaisujen päivät ovat likellä. Maa kaipaa .y-
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välle meneviä reformeja. Hallitus valmistelee uudistuksia, . 
mutta sellaisia, joilla ei ole juuria s.yviin kerrokaiin. 

Reichstagin pitäisi viikon perästä olla koolla, mutta 

edellytykset sen mellllstykaelliselle työlle ovat huonot. 

Suuret yllätykset ovat mahdollisia. 
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Berlinissä, elokuun 25 p:nä 1932. 

UOMEN LÄHETY TÖ • ' . . . . ,.. t 

FrNLANDS B E S""'KN"'G - lf( 'q,J {} ,i:: o/'Z.--

y.lsH1n~/u . dif '.I~~: 1: ' 

/ 

~ (!Jtl--

H e r r 8 M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Minis teri, raporttini N:o 31 aiheesta: 

Papenin hallituksen taloudellinen ohjelma. 

Vastaanottakaa, Herra P! inisteri, täydellisen kun
nioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra Ä. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki, 
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. 13..8 r 1 i n i - .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
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l 'Y.J, l 
RAPORTTI n:o 3 1 !t 

Be.rlini ... ssä 25 p:nä elo~ kuuta 1932. 
';-. 

Asia: ... .l~apenin hallituksen ... 

t .aloudellinen ohjelma . ....... 

Kun meilläkin työttömyyden vastustus ,-, kysymys 

on tärkeänä päiväjärjestyksessä, selostetaan seuraavassa 

Saksassa suunniteltuja toimenpiteitä. 

Lopetettuaan Reiohstagin vaalien aiheuttamat po

liittiset tilanneneuvottelut Papenin hallitus on ryh~yt 

kiireellisesti viimeetelemään taloudellista ohjelmaansa, 

jonka se ilmoittsa tahtovansa ~iohstagille esittää. 

Sikäli kuin jo on tunnettua, sisältyy siihen 

ainakin seuraavat viisi pääkohtaa, nimittäin: 1) työ~~j~m,~cl

huollon uudelleen järjestely, 2) vapaaehtoisen työpalve

luksen laajeJltaminen, 3) asutustoimen tehostaminen, 4) työ

ehtosopimusten höllentäminen ja 5) työnhankinta ja tila

ustenjakelu tuottajapiireille. 

Työttömyyshuoltoa koskeviin muutoksiin pitäisi 

sisältyä laajahkoja uudistuksia sosialivakuutuksen hal

linnossa, jonkunleinen järjestelmän yhtenäistyttäminen ja 

keskittäminen sekä erilaisten vakuutusasteiden osittainen 

yhteensulatteminen ynnä avustettavien entistään suurempi 

seulominen säästöjen aikaansaamiseksi. 

J akelu (k irjaim in seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tava llinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

3) Ei ulkoma.ledustuksc n tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedllstllksen tiedoituksiin , multa ...... .. .. ) : 

.............................................................................. ..................................... .. 

................................................................................. .................. 1"y~l~.~.~t ....... ..... ....... ...................... . 
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Vapaaehtoista työpalvelusta aij,otaan laajentaa 

niin, että nykyisin aputöissä olevsin 85.000 sijasta voi

taisiin antaa työtä 200.000 vapaaehtoiselle. ~symYB on 

ollut kansallissosialistien vaatimusten mukaisesti myöskin 

jonkunlaisen määrättyjä ikäluokkia koskevan työvelvollisuu

den voimaansaattamisesta. Työpalveluksen rahoittaminen on 

ajateltu voitavan osittain tapahtua työttömyysavustukseen 

varattujen määrärahojen (säästöistä. 

Asutustoiminnan tarpeisiin on nykyisin käytettä

vissä 100.000 Rmk. Tätä summaa aijotaall korot~aa 

5O.ooo:11a. Asutustointa tultaisiin joht~an kiinteässä 

kosketuksessa työpalvelukeen kanssa. Asutustienoina tul

taisiin käyttämään pääasiallisesti kaupunkien laitamia, 

Lounais-Saksan harvaanasuttuja alueita sekä itäisiä raja

maitse Varsinkin kaikki viljelykseen sopivat maat Puolan 

rajojen liki tienoilla aijotaan mahdollisimman voimakkaasti 

kansoittaa. 

Työehtosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön ei tar

koitettane syvemmin kajota, mutta yksityis tapausten käsit

telyyn tullaan sovittamaan ·vapaamielisempää- tulkintaa. 

Tariffin ulkopuoleJla tehtyjä työnantajain ja työläisten 

sopimuksia suositaan, jotka sopimukset sitten hätäoikeus

teitse vahvistetaan. 

Työnhankjnnassa ja tilaustenjakelussa otetaan 

ennen muuta huomioon maanteiden ja laivareittien raken

nus- ja korjaustyöt, maanparaImussuunnitelmat, asuntojen 

rakentaminen, rautateiden rakennusmateriaalin hankinta ja 

RUgenin sulun rakennustyöt, laivebylkyjen y.m. romuksily5-

minen sekä erikoisten sillinkalastusvenheiden rakentaminen. 

Asuntojen rakennusohjelmaan sisältyy myöskin vanhojen ra

kennusten ja asuntojen korjaustyöt. 



~ .. 

• 

-3-

Mielenkiintoista tulee olemaan, mi ten hallitue 

onnistuu osoittamaan määrärahat näiden suunnitelmiensa 

toteuttamiseen. Kysymys on 485 miljoonasta, josta vapaa

ehtoisen ~yöpalveluksen käytettäväksi tulisi 50, asutua

toiminnan 150 ja työnhankinnan ynnä tilaustenjakelun 285 

miljoonaa markkaa eli 200 miljoonaa enemmän kuin näihin 

tarkoituksiin oli aikaisammin varattu. 

Tähänastisessa kosketellunlaatuisessa toiminnassa . 
on turvauduttu Reiohsbankin rediskonttoon. Asian tästä 

puolesta en halua vielä ryhtyä tarkemmin raportoimaan, 

"koska hallituksen yksityiskohtaiset selitykset ovat joka 

päivä odotettavissa, ja varsinkin kuin julkisuuteen saa

tetut tiedot rahoitussuunnitelmista ovat kovin häilyvät. 

Kun ottaa huomioon. että työttömäin lukumäärän 

lasketaan ensi talvena nousevan " yli kuuden miljoonan, 

niin käsittää hyvin näiden rahasummain ja suunnitelmain 

riittävän vain vähäiseltä osalta lieventämään vallitsevaa 

hätää. On arvioitu, että hallituksen ohjelman puitteissa 

voidaan antaa työtä 150.000 työttömälle. Ja kuitenkin 

tullaan hallitusta arvostelemaan ja tuomitsemaan suureksi 

osaksi sen mukaan, miten se pystyy maan luotsaamaan ensi 

talven vaikeuksien läpi. Nämä suunnitelmat sisältyivät 

jo suurin piirtein myöskin Bt[ningin hallituksen ohjei

maan ja olisivat joutuneet piakkoin toteuttamisasteelle

kin. BrUningin hallitus ei ollut suosiossa taloudellis

ten edesottamustensa riittävästä tehokkuudesta. Sama koh

talo näyttää tulevan Papenin halli tuksenkin osakSi. jos 

sen valtakausi jatkuu yli edessä olevien myrskyjen. 
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H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille , Herra 

"inisteri, raporttini N:o 32 aiheista: 

~aksan hallituksen ohjelma . 

Reichstagin kokoontuminen . 

Vastaanottakaa , Herra "nisteri, täydelli sen kun
nioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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. 3aksan halli tU:~~~I?: , . , ~pj,e ~,~a! 

. Reichstagin kokoontuminen. 

( 29/ 

Valtakunnankansleri von Papenin toissa päivänä 

MUnsterissä pitämä puhe selvensi melkoisesti 

haHituksen taloudelliRta ohjelmaa, josta ennakkotietojen 

perusteella viime raportissani (N:o 31) esitin muu

tamia pääpiirteitä. 

Papen ilmoittaa hallituksensa tahtovan kaikin 

voimin elvyttää yksityisyritteliäisyyttä. Kaupallisia 

yhteyksiä toisten maiden kanssa kehitetään pääasialli

sesti entistä linjaa, koetteen nostaa kotimaisen tuo

tannon kannattavaisuutta kohtuullisilla tullikoro~~ksil
la, joiden tarkoitus sellaisenaan ei ole ulkomaisen 

tavaran sulkeminen pois Sak~an markkinoilta. Autarki

sista pyrkimyksistä sanoutuu hän irti suureksi petty

mykseksi .ääri~mäisille agraareille. Kaikki varsinaiset 

inflatiovaatimukset hylätään ja rahan nykyisestä ar

vosta pidetään taloudellisen rauhan ja ~tabiliteetin 

perustana kiinni. 

Yksityisyritteliäisyyden elvyttämisellä toivo

taan nyt rakennettavan sulku myöskin työttömyyden jat

kuvalle kasvamiselle. Ne keinot, joilla hallitus koet-

Jakelu .[kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ......... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... ] : 

........ _ ....................................................................................... ~~.y.~.!}J~~.~.! .. .......................................... . 
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taa yritteliäisyyttä nostaa, ovat ~llä omalaatuiset. ED

luvan vuoden lokakuun 1 plii vim ja seuraavan vuoden ... IJ

taavan päivän · välisenä aikana eräitä veroja, kuten liike

vaihto; reaali., ammstti- y.m. veroja maksaville teoUisuu

denharjoittajille annetaan jonkullainen lahjakortti. jolla 

vuosien 1934-1938 veroja voidaan maksaa ja jolla pitäisi 

olla vaihtovälineen arvo maan sisällä tapahtuvissa maksu

suorituksissa • . Miten suuri 088 mainittujen vuosien veroja 

näillä korteilla aiotaan antaa anteeksi, ei ole vielä 

julkisuudessa kerrottu. Kysymys on näin ollen epäsuorasta 

emmissionista, jonka summa ilmoitetaan arvion mukaan voi

van nousta puoleentoista miljardiin markkaan. 

Samanaikaisesti tämän teollisuudenharjoittaj'ille 

tehtävän lahjan kanssa ilmoitetaan työläisten palkkoja 

tultavan alentamaan ja työehtosopimussuhteita yritteliäi

syyden hyväksi höllentlmälD. 

Hallituksen suunnitelma tuntuu ensi kuulemalta 

hyvin merkilliseltä. Tekee pakostakin kysymyksiä, jotka 

vasta aikaa ~öten voivat saada vastauksensa, mutta joi

den vastausten laadusta koko suunnitelman arvo riippuu. 

wllUa,Dko esimerkiksi, että yhteinen kansa tulee uskomaan 

näillä lahjakorteilla vielä vuosina 1934-1938 tosiaan 

olevan ny~sen halli tukeen talraama arvo? W. ten maan 

hallitus tulee vuosina 1934-1938 selviämään valtio talouden 

järjestelyssä, kun nyt etukäteen on oikein huomattava osa 

valtiotuloista lahjoitettu pois? Jos tosiaan tämä epä

suora inflatio ja tuottajapiirien kiihottsminen pienem

pien verojen toivolla vastaisuudessa PY8tyy tuotantoa 

nostamaan, niin kuka sen tuotantolisän kuluttaa, kun samsn

aikGisesti palkkoja pienentMml11ä heikennetään valtavan 
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kuluttajaluokan ostokykyä ? Onhan ~kyhetken pula suurekai 

osaksi johtunut juuri sellaisesta tuotannon kasvusta, 

mille ei enää saada tuotantobintoja vastaavaa menekkiä. 
I 

On mielenkiintoista todeta parlamentin juuri ko-

koonnuttua, että hallituksen telouspoliittiset johtolangat 

käyvät jyrkästi päinvastaiseen suuntaan kuin Reicbstagin 

valtavan enemmistön. 

Kansallissosialistit ovat ohjelmajuliatuksissaan 

esittäneet selvästi valtiososialistisia vaatimuksia. 30-

sialidemokraati t ovat jo jättäneet Reichstagin kansliaan 

anomusesitykset pankkilaitoksen, johtavain ja valtion avus

tamain teollisuuslaitosten sekä suurtilain kansallistutta

misesta. Kaikki nämä sisältyvät myöskin kansallissosialis

tien julkisiin suunnitelmiin. KUn ~kyisessä parlamentis

sa on 14,5 prosenttia edustajia, jotka vakuuttavat ole

vansa sosialisteja, on erittäin mielen~~intoista myöskin 

maan taloudellisen lainsäädännön kannalta nähdä, millai

seksi yhteistyö hallituksen ja parlamentin kesken on 

muodostuva. Kansallissosialistinen parlamentin jäsen ja 

taloudellinen kirjailija kreivi zur Reventlow julisti 

vielä pari viikkoa sitten lehdessään -Reiohswart-, että 

kansallissosialistit tulevat panemaan koko voimansa vaa

kaan luottolaitosten ja suurteollisuuden sosialisoimisen 

puolesta. 

Vastoin odotusta tapahtui Reichstagin avaus 

vosti. Kerrotaan, että sentrum oli tunnetulla parlamen

taarisella taidollaan saanut kansallissosialistit ymmär

tämään, että oli Tiisainta olla aTajaistilaiauudessa melua. 
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matta ja knunnella kiltilti Ilara Zetkinin kommuniatista 

puhetta. Tiedettiin Dlet, ettl kaneleri Papenilla oli tae

kullaan valtuus eduskunnan hajoittamiseen eikä sen TUOkai 

tahdottu antaa pienintäkään aihetta tämän käyttämiseen. 

Kansallilsosialilteil].kaan ei mielestään ole toivoa kaava

misesta, joten hekin pelkäävät uusia vaaleja. 

On hyvin kiinnostavaa nähdä, miten pitkälle 

sentrum saa kanaallissosialistit parlsmentaarisesti kasva

tetuiksi. Toistaiseksi näyttää yhteistyB sujuvan aika hy

vin. Niinpä yhteisestä päätöksestä suljettiin aosialidemo

kraati t pois ei ainoastaan presidiumista I mutta ei myös

kään kanslian jäseniksi (SohriftfUhrer) valittu ainoata

kaan sosialidemokraattia. 12 henkisen kanslian muodostavat 

8 kansallissosialistia, 3 sentrumilaista ja 1 saksa1aiskan

sallinen. 
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UOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKlCKNING 

H e r r a i n i s t e r 1 

Kunni oittav immin täten lähetän Teille, Herra 

d nisteri , r aporttini N:o 33 aiheesta: 

Kansallissosialistit. 

Vastaanottakaa, Herra Aunisteri, täydellisen 
kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n e n, 

Helsinki. 
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Kansallissosialistit. 

Koska olen huomannut, että kansallissosialisti

sesta liikkeestä on Suomessa vallalla hyvin paljon vää

riä käsityksiä, koetan seuraavassa tehdä selvää, mistä 

johtuu että Saksan kansa lähettää eduskuntaansa 38 % 
kansallissosialisteja. KUn vuoden 1928 vaaleissa kansal

lissosialistit saivat 12 edustajaa, nousi tämän vuoden 

vaalei ssa heidän edustaj ainsa luku 230. 

A11SYY t ällaiseen "maanvieremään· täytyy olla 

yhteiskunnallIsissa oloissa. Kun ennen sotaa varsinaisen 

ruumiillista työtä tekevän proletariaatin luku säännölli

sesti kasvoi ja siis se puolue, joka oli ottanut hei

dän asiansa ajaakseen, sosialidemokraatit, myöskin kasvoi, 

on sodan jälkeen kehitys saanut koko lailla toisen 

suunnan. ::len jälkeen kuin sähkö on yhä enemmän tullut 

käytäntöön, ei tehtaiden enää tarvitse olla suuria sa

malla paikalla olevia laitoksia, koska niihin voimaa ei 

tarvitse johtaa akseleilla, transmissioneilla ja hihnoilla, 

vaan voivat ne olla hajallaan ja hyvinkin etäällä toi

sistaan, koska voiman siirtäminen sähkön avulla käy laa-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi . ... . 
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tuun. Siten on jo yksi uudenaikaisen proletariaatin syn

tymisen perusedellytyksiä - samalla paikalla ja samoissa 

oloissa työskenteleminen - muuttunut. KUn sodan jälkeen 

on alkanut teollisuuden rationalisoiminen, on se vielä 

vähentänyt varsinaisten työläisten armeijaa. Mutta kun 

samalla tuotanto ei ole vähentynyt, vaan päinvastoin 

kasvanut, on pikkupomojen, konttoristien, agenttien y.m. · 

pikkueläjien luku suuresti kasvanut. Mikä suunnaton luku 

tällai sia puoliproletäärejä nykyaikaisessa suurteollisuu

dessa tarvitaan, käy selville, kun mainitsen, että esimer

kiksi Siemens-Schuckertin liikkeen hallintorakennuksessa on 

11 km. korridooria. 

Tämä pikkuporvaristo sekä proletarisoitunut keski

luokka muodostavat kansallissosialistisen puolueen kanta-

joukon. 

flation 

olemasta 

riatiin 

lukunsa 

Kun ennen säästöillään elänyt keskiluokka in

kautta kadotti omaisuutensa, on sekin lakannut 

omistava luokka, kuuluen siis henkiseen proleta

samoin kuin sen yliopistossa opiskelevat tai jo 

päät täneet pojatkin, joilla ei nykyään ole pai

kansaann;D toivoa ylioppilastulvan yhä kasvaessa. 

Nämä eri ainekset on kansallissosialistiseen puo

lueeseen vetänyt puolueen antikapitalistinen, antisemiitti

nen ja sosialiso~st8 lupaava ohjelma. Ne eivät tahdo 

kuulua sosialidemokraatteihin, koska se on varsinainen ruu-, 

miillista työtä tekevien ·proleettien- puolue ja proleetti

sanalla on porvariston keskuudessa hyvin huono kaiku. 

Sitä paitsi suuri osa heistä on natsionalisteja eikä 

tahdo senkään vuoksi kuulua sosialidemokraattiseen puolu

eeseen. He ovat tyytymättömiä sosialidemokraattien sovit

televaan ulkopolitiikkaan, reparatiomaksujen suorittamiseen 

y.m. 
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Mutta kansallissosialisteihin kuuluu myöskin suu

ri osa toisista yhteiskuntakerroksista, entisen virkamies

luokan, aateliston ja maanviljelijäin piireistä. Nämä ovat 

tyytymättömiä ei ainoastaan hallituksen politiikkaan, vaan 

koko tasavaltaan ja kansallissosialistien puheet kolman

nesta valtakunnasta, juutalaisten kaikilta vaikutusvaltai

silta paikoilta karkoittamisesta, päitten kierimisestä y.m. 

ovat saaneet heidät liittymään kansallissosialisteihin 

jyrkimpänä oppositiopuolueena. MUtta heillä ei ole mitään 

halua sosialisoimiseen • 

Kun puolue on kokoonpantu näin erilaisista ele

menteistä , ei tarvitse olla profeetta ennustaessaan, että 

se ei tule kauvan pysymään koossa. Kansallissosialistit 

vastustavatkin sen vuoksi uusia vaaleja, koska he pelkää

vät, että Papenin puhtaasti kapitalistinen ja samalla 

kansal linen (Schleicherin ehdotus armeijan uudistamisesta) 

ohjelma lohkaisisi kansallissosialisteista nämä puhtaasti 

porvarilliseen yläluokkaan kuuluvat ainekset. 

Paljonko kumpaankin ryhmään kuuluvia aineksia 

kansallissosialisteissa on, ei ole helppo sanoa, mutta 

itse he vakuuttavat yli 10 % olevan sellaisia, jotka 

vaativat sosialisoimista. Näiden johtajina ovat Gregor 

Strasser ja kreivi Reventlow. 

Viime aikoina on ollut paljon puhetta siitä, 

että kansallissosialistit hakevat kosketusta ammattiyhdis

tyksiin. Olen kuullut erräiln kansallis80sialistin väittävän, 

että ei kulu pitkääkään aikaa, kun kai~:i sosialisoimista 

harrastavat piirit löytävät toisensa. Kun kysyin, miten 

hän voi ~vitel1a yhteistoimintaa sosialidemokraattien 

kanssa, vastasi hän: aivan hyvin, kun vain kaikki nykyiset 

sosialistien johtomiehet syrjäytetöön. 
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Lähitulevaisuudessa ei tällainen koalitio miele.

täni ole mahdollinen, mutta wEntwiokelungatendensen·. kuten 

) Sombartilla on tapana sanoa, viittaavat kyllä tähän SUlUl

taan. Luulisin nykyisen hallituksen verrattain kauvan py

syvän vallassa, varsinkin kun Hindenburg pelkää kovin 

Hitlerin saavan sekä ulko- että sisäpoliittista sekaan

nusta aikaan, jos hän pääsisi valtaan. Viimeisellä Hitle

rin audienssilla kuuluu hän varottanean Hitleriä panemas

ta toimeen minkäänlaisia levottomuuksia ·oder Sie werden 

was erleben·. 
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Berlinissä, sY,Yskuun 13 p:nä 1932. - . .. _ ... ..- ... - . ....... 

SUOMEN LlHETVSTÖ 

FINLANDS BESIOCKNING 

! 

H e r r a M i n i s t eri , 

KUnnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Minist eri, raport tini N:o 34 aiheesta: 

Papenin hallituksen kauppapolitiikka. 

Vastaanottakaa , Herra Ilinisteri, täydellisen kunni

oitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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Vaikka Papenin hallitus saikin eilisessä 

tragi-koomillisessa Reiohstagin istunnossa murhaavan 

epäluottamuslauseen - 513 ääntä 32 vastaan - jää se 

~lmmjnkin parlamentaarisestikin useammaksi kuukaudeksi 

valtaan. joten lienee syytä tehdä selkoa sen kauppa

politillisista suunnitelmista. 

Hallitus on kyllä ilmoittanut, ettei se läh

de . shtaiden autarkisten pyrkimysten tielle, vaan ko

r~~telee tulleja ainoastaan siinä määrin, kuin kotoi

sen tuotannon kannattavaisuudelle on välttämätöntä, ja 

ennen kaikkea koettaa elvyttää tuotantoa, mihin sen 

talousohjelma miltei kokonaan tähtääkin. Samalla halli

tus on antanut tietää suosivansa periaatteessa kontin

genttijärjestelmää maataloustuotteiden tuonnissa 

tuvansa sen toteuttamiseksi yhteyteen maataloustuottei

den tärkeimpien tuontimaiden kanssa. 

Hallituksen talousohjelman tiedetään olevan 

pääasiallisesti valtakunnankansleri von Papenin, talous

ministeri Warmboldin sekä Reichsbankin presidentti 

Lutherin yhteistyötä, missä Papenilla lienee ollut 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen j ., lisäksi 
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aatteellisen isän asema ja sekä Warmboldilla ja Ln~he

rilla yleissuunnitelman käytäntöönsoveltajan tehtävät. 

Näistä kolmesta miehestä tiedetään myöskin, että he ovat 

jonkullaisen kultaisen keskitien miehiä, jotka koettavat 

antaa maataloudelle pieniä helpotuksia, kuuluen perussuun

naltaBn kuitenkin teollisuuden vientietujen Buosijoihin. 

Saksan talouselämän rakenteen kannalta onkin 

tällainen orientoituminen luonnollinen. Sen soveltaminen 

käytäntöön johtaa kuitenkin lakkaamattomiin ristiriitoi

hin. Kun talousohjelmassa pannaan pääpaino tuotannon 

lisäämiseen ja luonnollisesti samanaikaisesti viennin 

elvyttämiseen, odottaisi silloin myöskin, että mahdolli

simman suurella huolella kartettaisiin toimenpiteitä, 

mitkä voivat vientimaissa vähentää Saksan markkinamah

dollisuuksia. Mutta maatalouden etujen vuoksi on kuiten

kin tehty monta tekoa, joista Saksan talouselämälle ko

konaisuutena katsoen on ollut enemmän vahinkoa kuin 

hyötyä. 

Vienti piireissä ollaan tästä vuorenlujasti va

kuutettuja. Tältä taholta onkin pitkin vuotta ja var

sinkin nyt syyskauden alkaessa esitetty huolestuneita 

vetoumuksia hallitukseen. Ei liene montakaan teollisuuden 

ja vientikaupan järjestöä, joka ei olisi perusteellises

ti oman alansa aineistoa käytellen koettanut todistella 

kaikellaisten autarkisten toimenpiteiden tuhoisuutta maan 

taloudelle. Hansakaupunkien senaattien kirjelmässä selvi

teltiin äskettäin sitä katastrofimaista asemaa, mihin 

laivaliikenne on kauppavaihdon pienentymisen johdosta 

joutumassa ja varoitettiin autarkisista pyrkimyksistä. 

Maatalouden edustajain taholta taas moititaan 

hallitusta, ettei se ole vieläkään ky1lin tehokkaasti 
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suojellut sen tuotantoetuja. Isken tapahtuneiden lukui-, 

sain tulliko~usten yhteydessä nostettiin myöskin eräi-

den maataloustuotteiden tulleja. Niinpä kurkkujen tulli 

koroitettiin kolminkertaiseksi, mutta koroitus koskee vain 

sitä aikaa, milloin tulli ei ole kauppasopimusten kautta 

sidot tu. Viime vuoden 56.470 tonnin tuonnista tuotiin 

45.740 kauppasopimuksissa sidotun tullin mukaan. Hedelmä

mehujen koroitetun tullin vaikutus ei viime vuoden 

tia laskuperusteena käyttäen joutuisi koskemaan kuin va

jaata viidennestä kokonaistuonnista. Hanhien koroitettu 

tulli taas vähän enempää kuin puol ta. Munanvalkuaisen 

ja munankeltuaisen tullikoroitusta pidetään siipikarjan

hoitajien taholla aivan mitättömänä, sillä näiden kauppa

tavarain tuonnin arvo on vain noin ~3 munain tuonti

arvosta. Kasvisrasvain tullin koroitusta pidetään tass 

käytännöllisesti jokseenkin merki tyksettömänä, koska kas

visrasvoja voidaan vieläkin saada huokeammalla ulkoa 

kuin kotimaast~. KOtimaisen viininviljelyksen hyväksi 

tulleilla koro~uksilla tunnustetaan sentään olevan mer

ki t ystä. Hallituksen tarkoitus on tietenkin ollut näil

lä vähäpätöisiltä näyttävillä tullikoroituksilla taittaa 

kärki maatalouspiirien valituksilta. 

Hallitus on ilmoittanut koettavansa saada sovi

tuksi maataloustuotteiden kontingenteista irtisanomatta 

kauppasopimuksia, koska irtisanominen vaikuttaisi rauhat

tomuutta herät tävästi Saksan vientimarkkinoihin. Niinkuin 

tunnettua, sanottiin kuitenkin Ruotsin kauppasopimus irti 

juuri maatalouspiirien vaatimuksesta. Samojen etupiirien 

mielialan tyydyttämiseksi tapahtui noin viikko sitten 

myöskin Jugoslavian kauppasopimuksen irtisanominen. 
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Maamme kaDDalta on tilanne sikäli suhteellisen 

lohdullinen, että teollisuuden vientietuja suosiva hallitus 

on otollisempi neuvottelutoveri vastaisissa kontingentti

ja muissa neuvot t eluissa kuin ratkaisevasti maataloutta 

suosiva. 
Tässä yhteydessä ei voi olla lisäämättä muuta

maa sanaa eräistä Saksan ja Venäjän kauppavaihtoa kos

kevista suunnitelmista. 
Viime vuotena kehittyivlt Saksan kauppa~teet 

Venäjän kanssa niin edullisesti, että bilanssin loppusaldo 

oli 458,7 miljoonan verran aktiivinen. Tänä vuotena on 

Venä jäetä tullut Saksan suurin ostajamaa, vaikka vuoden 

alkupuoliskon venäläiset tilaukset saksalaisista tehtaista 

nousivat vain 233,4 miljoonaan. 

Neuvostohallitus ei luonnollisesti kauan kykene 

näin suurta passiivista saldoa tasoittamaan kultalähetyk

sillä. Tilanne vaatii Saksankin taholta toimenpiteitä 

venäläisen tavaran sijoittamiseksi maahan. Toisin sanoen, 

on huolehdittava siitä, että pystyy makaamaan ostonsa 

varassa, kun se ei rahassa eikä ku!lassa enää ole 

lista. 

:w.otettavalta taholta kerrotaan nyt, että jo 

BrI1ningin halli tukeen aikana alkaneet neuvottelut tämän 

tilanteen sllvittämiseksi ovat johtamassa lopputuloksIen, 

minkä mnkaan Saksa sitoutuisi ostamaan Venäjältä tavaraa 

noin 30 ~:n virran Slll viimevuotisesta viennistä. Enai

lijassa olisi ~S~I venäläiseltä viljasta. ~UDDitelmaD 

.alaan tehtäisiin venällisen viljan käyttö Saksan koti

-.ilessa kalutukael" lillä tavoin pakolliSiksi, ettl 

kaikista Sak .. sla jauhettaYa8ta viljasta noin 9 % olisi 

Venäläistä. 
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Jos JllUvottelut tosiaanJdn johtavat tällaiseen 

tulokseen, olisi Saksassa ut1attu huomattava askel _ta

loudellista suunnitelmataloutta kohti. Se vaatisi luonnol

lisesti vastaavat toimenpiteenaä myöskin Tienoin järjest~ 

lysaä, marki ten uutta, aikaa myöten ehkä yhä merki t •• TIm

miksi mnodostuvaa rengasta keskLtetyssä valtioJl talouspo

litiikassa. 

Asian luonnosta muutoinkin seuraa, että knta 

teämmäksi saksalais-venlläiset kauppasuhteet muodostuvat 

sitä enemmin tarvitaan Saksassa valtion järjesteleväl 

kättä yleensä kauppavaihdossa. Tällainen järjeste1eTl toi

minta onkin helpompi maataloustuotteiden kaupassa kuin 

useimmilla muilla aloilla. 

Venäjä ei ole vielä ainakaan johtavin maa nii

den maataloustuotteiden myyjänl, joita pääasiallisesti Sak

saan viemme. Mutta voin viejlnl sillä on jo tätlnykyl 

toinen sija. Venäjällä on sitä paitsi luonnolliset edel

lytykset kehittyä ~kyistään voimakkaammaksi tuottajameakai 

ja kilpailijaksi meillekin vientikennalta tärkeillä maata

louden aloilla. :Kim Saksa vientietujensa vuoksi näyttää 

olevan pakotettu suosimaan Venäjän tuotannon ja viennin 

kehi tystä, on suhteellisen , helppoa kommunistisesti keski te

tyssä talouselämässä tehostaa määrätyn tuotannon nousua 

vienti tarkoituksia varten, vaikkapa toisten tuotantoalain 

kustannuksellakin. Vaara on aina olemassa, että viljalla 

aletut venäläisen tavaran valtion järjestelemlt ostot 

voivat laajentua käsittämään muitakin aloja. Jollei Sak
sassa pyrkimys kotoisen metsätalouden kehittämiseksi olisi 

nykyisin niin voimakas, olisi venäläisen puutavaran säännöstel

ty ja erikoisesti suosittu tuonti varmaan piankin suosiollisten 

toimenpiteiden alainen saksalais-venällisten kauppasuhteiden 
elvyttämiseksi. 
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Berlinissl, 
O'MEN LÄHETY TÖ 

j 
{ 

H e r r .a M i n i s t eri , 

~ioittav~in täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 35 aiheesta: 

Sillpoliittista selvittelyä. 

Vasta8Dottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri • 

Helsinki. 
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Sisäpoliittista 

selvittelyä. 

Vaalitaistelu marraskuun 6 pä ' ~änä toimitetta

via Reichstagin vaaleja varten on käynnissä. Tosin 

kuumin aika on vielä .dessä, lDUtta jo nyt voi hyvin 

huomata, että valitsijapiirien mielenkiinto on paljon 

laimeampi kuin muissa tämän vuoden vaaleissa. Pääottelu 

suoritetaan kansallissosislistien mukana äänestäneistä 

aineksista, joita puolue ei ole kiinteästi itseensä su

lattanut. 
Kanaallissosialistit olivat tietoisia jo Reicha

tagin hajoittamisaikana, että heidän voittokulkunsa oli 

lopussa. Yleisesti lasketaan natsi en tulevan menettämääD 

noin 40-50 edustajapaikkaa. 

Bdellisten vaalien suureen osanottoon vaikutti 

paljon kansallissosialistien äärimmäisen räikeä vaalikii

hotus, jonka iskusanoilla vielä oli tehonsa valitsijoi

hin. Kärki on Hitlerin hallitukseen osallistumista kos

keneissa neuvotteluissa ja sitä seuranneissa tapahtUldssa 

taittunut. Vaali-innon laimeneminen kohtaa eniten itseään 

Hitleriä. Porvarillisissa piireissä on viime vaalien 

] ,lkdu (kirjaimin seuraavien oiljciden mukaan : 1) T,wallinen. 2) Tava llinen ja lisäksi . 

J) Ei ulkomaaedusluk. en liedoiluksiin . .J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoiluksiin. mulla .......... J: 
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jälkeen toimitettu uutta osittaista rafojen aukaisua. 

Kun ennen vanhan buallisen ja uuden taloudellis

radikaalisen porvariston rajat olivat sekavat, on .. -

kaisten v"ikkojen yhteiskunnallisten ja taloudellist«n 

päivänkys~sten klrjis~en niitä suuresti selvittä

nyt. Kansallinen aate ei ole enää riittävä yhdistä

jäksi. HarB'bIlrgin rintama on hajallaan, Hitler ja 

Hugenberg avolaessa taistelussa keskenään. le varsi

naisen porveriston ainekset, jotka olivat bntelleet 

kanaallissoaialismia vain saksalaiskansallisen puolueen 

nuoremmaksi veljeksi, kääntävät sille nyt selkänsä. 

l8Daa1lissosialisteilla onkin erittäin vaikea 

asenne vaalitaistelussa, koska heidän on lupauksillaan 

tJydytettävä slkä äärimmäinen oikeisto, joka heidän 

awllaan on toivonut tasavallan kuldstUldsta ja Dria

aäinen vasemmisto, joka heiltä odottaa kapitalistien 

kukistamista. Heidän vaali puheensa ovatkin senvuoksi 

kovin ristiriitaisia. Papenia ja hallitusta vastaan 

puolustetaan kansaDvaltaa ja parlamenttiä (sio) ja pää

sosialiseeraaja Gregor Strasser pghuu sosialisoimista 

vastaan, luvaten ~senkin yhteisb1nnan puitteissa 
'It 

benkkivanaa t.yötä ja leipää. Tällai,en ohjelman kiel-

täminen pitkin linjaa ei ole epäedullisesti vaibtta

.. tta valitsijaaassoihin varsinkin, kun toiset puolueet 

käyttivät nämä ristiriitaisuudet taitavasti hyväkseen. 

!odennäköisin voittaja niissä uusissa mieliala

virtauksissa on kommunistien rinnalla Hagenberg ja 

hlnen aiehensl. Saklalaiskanaalliset OTatkin sentrumia 

lukuunottamatta ainoa porvarillinen puolue, jolla on 

edellytykset koota hajonneitten porvaripuolueiden pirsta

lelt. Saksalaiskanaalliset ovat myöskin ainoa puolue, 



• 

• 

joka P.1styy antaaaan tebokaata tukia Pap,niD hallitukselle. 

Ballitua onkin osoittanut 8UUr_paa taipumusta nojautua 

sakealaiskanaallisiin kuin alussa oli ajateltu. Talouapii

rit, teollisuWl ja kauppa, jotka hakivat tukeaan Tapauie

lisistl kea~atapuolueista tai kansallilsosialisteista, ryh
mittyvät nykyisin jokseenkin kiinteästi Bngenbergin ympI

rilll, jonka asema on .enTnoksi suuresti TOimistunut. 

Saksalaiskansalliset, vaikka muodo8tavatkin acmar

kistisen ja parlamentarismin vastaisen puolueen, valmistau

tuvat huolella marraskuun 6 päivää varten. Hagenberg u
koo joukko jensa . kaksinkertaistumiseen ja tahtoo käyttää 

tätä Talttia parlamentarismia knmoavasBa to;minDassaan. 

lhteiatyö halli tukeen kanssa on ilmeinen. Iorkeilllllan 

virkamiehistön keskuudessa suoritetuissa henkilövaihdoksissa 

OTat saksa1aiskansalliset säjlyttäneet paikkansa ja uusia 

miehii on heidän leiristäln otettu toimistaan vapautettu

jen Tasemmistolaisten ja keskustapuolueisiin lukeutuneiden 

sijalla. 

Valtaknnnankansleri Ton Papen selvitteli eilen 

Manchenissä pitämässään puheissa m.m. sitä OSBa halli

tuksen ohjelmasta, joka koskee Taltakunnan ja olavaltioiden 

suhteidln jlrje.telyä slkä hallitusmuodon muutosta. Ohjel

aan ydin on lyhyesti se, ettl hallitusTalta on saatettaTa 

puolueista riippumattomaksi ja on luotava lainsäädäntät,yöhön 

tehokkaasti osaaottava eneimäiDen kamari. Valtakunnan ja 

olaTaltioiden suhteista on poistettaTa hallinnollinen ja 

laineäldlnnölliDen dualismi, hävittäJDlttä kuitenban o88val

tiojlrjestelmäl, jota plinTastoiD on erinäisilll aloilla 

kehitettävä. Hallitus lupaa Isittää uudelle Beiohstagille 

Ta.taaTat laki,hdotuka,t. Ohjelma on ollut jo osittain 

tunnettu aikaisemmista hallituksen taholta julkisuuteen 

la.ketuista viittailuista ja osittain HDgenbergin lehdistön 
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Taalitaistelun alettua elittämiltä kirjoitukailta. 

Miten Papen ajattelee näidan laajakantoilten 

muutosten tot.uttamista, ei ole tiedosla. On Tähän to

dennäköistä. ett. uusi Reiohatag tulisi saamaan niiden 

toteuttamiselle luotuisan kokoonpanon. Hallituspiireisal 

on vuotanut ulos jonkunlainen .nnlkkotieto tai uhkanl, 

että uusikin Reichltag heti hajoitetaan. jollei se taivu 

kulkemaan halli tuksan vii ttomaa tietä. Se mitä Ii tten 

seuraa, Toi tuskin loveltua nykyisan hallitusmuodon pai t

teisiin. IOrkeimm8s8a virkamiehistösaI toimitetut henkila

muutokset Toivat muodostua näiden muutosten toimeenpanol

la hallitukselle hyvin tärkeiksi. 

Papenin asema tuntuu tällä hetkellä Tarmalta. 

Tosinhan talousohjelman läpiviannin yhteydessä on tullut 

julkisuuteen sellaistakin kritiikkiä, ja niin jyrkls81 

.uodossa, ettei hallitus ollut sitä Tarmaankaan Odot~ 
nut. Talousohjelman onnistwninan tai epäOnnistuminF. rat

kaisee, niinkuin olen aikaisempdnlrin kirjoittanut. ~~ 

tuksen kohtalon. Joi Papenin olisi näistä syiStä.&..::~ 

dyttävä. ajatellaan oikeistopiireissä likinnä Leipsigin 

ylipormeltari Goerdeleril hänen tyensä jatkajana. Hänellä 

on tällä hetkellä johtaTa aS8118 saksalaiskansallisten 

puoluejärjeltön uudelleen organisoi jana. MUutoksia ei 

mislään tapauksessa ole ajateltavissa ennen marrasknun 

Taaleja eikä heti niidenkään jälkeen. 
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Berlinissl, lokakuun 25 p:DI 1932 • 
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H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 36 aiheesta: 

Neljän vallan konferenssi 
ja Saksa. 

Vasta&nottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

'apeahe rra A. Y r j ö - K 0 s k i Den , 

Helsinki. 
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alainen. 

BERLINI - SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3 6 • 

Be.rlini .ssä 25 p:/Iä loka kuuta 19 32. 

_}i6 <6 'l_Q. _ . 
1"<11- < 

Asia: 

Neljän vallan konferenssi 

ja Saksa • 

()' (!fj. 

Niin kirjava ja ristiriitoja täynnään oleva 

kuin kansallissosialistien julkinen esiintyminen ja 

heidän poliittinen ja taloudellinen ohjelmansa onkin 

ollut, voi kuitenkin &anoa, että heidän rohkea agitati

onsa reparatiosuorituksia vastaan on terästänyt suure.· 

ti Saksan kansassa taht oa vapautua näistä rasitukaista 

ja auttanut pälsemään edes siihen välitilaan. jossa 

nyt ollaan. Heidän arkailematon julistuksensa Saksan 

puolustuspoliittisen tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi on 

8elventänyt kaikil1, puolueille ja kansalaispiireille 

tämän vaatimuksen 1uonnollisuutta ja oikeutusta. Voi 

huoletta sanoa, että koko Saksan kansa on nyttemmin 

hallituksen takana sen asettaessa puolustuspoliittisen 

tasa-arvoisuuden hyväksymisen ehdoksi Saksan yhteistyöl

le a8eistariiaumisneuvotteluissa. 

Tällä en ole tahtonut lainkaan sanoa, ettei 

jokainen saksalainen ilman kansal1is8osialistien agita

tiotakin olisi juuri tälll kannalla. Mutta se seikka, 

Ja kelu [kirjaimin s!'ur'l~vien ohjeiden muk,lan : 1) Tavallinen. 2) T,lVal/inen ja lisäksi 

J) Ei ulkom,l.ledustuks n tiedoituksiin . 4) Ei ulkom,laedustuksen tiedoituksiin. multa .......... ) : 

'favalllien • .... . ........................................ •......... .............................................. "- ......................................... ................. . 
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.ttä kansallislosialistit oliTat näistä kansallisista 

prestigevaatimuksista yrittäneet tehdä itselleen pat en

toidun TaaliTaltin alituiseen toistuvissa vaaleissa on 

pakottanut lDaan johtavat po1itikot " kansollissosialistien 

valtaTa nousu silmiensä edessä/ tarttumaan vaatimusten 

läpiajamiseen mahdollisimman nopeassa tempossa. Ei olisi 

ihmeteltävää, jos mainitun puolueen val1ankasvun pelko 

olisi saattanut sellaiseen kiirehtimiseenkin asian hoi

dossa, .ttei sopivinta ajankohtaa toimenpiteitä varten 

ole aina perust eellisesti harkittu • 

Sen jälkeen kun Saksan hallitus oli eai ttänyt 

elokuun 29 päivänä puolustuspoliittista tasa-arvoisuutta 

vaati van memoranduminsa, ei Saksan hallituksen peräänty

mistä tai sovitteluja vaatimuksen sisällön kustannuksella 

ole ajateltavissa. Sisäpoliittinen tilanne on kerta 

kiaan s.n1aatuinen. että hallituksen, olipa se millainen 

tahansa, on o~ sisäisen arvovaltansakin vuoksi pidet

tävä kiinni tästä kansan yhteisestä prestigevaatimuksesta .• 

Lontoon ja Pariisin kesken suoritetut neljän 

Tallan konferenssin valmisteluja koskeneet neuvottelut 

ovat Saksassa herättäneet osittain sekavia tunteita. On 

lausuttu julki pelko, että neuvotteluissa saisivat yleis

esikunnat liiaksi paljon vaikutusvaltaa ja että poliit

tiset näkökohdat jäisivät taka-alalle. Saksa on sitä 

pai t si koko ajan tuntenut joutuneensa yhä enemmän syr

jäyt.tyksi, vaikka neuvottelujen kulusta sitä lienee pi

detty informoituna. 

N.ljän vallan konferenssin paikka näyttil Sak

san halli tub.lle olevan vakava asiallinen kysymys. Pe-
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lätään. että genius looi tulisi Genevessä sen vastusta

mattomasti vetämään asei star iisumisneuvotteluihin. ennen

kuin vaatimus periaatteellisesta aseistumisoikeudest. 

arvoisena muiden valtojen kanssa on saanut ratkaisuns., 

mitä Saksan hallitus tahtoo kaikella muotoa välttäl. 

Englannin täkäläisen suurlähetystön ponnistelut saada 

Saksa ehdoitta myöntymään paikkakyaymyksessä ovat to 

seksi rauenneet hallituksen kielteiseen vastaukseen. 

Neuvotteluja osanotosta ntljän vallan 

siin ei sitä vastoin ole missään tapauksessa pidettävä 

karille ajautuneina. On vain kysymys edellytyksistä, 

joiden vallitessa neuvottelut tullaan suorittamaan. Sak

salaiselta taholta on nimenomaan korostettu, että halli

tus kyllä haluaa neuvotteluihin osallistua, Sen pois

jääminen voisi helposti johtaa väärään käsitykseen hal

lituksen lopullisista tarkoitusperistä. Aivan mahdotto

malta ei tunnu, että Saksa antaisi lopulta ~önteisen 

vastauksen saapua Geneveenkin, jos se vain muutoin saa 

ne takeet neuvottelujen ohjelmaan nähden, mitä se kan
nallaan paikkakysymyksessä ajaa takaa. 

Mielenkiintoista on tässä yhteydessä mainita, 

että Hitler muutamia päiviä sitten valtablnnankansleril

le osoittamassaan avoimessa kirjeessä oli hallituksen 

väittänyt valmistautuvan esittämään suuren 8seistusohjel

man, jonka muka.n Saksa vaatisi 300.000 miehen armeijaa 

ja oikeutta rakentaa sotalaivoja. Hallitus on avoiaessa 

kirjeessään jyrkästi kieltänyt Hitlerin väitteet ja va

kuuttanut, että hallituksen ohjelma sisältyy tunnettuun 

elokuun 29 päivän .amorandumiin. Siinä tapauksessa, 

ettei aseistariisumi.konfereD8sissa hyväks,yttäisi Sak.an 
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kantaa, katsoo hallitus olevansa oikeutett vaatimaan 

periaatteellista myön~stä toisten valtojen aseistus

tasoa vastaavaan Saksan aseistumiseen. 

Luonnollisesti ei halli tukeen dementiaa tar

vitse niin ymmärtää, ettei Hitlerin väitteissä olisi 

mitään perää. Sentapaiset suunnitelmat, jos niitä on 

tosiaan valmisteltu, ovat tietysti vain siltä varalta, 

ettei aseistariisumisneuvotteluissa hyväksytä Saksan 

periaatteellista t asa-arvoisuutta. Hitlerin avoin kirje 

on laajoissa piireissä herättänyt paheksumista, sillä 

sitä pidetään suorastaan kansallisen asian kavalluksena. 

Joka tapauksessa se on ollut tyhmyys, ~illä se tulee 

viemään ääniä natseilta. 
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Berlinissä, marraskuun 14 p:nä 1932. 
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H e r r a M i n i s t eri , 

RUnnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

inisteri, raporttini N:o 31 aiheesta: 

Saksan vaalit jo niiden seuraus. 

Vastaanottakaa, Herra . inisteri, täydellisen 

kunnio\ tukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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RAPORTTI n:o '7. rQ . I 
I ._~_-

Berlini ,., .. ssa 14 p:nä marra8 kuuta 1932 • 

Asia : .... Saksan YUlit ja 

niide:n . Bey~ . .. . 

Marraskuun 6 päivän vaaleissa saivat eri puo-

• 1ueet suhteessa äänestykseen osaaottaneisiin seuraavat 

prosenttimäärät ääniä. mitkä oikeuttivat allamainittuihin 

edustajamääriin: 

Edustajia Äänestäjiä %:88a 

6.XI. 31.VII. 6.XI. 31.VI!. 
Kansal1issosiali8tit 196 230 33,2 37,1 

Sosialidemokraatit 121 133 20,7 21.5 

Kommunistit 100 89 17,0 14,3 

Sentrum 69 75 11.9 12,4 

Saksalaiskansalliset 52 37 8,0 5,9 • Kansanpuolue 11 7 1,8 1,2 

Valtiopuolue 2 4 0.9 1.0 

Kristil1.aosialistit 5 4 1.1 1.0 

Hannoverilaiset 1 0,2 

Bayerin kansanpuolue 19 22 3.1 3.2 

Kaalaiskansa (Landvolk) 1 1 0,2 0.2 
Talouspuolue 2 1 0.4 0,4 

Bayerin talonpoikais1iitto 2 2 0,3 0,3 

lörttenbergin maalais- ja 
Tiinitarhurien puolue 2 2 0.3 0.3 

Jak elu (k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi .... . 

J) Ei ulkomaaedustuksrn tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .. ........ } : 

.................................................................. ....................... ................................. ................................................ .. 
TaTal1inen. 
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Edustajien kokonaismäärä on 583. Äänestykseen 

oS88ottaneiden sekä eri puolueiden saemat äänimäärät ovat 

sanomalehdet aikanaan ilmoittaneet. 

Vaalien tulos näyttää ensi silmäyksellä vain 

vaikeuttaneen poliittista tilannetta. Kokoomuksen muodosta

minen, johon hallitus voisi parlamentaarisesti nojata, vaa

tii nyt sovitteluja entistään useampien ja toisilleen

ainakin näennäisesti - vieraampien ryhmien kesken. 

Sosialistisia tendenssejä omaavien puolueiden 

edustajamäärä uudessa Reichstagissa on 71,3 %. Varsinaisen 

vasemmiston suhteellinen voima on rahtusen kasvanut (kom

munistien edustajamäärä lisääntynyt ja sosialidemokraattien 

vähennyt), ollen nyt 37,7 entisen 35.8 prosentin sijasta. 

Hallitus on vaaleilla saanut säretyksi kansallissosialis

tien, sentrumin ja Bayerin kansanpuolueen ehdottoman 

tön. Näiden puolueiden yhteiset valmistelut hallituskokoo

musta varten jäivät aiis käytännöllistä merkitystä vaille. 

uaksalaiskansalliaten edustajamäärä on kasvanut 2.1 ja 

kansanpuolueen 0,6 %:lla. Mutta varsinaisten porvarillisten 

puolueiden yhteinenkään voima ei ole riittävä hallituksen 

parlamentaariseksi tueksi. 

Oikeiston ja kansallissosialistien leirissä ei 

puhuta kernaasti parlamentarismista. ' Halutaan muuten vain 

saada Reichstagilta riittävä tuki hallitukselle. Varsinai

sen parlamentarisen hallituksen muodostaminen, joka jätet

täisiin suurimman puolueen johtajan, hra Hitlerin, tehtäväk

si, ,i nykyisissä oloissa liene ajateltavissa. Presidentin

hallitus lienee ainoa mahdollinen. Tällaisen hallituksen 

työrauhan takeiksi ,i tarvita ainoastaan suurin piirtein 

katsoen kaikkien porvarillisten puolueiden ~ötlTaikutusta, 

vaan ~öskin ~ötämielistä suhtautumista kansallislosialia
tien puolelta. 
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Uusi Reichstag kntsutaan koolle joulukuun 5 

päiväksi. Siihen mennessä ehtivät rauhanehdot saada moni

puolisen harkinnan. OikeistopiireisBä tuntuu tällä hetkellä 

vallitsevan sovinnollinen mieliala kansallisBosialisteja 

kohtaan. Heidän vaali tappionsa , 4 prosenttia edellisen 

Reichstagin lInestäjlmälriin verraten, osoitti riittävän 

selvästi tähän asti niin voitokkaan nousun pysähtyneen 

ja suunnan muuttuneen taantuvaksi. Suurentelevista valta

vaatimuksista on luovuttava. On käytävä sovitteluihin 

toisten puolueiden kanssa, jos mieli olla muutakin kuin 

ainainen oppositioryhmä. 

Nykyisellä hallituksella ei ole ollut erikoista 

onnea tehtävissään. Sen tarkoitus taivutella sentrum ja 

kansallissosialistit myötämielisyyteen epäonnistui täydel

lisesti. Ammattiyhdistysten likentely päättyi yhtä huonos

ti. Osavaltioiden kanssa ovat suhteet kireät. Val .. IUI'~UCII~

oikeuden päätös Preussin hallinnon järjestelyä koskevassa 

kysymyksessä vei ikävään umpikujaan. Kontingenttiohjelman 

toteuttaminen onnistui vain pieneltä osalta, aiheuttaen 

lisää kauppapoliittisia vaikeuksia. 

Jos tilanteessa ei tapahdu piakkoin käännettä 

suotuisampaan suuntaan, voittaa ajatus Papenin hallituksen 

korvaamisesta toisella presidentinhallituksella siinä mää

rin alaa, että uudenkin hallituksen muodostaminen liki

~iikkoina on hyvin mahdollinen. Samassa yhteydessä kävisi 

luonnollisesti helpommaksi myöskin laajemman poliittisen 

tuen hankkiminen myönnyt,yksillä kansallissosialisteille. 

jotka o~at julistaneet leppymätöntä taistelua Papenille. 

Sen jälkeen kun .delläo1eva oli kirjoitettu 

olen kuullut eri leireistä kannunvalantaa tulevaisuuden 
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mahdollisuuksista. 

Papan itse koettaa saada kansallissosialisteja 

hallitukselle suopeiksi, lupaamalla heille paikkoja halli

tuksessa. On valmis luopumaan kanslerinvirastakin, jos 

natseja joku muu, esimerkiksi Gessler, enemmän miellyttää. 

Sentrum on valmis kannattamaan Hitleriäkin kansleriksi, 

jos täten saadaan syntymään parlamentaarinen hallitus. 

Tästä tUumBsta tuskin kuitenkaan voi tulla totta, sillä 

Ukko Hindenburgia ei saada Hitleriin suostumaan ja halli

tuksen vahva mies, puolustusministeri Sohleicher, josta ai

kaisemmin kerrottiin, että hän olisi natseja lähellä, sanoi 

meillä lounaalla ollessaan, että Saksan hallituksen pääksi 

ei voida asettaa plankkumaalaria Anstreioher). 

Vasemmistotaholla taas luullaan tiedettävän 

suunnittelevan hätäasetuksella ovelaa valtiokaappausta. 

presidentti Hindenburg on viime aikoina näyttänyt ·vanhen

tuneen-, minkä huomasin omin silmin kenraali Mannerheimin 

audienssilla - Ukko oli kasvoiltaan harmaa ja sangen 

väsyneen näköinen - aikoo Papen hyväksyttää hänellä hätä

asetuksen, jolla entinen kruununprinssi Wilhelm määrättäi

siin Ukon kuoltua valtionhoitajaksi. Vasemmistossa arvel

laan senvuoksi ehkä olevan varovaisinta olla antamatta 

epäluottamuslausetta nykyiselle hallitukselle, koska halli

tus ei silloin saisi aihetta eduskunnan hajoittamiseen 

ja eduskunnan koolla ollessa olisi mahdotonta antaa täl

laist6 hätäasetusta. Papenilla on kyllä jo mielessä 

tätäkin oveluutta vastaan: hIn aikoo hajoittaa eduskunnan 

ennen sen kokoontumista. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

~ 

RYHMÄ: ~. 

OSASTO: CE~r- · 

ASIA: 



• 

Berlinissä, marraskuun 16 p:nä 1932. 

- ' OMEN LÄHE TYS TÖ 
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I 
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H e r r a M i n i s 

KUnnioit tavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 38 aiheesta: 

Saksan ja Itävallan suhteet, 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

• 
Herra Ulkoasiainministeri 

V apaahe rra A. Y r j ö - K 0 s k i n 0 n , 

Helsinki, 
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Salainen. 

BERLINI .. ....... .. .......... . ..... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 3 8 • 

...Be.rlini ...... sså· 16 p:nä marraskuuta 1932. 

A sia : 

( . 

Saksan ja Itävallan suhteet. 

Itävallan hallituksen Saksalle esittämä toi

vomus, että itävaltalaisten tavarain tullikäsittelyssä 

noudatettaisiin aivan erikoista suosintaperisatetta, 

johtaa taaskin huomion näiden maiden välisiin suh
teisiin. Tulliliittoa koskevain suunnitelmain epäon

nistuminen synnytti molemmissa maissa jonkunlaista 

väsähtyneisyyttä. Saksassa tuntuu kuin mielenkiinto 

sisäisiin itävaltalaisiin kysymyksiin, jopa niiden 

ymmärtämyskin, olisi heikkenemässä. Sanotaan, ettei 

Itävalta ole vuosiin ollut Saksalle siinä määrin 

ulkomaata kuin nykyisin • 

Tähän vaikuttaa paljon myöskin molemmissa 

maissa eri suuntiin käyvät sisäpoliittiset 

Samalla kuin Saksassa on yhä enemmän kannatusta 

voittanut parlamentarismia vierova ja pr •• identinhal

litukseen nojautuva suunta, käyvät Itävallassa puolu

eiden väliset taistelut ehkä entistään kiivaampina. 

Itävallalla ei ole Hindenburgin tapaista persoonalli-

8uutta, johon nojaten tällainen suunta olisi voinmt 

8yntyl. Sisäisen ellmän tahti ja rakenne on niin 

.Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : I) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkom,laedustuksen tiedoituksiin, mutt.l .......... ] : 

............................... .. .. .................................................. ......................................................................................... 

............................................... ... .. ............................. ........ T •. "-.. l.l.i.~.'.~ ...... ..... .. ...................................... .. 
.... ................................ ... .................. ........................................................................ . 
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monesla muussakin suhteessa Itävallassa toinen kuin 

Saksassa. 

Dollfuss on Saksan kanssa käytävi.sä neuvot

teluissa tarrannut kovasti kiinni siihen viime helmi

kuulla tehtyyn Saksan tullisuosintaehdotukseen, johon 

Brttning antoi Bureschin -kauppapoliittisen hätähuudon

itsensä houkutella. Saksassa luonnollisesti hyvin huoma

taan. miten hullunkurista on. että juuri se sama 

Dollfuss, joka keinoja säästämättä ajoi Lausannen pöytä

kirjan lävitse, nyt on anelemassa Saksan erikoissuosin

taa. Muuan itävaltalainenkin lehti teki tästä äsken 

pientä pilaa: ei yleensä mitään ratkaisua ilman Saksan 

uhr uk
· +) 

a Sla. 

Täällä taas tuntuu kanta tässä kysymyksessä 

mutkattomalta. Lausannen pöytäkirjan hyväksyminen kirja

taan jokseenkin kokonaan valtaID1nnsnkansleri von Papenin 

kontolle, hän kun ei antanut Saksan edustajan Genevessä 

äänestää sanottua pöytäkirjaa vastaan. 

Itävallan esittämät toivomukset erikoishuoje~ 

nuksista käsittävät m.m. 20 %:n tullialennuksen pyöreäl

le puutavaralIe, maitotaloustuotteille, syöttökarjalie ja 

muille maataloustuotteille. Teollisuustavarain luettelo 

sisältää ennen kaikkea tekstiili- ja ylellisyystavaroita, 

mutta myöskin autot ja joukon metalliteollisuuden tuot

teita. Ehdotettuihin tullihuojennukaiin suoltuminen mer

kitsisi siis Saksalle huomattavaa taloudellista 

Saksalaisissa piireissä näyttää olevan nyt vallalla 

käsi tys, että näihin myönnytyksiin voidaan suostua vain 

Lausannen pöytlkirj88sa, kuten muistettaneen, Itävalta uudel-
leen vakuutti pysyvänsä liittymättä Saksaan. 
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Itävallalta saatavia poliittisia myönnytyksiä vastaan. 

Ennen kaikkea tulisi kai tällöin kysymykseen, että Itä

valta sitoutuisi seuraamaan Saksan poliittista linjaa 

sellaisissa tärkeissä ratkaisuissa, joissa Saksa ja Ranska 

pyrkivät kulkemaan eri te itä. Saksassa voittaa yhä enem

män alaa vakaumus, että yhteissaksålaiselle pyrkimykselle 

ja Itävallallekin olisi edullisinta sitoa Wienin poli

tiikka entistä kiinteämmin Saksan seuraamaan suuntaan. 

Saksan myöntämät tulli e dut voisivat epäilemättä 

huomattavasti helpottaa Itävallan taloudellista tilaa, 

niinkuin viime kesänä kasvanut saksalaisten matkailu 

Itävallassa suuresti paransi valuuttatilannetta. Saksalai

set markkinat tysyvät yhä edelleen Itävallan vientiteol

lisuuden tärkeänä sijoitusalueena, jota ilman eteenpäin

meno muodostuu vaikeaksi. Siksi pyritäänkin Saksassa 

käyttämään suosintatullineuvotteluja nimenomaisena tilai

suutena yhteisorientation saavuttamiseksi molempien maiden 

politiikassa. 
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Berlinissä, marraskuun 21 p:nä 1932. 
l 0 ;\'rES LÄH ETY TÖ 

FrNLAND BE KlC I X I NG 

H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähet~ Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 39 aiheesta: 

Papenin hallituksen kukistuminen. 

Vastaanottakaa, Herra inisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

Helsinki. 
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Salainen. 

B .. E R L 1 N ... I - ... SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 
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Jf~ . ~~_. ·'e. ~ .. ~~ .. ~ j 
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RAPORTTI n:o 3 9 • 

Berlini. ... -::'.sså· 21 p:nä marraskuuta 1932. 
. II .}L " _ ~. ___ , 

- • _. _ 1.. ____ _ _ _ , 

Asia : 

Papenin ha~litp4tB~n . ..... ..... 

knJej stuminen • 

... 

Hiukan odottamatta tuli Papenin hallituksen eron

pyyntö ja Hindenburgin suostuminen siihen. Olihan yleensä 

tunnettua, että Papan ei olisi epäillyt uudelleen hajot

taa eduskuntaa eikä hän olisi kavahtanut valtiokaappaus

takaan. Kerrotaanpa hänen pari viikkoa takaperin suunni

telleenkin valtiokaappausta, mutta puolustusministeri 

Schleicher pani vastaan. Hänen käsityksensä mukaan ar

meija ei ole ehdottomasti valtiokaappauksen kannalla, ei 

ainakaan pysyväisesti, joten sellainen koe olisi uhkaroh

kea. Vielä enemmän epäluotettava olisi tällaisessa tapa

uksessa Berlinin suuri poliisivoima (lähemmäs 20,000 

miestä). 

Nämä näkö kannat hän toi esiin myöskin viimei

sessä hallituksen istunnossa ja vaati hallituksen muo

dostamista laveammalle pohjalle ja etenkin kansallissosia

listien mukaanvetämistä. Hallitus päätti tällöin demissio

neerata ja Papen ja Sohleicher menivät yhdessä Hinden

burgin luo tätä ilmoittamaan. Sanotaan, että joa Papen 

oliai yksin mennyt, ei eronpyyntöön olisi 

Jak elu [kirj,limin seuraavien o!.jeiden mukaan ,' 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi .. . 

J) Ei ulkomaaedustuks n tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, multa .......... ] ,' 

...................... ......... ....................... ...................... 'lavallin.en .. ........... ..... ................................................ . 
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tähden Schleieher meni varmuuden vuoksi mukaan. Halli

tuksen eronpyyntöän oli myöskin syynä jyrkät erimieli- · 

syydet ministerien keskuudessa. Maatalousministeri Braun 

vaati jyrkästi kontingenttipolitiikan jatkamista, kun 

taas talousministeri Warmbold ja ulkoministeri Neurath 

ilmoittivat siinä tapauksessa eroavansa. 
Uudesta hallituksesta ei tätä kirjoitettaessa 

ole vielä tietoa. Äsken oli Hitler Hindenburgin luona 

ja presidentti kysyi häneltä, voiko hän muodostaa hal

lituksen, jolla on yhtenäinen ohjelma. ja Reichstagin 

enemmistö takanaan. Odottaa vastausta iltapäivällä. 
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'O~fEN LÄlt.ETV TÖ 
BerJinissä, jou ukuun 5 p:nä '932. 

,. 
I 

H e r r a 

~7 LJ
~!Z. 3~ . ! 
/ '1. "\ -- . 

: '}:L, 

~ I 
d ~ -.1 ____ _____ 

1 n 1 s t e r 1 • 

KUnnioittavimmin täten ähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 40 aiheesta: 

Sch eicherin he] itus. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen kun
nioitukseni vakuutus • 

Herra U1koasiainministeri 

Vapaaherra A. Y r j ö - K 0 s k i n en, 

He] sinki, 
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Salainen . 

.. B E R L 1. ~ 1 .SSÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n: 4 0 • 57 ~ r:;. 
Be:rlj,.p,j, ~s ä 5 p:nä joulu- kuuta 19 32. 
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Asia : 

1 

~ ( Y'J 

Sohleicherin hallitus . .... 

Viime kuun 18 päivästä kestänyt hallituspula 

sai vihdoinkin t.k. 3 päivänä ratkaisunsa kenraali 

Kurt von Schleicherin tultua nimitetyksi v81takunnan

kansleriksi. Uusi kansleri, joka jää edelleenkin puo

lustusministeriksi, nimitettiin samalla Preussin komis

saariksi, jossa ominaisuudessa hänellä on valtakunnan 

tärkeimmän osan poliieivoimat välittömästi käekettävi

nään. Kun kansleri on presidentin eatettynä oLlessa 

virkstehtäviatään tämän laillinen sijainen, mikä Hin

denburgin korkean ijän ja jo huomattavan fyysillisen 

keikkoudenkin vuoksi voi muodostua paljon merkitseväk

si seikaksi, saattaa huoletta sanoa, 9ttei Saksan 

tasavallassa ole ennen olJut yhden miehen käsiin 

keskitettynä näin paljon valtaa ja mahtia. 

Sisäasiainministeriksi nimitetty Preuasin apu

laiskomlssaari ja Papenin hallituksen salkuton minis

teri Bracht täydentää vallankeskitystä, sillä hänen 

hoidettavakseen jää Preussin varsinainen hallinnon 

valvonta. Uuden hallituksen erinomaisen tärkeän työ
m;pjit8r~ lalwlP QA laapat •• 18&eQv9s Syrup, valta-

],lkelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tav.l11inen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei u/kolllaaedustuks n tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mlltta ...... J: 
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kunnallisen työnvälitys- ja työttömyyavakuutuatoimiston 

päällikkö ja valt~lDDankomi8saari vapaaehtoista työn

hankintaa varten. Vapaaherra von Neurath jää edelleen

kin ulkoasiainministeriksi, kreivi von Sohwerin-Krosigk 

rahaministeriksi, Gtlrtner oikeusministeriksi ja vapaaherra 

Eitz von Rlibenaoh kuiku.laitos- ja postiminiWilmi. Kollie

saariksi työnbaDkintaa varten on nimitetty maaneuvos 

Gereke (Präsident des Deutsohen andgemeindetsges) ja 8a1-

kuttomaksi ent. ministeri Popitz. )daatalous- ja talous

ministerien paikat jäävät entisi11een. vapaaherra von 

Braunin ja Warmboldin ballittaviksi. Heidän kesken lie

nee sovittu jonkuDJaisesta -linnarauhasta- kontingentti

politiikkaan nähden. 

Papenista luopuminen ei ollut Hindenburgille 

helppo asia. Eikä hän liene sitä aivan viime hetkeen 

saakka pitänyt väl ttämättömänäkääIl. Vasta Papenin i t

sensä ilmoitettua, että hän valtakunnan edun kannalta 

pitää tarpeellisena s.yrjäänvetäytymistään, näyttää 

Hindenburg tehneen päätöksensä hallituksen muodostamisen 

jättämisestä Sohleicherin tehtäväksi. Hindenburgin avotA 

kir je PapeniD e osoittaa presidentin suurta henkilökoh

taista kiintymistä eroavaan kansleriinsa. 

Ainoankaan Saksan tähänastisen halJ ituksen 

dostaminen ei liene tapahtunut sellaisessa eri suun

tiin vetävien voimien ristitulessa kuin nykyisen. Neu

vottelut kansallissosialistien kanssa olivat 'oikeastaan 

alusta alkaen tuomitut epäonnistumaan Hitlerin liial

listen valtavaatimusten vuoksi, joihin Hindenburg tiet

tävästi ei ole koskaan osoittanut pienintäkään halua 

taipua. Sentrumin ja Bayerin bnsanpuolueen halli tue

valmius jäi m.yöskin vähän merkitseväksi Hitlerin tao
Dan tähden. Erikoista toimeliaisuutta osoitti koko 
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kriisiajan HUgenberg, jolla on runsaasti siteitä ja suh

teita Hindenburgin likimmässä ympäristössä. Ettei hän 

saanut ratkaisua sanella, lienee pidettävä historiallisesti 

onnellisena lopputuloksena, sillä hänen suunnitelmsinsa 

toteutuminen olisi varmaan merkinnyt kohtalokasta jänni

tyksen lisääntymistä hallituksen ja kansan välill ä. 

Uudella kanslerilla on epäilemättä suuremmat 

mahdolJisuudet onnistua kuin v. Papenilla. Hän on intel

Ii gent impi ja joustavampi, eikä hänellä ole epämieluista 

antecedentiaa kuten v. Papenilla; joka sodan aikana 

Washingtonissa sotilasasiamiehenä ol1ess8&n 01i saanut 

Ententen epäsuosion. Sitäpaitsi hän sentrumiin kuuluvana 

edustajana intrigeeratessaan BrUningin hallitusta vastaan 

sai puolueensa vihat päälleen. 

Schleicherin heikkous ehkä on liian suuri ove

luus, sanovat ainakin hänen vastustajansa. Niinpä väite

tään hänen olevan valmiin lupaamaBD kaikille, mitä he 

haluavat. Vasemmistolle hän lupaa hallitusmuodolle uskol

lisuutta, ammattiyhdistyksille lakkauttaa viimeiset hätä

asetukset tariffisopimuksesta j.n.e. Vieläpä hän oli am

mattiyhdistysten liiton puheenjohtajalle l ausunut, että 

hän itse puolestaan mieluimmin ottaisi ammattijärjestöstl 

työministerin, mutta että se tälJ ä hetkellä valitettavasti 

ei käy laatuun. 

Kenraali von Schleicherin aurriculum vitae on 

seuraava. Hän täytti viime huhtikuun 7 päivänä viisiqm.. 

mentä vuotta. Jukuunottamatta kesää 1917, jolloin hän 

oli kamennettuna rintamalle, työskenteli hän sota-ajan 

pllmajoitusmsstarin esikunnassa suuressa pälmajassa. Hänet 

korotettiin majuriksi vast. heinäkuussa 1918. Kun Groener 

tuli ylimpään armeijanjohtoon, kntsuttiin Sohleicher hAnen 

henkilökohtaiseen eaikuntaansa, joten hän on Saksan Dl-
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kyisen &rmelJan järjest~yyn ottanut alusta alkaen 

osaa. '924 hänet korotettiin eversti'uutnantiksi ja 

helmikuussa 1926 nimitettiin osastopäälliköksi puo us

tusministeriöön sekä sama)la everstiksi. Huhtikuussa 

)929 sijoitettiin SchJeicher äsken muodostettuun minis

terintoimistoon (Ministeramt) pu01 ustusministeriössä ja 

nimitettiin kenraalimajuriksi sekä vähän myöhemmin 

kenraa1 i 'uutnsntiksi. Viime kesäkuusta on Schl eicher 

ollut Papenin hallituksen puoJustusministeri • 
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O MEN LÄH ETY TÖ 

flN L A.VD H E KlC J(X1Sf; 

I 

H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 41 aiheesta: 

Sohleicherin hallitusohjelma. 

Vasta8Dottakaa, Herra Ministeri,tlydel1isen 

kunnioi tubeni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e 1 1 • 
Hel,inki. 
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Salainen. 

BERLIII .' .. . .... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4 1 • 

Asia : 

B.erliJU"uä,19 p:nä j()u1,Ukuufa 1932. 

'd J, I --_..1 _____ .~ __ . 

Kuluvan kuun 15 päivän! pidettyä valtalmnnu

kanaleri von Sohleioherin radiopuhetta on oikeastaan lii

oiteltua nimittää varsinaiseksi uuden hallituksen ohjelma

julistukseksi, niinkuin sitä on joillakin tahoilla tahdottu 

ymmärtää. Sehleioher sanookin, että hänen ohjelmassaan on 

vain yksi kohta, nimittäin työnhankinta työttömille. Mitään 

ohjelmamaisesti kiteytettyä ei puhe sisällä oikeaataan 

ollenkaan. Mutta se on sosiaalisesti ajattelevan uuden

ajan miehen vetoomus kaikkiin kansan kerroksiin, kaikkiin 

puolueisiin ja kansa1aisyhtymiin, kutsu yhtei.työhön kanean 

pelastamiseksi nykyisestä hätätilastaan sellaisin keinoin 

ja apuneuvoin. jotka ovat tarkoitetut tuottamaan helpotua

ta yhteiskunnalle kokonaisuudeslaan. 

Puhe on laadittu niin taitavasti, .t~ei lehdistön 

kritiikki puolueisiin katsomatta ole siihen suuresti pys

tynyt. Sohleioherin kannalle karakt.riltista on puh ••••• 
•••• kohta, jossa bin sanoo: -Olen riittävän epäUlkoinen 

tunnustaakaeni. etten ole kapitalismin .nkI sOliali.min 

kannattaj.. S.llaiset käsi tyks.t kuin • yksi tyia- tai 

.T akelu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin en 2) Tavallinen ja lisäksi . 

J) Ei ulkomaaedu tuksen tiedoituk iin. -:1) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, multa .......... 1: 
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luunnitelmataloua- oTat minulle yksinkertaisesti siitä 

1"ltä lIeneUIneet merki tyksenal, ettei nAi tä käsi ttti tä 

talouselämässä taTata eikä edes voida tavata täydelli

sessä puhtaude.saan. Senvuoksi olenkin sillä kannaJla, 

että talouselämässä on toimittava niin kuin kullakin 

hetkellä on järkevää ja johtaa kaiken todennäköilyyden 

~an maan ja kansan kannalta parhaaseen tulokaeen. 

Do~en TUoksi ei maksa riitaa rakentaa.-

Kauppapoliittisesti puhe ei tarjoa mielenkiin

toista. Kotimarkkinoita on ely-ytettävä, ulkomaisten IIIlI'k

kinain tarpeeksi on työttömyyden lieventämilen lIerkeissä 

työ skenneltävä , pysyen toisten maiden kanasa -tarkoituk

senmukaisissa tsvaranvaihtosuhteissa-. Se seikka, että 

sekä larmbold että von Braun ovat voineet jäädä edel

leen hallitukseen, on selvä todistus tapahtuneista so

Titteluista, jotka viittaavat jonkullais8n kultaisen kaI
kitien tavoitteluun ja varmasti ~tarkisen suunnan 

lieventylliseen ulkomaan~pan hoidossa. 

-aaIlitus on kiinnittävä aivan erikoista huo

miota siihen, .ttä valtio- ja ykaityistalouden toisiinaa 

I.koittamista kartetaan. Ei ole soveliasta, .ttl suuret 

liikeyritykset nauttivat ykaityistalouden kaikkia etuja 

ja sln ralitukaet, ennen kaikkea risikon, aIlyttävät 

valtion kannettaviksi. Yrityksiin, jotka jos lakin muo

dossa laavat valtion rahallista apua, on vastaisuudessa 

IOTellettaTa valtion yrityksen näkökohtia. laikki muu 

järjeltely merkitsee lpäoikeutettua yksityilen 8UOst.ista 

yhtlilyyden kustannuksella-. 

Sohllioher on puheellaan Terrattain Tähän ,0-
tilaa ja kenraali. Nuorilon kesyatueta ajatelle"a.n 

hän tOlin puhuu jonkullai,ista lotilaallialuontoilista 

järjeatömodoista, .. tta henki on uudenaikainen: nuorilOI" 
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on . ennen kaikkea kehitettävä sosiaalista yhteenkuuluvai

suuden tunnetta ja järjestysvaistoa. Kansallinen miliisi 

on Sohleioherin puolustuslaitosihanne. 

Sohleioherin kanta aseistarii8umiskys~kae8s1, 

jota hän taaskin puheesIaan korostaa, on sikai tunnettu; 

ettl sitä tuskin t~itaee kosketella. Pieni t.yyt,yväi

Iyya menestyksen johdosta Genevessä kajast.. puheeata, 

mutta mitään ulkopolitiikan suuntaviivoja ei siinä yri

tetäkään hahmotellae 
JU siis likimpinä viikkoina ja kuukausina 

nähtäväksi, miten Sohleioher käytännössä puheessaan esi

tettyjä ohjelmallisia näkökohtia toteuttaa. HänellI on 

joka tapaukse8sa paljon suuremmat aenest,ym1sen edellytyk

set onnistuakseen kuin edeltäjällään, sillä kaikki vaka

vat kansalaispiirit suhtautuvat häneen jonkullaisella 

pidättyTlllä ~ötätunnolla, aiitäkin huoli .. tta, että mno

dollisesti oppositiota julistetaan. 

Envaav.. Sohleicherin tai do lle on, ettl kun 

Papen puheessaan teroitti vahvan auktoritatiivisln halli

tuksen Ilerki tystä, Sohlliaher päinvutoin sanoi halli .UAO.'" 
tarvitaevan laajojen piirien kannatuksen. lDn Papan 

haukkui kaikkien edeltäjienaä politiikan, niin Sohleiaher 

antoi edeltäjilleen kaiken tunaaatukaen. 


