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BUENOS AIR!SIsSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. 

Buenos .Airesi ssa 10 p:nä maal i8 kuuta 1932. 

Asia.. Hallit.uksen .Ja ..... pms.iden.t.i:n 

. :yaihdos , Arge1.LtiD.asSA. - 1). 

If / ~ /() LI! 

y . b"~ '~ 

Lähes kahdeksantoista kuukautta vallassa oltu

a8.ll luovutti kenraali Uribunm johtama v··liaikaiD.en halli-

tus viime helmikuUJl 20 :n" hallitusohjat vastav li t ulle pre

sidentille, kenraali Agust!n P. Justolle ja t ämlin nimittämäl

Ie perustuslailliselle hallitukselle. Saman kuun 18 p:nä kone-

ressipa1atsissa suoritetussa lopulli sessa presidentinvaalissa 

olivat äänet jakaaatuneet seuraavasti: 

Kenr eli J us to - 237 ;'änt", 

Tri de 1a Torre - 122 " 
- 12 Tri Barroetaveffa " • 

Äenraali Juston puolesta "änestivät -onsallisdemokraa

tit ldemdcrotas nacionales), riippumattomat sosialistit tsocial i s

tas independie tes) ja a.ntipersona1istinen radikaalinen kansa

lai slii tto l unidn a!vica radioal 8.lltipersonalista ) i de la 'l'or

relle antoivat :'änens~ sosialistit ja edistysmieliset demokr [' 

tit ldemdaratas prpgresistas) . Suurin puolue, radika linen kansa

laisliitto lunidn c!vica radical) oli jä~nyt pois marraskuun 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~",,/lin~n . 
2) T.1I'olllinen 101 Iisiiksi 
J) Ei titdoituksiin . 
4) Ei ti~do[tuks/in . mut/J . 

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

• ..... , ....... . .... .......... .......... ..... .................... .... /le. 



• 

• 

- 2 -

p:nä 1931 suor i tetuista vali +;sije.mies- ja par1amenttivao

leista, koska väliaikainen hal litus eli ki eltäytynyt hyväk

symäst" sen presidenttiehdokkaita sekä karkoi ttanut 'maasta 

puolueen johtomiehet. 

1Judessa halli tuksessa ovat edustettuina ne puolu

eet, jotka presidentinvaalissa 

len sen kokoonpano seuraava: 

oli Justoa 01-

Sisämini steri: tri Leopoldo Melo 

Ulkoasiainmini steri: tri Carlos Saavedra Lamas 

Rahaministeri: tri Alberto Hueyo 

Oikeus- ja opetusministeri: tri Manuel de Iriondo 

Sotaministeri: eversti ~ anuel RodrIguez 

ierwnisteri: kapt . Pe ro S. Casa! 

Maatalousministeri : :A.ntonio de T0In8s0 

Yleisten töiden ministeri: uel aaen Alvarado. 

Wåistä ministerinimityksistä on eniten herättänyt uo

~ota riippumattomaan sosialistiseen puolueeseen kuuluvan de 

Tom&son nimittämiRen maatalousministeriksi. Argentinassa on ni

mittäin maatalousministeriö helposti ymmärrettävistä syistä , 

erinomaisen tärkeä ministeriö, ja radikaelisiin reformeihin 

kallistuvan de Tomason asettamista sen johtoon pidetään merk

kinä sii tä, että hallitus aikoo tarmokkaasti käyd" käsiksi 

m.m. maanomistusoloihin, joissa epäilemättä onkin paljon kor

jaamiseJl varaa. 

Kenraali Uriburu ja väliaikainen hallitus ovat piiri

tystilaa ja sensuurin lakkauttamisen jälkeen, mikä t apahtui 

heti uuden hallituksen estuttua halli tusohjiin, joutu.eet tä

käläisessä leh istössä ja kansalaiskokouksissa mitä kiihkoi

.si.mmam polemiikin alaisiksi. Toiset v··i ~ ävät Uriburtm. ja 

v··liaikaisa ha1litukseJl pelastaneen maa. taloudellisesta peri

kadosta ja sisäisestä sekasorrosta pyyhkäistessään pois iri-
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goyenil'ltisen ede8ftstuuttomam saalietajajoukkion JDa8Jl asioi

den johdosta. Toiset, vieläpä monet sellaisetkin, jotka s~s

kuun 6 p:Då 1930 olivat mukana kaatamassa Irigoyenin hal

litusta, leimaavat sitävastoin kenraali Uriburun hallituskau

den mitä 'mustimmaksi tyranniaksi, väittäen syyskuun vallan

kumouksesta tulleen poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudelli

sesti täydellisen tiaskon, väliaikaine hallitus kun ei muka 

ole missään suhteessa osoittautunut edeltäjääasä paremmaksi. 

1råliaikaiaen hall itus oakin kieltämättä t ehnyt it

sensä syypääksi vnkaviia erehdyksiiR ja suoranaisiin omaval

tai suuksiin, joista , mei ittakoon seuraavat: 

1råliaikainen hallitus eroitti viroistaan useita sil-

le poliittisesti vastenmielisiä oikeueviranomaisia, vaikka nä

mä perustuslain mukaan ovat virastaeroittamattomia, voiden ai

noastaan kongressi panna heidät viralta; 

Buenos Airesin maakunaassa toimitettiin huhti ussa 

1931 yleiset vaalit, joissa väliaikaisen hallituksen kannat

tajat joutuivat tappiolle. Hallitus julisti yksinkertaisesti 

vaalien tulokset mitättömiksi ja määräsi uudet vaali t toi

mi tettaviksi ilman että se olisi voillut esi ttiili kestäviä 

syitä menettelynsä puolustukseksi; 

hallitus käytti vaaleissa painostuskeinoje sekä sulki 

silmänsä sille seikalle, että eräissä vaalipiirei ssä oli tur

vauduttu BUoranaiseeA vilppiiAkin hallitukselle edullisten vaa
lituloBteA aikaaasaamiseksi; 

perustuslata 86. pykäläa vastaisesti ylläpidettiin mass

sa piiritystilaa lähes puolitoista vuotta; COrdobu, Corrien

tesi. ja Eatre RiokseA kapiaayritykset ovat kuite~ omia8Jl 

lievea~ hallitukse. perustuslaj~V8staista menettelyä tässä 
kohdeA; 



• 

• 

- 4 -

lupaUksesta&n huolimatta palauttaa maahaa perustus

lailliset olot mahdollisimmaJl piu viiTytti väliaikaineB 

hallitus presidentia- ja parlamenttivaalieJl toimeenpuemis

ta perustelematta mell.ttelyääa millääa pätevillä syillä; 

hallituskautellsa Tiimeisellä viikolla eroitti halli

tus ilmaJl päteviä syitä sadottaiR virkailijoita ja virka

miehiä asettaeJl heidän sijalleeJl enimmäkseell oma.. kannat

tajapiiriinsä kuuluvia henkilöitä pätevyysvaatimukset täydel

lisest i sivuuttaell' 

väliaikainen hallitus karkoitti maasta paljaiden epä

luulojen perustalla, omaamat ta riittävää syyteaineistoa, OPPO

sitiopuolueideJl johtomiehet, niiden joukossa ent. presideatiB tri 

AlveariJl. 

1råliaikaisella hallituksella on kuit eRkiJl huomattavia 

positiiviaia saavutuksia aaBioluettelossaan. Hallinllollisessa 

suhteessa se suoritti tunJlustusta ansaitsevan työtä reor-

gani80idessaan hallilltokoJleisto. ja koettaessa~ puhdistaa 

sen lliistä moraalittomista aineksista, jotka presidelltti Iri

goyeB1n hallituksell aikaaa olivat siihen pesiytyneet. Sen an

sioi ta halliuollisen toiminnan alalla vähentävät kui t eRkin 

edelläselostetut mielivalt&isuudet virkanimityksissä. - Maan ra

ha-asioideJl parantamiseksi teki väliaikainen hallitus tarmo

kasta työtä säikkymättä sellaisiakaan keinoja, jotka olivat 

omia.. vähelltämää. sen kansallsuosiota, kutell esim. uusiea ve

rojell kåytäntöÖJl ottamineJl ja tullieJl koroitukset. VarsinkiR 

maaa ulkomaista luottoa koetti hallitus kaikin keilloill yllä

pi t ää maksan tä.ällisesti ulkomaiste. velkaiR korot y.m. 

sitoumukset huolimatta peSOll laskua aiheuttamista vaikeuksis

ta. Valli teen taloudellino pula 0Jl luonnollisesti mi tä suu

rimmassa määria jarruttuut halli tuksea talous- ja fiJwlssi

ohjelmall toteuttamista. riistäeJl siltä site. mahdollisuudeJl 
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.äyttää kansalle toimopi tei tte.så oikeauosuaeisuus. Se seik

ka, että uusi hallitus 0. fiunssipolitiikassau suuri .. piir

tein katsoe.. ryhtyayt seuraamaa». samoja suuataviivoja kuta 

edeltäj" ei, osoittaa, et tä väliaikaiaea hallituksen valitse

ma tie liellee nykyoloissa ainoa mahdollinen ulospääsy Iri

goyenin hallituksen ttihlauspolitiikan ja nykyisen taloudel

lisen kriisin luomasta pulmatilanteesta. 

SosialipoliittisisBa kysymykftissä taageerasivat kenraa

li UriburuD ja eräiden väliaikaisen hallituksen ministeri

en mielipiteet monessa kohdin hyvin läheltä ! ussolinin mie

lipiteitä. Varsinkin kenraali Uriburu tunsi mitä suurinta 

vastenmielisyyttä Argentiaan aykyistä yleiseen äänioikeuteen 

perustuvaa vaalijärjestelmää ja parlamentarismia kohtaan suun

nitelle. niiden ~aamista korporatiojärjeste~~llä Italian 

malliin. Eräässä puheessaan hän esittikin, t odennäköisesti 8Oll

deeratakseen yleistä mielipidettä, t ähän suuataan käyviä aja

tuksia. Kun ne kui tenkiD melkein kaikilla tahoilla otettiin 

.erraten kylmästi jopa vihamielisestikin vast aan, katsoi hän 

paremmaksi jättää silleen korporatiosuunnit elmiensa edelleen 

kehittämiselle 

Tåliaikaisen halli tukeen suurimpWla heikkoutena oli 

sen melkein sairaalloinen pelko sii tä, että president ti Iri

goyenin puolue vaalien avulla tai muilla keinoin uudelleen 

pääsisi valtaan ja tekisi siten tyhjäksi syyskuun 6. päivän 

vall.llkumouksen saavutukset. Tämä pelko juuri johti sen vii

vyttämääD perustuslaillisiin oloihin palaamista sekä 

edellä eelostettuihin mielivaltaisuuksiin ja erehdyksiin, jot

ka tietysti suuresti vahingoittivat sen mainetta ja antoivat 

asei t. sell vastlutajien osiiA. Kui tem.., ottaa huomoo., et

tä väliaikai .. n hallitukeell toimintamahdollisuuksia rajoitti-
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vat ensiuälli Irigoyeab valt&kaudea raskas periatö, toisek

si yleismaailmalliRea talouspula ja kolmaDReksi jok isea vel

laakumoukseR muk..... tuoma sisäpoliittineB epävarmuus kaik

kine siitä johtuvine haittoiBeen, täytynee myöatää, että mai

aittu hallitus oa, monista heikkouksist&an ja erehdyksistääa 

huolimatta, tyydyttävästi selviytyuyt vaikeasta ja vastuunalai-

sesta tehtävästääa. 

V.a. Asiaiahoitaja: 
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Salainen. 

SUOM EN LAHETYSTO 

1) T"v"lIintn . 
2) ToIvallintn ja lislihi 
J) Ei litdoituksiin. 

Buenos Aires, 1 p:nä huhtikuuta 1932. 

f) 
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Ulkoasiaiuainisteriölle. 

§lIQ,Alais-orgentjp,lainen 

fpp@ri-leaeSQPimuo. 

Ohellisena Lähetystö kunnioittaen lähet

tää Ministeriölle suomalais-argentinalaista faneri

le se sopimusta koskevan raporttinsa N°2. 

Toimekseen saaneena: 

;: -?' ~ G-,'~A ~ 
V.t. Lähetystönavustaja. 

II •. 

-1) Ei titdoitulcsiin. mult, . . ......................... _ ......... . ................ _ ........................................................... lIe. 
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.BtDmOS ..... .&.lRKSI .. SSA OLEVA LÄHETYSTö . 

RAPORTTI n:o 2. 

Buenos Airesi ssa 31. p:nä Ealis kuuta 1932. 

Asia: §tpe),il=lrgentip'le"ep 4~ 

.neri-le.sopi., . ... ~ 1) .... 

Salain en . 

Suomalais-argentinalaisen tanerin ja leaeiden 

tullimaksuja ko~ sopimuksen aiheuttamien vastalauseiden 

johdosta päätti Argentinan entinen, kenraali Uriburun joh-

tama hallitus - kuten aikaisemmin kunnioittavimmin lienen 

Ministeriölle tiedoittanut -- uudestaan tutkituttaa sopimuksen 

mahdollisesti epäedullisia seurauksia Argenttnan puutavara tuo

tannolle sekä sen todennäköistä vaikutusta muiden maiden fa

nerinvientiin Argentinaan. Jo viime tammikuun 13 p:nä ilmoit

ti silloinen ulkoasiainministeri trio Bioy minulle Argentinan 

hallituksen katsovan itseänsä velvolliseksi laatimaan seikka

peråisen ftst&ukaen niihin vastalauseisiin, jotka lukuisat yI

sityiset liikemiehet sekä valtiOTarain- ja ulk08siainmin jste

riöissä käyneet valtuuskunnat olint sille esittäneet. Hän il-. 
moitti myöskin ensi työkseen pyytäneensä maanviljelysministeri-

ötä tutkimaan, missä määrin sopimus mahdollisesti saattaisi hai

tallisesti nikuttaa ArgentiDan puutavarateollisuuteen. Tämän jäl

keen en pitkään aikaan kuullut mitään tästä asiasta, vaikka 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

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

.. ............................................................................. .. ............................ .................... . 
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2) r ol"oIlIinen i~ IIsiiksi 
J) Ei ti~oitukslin. 
4) Ei tiedoituksiin. mutt~ .......... . 

....... ... ... ............. ................................... .. ................ lIe. 
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kylläkin koetin välikäsien kautta seurata viimemainitun mi

nisteriön toimeenpanemien tutkimusten kulkua. 

T.k. 21 p:nä ilmoitettiin minulle luotettavalta ta"" 

holta ~ljelysministeriön k.o. tutkimukset suorittaneen vir

kamiehen tri. Padillan tulleen siihen tulokseen, että sopimus 

epäilemättä olisi omiaan haitallisesti vaikuttamaan Argenti

Dan puutavaratuotantoon ja että hän luultavasti tulisi hal

litukselle ehdottamaan sopimuksen peruuttamista. 

Tämän johdosta kävin seuraavana päivänä Ulkoasiainmi

nisteriön uuden alivaltiosihteerin tri. Aloortan luona tie

dustelemassa häneltä, oliko tässä ilmoituksessa mitään perää • 

Hra. Aloorta vastasi, ettei hän ollut tästä asiasta kuullut 

kerrassaan mitään, mutta lupasi ottaa selvän, millä kannalla 

se tällä hetkellä on. Koska hän puolestaan ei vielä ollut ol

lut tilaisuudessa tutust\Dll8.Bn sopimukseen, pyysi hän minua uu

destaan käymään hänen luonaan t.k. 29 p :nä, joksi p~iväksi 

hän lupasi itse tutkia asiaa. Mainittuna päivänä hra. Alworta 

ilmoitti minulle, että 

1. maanTiljelysministeriö ei tähän mennessä ole valtio

varain- tai ulkoasiaioainisteriölle esittänyt minkäänlaista lau

suntoa sopimuksesta, seikka, joka ei tietenkä~ sulje pois si-

tä mahdollisuutta, että ministeriössä on sopimuksesta sellainen 

laadittu; 

2. sopimuksen peruuttaminen ei tällä hetk llä ole mis

sään muodossa vizeillä. 

Isi tettyäni hra. Aloortalle seikkaperciisen selostuksen 

sopimuksen tähänastisista Taikutuksista suomalaia-argentinalai

seen kauppsyaihtoon sekä niistä perusteista, joita Suomen ja 

Argentinan hallitukset sopimusta solmiessaan olivat noudatta

neet, lupasi alivaltiosihteeri puolestaan asettua kannattamaan 
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sopimuksen voimassa pysymistä. siltä varalta nimittäin. että 

sen peruuttamista todellakin tulevaisuudessa joltakin viralli

selta taholta ehdotettaisiin. Hän huomautti kui t enkin. että vas

tustus sopimusta vastaan jatkuvasti oli kova: niinpä 

varainministeriölle yksityisten liikemiesten taholt a jätetty koko

naista seitsemän vastalausetta. 

T.k. 30 p:nä olin tilaisuudessa keskustelemaan uuden 

ulkoasiainministerin tri. Saavedra Lamasin ~anssa sopimukseemme 

kohdistuvasta vastustuksesta. Ministeri totesi. ett ä neljä eri 

valtaa oli protestoinut sopimusta vastaan,mutta ei tahtonut sa

noa, mitki nämä vallat ovat. Hän myönsi kuitenkin. että pro

testoivien valtojen joukkoon kuuluivat sekä Saksa että Puola. 

Huomautettuani ministerille. ettei Saksa ainakaan minun tietääk

seni saattaisi missään suhteessa käytännössä kärsiä sopimuksen 

solmiamisesta, tämä maa kun ei tuota eikä koskaan ole tuot

tanut mitä~ koivufaneria. kysyi tri. Saavedra Lamas: "Mutta mik

si on Saksa siis protestoinut sopimusta vastaan." Selitin minis

terille, että minun käsittääkseni Saksan protesti johtui peri

aatteellisista syistä: odotettavissa olevien argentinalais-englan

tilaisten kauppaneuvottelujen johdosta. jotka mahdollisesti tule

vat Englannin vientit&varoille tuottamaan huomattaviakin alennuk

sia Argentinan tullimaksuista. tahtoo Saksa saada todetuksi. et

tä sille on JII1Önnettävä kaikki ne tullihelpoi tukset. jotka Ar

gentinan hallitus saattaa JII1Öntää muille maille. Tähän ulkoasi

ainministeri T8stasi suomeksi käännettynä sanasta sanaan seu

raavasti: "Te erehdyttel Saksan asiainhoitaja ei ole kertaakaan 

minulle puhunut mitään Englannista." Nykyinen ulkoasiainainisteri 

on tunnettu T8stahakoisuudestaan kuunnella Ilitä DlUut hänelle 

esittävät. ja hänen ylläselostBmastani vastauksestaan ilmeni siis 
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selristi, ettei hän ollut klsittänyt, mitä minä olin koettanut 

hänelie selittää. Ministeri lisäsi: -Saksa on protestoinut sen 

takia, että sopimus Saksan hallituksen mielestä merkitsee mo

Dopoliaaeman myöntämistä SUomelle-. Koetin tehdä ministerille 

selväksi, ettei tämäkään väite pidä paikkaansa, mutta minis

teri, joka tuntui hyvin maltittomalta (luultavasti sen johdos

ta, että olin puhunut "liian" kauan), keskeytti minut lämpi

mästi ki ittämällä minua niistä erinomaisen mielenkiintoisista 

tiedoista ja näkökohdista, jotka olin hänelle tässä asiassa 

esittänyt, sekä sanoi tuleve.nsa perinpohjin tutkimaan sopimus-

ta ja sen todeJmåköiaiå seurauksia ei ainoastaan Argentinan 

kaupallisille suhteille muihin valtiohin, Teon myöskin sen ko

timaiselle puutavBreteollisuudelle. Ennen kuin ministeri oli ku

martanut minut ulos huoneestaan, onnistuin kui tenkin vielä ker

ran saamaan puheenvuoroa. Sanoin mini sterille, että jos Argenti

nan hallitus näiden uusien tutkimuksien perusteella tulisi sii

hen tulokseen, että sopimus olisi peruutettava, minä toivoin, 

että ulk08siaiaainisteriö etukäteen antaisi minulle tiedon sii

tä ja niin hyvissä ajoin, että saattaisin varoittaa Suomen fa

nerinviejiä uusien kauppojen tekemisestä. Tähän vastasi ministeri 

kädenlii~llä, joste minusta tuntui ilmenevän, ettei hän pi

dä 8Opt.uksen peruuttamista todeJmåköiseD~. . 

Keslrusteluistani ulkoasiainaintsteriössä on siis käy

nyt selnlle, että 

1. neljä valtae on Argentinan uudellekin hallituksel

le protestoinut sopiD&ta Tastaan (aitä siis . on tapahtunut 
. 

me kuun blues_ eli JIiJnm oleskeliessui Chilessä); 

2. !rgentiDaD puutaftraillporttöörien taholte on helli

tuleeelie jätett,. kokonaista eeU..u ft.staleusekirjelJlåä, joita 

kui tentaan .n eneapää kuin ylläaeini ttuja proteste jakaen ei 

ole saatettu julkisuuteen; 
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3. hallitus on päät~ uudestaan tutkituttaa sopi

muksen aikaansaamaa tilannetta; 

4. ul.koa.siaimdnisteriö todennäköisesti tulee saattamaan 

minun tiedokaeni näiden tutkimuksien tulokset. 

Onhan tietenkin valitettavaa, ettemme vieläkään ole voi

neet ..... minkäänlaisia takeita siitä, että sopimus todellakin tu

lee pysymään ~imasaa, mutta toiselta puolen olen taipuvainen 

luulemaan, ettei tämä seikka itse asiassa ole niin al"9'elutta-

Ta kuin miltä se kenties saattaisi tuntua. K.o. tutkimuksien 

suorittaai.nen Tie säännöllisesti paljon aikaa ja tulee varmas

ti kestämään h1Tin kauan ennenkuin va! tiovaraimdnisteriö - saa

tikka sitten ultoasiaiuaini steriö -- ryht,yy minkäänlaisiin 

teisiin siltä varalta, että tutkimuksien lopputulos olisi sopi

mukselle epäedullinen. Luulen siis, ettei faneriuvieji-.me tarvit

se olla huolissaan sopimuksen voimasS8010sta, vaan voivat huo

letta suorittaa kaikki Argentinasta saamansa tilaukset. Toisel

ta puolen on tietenkin tämän Lähetystön tarkoin seurattava ti

lanteen kehitystä, jotta se voisi hyvissä ajoin varoittaa vie

jiämme mahdollisista yllätyksistä • 

Ministeri; ~. -
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RAPORTTI 0:0 3. 

Buenos AireBi ssa 5 p:nä huhU kuuta 1932. 

". 

Asia: Suomen ja Chilen välinen 

.kauppasopimus.. ... - . .1 ) 

Saavuttuani viime helmikuun 22 p:nä Santiagoon olin 

vasta saman kuun 25 p:nä tilaisuudessa tapaamaan Chilen ny

kyi sen ulkoasiainministerin hra. Balmaoedas 'in. Vaihdettuamme ta

vanmuiaiset molemminpuoliset kohteliaisuudenosoitukset otin kes

kusteltavaksi kys.y.myksen suomalais-ohileläisen kauppasopimuksen 

solmiamisesta huomauttaen ministerille Suomen hallituksen halu-

avan Chilen kanssa solmia yleisen suosituimmuussopimukaen, jo

ka sisällöltään vastaisi Kansainliiton laatimaa suosituimmuus-

sopimusluonnosta. Hra. Balmaoedas vastasi halli tukaensa olevan 

valmiin solmiamaan Suomen kanssa tämmöisen sopimuksen sekä ke

hoitti minua asiasta keskustelemaan Ulkoasiainministeriön kau

pallisten asiain alivaltiosihteerin hra. GarcIa'n kanssa. 

Seuraavana päivänä jätin viimemainitulle Ulkoasiain

ministeriön minulle toimittaman noottienvaihtoluonnokaen, jon

ka hra GarcIa sanoi voivansa hyT.·k~ kuitenkin ainoastaan 

sillä ehdolla, että nooteissa nimenomaan mainittaisiin ne mei

dän vientitavaramme, joille Chilen hallitus tulisi myöntää'· 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden muk.lan) : 

1) T~vallinen. 

2) ·'dvRlIint n jd lisiiksi 
J) E. ilMoituksiin . 
4) E, titdoituksiin. mulI" ... 

......... ............................ . .• ,. _...... . II •. 

. .. . ..... ............................................ . lIe. 
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suosituimmuuden. Mitään yleistä suosituimmuutta - huomautti hra. 
Garc!a - Chile ei nimittäin voinut meille myöntää, semmoinen 
myönnytys kun olisi ristiriidassa Chilen "uusien" kauppapoliit
tiåten periaatteiden kanssa. Hän lisäsi kuitenkin, että tämmöi
nen rajoitus itse asiassa käytännössä ei merkitsisi mitään,Chi
len hallitus kun aivan varmasti tuli si hyv"ksymään noot teihin 
otettaviksi kaikki ne ' suamaJ.aiset vienti tavarat, jotla halli tuk
semme tahtoisi ehdoittaa. Huamautukseeni, että Chilen hallitus ai
van hiljattain oli myöntänyt yleisen suosituimmuuden ei aino
astaan Ranskalle, Suur-Britannialle ja Yhdysvalloille, vaan myös-

• kin pienemmille maille kuten Belgialle ja Hollannille, vastasi 
hra. GarcIa, että Chile erinäisistä syistä valitettavasti oli ol
lut pakoitettu tekemään mainituille maille nämä myönnytykset,mut
ta ettei enää tahtonut jatkaa tätä kauppapolitiikkaa, varsinkin 
kun Chilen ja Suomen välinen kauppavaihto oli ensinmainitullI 
maalle niin perin epäedullinen. Huomautettakoon sivumennen, että 
Chilen ulkoasiaimDinisteriön virkamiehet - ennen kaikkea keskus
teluissamme läBnäollut sopimusosaston päällikkö hra. Vargas -

• näyttivät olevan täysin selvillä ei ainoastaan Buomalais-chile
läisestä kauppavaihdosta, vaan myöskin Suomen tullitariffista ja 
kauppapolitiikasta, seikka, jota en koskaan ole pannut merkille 
niiden kaupallisten neuvottelujen kestäessä, joita täällä olen 
käynyt Argentinan ja Brasilian halli tukoien kanssa. Niiden suo
situillDluusopimuksien voimassaoloaika -huomautti hra. Garc!a edel
leen - jotka Chile hiljattain on solminut, on mä"rätty vastaa-, 
vaksi toukokulDl 22 p:nä 1931 solmitun Ranskan sopimuksen voimas
saoloaikaa, ja tämän sopimuksen irti~omisaika on a;i.noastaan 15 
päivää. Chilen hallitus toiTOi kuitenkin - vakuutti hra. Garc!a -
että Suomen kanssa tehtävä sopimus tulisi pysymä:·n · voimassa pal
jon kauemmin kuin ranskalais-chileläinen sopimus, joka mahdoll ises
ti jo lUhi tulevai su1.llessa sanottaisiin irti. 
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Jatkunei den neUTottelujen kestäessä kävi kuitenkin il

mi, että Chilen hallitus oli valmis myöntämään suosituimmuuden 

ainoastaan hyvin rajoitetulle määrälle suomalaisia vientitavaroi

ta eivätkä Chilen neuvottelijat -- joihin nyttemmin oli liitty

nyt ulkoasiairiministeriön diplomaattisen osaston päällikkökin hra. 

Vergara - millään ehdolla tahtoneet luopua tästä kannasta. Ka ik

ki minun vastaväitteeni, kaikki minun huomautukseni siitä, että 

nyt oli kysymys ainoastaan yleisten tokeiden myöntämisestä mei

dän maittemme väliselle kaupalle eikä minkäänlaisen mutkikkaan 

tariffi sopimuksen solmiamisesta, olivat aivan turhia. Selitettyäni 

ohileläi sille neuvotteli joille, etten mi tcnkä:in voinut hyväksyä 

heidän periaatteellista kantaansa, hallitukseni kun ei tietenkään 

olisi ~s rajoittamaan missään muodossa niiden tavaroiden lu

kumäärää. joita me .tätä nykyä tai tulevaisuudessa saattaisimme 

Chileen viedä, keskeytin neuvottelut huomauttaen tulevani halli

tukseltani pyytämään lisäohjeita. Diplomaattisen osaston päällik-

kö hra. Vergara esitti nyt uuden ~hdotuksen, jonka mukaan suosi

tuimmuus myönnettäisiin kaikille Suomen vientitavareille edelly

tJksellä, että hallituksemme ilmoittaisi tulevansa olemaan sopimuk-

• sen voimassaoloaikana kantamatta mi t ii.än tullimaksuja Chilestä pe-

~äisin olevasta salpietarista sekä rajoittamatta tämän Chilen 

tärkeimmän, miltei ainoan vientitavaran luonnollista tuontia Suo

meen. Ulkoasiainministeriöltä hankkimieni ohjeiden perusteella suos

tuin pari päivää myöhemmin tähän ehdotukseen, jolloin hra. Ver

gara kuitenkin ilmoitti, ettei hänen oma hallituksensa voinut si

tä hyväksyä ~stä, josta minä en koskaan päässyt selville. 

Ryhdyttyiimme uusiin keskusteluihin sopimuksel1emme annet

tavasta muodosta tulimme vihdoin aiih n tulokseen, että ainoa mah

dol linen muoto oli se, johon Chilen ja eräiden muiden maiden-

kuten Ranslam, Suur-Bri tannian, Belgian ja Hollannin väliset modus 

vivendit oli laadittu. Koska Ulkoasiainmin;steriö sähkeessään N°lO 

oli minulle ilmoittanut, et tä saisin viipyä Chilessä korkeintaan 
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"kolmisen Tiikkoa- olin pakoitettu lähtemään Santiagosta jo maa

liskuun 17 p:nä. raatä syystä - ja koska Chilen ulkoasiaimd

nisteriön modus vivendi-luonnos esitettiin minulle vasta maa

liskuun 16 p:nä. kolo 6.30 i.p. - en ollut tilaisumessa San

tiagossa allekirjoittamaan meidän Chilen ulkoasiainministeriölle 

osoitettavaa noottiamme. Sovittiin siis, että noottienvaihdon tulee 

tapahtua Buenos Aireeissa, jossa Chilen täkäläinen suurlähettiläs 

hallituksensa puolesta allekirjoittaa toisen nootin. KoSka asiaa 

ei mi t nkä" voi tane pitää kiireellisenä ilmoi tin tulevan! alis

tamaan noottienvaihtoehdotuisen Suomen hallituksen hyväks,rttäväksi. 

Ennen kuin ryhdyn lyhyesti komentoimaan tätä modus vi

vendi-luonnoS'ta, tahtoisin lIUutamin sanoin tehdä selkoa Chilen 

tullitariffista sekä tämän maan tähän mennessä noudattamasta tul

lipolitiikasta. 

Chilen voimassa olevaan tulli taksaan (Aranoel Aduanero), 

joka julkaistiin helmikuun 22 p:nä 1918 ("!.ey NG 432l"), sisältyy 

ainoastaan yksi Ddnimitariff'i, mutta tullilain 9. artiklan mukaan· 

on tasavallan presidentti oikeutettu korkeintaan 5~:lla koroit

maan niid n maiden vientitavarain tullimaksut, jotka Chilestä 

• peräsin Gievista tavaroista kantavat korkeampia tullimksuja kuin 

muiden maiden vastaavista tuotteista. Siitä huolimatta, et tä eräät 

maat eivät ole Chilelle myöntäneet suosituimmuutta, ei tätä ar

tiklaa kuitenkaan koSkaan liene sovellutettu, vaan ovat kaikkien 

maiden tavarat Chileen niitä tuotaessa tullimaksuihin nähden 01-

1eet samassa asemassa. 

Ennen v. 1931 oli Chile solminut kauppasopimuksia aino

astaan seuraavien maiden kansa: Egypti, Italia, Jaappeni, Norja, 

Ranska, Sveitsi ja Tanska. Sitä paitsi lienee Saksan ja Chilen vä

lillä tehty JIOdus vivendi, jota en lrui tenkaan tarkemmin tunne, 

koska sitä ei ole julbistu Chilessä. Kaikki nämä sopimukset 
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cmtt yleisiä suositmn.muopimuksia eikä niihin sisälly min

käänlaisia .ääräyksiä eri tull.ime.ksujen suuruudesta. 

s,tsyllä 1930 Chilen hallitus sanoi ranskalais-ohileläi

sen kauppasopimukaen irti ja SBJIIfllla ryhdyttiin neuvotteluihin 

u1lien sopimuksen solmmaiaesta näiden maiden Tilille. N"amä 

telut eivät kuitenkaan johtaneet lopulliseen tulokseen, jonka joh

dosta pä~tettiin kOrYata irtisanottu sopimus modus vivendillä, 

joka tehtiin noottienvaihdon muotoon toukokuun 22 p:nä 1931. 

Tässä väliaikaisessa sopimuksessa, joka on voimassa kunnes lo

pullinen kauppasopimus on solai ttu tai kunnes 15 päivää on 1m-

• lunut sen mahdollisesta irti sanomiaesta, on Chile Ranskan hy

Täksi sitonut 140 tullitariffinsa nimikkeen maksut sekä Ranskal

le IlYÖntänyt 71 alennusta nykyisistä tullimaksuistaan. 7'.0. aimik

teet käsittävät metalleja, säilykkeitä, mineraalivesiä, kutomataveroi

ta, kem'kaleja, saippuoita, rautatavsroita, koneita, tapetteja, kristal-

11 tavaroita y... Banekan Chilelle tekemä tärkein l!IJÖnny1;ys on lu

paus olla ryhtymättä minkäänlaisiin toimenpiteisiin, jotka 88at

taisivat DlUUttaa "el aotual rdgimen del inter08mbio entre u-

• bos pa!ses" , joka lupaus käytännössM tietää DOa sitä , ettei 

Ranska tule Chilen salpietBrille määräämä~~ uusia tullimaksuja 

tai rajoittamaan tiaän tavaran tuontia. 

Ranskalais-chileläisen sopimuksen tultua solmituksi ryh

tyivät Belgia, Hollanti, &'uur-Bri tannia ja Yhdywyallat neuvottele

maan Chilen kanssa samen]aisten sopimuk8ien solmiamisesta, jotka 

neuvottelut Tiime vuoden kuluessa johtivatkin tulokseen. Yhdys

vallat kieltäytyiTit kuitenkin jyrlästi antamasta minkäänlaisia 

sitoumaksia Chilen salpietarivientiin nähden, ja Chilen hallitus 

katsoi sopirlmmaksi mukaantua tähän Yhdysvaltojen periaatteelli

seen kantaan. luut yllämeinitsemani maat nouda t tivat kuitenkin 

Chilen halli tukeen toiToausta, että sopimuksessa annettaisiin sal

pie'tarinvieDDUle jonkinlaisia takeita, vaikkakin nämä kuitenkin 
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pueUiin Terrattain muOtoon (Hollannin modus vi-
TeMissä esia. sanotaan, että Hollanti tahtoo ".utener la polf
tioa oomercial aplio~da aotualmente a los produotos ohilenoS-, 
s.o. ylläpitää nykyistä Chilen tuotteisiin sovellettua kauppapo
litiikkaa). Kaikkien näiden 90pimuksien irtisanomisaika on 15 päi-
vää. 

Chilen ulkoasiainministeriön kanssa käymieni neuvottelu
jen tulQkaena syntynyt sopimusehdotus on laadittu yllämainittu
ja sopt.uksia vastaavaksi. Ministeriön minulle jättämässä ehdo
tuksessa ~pietaria ei kyllä mainita eikä siihen millään muul-
la tavoin vi~tatakaan, koska kiireessä ministeriö ei liene sopi
musehdoi tueta laati.ssean muistanut tätä seikkaa, mutta suulli
sesti lausuttiin minulle se toivomus, että nootteihin lisättäi
siin pari sanaa Suomen hallituksen aikomuksesta olla määräämät
tä mitään tullia Chilen salpietarille tai rajoittamatta sen 'tuon
tia Suomeen. Minun mielestäni olisi siis sopivinta nootin 1. ar
tiklaan, "la Finlande"-sanojen jälkeen lisätä sanat:"d~sirant main
tenir sa politique oommeroiale aotuelle relative a l'importation 
des produits d 'origine ohilienne". TämI artikla tulisi siis kuu-

• lumaan seuraavasti: 

"La Finlande, d~sirant maintenir aa poli tique commeroiale 
aotuelle relative a l'importation des produits d'origine ahilien
ne, aooordera au commeroe ohilien le ' trai tement qu 'elle concede 
a la nation la plus ravori~e" j.n.e. 

Totta on, etteivät kaikki Chilen vienti tavarat tällä het
kellä Suomessa nauti suo si tuimmuut ta , mutta koska kaikki ne tava
rat, joita ChUe tähän mennessä on meidän maahamme vienyt, rak
tillisesti eivät ole maksaneet mitä~ tullia, ja koska se seik
ka, että muutamista Chilen TientitBvaroista kannettaisiin tulli
_ksuja, jos niitä koeteUaisiin Suomeen Tiedä, riippuu suomalaia
Ghileläi~ kauppaeopiEkaen puutteesta, tuntuu minusta, että ehdot
tamani lause olisi paikalla~. 
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SUtä ftralt&, että UltOllsiainwinisteriö 

liitetyn ehdotukaen 8UODI8l.aie-chUeläiaeksi modus nvendiksi,pYT

dän kunnioittaen M1Disteriötä aåhköteitae siitä minulle ilmoit

tamaan, jotta minä mahdollisimman pian täällä voisin ryhtyä toi

menpiteisiin aai8.DJlDlcaisten DOottien vaihtamiseksi. 

Lopuksi tahtoisin vielä huomauttaa, ettei Chilenkään 

ulkoasiainministeriö ole lopullisesti hyväksynyt k.o. ehdotus

ta, mutta että sen hyväksymistä voitaneen pitää varmana. 

Ministeri; ~. -
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Salainen. 

SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

UOMEN LAHETYSTO 
Buenos 1res, 20 p :na touko ku t a 193 .. . 

U1koa si ainm1n1st er1 "l1e . 

§.uomalai s-argent1nala 1nen faner 1-1eseso

J21mus. 

Ohe111 sena L" t: tyst kunnioitta en 1 " e tt "ä 

in1 s ter1 "lle otsakeas1 a ko skevrul r orttinaa 0 4. 

_ oima s1 S flilll eena ; 

. t. L et t "n V'U t Ja . 
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Salainen, 

B El: ' SSA OLEVA LlUIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4 ----------.~.~«--~~~----~ 

B en, s !reol ssa 16 p:nä t ouko kuuta 1932 . 
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Jak elu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen, 2) Tavallinen ja lisäksi 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, 4) Ei ulkomaaedusluksen tiedoituksiin. mutta J: 
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nul le an.i ilmo t t a , jol 1 t del aki n jo olut p "ä tt"-
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ja koskevat huhut. 

Salain en. 

Lähettiläs Gripenbergin lähdett,yä viime toukokuun 

lopulla asetuksenmukais elle 10JlBlleen Suomeen, par i päivää sen 

jälkeen kuin Argentinan ha III tue oli peruuttanut Suomelle 

lII1'önnetyn fmeri tu111alenmksen, ei asiassa aivan viime päi-

vl1n saakka ole tapahtunut mitään sellaista, joka olisi an-

tanut minulle aihetta 01koasiainmin1steriöl1e tiedottaa enem

p~ä kuin mitä Ministeri Gripenberg jo on suul lisesti Minia-

ter iölle 
.. 

p:na tässä eSittänyt. T.k. 20 kaupun-on kuitenld.n 

gissa toimiva suomalainen liikemies, hra. Eino Heinonen e-

rääesä Suomen PaneriyhdistykBe11e lähettämässään sähkösanomas

sa, jonka sisältö nähtävästi on toimitettu U1koasia1nmin1ste

riön tietoon, lsusunut uskovansa, että Puolan olisi äsket-

täin onnistunut tehdä Argentinan kanssa jonkinlainen kauppa-

sopimus, ja U1koasiainmin1 steriö ti edus teli Lähetystöltå t.k. 

21 p:nä saapuneessa såhkösanomusa&n mini tu.n tiedon todenpe

räisyyttä. Tästä syys tä pidän tar pe el 11 sena seuraavassa se10s-

tu, mitä asiasta tiedän ja mihin to imenpi t.isl1n olen ryh-

tynyt ltI1u1emieni ti eto j en johdosta. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

........................................ ,3 ............................................... .......................................................... .. .. 

1) TJJI· .. /lin~n. 
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Kun ims teri Gripenberg 't'1ima toukokuun 26 p:na tapah

tuneessa tasavallan presidentin vastaanotossa esitti minut ulko

asia1Dm1n1ster i11e, tri SAAVEDRA LAMASille ,sanoi tämä kaikkein 

ensimäisekai: "Te olette sii s se miea, .1 onka kanssa me tulem-

me tekemään ulllen sopimuksen, sillä ka.ten tiedätte, olemme sa-

noneet vanhan sopimuksemme irti tehdusemme uuden. Olen iloi

nen ssadessan! neuvotella siitä kanssanne." Vaikka .10 silloin

kin tiesin ministeri Saavedra Lamas'in epäluotettavaksi, .1os-

kin hyvin kohteliaaksi mieheksi, ja käsitin, että oli ltyS1m7S 

eräistä hänen tavSBmukaisista kohteliaisuukaistaan, 011 hänen pu

heensa kuitenkin siinä määrin vapaa kaikesta kaksimielisyydes

tä, et~ä minun 011 vaikea uekoa si tä aivan tark01tuksettomak

si. Senvuolcsi menink1n ulkoasiainm1n1.sterln seuraavalle viralli

selle vastaanotolle, joka oli kesäkuun 16 p:nä, saadaks n1 kuul

la jotain lähempää hänen ta rlmi tuksis taan. Puhut tuamme al uksi e

räistä mn1s~a Lähetystöä koskevista asio~ odotin, että hän it

se kääntäisi puheen kauppasopimukseeJ1, mutta kun hän ei ai tä 

tehnyt, muistutin häntä Siitä, mitä hän oli minulle presiden

tin luona sanonut, ja lqay1n. oliko Argentimn hallitus ajatel

lut sopimuksen uusimista likipitäen sen v~ssa muodossa vai

ko aivan uusilla peruwte11la. Hän ei suoraan vastannut qsymyk

aeeni, vaan rupeai selittelemään syitä vanhan sopimuksen purka

mia aan, sanoen niiden olevan kokonaan s1sf.pOl1i ttista laatua. ja 

valit taen, että Argentinassakin on josms paklco antaa sisäpo

liittisten syiden va1k:ut~a S1hteisiin ulkOValtojen kanasa. Saa

vedra Lamas 'in selitys oli se, että hän oli saanut kuulla,että 

semattori ~sandro .. a TORRI suunnitteli välikys~kaen muo

dossa teht7ä hYÖkkäystä. hall! tueta vastaan, ja että välikysymyk

sen aiheena tulisi olemaan juuri me idän fanerisopimulcaeDllle. Eh

tiäkaelll ennan DE LA TORREa oli ulkoasiainmini steri kl1ruhtanut 

pur~an aoplmuk_n, mikä hänen mielestään ol1k:1n ollut sSDgen 

onniat1Dl1lt toimenpide, sillä väliQB71D7kautä ei tullut mitään 

~. DE LA !OIRE oli ollmt raivoiasaan Siitä, että aseet oli 
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riistetty hänen käsistään. Puolustaakseen 

selit ti SAAVEDRA LAMAS, että sopimus 011 

perienoe", Joten 011 m hdoll1sta milloin 

tätä toImenpIdettään 

tehty". titre d'ex

tahansa uudistaa se 

JossaIn 

Ministeri 

toisessa muodossa. Kun huomautin hänelle siitä, että 

GRIPENBERG oli vas tausnootlasaan selvästi osoitta-

nut, että ne perustelut, joihin np3autuen sopimus peruutettiin, 

oliva taivan harhaanJohtavat, vastasi mini ateri Jonkin verran 

hämillään, että hän ei ollu t oike in tarkkaan tutkinut sopi

muksen vaikutuksia, vaan oli tIlllut käSitykseen sen epäedul

lisundesta vain pintapuolisen tarkastelun jälkeen. Mutta kos

ka sopimus oli t ehty "kokeeksi", ei mi kään estänyt 88n purka

mista, vaikkei sen pltevämp i ä syitä ollutkaan, koska kerran si

ten oli DBhdolUsuus pelastaa hallitus va ikeuta tilanteesta. 

En tahtonut ruveta hänen kanssaan asiasta enempää väi ttele

mä än, koska en olisi sillä mitään voittanut, vaan Kysyin, mil

loinka mini ster1l1ä oli tarkoi tus ottaa sopimuksen uudistami

nen muodossa tai toisessa tutkittavakseen. aän vastasi, et

tä hän on erittäin halukas "åtudier 1& quest1on" , mutta et

tä sisäpolii ttinen t ilanne on si kai epäselvä , e t tä halU tuk

sella ei parha1mmalla tahdollakaan ole ai k aa t ällaisiin kysy

myksiin toistaiseksi. Niine hyvineni sain lähteä, sillä minis-

terille tuli kiire johonkin "konferenssiin". 

Koska ministeri siis oli aivan selvästi antanut minun 

ymmärtää , ettei hänellä ollut mi t ään halua edes alustavasti 

tutkia sopimuksen uudi tamismhdoll1suuksia ennen sisäpoliitti

sen tilanteen s elviämist ä , j a koska ei mit ään merkkeJä viime

mainitusta sittemfidn näkyayt, päätin, että odo t taisin OttaW8n 

konfe:nsnssin alkamista, ennenkul uudelleen ottaisin aslan pu-

heeksI ulkominis terin kanssa, koska diplomaattikunnan yleinen mi e-

11pide tuntu i olevan, että. Arg entina ei halua si t oa käsiään 

minkään muun maan suhteen, ennenltu1n se 01is1 saanut aikaan 

Jonkinlaisen sopimuksen _lannin kallllaa. S1nä a1ltana 011 kut

tenk1n hra ImIllOlfEll, Jolla ehkä on suurin henld.lökohtainen 
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intressi faneri tullin alentamisesta, ollllt ykBityisissä neuvotte-

luis sa er aan täkäläisen sanomalehden kanssa siitä, että mainittu. 

lehti. suhteittensa avulla joihinkin hallituspiireihin, ottaisi toi

mittaameen fanerisopimukaen uudelleen voimaan - luonnollisesti mää-

rätynlalsta korvausta vasta an. Hra HEINONEN on luottamukBel lisesti 

pitänyt minut selvillä neuvo t telujen kulusta. mutta asian luontee

seen katsoen oli selvä, että Läh etystö ei mitenkään voinut eikä 

saanut ol la vi ral li a esti tie toinen hänen toi rnenpi t eiStään, koska 

kompromettoitumlsen vaara oli erittiin suuri. Tätä hän ei ha

lunnutkaan. ja Icun ilmoitin hänelle, ettei minul la * ollut mi

t ään mahdolll suuksia ryhtyä uusiin alotteisiin. koska kerran ula-

ministeri oli selvästi s8Donut, ettei hänellä ole aikaa eikä ha-

lua ottaa asiaa "to ja taiseksi " tutkittavakaeen. lat1aui hra HEI-

NONEN uskovansa. että hänen ystävänsä saisivat Argentinan halli

tuka8l1 tar j 08lllLan me 11le ne uvo tt el uJ en el kamiata. Tämä on kui t en

kin osoittautunut erehdykseksi. 

T~ kuun 20 päivänä. palattuaan pariviikkoiselta matkal

taan aiaäuaahan, soitti hra HEI NONEN minulle ilmoi ttaen toimisto-

päällikkönsä lukeneen jostain ilt alehdestä, e ttä Puolan ministeri 

MAZURKI E'1!CZ 011 t.k. 12 päivänä järjestänyt vastaanoton ullco-

asia1nminlsterin kunniakai sen johdos ta, e t tä Puolan ja Ar gen tt-

nan välillä oli solmittu muppasopimus. 9am1n hänelle epäilevän! 

tiedon todenperäisyyttä , kos ka olin itse ol lu t maini t uis sa juhlis-

sa, jotka tietääkseni pidettiin sen johdos ta, että. minls teri MA

ZURKI~flICZ pian senjälkeen matkusti Paraguayhin, ja ko ska mitkään 

muut lehdet eivä t eait t äne et uutista siinä muodos sa. Hra Heinonen 

lupasi hankkia nähtävä kBUli mainitun lehden numeron, ja sanoi si tä

paitai aikovanaa såhköttää Faneriyhdistykselle, että se pyytäisi 01-

koasiainmin1steriöt ä Viipymättä val t uuttamaan minut neuvot telemaan 

Argent inan halli tukBen kall8aa sopimuks eeta Suomenkin kanssa. Ruo

uautin hänelle, että minusta oliSi luonnOllisempaa, joa i tae aäh

köttäiain aaiaata Ulknasia1Dm1n1steriölle, mutta että tulisin teka-
.... 

maan aen vasta puhut 1Dani SAAVEDRA JrAMASin kanssa. Jolla samana 
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päivänä oli diplomaatti vastaanotto. Hän lupasikin odottaa käyn

tini tulosta, mutta s e~aavana päivänä Ulkoasla1nmin1steriöltå 

saapunut tiedustelus&bkös&noma osoittaa, ettei hän malttanut odot

taa varmempia tietoja. Hän ei ~öskään löytänyt sitä sanomaleh-

tiuutista, josta hänen sähkössnornansa aiheutui. 

Ulkoministerin edotushuoneessa tapasin Puolan asiainhoitajan 

hra STEMP0 7SKln, jolta kysyin, oliko mitään perää s 11nä uutises-

sa, jossa mainittiin Puolan tehneen kauppasopimuksen Argentinan 

kansaa. Hän vastasi, että uutinen on ehdottomasti kaikkea perää 

vailla, sillä mitään sopimusta ei ole, joskin neuvotteluJ a sel

laisen tekemisestä on käyty jo vuoden alusta lähtien. Hän ei 

uskonut, että Argentina ryhtyisi mihinkään kauppasopimukaiin. en

nenkuin Ottawan konferenssin tulos olisi selvillä. Mitä mainit

tuun uutiseen tulea, arveli hän sen Johtuneen siitä, että aaian-

omaiset maat oli vat maaliskuun 17 päivänä. tehneet sopimuksen 

työssä sattuneiden tapaturmien korvaamisesta, joka sopimus kuiten-

kaan ei vielä ole ratifioitu ja tuskin tulleekaan ratifioi-

duksi pitkiin aikoihin. 

SAAVEDRA LlMAS anto i minulle aivan sflllan s e11 tyksen kuin 

STEMPOWSKI, ja lisäsi sitten, että hän mielellään ryhtyisi neu-

~ votte~ihin tepaturmasopimuksen teosta Suomenkin kanssa • . anoin 

hänelle, että en omasta puolestani lainkaan uskonut mainitun 

sanomlehtiuutisen tOdenperäisyyteen, koska hän i tae 011 minul

le aikaisemmin vakuuttanut, et~et Argentinalla ole halua eikä 

aikaa neuvotella mistään kauppasopimukslata, mutta että ~iten

kin tahdoin häneltä i taeltään saada peruutu,en tähän huhuun. 

Hän va ~tasi, ettei mitä än sopimusta ole olemassa. Kun diplo-

maattivastaanotto oli kestänyt kaiJckiasn 4i tuntia ja kun olin 

viime inen puheD.lepääesels tä, huomaain, että hän tahtoi DBhdolli

s1mma.n pian lopettaa keskustelun, mutta ennäUn vielä hänen .10 

hyvästellessään kys7ä, onko Argentinan hallitus siis edelleenkin 

periaatteellisesti sillä kannalla, että mihinkään kaupallisten so

pimusten tekoon ei toistaiseksi ryhdytä. Epäselvään tapaansa vas

tasi hän (tarkoittaen ehkä Suomen sopimusta, ehn Jotain toi&-
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ta tai ei mitään): "Nous le ferons apres, oela viendra, .e

la viendra enoore o ertainement " • 

T.k. 22 p:nä oli aamulehdissä uutinen siitä, että Argcn-

tinan ulkoasiainministeriö valmlstelee vastamyönnytyksiin perus-

tuvla kauppasopimuksia eri maiden lcanssa halut en saada Argenti-

nan viennin näihin maihin kasvamaan. Uutinen oli nähtävästi 

peräisin samasta alJmlähteestä, vaikkakin se jolca lehdessä oli 

hiulcan erilainen. "LA NACIONin" mukaan ol1si VB. t kysymyksessä 

seuraavat maat: Suurbritannla, Ruotsi, Tanska, Norja, Puola. Tshek-

koslovakkia. Saksa ja Yhdysvalla t • 

Tämän johdosta pyysin 

AICORTAn puheille, ja ottikin 

heti paasya alivaltiosihteeri 

hän minut vastaan seuraavana 

päivänä. Sanoin hänelle, että olin hämmästyksekseni huomannut uu-

tiSEll sii tä, että Argentina valmistelee kauppasopimusten te-

koa erinäisten nimeltä main1ttujen maiden kanssa, joiden jou-

kossa Suomea ei mainita, ja kysyin, miten tämä se ikka on sell-

tettävissä siihen katsoen, että ulkominis teri itse 011 pari 

päivää sitten minulle ma1n1nnut. että mit ään positiivista ei 

vielä ole tekeillä, ja että hän 011 a1 kaisemmin 88i asta pu-

huttaessa nimenomaun sanonut. ettei mit ä än neuvotteluja pantai-

si alulle Suomen enempaa !alin mUid enlcaan mal den 
tekoa 

kans s a. 'K:1-

ol e ajatel-syin myöskin, miksi 

tu. jos kuitenk1n 

ei s opimuksEll / Suomen kanssa 

sellaisia on tekeillä, koska 
oll a 

ullcoasiain-

min1s teriölle ei 

on tämäntapaisl1n 

pitäisi /tuntematonta, että Suomen puolella 

neuvottelUihin halua. ALC ORTA . joka tuntuu 

olevan samaa maata kuin esim1ehensäkin, vaiku.tti kovin hermos-

tune el ta, eikä tahtonut antaa minun esi ttää mitään !qs1JDYksi

äni kunnollisesti loppuun, vaan keskBytti ne aina vastaamal

la Jotain muuta Icu1n mitä olin Iqsynyt. Kun s &now, että mi

nun s11s kaikesta huolia tta pi tänee uskoa. että Jonkinlaisia 

neuvotteluja on tä,t7. vastasi hän:" Son proyeotos, pero no hay 

nada de oonore1;o", to1ataen tämän useampaan kEEtaan. 5i tten li-

ei ole ollut mit ä än neuvot-

teluJa! Vastasin hyvin tietäväni tämän. Hän ryh tyl tämän J äl.-
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keen puhumaan kaseinista 

W,nis teri Grip enbergin 

kannatti aj atella. mutta 

klttava. Minun pitä isi 

DELLA COSTAn puoleen ja 
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ja sanoi olleensa siitä keslmsteluisa 

kanssa. Hänen mielestään kaseini~s~tä 

ene in 011 asiaa ~kai tyiskohtaisesti tut

käänt~ä kaupallisen osaston johtajan 

keskustella hänen kanssaan kaikista 

näistä ~symyksistä, sillä "hän on se mies, joka parhaiten 

tuntee myöskin f&nerikysy~ksen". AICORTAn esiintyminen oli mah

dol lisimman levotonta ja haparoivaa, mikä johtui joko siitä, et-

tä hän ei lainkaan tuntenut asioita, taikka sitten hän ei ol-

lut valmistautunut vastaamaan kysymyksiini, vaan tahtoi kääntää 

puheen toisiin asioihin. Pyysin siis saada tavata hra DELLA COS

TAa - ulkoasiainmin1s teriön virkamiehiä ei diplomaattien ole sal

littu tavata ilman min1sterin tai alivaltiosihteerin erikoista lu

paa mutta hän oli "min1.terin luona" ja on nähtävästi siel-

lä Vieläkin, sillä useista l upauksistaan huolimatta ot taa m1n~t 

vastaan "huo1n8ID1a" , en vielä ole saanut häntä nähdä . Protokolla

päällikön apulainen, joka IIlIIh hänkin 011 luvannut välittää minul

le pääs~ main1 tun herran puheille, mainitsi, et tä DELLA COB~ 

kyllä 011 ei vo inut ottaa minut vastaan .10 tois B8 päivänä, mut

ta että. hän tahtoi ensin neuvotella ulkomin1s tel' in kanssa. Tä

man neuvott elun tuloksena voin odottaa häneltä yhtä epäselviä 

lausuntoja Iru.1n hänen molelIlllilta esimiehll täänkin. 

Olen ehkä liian yksityiskohtaisesti edellä selostanut kes-

kustelujani ulkoministerin ja hänEll apulaisensa kanssa, mutta se 

on mielestäni ollut välttämät öntä 0801ttaakseni, miten vaikeata on 

ollut saada tietää mitään positiivista. Tosiasiaksi j ä änee ensin

näkin se seikka, että Argent inan hallituksella tosiaankin on tar

koitus tehdä jOitakin sopimuksia saadakseen Argentinan viennin 

11 aä äDtllDään , ja t o1aekai se, että Suomea ei ole tahdottu ottaa 

näissä auunni telmisaa lukuun, ehltäpä a11 tä sYJB tä, että katsotaan, 

e t tä SUomi e1 missääD tapauksessa ~kEllis1 eSi1ntJD1ään yhtä suu-

rena oata4ana lmin muut kysymyksessä olevat maat. lUten ' pit-

tälle nämä auumi telmat jo ovat kehit t1lleet , en ole onnistunut 

s8&lDaan tietooni, mutta sekin mahdollisuus on olemassa, että uu-
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tinan on päästett1 ~ulkisuuteen kaksinaisessa propagandatar-

koituksessa. On tahdottu osoittaa ulkomaille oltavan halu.kka1-

ta tekemään nille erinäisiä mrönnytyksiä vastBm1önn,t,ksien pe-

rusteella ja siten saada heidät ~o n,t, ennen minkäänlaia-

ten sopimusten solmiamleta, suopeasti suhtautumaan Argentinaan 

ja rup eamaan enemmän ostamaan sen tuotteita. oiselta puolen 

on ehkä haluttu vahv1Btaa hallituksen asemaa sisäpollittises-

ti osoittamalla, että se haluaa käyttää kai ldtia keinoja maan 

taloude 111 sen aseman parantamiseksi. Viimemainittua olettamusta 

voisi tukea se seikka, että entinen presidentti ALVEAR , joka 

viime vaaleisaa oli yhtenä JUSTOn vastaehdokkaena ja naut-

tli suurta kansansuosiota, noin vii kko sitten palaai tänne Eu

ropasta ja aikoo, mikäli kerrotaan tehdä sovinnOn vanhan IRI
GOYENin kanssa, jolloin oppositio suuresti voimi s tuisi. 

Olen ollut keskusteluissa muutamien puheenaolleessa uut1-

aeall8 mainitta.jen maiden diplomaattisten edusta~ ien kansaa ja 

saanut heiltä kuulla seuraavaa. 

Suu r b r i t ann i alI a ei ole ollut Argentinan 

kanssa, viimemainitun ehdotuksista huolimatta, minkäänlaisia "ne-

gotiations". vaan ainoastaan "oonversatlons". Argentinan taholta 

on luvattu, ettei tehdä muiden maiden kanssa mi tään sopimuk-

sia, jotka vo1Bivat olla ristiriidassa Suurbritannlan etujen 

kanasa, emenkuin vi1memaini tun maan kanssa on pä·· sty sopimuk-

seen, josta taas ei voi olla kysymystä ennen Ottawan konfe-

renss1n päättymistä. Englannin ambassadööri enempaa kuin kau-

pall1nen sihteerikään eivät uskoneet, että Argentinalla olisi 

ollut neuvottelu~a muidenkaan maiden kanssa. 

Y h d Y s v a 1 tai n neuvotteluja koskevat huhut on 

Waåh1ngtoDin ulkoaaiaindepartamentin toimesta virallisesti pe

ruutettu, ja ambassadööri BLISS, jonka toissapäivänä tapasin,sa

nOi, että on h1Vin vähän todennäköistä, että neuvottelemallakaan 

päästäisiin mihinkään sopimuksiin, sillä Valk~~B Yhdysvaltain 

presidentti voi kODgressin ulkoasiainYaliokunnan ehdotuksesta alen

taa tai koroittaa 60 ~:lla tullimaksuja tasoittaakseen eri mai-
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den tuontia Yhdyavaltoihin, mutta ei suinkaan jonlcun määrätyn 

maan suosimiseksi. 

T a n s k ankansaa ei ole ollut minkäänlaisia neuvot-

t eluja. Kun ministeri MONRAD HANSEN ensimäisen kerran viime 

helmikuu.ssa oli nykyisen ulkoministerin puhei l la, lausui tämä 

toivomuksenaan, että molempien maiden välinen kauppavaihto saa

taisiin vilkastumaan. Sen jälkeen ei asiaeta ole kertaakaan 

ollut puhetta. 

N 0 r jan kanssa ei ole myöskaan käyty mitään neuvot

teluja eikä todennäköisesti R u 0 t s i n k aan kanssa. Molem

milla mailla on Argentinan kanssa tehty laaja SUOSi t uimmuus

sopimus vuodelta 1886. Mitään erikoisetuja voinee Norja tuskin 

Argentinalle tarjota, silla Argentinan pääasialliset vientiartik

kelit. kuten esim. maissi. jota Norja sikatalouttaan varten tuot

taa vuosittain noin 100.000 tonnia, ovat tullivapaat. Kolmisen 

viikkoa sitten on Argentinan maatalousministeriö Norjan lähetys-

töltä tiedustellut, mitä määräyksiä Norjassa on voimassa Argen-

tinasta tuodun lihan suhteen, mikä seikka voi vii tata siihen, 

että viennin 

alaisena • 

lisääminen Norjaan on ollut tiällä tutkimuksen 

S a k s a oli vuoden alkupuolella e~dottanut Argentinal-

le 

ta 

joitakin molemminpuolisia 

ei SAAVEDRA L.WAS ollut 

ostositoumuksia. mutta tätä ehdotus

voinut hyväksyä. kuten hän oli 

luottamuksellisesti Tanskan ministerille kertonut. 

T s h e k k 0 s 1 0 v a k k i a on asia1nholtaja ORS~~GH~n 

kerta.en mukaan ollut parisen vuotta kauppasopimusneuvottelulaaa 

Argentinan kanssa, sekä suullisesti että noottien välitJXsell~. 

Sopimuksesta ei kuitenkaan ole tullut mitä"" • sillä Argentina 

tahtoiai erikoiaetuja ja Tahekkoalovakkia taas auos1tuimmuusao

pimusta. Ulkoministeri BOSCH oli aikoinaan Tshekkoslovakkian tä

käläiselle lähettl1äälle ehdottanut. että valittaisiin neljä tshe~ 

koalovakkialaista tuotetta. joille sitten &naettai81in täällä 
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tUllialennus, mutta ulkoasia1nministeriö Prahassa ei ollut tä

hän su08tunut, sillä Tshekkoslovakkian teollisuU8 on siksi monipuo-

linen 3a tasainen, että muutamien artikkelien suoe1nta herättäl-

8i liian kovaa vastustusta toisten tuotannonhaarojen edustajien 
hänen 

puolelta. ORSZAGH arveli, että sopimusta /maansa ja Argentinan kans-

sa tuskin saatanee aikaan ainakaan tämän vuoden aikana, ja hän 

otaksui, et tei P u ola k aan 

pitemmälle. 

• 
• 

ole päässyt neuvotteluissaan heitä 

• 

Siitä huolimatta, että Argentinan hallituksen haluttomuus 

kaikenlaisiin kauppasopimusneuvotteluihin Suomen kanssa tällä hetkel

lä on ilmeinen, pyydän alistaa Ulkoasiainministeriön harkittavaksi, 

eikö olisi syytä tutkia, mitä erikoisetuja Suomi voisi Argentinal-

le tar30ta siinä tapauksessa, että mahdollisuus neuvottelujen alka-

miseen ehkä 30 lähiaikoinan avautuisi, kuin myöskin mille suomalai-

sille tuotteille fanerin lisäksi olisi koetettava saada t ullihel

poituksia Argentinassa. Tässä yhteydessä olisi myöskin otettava huo

mioon se mahdollisuus, että Argentinan taholta vaadittaisiin Suo

met 8itoutumaan ostamaan vuotuiset minimipaljoudet jotakin määrät

tyä tuotetta. Tällaisia toivomuksia on hra HEINONEN maininnut yksi

tyiseltä argentinalaiselta taholta lausutun ja tätä lienee valtio-

sihteeri ALCORT kin tarkoittanut kaseinista puhuessaan. Yaikka tä-

mäntapaiset sitoumukset eivät olekaan sisältyneet Suomen tähänasti

siin kauppaaopimuksiin. ja vaikka niitä yleensäkään lienee vaikea 

toteuttaa sellaisiin tuotteis~in nähden, joiden jalostaminen tai käyt

tö ei ole 08tajamaan valtiomonopolina, voitaisiin ehkä kuitenkin a

siaa tutkia, sillä Argentina ei tunnu olevan periåatteessa halukas 

y eisiin suosituimmuussopimuksiin eikä sellaisesta olisi Suomelle mi

tään hyötyä, kun täällä on ainoastaan yksi tulli.ariffi. Toiselta 

puolen on vaikeata löytää sellaisia argentinalaisla vientiartikkelei

ta, leseitä ja viljaa lukuunottamatta, jotka eivät jo ole Suomessa 
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kokonaan tullivapaita ja meillä ei näin ollen olisi mitään tul

li alennuksia tarjottavana. mikäli ei viljatulleihin haluta kos

kea. 

V.a. Aelainhoitaja: \ .0 V ~ 
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tariffln uudistamiseksi. 
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,\ 

r.k. 12 päivän virallisessa lehdess ä on Jullca1stu elo

kuun 19 päivänä annettu dekreetti, jolla asetetaan yhdeksänmie

hinen kom1 tea tutkimaan Ja suunni t telemaan uut ta "tarifa de ava

luos'ia" (tulliarvoluettelo). Dekreetin l ähemmät määräykset käyvät 

selville oheenliitetystä suomennoksesta. 

Nykyisin voimas •• oleva aval,{os-tariffi on euur iromalta 

osal taan peräisin vuodelta 1906, Ja vaikka siihen senJ ä lkeen on 

tehty uSli ta lIItlutokaia ja korjauksia, vo idaan sitä kuitenkin pi- ' 

tää vanhentuneena, sillä useiden tava ralaatuJen hinnat ovat suu

resti muu ttuaeet siitä lähtien kun ne olivat tullimalcsujen maa-

räämisen pohJana. Yleinen mielipide liikemiespi1reissä tuntuu ole-

van, et tä viralliset tulU arvot kaut ta linjan ovat liian korkeat, 

mut~a kun otetaan huomioon, e t tä suuri osa valtion rahatuloista 

saa allcunsa tä stä lähteestä , o11si liian optimis t ista luulla, että 

nyt aDDetun dekreetin tarkoituksena olisi yksinomaan tai edes 

pääasiallisestikaon nykyisten nimell1sarvojen alentaminen. 

"Tarifa de aval~os" ei ole tulli tariffi sanan tavalli

sessa merkityksessä, sillä siitä ei ilman muuta ilmene, paljonko 

jostain tavarasta on lJBahon tuotaes sa maks ettava tullia. Se on 

luettelo niistä ViralUsista tavara-arvoista, joiden prosenteissa 

varsinainen tulUIIakSU suoriteta8D, mutta aval,{os-arvot on määrät-

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

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

'layallJ.aen 
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ty olemattOll1s sa knltapesoissa. joten lopullisen tulliuäärän 

selVillesaamiseksi on vielä toimitettava kultapesojen muutta

minen paperipesoiksi viralliseen kurssiin. Muille kuin tulli~ 

despaohanten ammatin mysterioihin vihkiytyneil1e tietäjille 

ei yleensä milloinkaan onnistu tarkalleen laskea, paljonkO jos

takin tavaralajista on maaban tuotaessa tullia maksettava, sil

lä vai kka as ianomai se t 1 a1 t j a ase tukB etova tkin ka ikki en ulo t

tuvilla, talkitsevat tull1viranomaiset niitä yleensä sangen mie

liv81taisesti. Nyt suunnitteilla oleva uudistus ei si1s millään 

tavoin tule ykBinkertaistuttamaan tähänastisia menettelytapoja. 

mutta tunnollisesti toteutettuna voinee se kuitenkin korjata 

monta eplkohtaa nykyisessä tariffissa. Näistä epäkohdista maini

taan p.o. dekreetin perusteluissa m.m. se, että valtakunnan koko 

kauppa tilasto tulee virheelliseksi sen kautta, että tavaroiden 

todelliset arvot eivät lainkaan pidä yhtä avaluo-arvojen kans

sa. Kotimaisen teollisuuden suojeleminen on muka myöskin mahdo

tonta,"koska prohibitiivista tullia ei voida sovelluttaa sellai

siin tavaroihin, joiden tulliarvo on alempi kuin todellinen ar

TO." Viimeinen väite lienee kuitenkin tarkoitettu "sokeripalaksi" 

tä.Jcäläisllle teollisuusmiehille ,sillä tulliarvojen suuri enellllll1stö 

on paljon todellisia arvoja korkeammalla eikä suinkaan niiden 

ala9uo 1 ella. 

Uudistuksen tarkoituksena mainitaan dekreetin johdannossa vie

lä olevan muodollisten puutteiden korjaaminen sekä uu.ien las

kemisperusteiden kå3täntöön ottaminen esimerkiksi sellaisissa ta

pauks issa, jois sa ei ole käytetty metrijärj estelmää, sekä painon 

ottaminen tullin määräämisperustaksi ka~paleluvun Sijaan, milloin 

on kysymys he lposti aärkyvistä tavaroista. V11mema1nittua toimen

pidettä pidetään tarpeellisena, "jotta liikemiehet välttyisivät 

tarpe.ttomilta Vahingoilta". Tämä seikka voi saada merkitystä Suo

men porsliin1n vieuni kannalta, sillä kuten tunnettua, on suuri 

osa Suomesta Argentinaan tuotua fajanesia laadultaan paksua ja pai

navaa, jonka vienti esimerkiksi Brasiliaan on mahdoton s11 tä syys-



tä, että vi1memain1tussa maassa porsliini- ja fajanssitavarat tul

la taan painon eikä kappale- tai tus inaluvun mukaan. Jos Argen

tinakin Siirtyy samalle kannalle, on Suomen fajanasi teollisuuden, 

säilyttääkseen valtaamansa hyvän aseman täkäläisillä markkinoil. 

la. todennäköisesti järjestettävä tuotantonsa ainakin osit~in toi

senlaisia tyyppejä käsi ttäväksi. 

On kiintoista paIma merkille dekreetin IV:n artiklan maa

rays. jonka mukaan komissioni saa käsitellä ainoastaan sellaisia 

anomuksia. jo'ka rajoittuvat näyttämään toteen tavaroiden t odelli. 

set arvot, eikä sellaisia. jotka tahtovat muuttaa tulliarvoja mui

den syiden perusteella. Täällä on asetuttu aivan päinvastaiselle 

kannalle kuin Brasiliassa, jossa uutta tullitariff1a valmistetta-

.. essa liikemiehille annet t iin useaan otteeseen pidennetty määräaika 

kai enlaisten muutosehdo t usten tekemiseen. Sanomalehdistössä on muu

ten Viitattu siihen, että p.~. määräys estää tulliarvon aleatamis

• 

ta sellaisille tuotteille. Joiden uotantoarvo tuotantomaassa 

sevan erikoisen työ- tai finanssijär.1estelmän vuoksi on erikoisen 

alhainen. kuten esim. venäläisten tavaroiden. 

Suunnilleen swmoihin aikoihin, kun hallitus oli antanut 

mainitun dekreetin. otettiin asia esille myöskin edustaJakBmaris-

sa. joka t.k. 7 päivänä pitämässään istunnossa päätti f inanssi

valiokuntansa ehdo~kBesta e81ttää senaatille. että molemmat kwmarit 

yhdessä asettaisivat vi1Bitoistajä.senisen valiokunnan, jonka tehtä

vinä o11si ensi istuntokauden ai ana suunnitella tullllakien ja 

tarifa de avaluos 'in uudistusta. Vakiintunu traditio tässä maassa 

lienee, että vl1memaini tun vahVistaminen kuuluu to ime enpanevan val

lan tehtäviin, kun taas tull1lai t. jotka käsittävät varsinais ten tul-

11en lIääräämisen, ovat lainsäädäntövallan erioikeutena. AntagonilD1 

näiden kahden valtiovallan välillä ei muuten ensi kertaa tule esil

le nyt kyseessäolevassa tapauksessa. On vaikeata edeltäkäsin arvata. 

tuleeko hall1tukBen llääräämän ja jo nimitetyn komiaaionin ja edus

tajakamarin suunnitteleman parlamentaarisen valiokunnan kesken toi-

mi tettavaksi jonkinlainen ty"njako vai tulevatko ne yleiseen ete

läamarikltalaiseen tapaan työskentelemään kilpaa ja toisistaan tietä

mättä. 



• 

Kun Argentinan tulliayeteemiatä puhuttaessa käytetään "aforo"-

tai "avaluo"-aanaa, tarkoitetaan kwnpe.isellakin sanontatava1la tul-

lat tavan 

1cu11ekin 

tavaran vi~allista arvoa eli hintaa, s.o. sitä arvoa, 30ka 

tavaralajill e on annettu tarifa de avaluos'isaa. V. 1923 

on näitä arvoja korotettu 60 %:1la sellaisille tavaroille. jotka tnl

lataan ad valorem. ja samalla on määrätty 25 ~:n tull1korotus sol

laisille tavaroille. joihin sovelletaan spesifikitulleja. 

Mitä varsinaisiin tull1llBltsuihin tulee, kanne taan ne, lcu.ten ai

kaisemmin jo roo.in1ttiin useimmiten arvon mukaan. prosenteissa viralli-

seata arvos ta. tai milloin sellais ta ei ole jollekin tavar alajille 

annettu. prosenteissa sen faktuura-arvosta. Tämä prosan ttiarvo vahvis te

taan lailla. eikä sit ä siis voida määrätä hallinnollisella asetuksella 

lcuten aforot. Vuoden 1923 tullilaki on määrännyt myöskin tullimaksut. 

"dereohos" ,ltoro tettaviltsi siitä. minä ne tariffissa esiintyvät. Tämä 

korotus on 2% sellaisille tavaroille, joista maksettu. tulli ilman 

Sitä on 10-20"" virallisesta arvosta. sekä 7 ;6 sellaisille tavaroil

le, joiden "gravamen" on yli 20'% . 

Vuonna 1931 määrättiin kaiki lle tuontitavaroille 10% lisätul

li , "adioional de Emergenoia", jonka tämän vuoden lopussa pitäisi au

tomaattisesti lakata olemasta voimassa. Hallitus on lcu.itenkin t.k. 11 

päivänä jättänyt kongressille esi tykBen siitä. et tä minittua lisätul-

., 1ia ei lakkautet~aisi yhdellä kertaa, vaan asteettaiaesti vähentämäl

lä sitä 1 o:lla kuussa, joten se ensi vuoden lokakuun 1 päivään men

nessä ol1si kokonaan lakannut. Ehdotuksen ~erustelu1s sa main1 taan motH

veina m.m. valtiorahaston edut sekä pyrkimys estää epälojaalin 

kll!8ilun syntyminen liikEmiesten kesken, kun ta iset vo isivat saada 

tavaransa halvemmalla kuin toiset. Todennäköisesti on kuitenkin ensin

mainittu syy ratkaisevin, kun ottaa huomioon · valtiotalouden . nykyisen 

tukalan tile.n. On odotettavissa, että jos ehdotus tulee hyväksytyksi. 

nUn sen toteuttaminen tulee aiheuttanaan suurta sekaannusta tu1laus

järjestelmään, jolta monimutkaisten määr ~t ensä vuoksi jo nytkin on 

tarpeeksi e ot1cuinen. 

V.a. Aeiainhoitaja: T O .V~ 
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- Argentlnan Kansakunnan Presidentti, ministerien yksimielisellä suos
tumuksella . 

PllTTLI: 

1 Artikla.- Perustetaan palkaton, Julkisista vir~iehist~ kokoonpan
tu komissioni ~u~ki1lBan ja suunnittelemaan uutta tullitar ffia (Tarifa 
de avaluos) taman dekreet!~ perustelujen mukaipesti, ja siihen tulevat 
kuul:~maan tullihall1 tuJmen paajohtaja, BUlm oS Airesin kaupungin tullipääl
lik ko, tu111tarkastuspEiäUikkö ja. yksi tulli tarkastaja viimemainitusta 
tulli1a.i tokBest~! jotka molanmat nimittää, arm.ksi maimttu virkamies (tul
l1halli tu~en paa johtaja), Arge.ntimn tila stotopnisto~~pääjo~taja, maatalous
ministeri on kauppa- ja teol11suusdepartanentin ~aallikko, kemiallisen 
tutkimuslai tokae n Johtaja, yksi ulkoasiainministerion virkamies sekä yksi 
t~ :veydenho i to~~~;: t!-!ment in edus t aj a. Sih tee rinä t oimii t ullihalli tukeen 
paajohtajan maar aama t ulliha III tukeen tai sen alaisen viras t on virkamies 
j~ .. h änen apunaan on finanssidepartementin henkilökuntaa, tulliha111 ~ keen 
paajohtaj an 080 i tukeen mukaan. 

Komis sioni työskentelee pää kaupung i n 1ll1111ai toks a n virkahuoneis-
t ossa. 

II Arti k1a
3
- Tulliarvot (aforos) määrät ään t avaroiden varastoarvon 

perusteellä,olloin otetaan huomioon myyntihinta l äht ösataTIB s sa, siihen . 
lisättyinä r ahti, mahdolliset vientitull1 t , vakuut ukse t ja muut tavalliset 
kua taaukset siihen saakka Jrun tavarat ova t saapuneet t äkäläise en tul
limak asi1oi1o. 

111 Artiklaf- Komissionilla on oikeus pyytää t ekni l lisiä ja muita 
tietoj a kaiki ta valtakunnan viraatoilta; kutsua kuultavikseen eri hallin
nonhaarojen virallisia asiantuntijoita sekä tiedustella kauppapiirien, 
t?-o~anno~ J,a,. t~op~suuden edue tajien mielipide ttä milloin s e p itää 
t a t a valttamat t omana tai tarpeellisena. 

IV Arti kla.- Komi osioni käsittelee a inoas taan s ellaisia anomuksia, jot-
ka rajoit tuvat tot~e~f.1itämi:i.än varast~i tujen tavaroiden todelliset 
arvot, ja sen on evattava kaikki pyynnot, joiden tarkoituksena on tul
liarvon korottaminen tai alentam10en muista syistä. 

V Artikla.- Komiasionin, jonka puheenjOhtajana on t ulllhall1 t uksen 
påa30htaja, on suoritettava työna~ loppuun mahdo111si lnl!fUl l~essä ajass a 
ja al ~ tettava finanssiministeri on tutki t taviksi t yotllastons a vastaavi
ne tietoineen. 

• 
VI Arti la.- uen työn ohes sa, jota edelliset ar tikl at koskevat, kO-

misB10ni 3attää finanssimin1storiölle 1ue t~elon niistä tavaroista, jOi-
hin sen mielestä olisi sovellet t ava nykyisistä eroavia tuontimaksuja, 
samal la per us t ellen ehdotuksensa ja mainiten mielestään oikean tull1ar-
von tai tullimaksuo suuruu:l en, ollen sen samalla ote ttava huomioon 
kansainvälisen kauppamme laaj entami sesta ja teollisuutemme kehit t ämi s es
tä johtuvat tarpeet sama 1nku1o •• korkea prosenttimäärä, jonka val
tion tuloiata vielä muodostavat tullitulot nykyist en tullimäärien 
voimassa ollessa, ja sopeutettava nämä aäkökohdat kulut t a jakun.nan etuihin. 
Jokaisessa erikoistapauksesaa on ohellistettava tilasto osoittamaan t uonti
tullin vaikutusta valtion tulojen lisääntymise en tai v ähentymiseen, jol-
101n laeku~erustaksi on dettava kolmen viime vuoden tuonti. 

VII Artikla.- Edellämainittujen tarkoitusperien toteuttami sta varten on 
Itomis eionin tehtävänä: 

a) Suunnl tel tava säännöllisin v äliajoin t arp eellisia muutoksi a tuon
tltavaratulllarvoihin; 

b) pidettävä halU tus ja parlamen ttival10kunnat tietoisina tul
livapaukeia sekä tuonti t ullien al entamista tai korottamista koske vis

ta anomuksista, suunnitelmista tai muista asioista; 
0) seurattava tuontitulleja koskevain tariffien, lakien ja vero jen 

julkaia emista. 

VIII Artikla:- I .. artiklan ja VII artiklan a-kohdan toteut tamiseksi on 
kamlssion1o vähiDt e\n kaksi viikkoa aikaisemmin ilmoitettava,minkä 
tavaralajin tulliarvojen tai tullimakaujen muutos tullaan ottamaan Itä-................. 
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siteltävi ksi taikka niiden uusien 
fiin on otettava. 

tavaralajien nimet, Jotka tarif-

IX Artikla," Kun tulUarvo- tai tulI 1makeuluett elo on saatu vaI. ... 
m1iksi

L 
on ltomissionin Julkais ,tava se en~nt " än kuukBuään kuluessa, Jon" 

Jca j a l keen otetaan tutldt taviksi aina a1 1c:ana esitetyt, val1 tukset. 
Ne luonnoksen, osat, Jo ita vastaan ei huomautuksia ole esitetty, voi
daan katsoa 10pull1s iksi. 

X rtikla.- Sen j ä l keen, kun ede l1aessä arti~8sa mainittu tar
kistus on .. ~ori te t tu., ov at luonnokae~ selil.tykaineen Jätettävät finans
s i mini st ~rioon. 

XI Al.'tikla.- Tämän asetuksiln määräykset tiedoi tetaan jne. 

(PreSide ntin ja ministerien allekir joi tukaet) 

• 

• 
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UOME N LA H ETYSTö 
Buenos Aires, 16 p:nä marraskuuta 1932. 

Argentinalais-chileläinen yäliaikainen 

kauppasopimus. 

Ohellisena Lähetystö kunnioittaen iniste

riölle lähettää äskettäin solmittua argentinalais

chileläistä modu8 vivendi'a koskevan raporttinsa N° 7. 

V.a. siainhoitaja: T' D. V ~ 

Tavallinen 
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&tlaillM. 

BUENOS AIRES lSSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7. 

BUenos Ail"M,15 p:nä marras kuuta 1932. 

, ; 
} 

Asia: ~gentinalais-:ohileläinen väli-

aikainen kauPPAsopimus. 

Tänään astuu voimaan t.k. 12 päivänä Buenos Aire

SiS88 allekirjoitettu "modus vivendi" Argentinan ja Chilen 

välillä. Sopimuksen alkulauseessa sanotaan, että se on sol

mittu vain väliaikaisesti {voimassaoloaika on 6 kuukautta) 

ja kokeeksi, mutta että sen perusteella saatavat kokemuk

set tullaan käyttämään hyväksi uutta, l aajempaa ja maiden 

välisiä suhteita täydellisemmin järjestävää sopimusta val

misteltaessa. 

Kuten tunnettua, on Argentinan ja Chilen välillä 

vallinnut melkein tulli sota jo parisen vuotta suureksi hai

taksi kummankin maan vientikaupalle, mikä parhaiten käy sel

ville seuraavista numeroista (arvot Arg. kultapesoissa ) : 

Tuonti Chilestä: 

1928 - 2.860.481 
1929 - 3.041.629 
1930 - 3.121.241 
1931 - 1.628.219 

Vienti Chileen: 

1928 - 7.224.?22 
1929 - 7.629.910 
1930 - 6.201.411 
1931 - 2.644.866 

Chilestä tuoduista tavaroista ovat t ärkeimmän osan muodostaneet 

ruokatavarat, erittäinkin kasveista saadut, joiden arvo kolme

na viimeisenä vuotena on ollut 1.775.080, 2.025.431 ja 926.316 

.lakelu /kirj,limin seuraavien ohjeiden uk,lan : 1) Tavallinen. 2) T avallinen ja lisäksi 

J) Ei u/kom,liledustuksen tiedoituksiin . -1) Ei ulkoIllailedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

Tavallinen 
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kultapesoa sekä puutavarat, joiden arvo on vastaavasti ollut 

703.327, 547.929 ja 381.833 kultapesoa. 

Chileen viedyistä tavaroista ovat huomattavimmalla si

jalla olleet karjanhoi totuotteet, joista yksist~· :· eläviä eläi

miä on viety seuraavat määrät: 

' 1929 
1930 
1931 

6.113.576 
4.926.053 
1.201.662 

kultapesoa 
" n • 

Toisella sijalla on ollut quebracho-ekstrakti: 

1929 
1930 
1931 

336.927 
314.079 
145.451 

kultapesoa 
tt 
tt 

Joulukuun 19 p:na 1930 annetulla lailla määrättiin 

Chilessä maahan tuotavista elävistä eläimistä kannettavaksi 

tullia eräänlaisen liukuvan asteikon perusteella, jonka mukaan 

elävistä eläimistä maksettava tulli oli ei tä korkeampi, mitä 

alhaisempi lihan hinta oli Chilen kotimarkkinoilla. Lihan hin

tojen laskettua odottamattoman alhaisiksi muodostui tulli mil

tei prohibi tiiviseksi. Nyt tehdyllä sopimuksella on Argentinas

ta tuotavista elävistä eläimistä maksettava tulli alennettu 

siksi, mikä se oli ennen mainitun lain voimaantuloa, eli ke

säkuWl 30 päivästä 1930 lähtien saman vuoden joulukuWl 19 

päivään saakka. uebracho-ekstraktin tulli on myöskin alen

nettu siihen määrään, mikä sille oli ensiksimainittuna päi

vänä vahvistettu. Kolmas Argentinalle myönnetty tullihelpoitus 

koskee jäädytettyä, ra~ioi tua, savustettua, suolattua tai muu-

ten konservoitua lihaa. 

Argentina puolestaan on suostunut alentamaan 50 %: lla 

useiden chileläisten tuotteiden tullimaksuja lain N° 11281 !6:n

nen artiklan perusteella (saman artiklan, jonka nojalla suoma

lais-argentinalainen faneri- ja leselÖpimus sekä solmittiin et

tä purettiin). 

Nramä tuotteet ovat seuraavat: 

Rauli-, coigUe-, laurel-patagua-,lingUe-, mafIio-, pellin

ja alerce- (lehtikuusi)puu höyläämättöminä lankkuina tai lau-
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toina, hirsinä tai ~eina, puhelin- tai lennätinpylväinä sekä 

tyhjinä kokoonlyömättöminä 1 a a t i k koi n a ynnä tynnyrilau

toina; 

kaikenlaiset kasvistuotteet, kuten tuoreet, kuivat ja säi

lykehedelmät, vihannekset, pähkinät, tomaatti- ja turkinpippurimassa, 

tuoreet kalat ja äyriäiset, osteri- ja hummerikonservi t, rikki, 

natriumni traatti teollisuUBtarkoituksiin, raaka kuparisulfaatti, ku

parikarbonaatti, kipsi, tavallinen liima, viinihappo, quillay-puun 

kuori sekä boldo~pensaan lehdet. 

Vaikka ensi silmäyksellä näyttääkin siltä, että Chile oli

si saanut enemmän etuja kuin Argentina, ei asianlaita kuitenkaan 

• ole se, sillä tärkeintä Argentinalle oli saada takaisin entiset 

karjamarkkinansa Chilessä, koska sen muut vientitavarat ovat kar

jan rinnalla aivat toisarvoiset. Chile ei esimerkiksi ole saa

nut mitään tullihelpoituksia vi iBeille en, joiden ulkomaillevien

tiin se kiinnittää suurta huomiota. Tosin ei chileläisen viinin 

tuonti Argentinaan ole tähän mennessä ollut kuin hyvin vähäis

tä lv. 1929 - 29.262 ja v. 1930 -18.298 kultapesoa) , mutta sen 

• 
,erinomainen laatu voisi taata sille täällä hyvät menekkimahdol

lisuud~~, ellei tullisuoja olisi liian korkea • 

Chilessä nykyisin vallitseva taloudellinen ja poliit-

tinen pula on voinut saattaa sen neuvotteluissa epäedulliseen 

asemaan Argentinan rinnalla, mutta joka tapauksessa tuntuu sil

tä, että nyt solmittu kauppasopimus on sillekin hyödyksi. Sopi

muksen seurauksena on muuten odotettavissa, että rautatieyhteys 

Chilen jl.. Argentinan välillä, joka rahtitavaran puutteen takia 

on ollut useita kuukausia keskeytyksissä, jälleen saadaan käyn

tiin. Siitä seikasta on muuten käytyerikoisneuvotteluja kumman

kin hallituksen kesken. 

Mitä tulee kysymykseen kauppasopimuksen vaikutuksesta 

muihin Argentinan kauppatuttaviin, lienee sitä pidettävä suhteel-
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lisen merki tyksettömänä ainakin Suomeen nähden. Ainoa artikke-

li, joka Toisi haitata Suomen vientiä Argentinaan, on laatikko

laudat, mutta kun suomalainen faneri on voinut kestää kilpei
suhteessa 

lun tässä /argentinalaistenkin laatikkolautojen kanssa, on tuskin 

odotettavissa mitään vaaraa viennillemme tältäkään taholta. Sa-

maa mieltä tuntuvat myöskin eräät täkäläiset suonalaisen fane

rin tuojat olevan. 

Etelä-Amerikan valtioden kauppasuhteiden järjestämisen kan

na! ta merkitsee nyt solmi ttu "modus vi vendi" tavallan en simäis

tä askelta keskinäistä lähentymistä kohti, joka monista viime 

• aikoina käydyistä neuvotteluista huolimatta on jäänyt toistai

seksi toteuttamatta. 

V.a. Asiainhoitaja: T.O .V~ 

• 
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SUOJ\1E LAHETY T 

Buenos Aires.28 p:nä marraskuuta ~9~?,~ 

:/~ ;'/J /..., 
~;,:{ -1z1 " 

, I '1, A I 

Ulko •• 1ainm1n19ter l Ö~! ._ C 1~ 

Chilelä is-argentinalalnen 

modus vivendl, 

' . .. . 

, " ''1 . , "'-

Oh ell1sena Lähe tyst " kunnioittaen iniste

riölle lähettää , raporttinsa N° 7 täydennykseksi. kulu

van kuun 26 p:lle pä ivätyn raporttinsa N0 8 . 

V,a • . aialnhoitaJa: T, Ö.V ~ 

Tavallinen 
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BUENOS AIRES ISSA OLEVA LlUIETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 8 

Bueno~ Airesissa ~6 p:nä marraa kuuta 19:'.2. 

sia: Chlleläis-argentinalai sesta 

vieläkin. 

Vastoin aikaisempaa olettamust a on hilen a Argentinan 

välillä äskettäin voimaanastunut kauppasopimus, joka on selostet-

tu Låhetyst"n t. k. 15 p:lle päivätyssä ra porti ssa [°7, herä tänyt 
senaatissa 

on tehty/ vil1-melkoista huomiota, jopa siinä määrin. että siitä 

kysymys, johon ulkoministeri piakkoin tullee vastaamaan. Syynä on 

se, että ulkoministeri, ilmoittaessaan finanssiministerille kauppa-

sopimuksen tulevan BOvellettavaksi t.k. 15 päivästä l ähtien, sa-

malla ilmoit ti - vaikkei tätä ilmoitusta saatettu julkisuuteen-

että Chilen saamat edut on myönnettävä myöskin Ranskas t a, Suur-

britanniasta ja Italiasta peräisin oleville tavaroilla, koska näil

lä mailla on Argentinan kanssa ehdoton suosiblimmuussopimus. Tämä 

tietää sitä. . että esimerkiksi tullialennus tomaattlsoseelle. jonka 

tuonti Chilestä muodostaa ainoastaan 2 ';' koko Argentinaan blod ua-

ta määrästä. kokonaan tulee Italian hyväksi. sillä viimemainitun 
.. 

maan os all"e tulee noin 9~ tuonnista. Italia hyötyy eniten myos 

v11nihappotu111n alentamisesta. kun sitävastoin kipsi tulli sta on hyö

tyä yksinomaan Ranskalle. (Chilestä ei ole kipsiä lainkaan tuotet

tu kahden viime vuoden aikana ja vuonna 1929:kin ainoastaan 18 ki

loa:) 

VålikysymyB. jonka on eSittänyt senaattori Lisandro d~ la 

TORRE ja Johon halli tukeen vastausta vaadi taan kirjallisessa muo-

1.1kelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

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

Tavallinen 
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dossa. käsittää kaikkiaan 16 kohtaa, m.m. seuraavat: 

atsooko halU tus, si inä tapauksessa, että. ulkoministeri tosi
aankin on finanssiminist erille ilmoittanut, että Ohilelle ~ön
netyt edut on suosi tu1.mmu.uden perusteella ulotettava royos 
Ranskaan, Englan ti1n ja Italiaan, tämän olevan sopuso innussa sen 
se kan kanssa, että Ranska soveltaa Argentinan tavaroihin 
16 118 ätull1a rahan arvon alenemisen vuoksi? 

Katsooko ulkoministeri, että Englannin dominioita on pidet
tävä itsenäisinä valtioina. kun on kysymys kaupallisista ja 
tulliasioista? 

Eikö Englannin dominioilleen (Ottawassa) my"ntämien erikoiS-
etujen ole katso ttava olevan ristiriidassa vuonna 1 25 teh-
dyn kauppaaopimuksen kanssa. jossa Argentinalle on taattu suo
si t uimmuus? 

il1ä perusteilla hallitus on myöntänyt Ohilel1e tullialen
nukaia se1laisillekin tavaroille. jOita Chilestä t uodaan vain 
vähän tai ei ollenkaan? 

Eikö hallitus katso. että Ohilen kanssa tehdyn molenmin
puol1siin myönnytyksiin perustuvan .. sopimuksen tarkoitus on jää ... 
nyt saavuttamatta, kun OhUelle myonnetyt edut on ulotettu sel
laisilnkin maihin, jotka kilpailevat Ihilen kan asa samojen ta
varalaatujen tuonnissa Argentinaan? 

Eikö SIlosi tu1n:muuaklausu1in olemassaolo ja niin laaja tul-
kinta, kuin mi.nJcä. hallitus on sille ~tanut, tee Argentina!-
le mahdottomaksi vastaisuudsssa solmia molemm1npuol1siin myon-
nytyksiin perustuvia kanppasopimuksia? 

Eikö ha lli tus näin ollen pidä tarpeellisena sanoa irti nii
tä kauppaa09imuksia, Joihin mainittu klausuli Sisältyy? 

Onko finanssi- ja maatalous- (kauppa- )ministerl""lden mieli
pidettä lainkaan kysytty mainittua sopimusta tehtäessä? 

vissa 

Tavallaan on Chilen kEllppasopimuksen vastavaikutus verratta

siihen, jonka Suomen kanssa solmittu fanerisopimus aikanaan 

aiheutti, ja nytkään eivät ulkovaltioiden täkäläiset edustajat ole 

jättäneet reagotmatta. Niinpä ovat Yhdysvaltain suurlähettiläs ja Bel

gian asiainhoitaja jo käyneet asia.n johdosta ulkoministerin puheil

la, ainakin viimemainittu esittämässä suoranaisen protestinsa. S 

VEDRA LAMAS oli kehoittanut heitä kumpaakin lähettämään asiasta 
. 

nootin, mitä vastausta häneltä saat1Di odottaakin, kun tuntee, miten 

vähän arvoa täällä, samoinkuin Brasiliassakin, annetaan suullisilIe 

selityksille ja lupauksille. 

Belgian protestoinnin påäasiall1simpana aiheena on se, et

tä Belgia on suurin vihann8ssäi1ykke1den tuoja Argentlnaan edusta

en sen tuonti ~li pUOlta koko tuonnin arvosta. Toisella sijalla on 
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Italia. jolta si18 D7t enilllDin hyötyy tehdystä sopimuksesta. Chi

len oma osuus on aivan mitätön: noin 1/30 osa koko tuonnista. 

ASiainhoitaja DEICOIGNE kertoi minulle, että Belgia jo vuonna 1911 

on solminut Argentinan kanaaa suoa1tutmmuutean perustuvan kauppa

soptmuksen, jonka se itse on ratifioinutk1n, mutta kun Argentina 

on viivytellyt ratifiointia tähän saakka. ei sopimus 016 voinut 

astua voimaan. Tämä onkin pääargumentti hänen vastalBUseessaan. 

Mitä yleensä Argentinan tekemiin ja nyt voimassaoleviin kaup

pasoJ)imuksiin tulee. on ainoastaan aikaisemmin mainituilla kolmella 

maalle. ehdottoma.t suoSituimmuussopimukset. nglannllla vuodelta 1826. 

Ranskalla vuodelta 1892 ja Italialle. vuodelta 1894. Lukuunottamatta 

muutamia Etelä-Amerikan ma.~ on lisäksi ainoastaan Pohjois-Amerilan 

Yhdysvalloilla (1853). Saksalla (Preussi omasta ja Zollvereinin puoles

ta. 1867). Ruotsi-Norjalla (1886). Espanjalla (1863) sekä Japan1lla (l 9 

Argentinan kansaa k:au:ppasopimukset. jotka kaikld. OTat suosi tuimmuus ... 

sopimuksia. mutta joissa my"nnettyä BUosituiumuutta katsotaan vain 

ehdollisekai. Itse asiassa saa soptMuste kstejä lukiessaan sen käsi

tYk;aen. että viimema.initutkin sopimukset ovat ehdottomia. mutta a1"o' 

gentinalai set itse pitävät kiinni ehdolllsuustulk1nnasta ja vasta

puoli näyttää tähän tulkintaan tyytyvän, Saltsaa lukuunottama*ta, 

jonka tältäläinen ministeri väittää låhetystönsä arkistossa olewaiJ. 

eraan Argentinan ulkoministerin l860 .. luvun loppupuolella lähettä ... 

man kirjeen, jossa suosituimmuus tunnustetaan ehdottomaksi. Kuten tun

nettua, väitti ministeri von KELLER Saksalla olevan oikeuden vaatia 

fanerilleen samaa kohtelua. joka aikoinaan myönnettiin suomalaiselle 

fanerllle. 

Mikäli Qan kuullut. on myöskin Tanskan täkäläinen låhett1* 

läs aikonut esittää. vastalauseensa Chilen soJ)1mukaen johdosta sen 

periaatteen nOjalla. että Argentina menettelee väärin solmiessaan 

vastavuoroisuU8soJ)tMultsia yleensä, koska sitan vahingoitetaan niitä 

maita, Joilla - kuten Tanskalla - on vain yksi tariffi. ja jotka 

s11s 4 e tao t 0 80velluttavat Argentinan tuotteisiin suosi-

tuiJllnuutta. 

V.a. Aeia1nhoitaja: T.Q.V~ 
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SUOMEN LAHETYSTO 

alainen. 
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Asia: Radikalien epäonnistunut val-

~.anka~~paus~ank.~.~ , ............................ . 

Viime viikkoina on Buenos iresin poliisi t v n t -

kas l "yt"nyt e ri paikoista kaupunki ampuma-asei ta ja al ke el11-

s es ti valmist e t tuja pommeja t i nä iden kuoria, mutta nama 1.-
on ainakin yl is"n käsitys ase tanut yh tey te en tänne pe-

siytyneiden "maffi a "-j ärjes t " jen äskettäin vilkastuneen oiminnan 

kanssa, joka etnp"äss " on ollut suunnattu ri iBi cten henkll ~ iden 

"mu11ut tami s e en" ja lunnaiden vaatimia eea he i dän omai sil taan. u-

tamat viime viikolla sat tuneet tapahtumat ova t kui tenki n oso it-

tane et, että mainitun uuden kotiteollisu ush aran ty "nantujat oliv t 

etsittävissä muualta kuin ammattiri kollis ten joukos ta. 

Radi kalinen puolue, jonka kahden pääryhmän johtajina 

ovat entis e t tasavallan p r es i dentit a rc elo " • ..:.LVEAR ja Hi poli-

to IRI GOYEN , on jo e nraal1 VR I URUn diktatuuriajasta 1" tien 01-

lut jyr kässä opposit iossa hallitusta vastaan. " onkreettislmmin 11-

meni t ämä oppositio t.k. 13 p:na pidetyn radikalien" i in' in" 

( me~ng) j älke en, jonka osanottaja t j är e tivä t ko koUKSe s ta P016-

tut tilaan rnielenoso itu sen keski kaupungil le jou tuen laukaustenv ih-

toon poliisin kanssa. Varsinaisten vallankaappaushankkeiden ol emas-

8aolo kävi ku1 tenkin selville vasta pari päivää my hemmin, sa t-

tuman kautta. T.k. 16 päivän aamuna, noin kel lo puoli kolmen ajois-

sa, kuului eräästä laitakaupungilla sijaitsevasta -autokorjaamosta 

Jakelu {kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 
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ja mekaanisesta verst asta ankara räjähdys. Paikal l e tulleet poli i

simiehet totesiva t pian. että r ä j ä hdyks en oli aiheuttanut p ommi. j o

ta t odennä k ·· is esti p arha ilIaan 0 lUin v mistamassa. sillä y öpaj as

ta l öytyi tuhatkunta muuta po mi8 . j otka ol1v t pv. atut l ääkelv.a

tikko ihin valmiina l ähe t e ttäviksi asi anoma isilla. 'är ke tn l öytö oli kui-

tenkin pommi tehtaili jan takki. jonka tämä r ä j ähdY' en tapahd ttua 

ja haavoittuneena paetessaan oli j ät t änyt j äI eens" ,sillä s en tas -

kussa oli paperi. jossa 011 luettelo ikista n isti h kil-ietä . 

joille pommi t 011 ta r koitettu. Luettelon perusteelI t oimitti po-

111.ai heti s anana aamuna lumis 1a p id ät yks i ä l ··ytäen lisäai ne i s -

toa . jo ka 011 riittäv ä koko salahankkeen selvlllesaamiseksi. Yri tyksen 

sot 11 811 1 l1nen johtaja 011 eras ev erstilu tnantti Atilio CN r AlmO, 

jok oli tehnyt sen käsit t ämät t ··män tyhmyyden , että oli pi tänyt 

päi v äk: ir ja mainiten nimeltä kaikki salaliittoon se a tune et huomat -

tavimtlBt h enkilöt. Kä;. myöski n i lmi, että ellei tu ota onnetonta 

pommirä j ähdy st ä ol1si sattunut. ollsi kapina uh ennut er i osissa 

maata samana aamuna tai klm seuraavane ycnä. ol11s i toimi kuiten kin 

er1nollllisen tarmokImasti ja 16. pä iv'· kul u essa vangittiin o toi ~-

taeataa henkilöä , j ott.kos sa kai k kl radi lmli uol u e en johtomiehe t, mi k 

osoitti puolueen koqnai suudessaan valmistelleen kapinaa. He i d" t vie-

ti1n suoraa päätä s a tam as sa sattumalta olev 11n aotal a i vo i hin, 'oieta 

eras e ti kuljetti vanhan Iri goyen in artln Garo! - saarelle . j o sa 

hä nt'· jo ai lm.is emmin 011 pidetty vangi tuna . a toiset laiva t ank-

lcu»olva t vankeineen vähän tmtkan an rannasta . 

Vangittu jen joukos s~ .: a t . m. s euraavat huomat tavat hen i -

l öt: IRIGOYEN i !LV ' i Adolfo G IS , v rapresldentti ehdokae viime vaa-

leissai PUEYRREDON. entinen ulkoasiainmini steri ja ambassadöri 7ashing-

tonisaai T mORINI , entinen sisämini sterii enraali DE I ANE , entinen 

s otaminist erii everstiluutnant ti At tilio CATTANEO . hankkeen sotilaal-

l1nen j ohtaj ai suklaatehtallija NOEL. entinen Buenos Airesin pormes-

tari. josta piti tulla muodostettavan halli tu sen "jefe oivil" . 

Lisäksi on vangl ttu suuri joukko sivl1lihenkil"i t ä ja up-

seerelta, joista W11memaln11iuista stlur1n osa e1 ltu1 tenkaan ole ak-

tiivlpalvelukussa. Kal kkiaan on vang1t~uja. maaseudulla toimitetut 
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vangi t se set mukam luettuina. y11 1600. 

Tehdyt paljast ukse t ovat oaoit taneet. e tt yri tys oli er it-

täin h olellisesti valmisteltu. tä r ke i mp ien sotilaakeakaksien. rautatie

risteyks i en ja lennätinasemien valtaus m1 tä yksi1({iskoht ais imm1n suun

niteltu. vi el äpä muistettu laatia valm1ila3i julis tuskin. joka lcaap-

pa ksen onnistuttua pääkaupungissa 011 l ähetettäv ä eri , ,leo ihin 

ma seud lIe. Sen sisält " on sangen mielenkiintoinen. osoitu ksena siitä. 

mik" kohtalo pääkaupunkia. olis i odottanut . jos hanke olia i onnistu

nut: ''Ystävil lemme maaseudulla: Vallankumous on pa s yt :m ikkialla vOi-

tOlle. Ilosta huumaantunut kansa hl taa eläk"ötä val1anlrumou selle 

ja se n mie hilla • ns sytyttää tulipaloja. aupunki esiLtää dante-

mai sen näyn. On pdljon kaatuneita. ehdä " aljon koston t"itä. · i e-

li" yritetään r uho i ttaa. va i k ka se tuottaakin vaikeuksia . il1" 

kansalla on 

ja juhlikaa 

runsaasti aseita ja käsipo meja. Ilmoi tta kaa st "ville 

vallankumou ksen vo i ttoa. pä" kaupungin s ivilihalllnnon pääl-

likk "- arkoituksena e i s11s 011 t enemp 0. oi kä väbenw "ä kuin 

p ääkaupungin j ä ttämin en roskaväen ry"ste t t ävä ksi. kostoksi iltä my" -

tämie1isyydestä . jota sen asukkaat aikanaan osol ttiva.t Urib r lIe ja 

h" en miehilleen! Tapaus ol1si ollut ennenk1tulumaton. sillä v 1 kB. 

Ete l ä- AIne r ikassa ollaankin totu t tu luk:u:ls J i n va 1lankumou iin. on 

n e useimmiten tehty "laill1s ullden j a j ä r ja styksen" m m ss ". jollo in 

111a111 sia vä kiva lta isuuksia on ainakin koetet Iiu viiI ttä " • 

Onneksi maalle pa ljastui salahanil..e s iis snnenai lsesU . 01k: 

mitä~\.n a e ellisia yhteent "rmä yksia liene s t t·llDUt pä "lcaupungissa 

eikä muuallakaan. Sen ko kemuksen perusteella . onka tämän maanosan 

vallankwnouksista olan saanut. arvel t äm"n johtuvan pä"asia.., sa s11-

t ä . että sotaväki ja sotilaspoll1si n" täv" ti on ol lut hankkeelle 

kokonaan vieras, mikä taas puolestaan voi a iheutua sli tä seikas ta. 

että salaliittoon s kaantlmeet upseerit eivät ole palvelleet jOlLk

ko-osastoissa. Sotamiehe t eivät "latinalaisessa Ameri kassa" yle ensä po-

11 tikoi. mutta kapinoiden sattuessa 
niiden 

ei halli tuJm en my"sk"än p idä 

liiaksi luottaa ... uskolUsuuteen. sillä sotamiehet seuraavat taval-

118 esti vain j oukko-08a8tonaa päällikk"ä . jos hän on heidän auoaiossaan. 
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Huolimatta sii tä. että hallitus n ä in nopeasti ja verett "mäet! 

pa i kokonaan tilanteen herraksi. PYYB i se lru1 tenkin kongressilta, 

joka sattumalta 011 kokoutunut ylimää räi s t ä istuntokautta varten 

(istuntoja on muut en o~t vain kerran viikossa. vaikka käsiteltä-

vänä "n tärkeitä ja kiireellisiä budjettiasioitat edustajakamari 

lienee kuitenkin nytt emmin päät t änyt kokoontua pä ivittäin), valtuuk

sia sotatilan julistamis een. Kongressi käsitteli asiaa ,istunnossaan 

t . lt . 17 p :nä ( josta mu ten kongressin j ä s em" heidän itse tekemänsä 

päätö k:se~1. nojalla poliisivo1min estettiin poistwnBsta ennen asian 

käs ittelemistä loppuun) ja my"nsi presidentil le pyydetyt valtuudet . 

ka rnu ~ .an valtakunnan koko al ue on 

t.k. 19 p:na dekreetin. jon

oleva p l 1ritys tilasea 30 pä i-

y än aj an. itä ennen t1 edus teli kui tenki sisäministeri kai lt1en osa-

valtioiden ku.vern .... reiltä. onko pUri tyst llan ulis taminen t upeell1-

nero heidän valtiossaan. mutta vai kka o sa vastas i ki n lt1el t äväs ti. 

ulo te t tUn maare.ys s1i t ä h1lO1ima tt a ko ko maa ta "sittäv" si . 

8anontatapa "piiri tystlla" (eetado de sltio) on tul~l t taV'a hyvin 

lievästi. eikä sille ol e annettava s amaa merki tys t ä kui n me 1l1" , 

joten se itse asiassa on vain jonkinla inen suojelustila, joka e1 

sinänsä aseta lcansalais t01minaal1e juur i mink"&n1ais a r a 01 uksia . 

mutta antaa kylläkin ha111 tukae lle mahdollisuuden , mi11 1n vain hyv 

s1 näke e. r yh tyä ankarampl1n imen 1teisiin. " okouks i en l t o huone1s-

tQBsa on edelle enkin saI ittu , samoin allitusvastaist en mieli 1 t ei-

den esit'\äm1nen sanomale htien palstoilla. mUtäli sit ä. ei o l e pidett"va 

suoranaie ena yllytykeenä; mit ä " ki eltoja tai raj oituåsia kadu111a 

ll1kkumis es ta ei ol e ae ttu. jne. Yl e ensä ei o i huomata mi nkään" 

laista muutosta jo kapäivä i sessä e lämässä , vi el "pä r ent inan oneal-

lishuvitkin, kilpa-ajot j a jalka a llokllpa llut, j oiden aikana t äkä.l"lnen 

tempper entti useinltin purkaantuu väkivalta i sella t v lla , ov t ent1-

seen tapaan sallitut. Itse Botatilade!creett 1!.~in on hyvi n l yhy t 

mi t ään sanomat on: "..u-t.l o - Tasavallan lue juli s"te taan t" t on l1ri
tys tila 811. 

Art .2° - ämä dekreetti ~lll_1stakoon jne . " 

a 

Osavaltioiata saapune1den tietojen muaaan on niissäkin to i mi-
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tettu vangitsemisia ja asetakavarikkoja, mutta minkåänla isista le

vot tomuuksis t~ niissäkään t iedetä. On enemman kuin todennä "" iatä, 

että mitään yrityksiä levott omuuksien a i ansaanise ksi ei tulla t e-

kemä " kään , sillä hallitukse 118 on nyt , saamiensa srikoisvaltuuksien 

nojalla , paljon suuremmat mahdollisuudet tukahduttaa 1 kkl han kke et 
alkuunsa, .euin mitä sillä oliai ollut yllätetyksi j outuneena. 

hetkellä pidettävä hyvin Hallituksen asemaa liene e tällä 

lu o ana, s on "radikalisen" puhdistuksen j ä lkeen, jonka se on vol -
nut vaet uetajl ensa 

tapahtuma t 

joukossa. toimittaa. On luonnollista, ett"" viime 

kuvastuvat argentinalaisten e.rvopaperien lae-päiVien 

1rus sa rahalta skuksien p "raseia eä t muttrt s en suurempaa vai kutusta niil-

l ä. tuskin mllee olemaan J'i.rgentinan kauppasuhteial1n ulkomaiden kans 

sa. ikäJ.i t ilannetta tällä h etkellä vo i arvostella, ei ole ml tä"n syy-

tä noudattaa tänne suuntautuvissa myynnei eä sen suurempaa 

väisyyttä , kuin mitä suoranaIsen talouspulan luom t olosuhtee t jo 

ennes t ään orat edellyttäneet. 

V.a. siainhoi ta ja: Tov~ 


