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SUOMEN LAHETysrO 

FINLANOS SE SKICKNING 

N: 0 3fi2/32 . 

Herra inisteri, 

Lisbo , helmikuun 27 o:n 1932. 

,' !{ 

, , , 

T~ten on inulla kunnia vötÄliitt .. .. ra-

orttini n:o 1/19 ' ? , .ioka sielUt" : 

euvotte1u.1a kaupnasonimukaen johdosta. 

Vastaanottakaa. Herra iniateri, syvän 

unnioitukseni vakuutus. 

.. 

Herra Ulkoasiainministeri 

Va aaherra A. S. Y: r .1 ö - K 0 6 k i n en, 

H e 1 8 i n k 1 • 
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alainen. 

L SBQA SSA OLEVA LÄBElYSTö. 

RAP RTTI 0:0 1 . 

Lisbo a ssa 27 p:nä helmi kuuta 

Aja: ... NeuvQ.t .tel.uJa. .k~.unp..aft.qp' i - ..... 

Pyyd n seuraavassa sa~ da kunnioitta en 

esittä' Teille, Herra Iinisteri , lvh' en vh teenvedon ni i st' keskus 

teluista , joi t a minull a on ollut t i-ikiU IHsessä ulkoasi a inmin isteri -

ÖSSR kau aso imuksestamme kieltola in ~lmoamisen kautta svntvneen 

uuden tilanteen .johdosta. T~\i ' llR on niM. tartuttu asiaan t oisella 

tavalla kuin Es anjassa . Kyllähän siell "kin valtiomin i s t eriön her 

rat ovat tehneet tiedustelu:a asian kulusta , mut ta ei kukaan , ei 

edes kaupallisen oaaston nä ullikkc ollut sanallakaan vi i tp~nut en 

nen 1 ' ht tläni Lisboaan , ettM. uusi tilanne vaatisi .1 otain kor.1 auksia 

tai muutoksia voimassaolevaan kau asop imukse en • 

Saavuin t ä nne maanantaina t . k . 22 n : nä 

ni tkä n .1unamatkan .iälkeen . Tämä v'ili , .1oka ennen aj ettiin 11" tun-

nissa , vaatii nvt kokona ista 21 tuntia , .iunanmuutot. v . m. Seuraavana 

!läiv nR k" vin ulkoasi a inministeriössä , mutta en onnistunut tanaa- ' 

maan kanslianä Illikkö enkä kau aIli sen osaston nä ·ll1kk" ä . olem

mat nlivat kiinni. Tanaein vain erä~n virkamiehen , joka tuli tie 

dustelemaan asiaani .1 a .1ol1e sain kertoa saannneeni .1uuri kaupun-

Jakelu (alempan a olevien ohjeiden mukaan) : 
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1) T.vallincn. . ........ -. "') ...................... .. 
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J) Ei tiedoltuksiln. 
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kiin ja tarkoitukseni oli tehd virallinen tervehdvskävntini herra 

kanslia. Ä"llik~n luona . Illalla. sain sitten puhelinilmoituksen , et 

t ä kansl1a.ni1i\ ll1kkö , suurlähettil"s Teixeira de Sampavo ottaa minut 

vastaan seuraavana n ' ivän" klo :5 - 4 välillÄ . Starttini onnistui ' 

siten mainiosti, sillä on muistettava , ettei siitä ole monta vuo tta . 

kun Tanskan asiainhoi t aja odotti t 'j,'llä kolmisen viikkoa uheille - ' 

pä ' sy' kansli apÄf ll1k0n l~o ja alasi 'adridiin saa..:'lla t ta tilaisuut 

ta tavata h 'nt" , 

Kan sl1anäii llikkö , suurl"hettiUi s Tei 

xeir a de Sam ayc otti minut vastaan eri ttlH n yst!'l v'illisesti . Kiel 

tolain koh t a l o kiinni tti erikoisesti hÄnen mieIU '; n . If n tiedusteli 

t ark aan kansantii' nestystfl. ,ia uuden l ain ki si t t elyÄ. ,ia aisi-\! tö .. . I' e6 -

kustelun kuluessa hi'n sit t en mai ni tsi olleensa juur i T'uhelinkeskus 

telus ea ulk 1ministeri Brancon kanssa . T" .. oli kertonut neuvotte -

luistaan l!('rra lkoasi a inminister in kp. nsaa . Hin" en osannut ni iden 

jo ost va s Rta muuta kuin ett ' odotan niiden johdosta t arkemp ia 

tietoja. Ajatus kauppasop i muksen tarkistuks esta oli '1linulle kui ten

kin .iotenkin odottamaton . 

Kans i an 'llikön luota siirrYin sitten 

kauoallisen Os ston o":U l1kCln , ministeri Correian 1 o . H" nethÄn t un

sin edelli sel t ä 'jvnnil tii.ni vi el " are-n'1in kuin kans li n.nf!.lill ikön , 

sillä h nh' n oli .iohtanut silloin kaupnason i musneuvottelu,i arn 1e Por -
, 

t4~alin puolesta . Ja edel lisen ' kesÄnÄ. minulla oli ol lut ilo vastaan -

ottaa h ' ne l uonan i adridissa . n otti heti nllheeksi Her a lkoas i-

ainrninisterin enevessn k"vmi1t neuvottelllt . " vimme a it. ten vhdessä 

l l:\ot kaupnasopimuksen tekstin nvk l ä 'Ovkfl' ltn . Hlin ei tehnyt huoma

utusta ffiuita kuin kolmannen artiklan (vi i ni art i l a ) t oista momentt ia 

vastaan , joka kuuluu se1lraavasti : 

"Pour l ' appli cat i on du na.r a r auhe 

nrecedent . l a Finlande admet es dits produits 'Onrb1 2ais soit 

dans la nharmaconee , soit comme medicaments n01lr 1. tr itement des 

animaux soit pour des uss,p:es techniQl1eS ou scientifi Ques . " 

Sen johdosta hän lausui . että olis i 

s uo t ava , ett~ Suo en taholta i l moi tettaisiin tf!.m' so'Oi uksen kohta 

it 'ttö "kai, koska se on kieltol in lmmoamist'n kautta menettänyt. 
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'~aiken merkit ksensä . uuten hän piti t uoleAtaan tarkistusta tar -

eettomana. 

Sen .i'ih:een hän kiinni tti huomiota väki -

.1uomakauTl an .iär.i eAtelvvn huomauttaen , ett . , koska se Suomessa .10u- • 

tuu monopolivhtiölle , olisi suotavaa laatia siitä samanlainen pövtä

kir.1anluontoinen akordi , mikä heilHi on Norjan kanssa . H!'i.n näytti så.-

malla viime marraskuussa sähkeessf\ni maini tsin erehdyksessä .10u -

lukuussa or.ian uudistettlIun sopimukseen li i ttvvä · . tätä koske -

vaa pöytäkir .1 aa . Huomautin hl\nelle . että minun on vaikeata antaa hä -

nelle minkäi~nlaista va stausta , sill '\ en tunne kYllin tarkkaan uutta 

lakia, jonka 10 ul1ista tekstiä en 0 e .vi elH saanu\ , enkj,\ Vöskfifi n, 

v8s taakl1 Suomessa k' jtäntöönotettav~1 är .1 estelmä or.1an oloja . Sovim

me siitä , että M.n antaa minulle .HU.iennöksen oC'ytäkirjasta i t.se 

sonimuksesta en sitä vast9in saanut hänelt" .i"l.iennöstä . koska orja 

ei ole vi elä si t'.· ratifioinut x) ja odotamme siksi . kunnes minä 

saan ranskannokset. sekR laista että mahdollisesti mvöskin alkoholi-

11 ikkeen yht i ö.lär .i eAtvksest" . 

i t :· i tae sopi ukseen tlllee niin minä 

nuo lestani suhtauduin passt~i sest i tarkistusa.iatukseen , silHi. se e 

mielestäni voi tuoda meille mitä~n lisäetu.1a eikti ole muutenkaan 

oe en vaatima. eillä on vanha sa so imuksessa sekä kaunan ett" meren-

kulun s uhteen suosituimmuus. Enemnäi-i me em e voi saada , koska muut 

kaan eivä t ol e saaneet. . Ja vanhan sop imuksen mä; r ' ys , että me sitnu

dllmme ostamaan t arvit tavat nortutlalilaiset viinit Portll llalista , on 

edelleenki n oaikallaan, sillä se on ensinnäkin omiansa antamaan mei 

dän .18 Portuilalin v· li sistä kauppasuhteis t a oikean kuvan .1a on omi aan 

x) Olin pyyt ä nyt ~yö ski n konsul i anllia hankkimaan mikä li 

mahdol lista s op imuksen tekstin , mutta hän ei sitä onnistunut saamaan 

or.1an l ähety stöstä. inulle ministeri Koren, olleflsan i hänen luonaan, 

lupa si kyllä .HU .1 ennöks en itse sonimuksesta , mutta ei nöyt äkir .1aElta ! 

Silloin 8e oli minulle jo luvattu ulkoasiainministeriöath . 
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nii t ' el vvttämif e 'nä vientiäkin Portu aliin sen si.1 n 

ettf\ e rikastllttaisi e .loko englantilaisia . saksalaisia tai muun

laisia v likaup iaita ja saisimme hvväss" onnessa vielR v' ' rennettvä. 

tavaran . kuten ennenkin . LiSÄks i sen avulla saada n .;älleen aikaan 

Suomen ja Portu alin vlUinen lai vayhtevs . Ainakin se on omia.nsa t -

aamaan suoma.laisille l a ivoille enemmän l a sti a . erkkisuo.lelussa ovat 

monet maat menneet oi tem'l1iHle kuin me , ,1oten siinf\.k" 'i.n suhtecsotl me 

emme voi~taisi mi t/i" n vaan saisimme ehkn vain tehdfi Portugalille li 

s myö nnytyksiä . 

Saman iltana sain sitten vas t aanottaa 

Ulkoasi a inministeri"ltä seuraavan s hkeen : 

6 Portu~alin ulkoministeri su~ eroinut Holstille neuvotteluja 
revl siosta kieltolain kumouduttua navigatiosta sanomalehti lii 
kemi es d ele~ation va ihdosta oh,iana suosi tuimmuus al uperamerk
kien suo.i el u ortulI:ali l ainen puhunut vi ine i sta korkista k vi s 
t a muista ko l oni al elsta Holsti nuusta pa erista kar.iantuotteis 
ta onko mielestanne 1 ahdo l lisuuksia erikoisetuhhmn joiden vuok
si kannattais i r evisiota a.iatel a mitahan inisterinsa oikeas 
taan tarkoittanut 

Siihen vasta,ein vielä samana iltana seu-

r aavasti : 

13 tanaan umi Bi ster iossa kau pa aa llikko uhui samanlaisista 
neuvottel uis t a Br anc on Yr.1öKoskisen val illa mutta pit i Tluo l es
t aan sop imuksen t arkistusta t arpeettomana kunhan ilmoitrure. e 
vi i ni a r tikl an to inen momentti uuden lain voimaantultua mitaton 
ist e samalla viittasi suo t avaa tehtaisiin ~onopoliyhtiosta sa

manla inen valipuhe ~lin heilla Nor jan kanssa iste vastasin 
odotet tais i in kunnes saan l ain 10 ul l isen tekstin yhtion saan 
no t j oten voidaan tarkastaa onko t ar peel lista niste pyydan l a 
het t amaan l a in saanto.1 en r anskannokset kiireelli sesti 6 

Seuraavana päivänä t äydens i n si t ' s euraa -

val l e. s al a sähkeellä : 

14/13 KiA1estän i t ar kistus tarpee t on koska uuden tilan t een vaa
t imukset voidaan korva t a nootilla eikä mi t ään mahdo l l i suutta 
saavuttaa lisä etu,i a . Li enee va i keata v" lt t vä mononolivhtiötä 
koskevasta akordista . or .i an viime .ioul ukuussa tarkistettua ei 
vielä .i ul kai s tu l uvassa l ähetän ens i tilassa . 

T. k . 26 : R sain sitten Madr i di~autta 

s euraa~ Herra Ul koasi a i nministerin sÄhkeen : 

G 14 keskus teltuani Branc on kanssa pvydan valmistautumaan Por 
tu~alin kans sa neuvotteluihin kos~ien nrimo kaunsop imuksen re 
visiot a muut t une en alkoholi t ilant ,iohdosta secundo navigat l onia 
t ertio turismi a l ah inna s pl mal nitaen san& alehti li ikeniirien 
del ell:at i on va i h to a ston ulkomi ni s ter in l ahettaa aikanaan tar 
kemmat oh,1 eet 

Olless,iani t än ''' n muiden asioiden takia 

kansli apÄälli kö n luona t uli uheeksi myö s in k u asop i muksemme . Vi it -
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tasin keskusteluuni ministeri Correian kenssa , koska tiesin , ett~ 

on taktillise~t i edullista pitä' hfinet asioista au courant . HHn ker 

toi ~yöskin ministeri Correian niist main inneen hänelle ja t äYsin 

hvvEiksyv'insÄ a,1atuksen. että edellämainittu 3!! artiklan kohta voi

daan annuleerata nootilla ,la ett' muuten ei so imus kai aa muutok-

eia. 

Samalla hän kosketteli a ,1atllsta saana 

Portu~aliin suomalaisten lii kemie Rt en r etkikunta tutustumaan täkä

l"isiin vientima.hdollisuuksi1n . Jmnen mielest" fin sit ei olisi vh

distettävÄ sanomalehtimiesten retkjkuntaan . J os ta myöskin on ollut 

puhetta , vaan olisi suotava , ett ': kummatkin ta ahtuvat erikseen . H n 

lis ' si , ett tällä hetkellä olisi toivo t avinta s da suomalaise t 

kÄvtIl!iJtn Portu&l:alissa,mvöhemmin voidaan ot taa nllheel:si va stavierailn • 

A,i a tus ei ol e uusi . Siitä maini tsi minulle .10 kaksi vuotta si tt en 

kau nasoni usneuvottel~jen yhteYdessä ministeri Correia ,1a on se nvt 

kieltolain tultu'a kumotuksi otettu uud elleen esille . 

Sill&6 en vielä tiennyt hallituksen hy 

väksvmästä uudesta asetuksesta , .10ka koskee kontin&l:ent.te.ia , v ' 11ai 

kaisia kauppasonimuksia , tullikorotuksia v . m. ,1 a .ioista ilmoi tin 

lkoasi a inministeriölle sähkeellä . En niin ollen osannut tiedustella 

miniateriöss • miten asetus mahdo llisesti voi vaikuttaa Suomen ja 

Portugalin v ' li seen kau asop i mukseen. Ilmot tan sii t A tarkemmin mvö 

hem in . En mvösk' ä n voi vielä sanoa , ol isiko uusittu Nor',lan ,la Por

tugali n vii.linen eopimus omiansa tuke aan tarkistusa,l e tusta, ennen

kuin olen sao.nut sen tekstin . Palaan asiaan sen .1' lkeen uudelleen . 

Edellä mai nitun Nor.ian ,l a Portup;alin 

uueittuun kaup asopimukseen liittyvÄn viinimononoli vhtiötä koskevan 

lisänöytl\kir.ian l 'het"n erikseen Ulkoasiairuninisteriölle . 
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SUOM EN LAHETYSTO 

FINLANOS BESKICKNING 

1110 383/ 32. 

Herra Xiniateri, 

Liaboa, aaaliakaun • plnä 19~2. 

Täten on ainulla kunnia my~tälilttää raporttin1 

nlo 1/1932, Joka aisältää: 

Portugalin Ja Iorjan TAlinen kauppasopimus. 

Vaataanottakaa. Herra Kiniateri, syvän kunniol-

tutaeni Takuutus. 

Liite seuraa vain kahta ka~~alett • 

K. Herra Ulkoaalalnainiaterl 

Tapaah ra A. 8. Y r J ö - K 0 a k 1 n en, 

H e 1 s 1 D k i • 
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SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2. 

L~sboa ssa .. p:nä maaliskuuta 19 32. 
1.- ,\ 

Asia: port\1&alin J41- .. 11orjan väli-

nen ~au» sopimus. 

Viitaten täältä lähettämääni. kauppasopimus

ta koskevaan raporttiini 0:0 1/32 myötäliitän täten kunnioittaen 

Ulkoaslainministeriölle jäljennöksen Portugalin ja Norjan välillä 

viime marraskuun 13 p:nä allekirjoitetusta kauppa- ja merenkulku

sopimuksesta. Kun pyysin Ministeriötä hankkimaan sopimuksen Oslosta, 

tein sen sen vuoksi, että olin silloin vielä epätietoinen siitä, 

saanko sopimuksen käsiini täällä vaiko en. Sopimukseen liittyvän, 

viinimonopoolia koskevan liaäpöytäkirjan olen jo aikaisemmin lähet

tänyt Kiniateriölle kirjelmällä n:o 363 viime helmi~un 27 p:ltä. 

Antaessaan minulle kappaleen sopimusta Nor

jan lähettiläs, ministeri Koren huomautti edellämainitun lisäpöytä

kirjan salaisesta luonteesta ja ettei hän voi sitä minulle abtaa. 

Samalla hän mainitsi, että sopimusta ei myöskään vielä ole jätetty 

stortingille, joten sen ratifiolnti Harjassa viivästyy. Hän kertoi 

lykkäyksen johtuvan erinäisten ministerien sairaudesta. Selitys tun

tuu kuitenkin minusta haetu:ta, ku on kysymys jo marraskuussa alle

kirJoitetusta sopimuksesta. Toistaiseksi e+s&& kuitenkaan sanoa, 

mikä ollsi todellinen aihe lykkäykseen. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~1I4I/inen . 
2) Ta\1~llinen /a Uslik i 
J) Ei H~oituksiln . 
-1) Ei H~oituk Iin. mutt. 

/le. 

.. ................. .................... ' .. I/e. 
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Uusi lopimul eroaa v.1923 allekirjoitetusta ensinnä

kin 8iinä, että molemmat maat my~ntävät nyt toisilleen sekä k~upan 

ett merenkulun suhteen yleisen suo s ltuimmuuden ilman rajoituksia; 

vanhassa sopimuksessa oli erikseen lueteltu ne portugalilaiset ja 

norjalaiset tuotteet, joiden suhteen sovellutetaan suosituimmuus

mä räystä. Norjan tuotteista Portugalin 8iirtomaissa e1 vanhassa 

80pimuksessa lausuta mitään. Kerenkulun suhteen on Norjalla .anhas

S 8 sopimuksessa Portugalissa ja saarilla 25% alennus voimassaole

vista maksuist sekä vain siirtomaissa suosituimmuus. Kuten tunnet

tua Suomen ja Portugalin välisen sopimuksen mukaan Suomella on sekä 

kaupan että merenkulun suhteen Portugalissa, sen saarilla ja siir

tomaissa täydellinen suosituimmuus • 

Uusi sopimus poikkeaa lisäksi sUnä Suomen ja Por

tugalin välisestä sopimuksesta, että kieltoja ja rajoituksia sekä 

väärien merklntöjen käyttöä koskevat määräykset eivät ole molemmin

puoliset, vaan yksinomaan Norjaan kOhdistuvat. 

Norja on uudessa sopimuksessa laajentanut merkki

suojeluksen ulottumaan my~8kin Carcavelos- ja Setubalin mosoatel

viineihin, jotka ovat myöskin otettu Suomen ja Portugalin väliseen 

sopimukseen. 

Sopimus sisältää lisäksi, samaten kuin edellinen

kin, yksityiskohtaisia määräyksiä portugalilaisten viinien kaupas

ta y.m. NorJassa.Koetan ottaa my~hemmin selkoa, mitä sisältävät so

pimuksen 9 arto mainitut memorandumit ja nootit huhtikutm 11 p:ltä 

1923 ja marraskuun 23 p:ltä 1926. 

Sopimus ei sisällä mitään etuja, mit~ ei Suomella 

voimassaolevan sopimuksen mukaan Jo olisi. 
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ConTentlon de Commeree et de NaT18&tlon 

entre 1e Portusal et 1a NorTese, 

Mtle1e 1. 

Le Gouvernement Portugais app11quera aux marchandlaea norve

glennea en general, a 1eur 1mportatlon en Portuga1, aux l1ea adjacen

tea et aux eolonies 1e traitement de 1a nation 1a plus favorlaee. 

Le Gouvernement Norvegien appliquera aux marohandises or1gi

naires et en provenanoe du Portuga1, de ses i1es adJaeentes et de ses 

oolon es 1e traitement de 1a nation 1a plus favorisee. 

MUe1e 2. 

Le Gouvernement Norvagien s'engage a permettre, pendant 1a 

durae de 1a preaente Convention, l'importatlon, en futa ou en bou

telllea, alns1 que 1e tranaport et 1a vente a l'interieur, dea v1ne 

portugals d'une teneur d'a1eoo1 ega1e ou lnferieure a 21 degres, sana 

en 1im1ter la conaommation, pourvu qu'i1 a'ag1aae de vins pure pro

venant uniquement de 1a fermentation du Jus de rs1e1na fra1a et n'ay

ant 8ub1 auoune add1t10n d'alcoo1, 81 oe n'eat ee1ui de l'aloo0118a

tion lndi8peneab1e pour def1nir leur type. 

Lea eommi8-voyageurs ou eommerqants voyageant en Norvage pour 

1e compte d'une ma1son portugalee pourront recueu1111r dee commandea, 

avec ou sans eehantl110ne, ma1s sans eo1porter des marchand1sea, chez 

toute peraonne ou inatitutlon se 1ivrant au eommerce des vlna en groa 

ou en detail. 

Le GouTernement Norvegien a'engage a acoorder aux vins por

tugais d'une teneur aleool1que egale ou inferieure a 21 degres un 

traitement aussI faTorab1e a tous pointa de vue que celui qui eraIt 

a 1'avenir aceord' å l'importation aux prodults de meme teneur d'.l

eoo1 en proTenanee de tout autre paye, et, en oe qul c6noerne 1e 

transport, 1a Tente et la oonaommation, 1e traltement 1e plue faTo-
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rable ocorde, .oit a prodult. do roeme teneur d'aloool en proTe-

nanoe d'autrea pays que le Portugal, soit aux bol.sona de produotion 

n tiona1e p08sedant une meme teneur d'aloool que les vins portugais. 

Le traitement national ains1 prevu pour les .ins portugais 

n'1mplique pas eependant une assim11 tion eoroplete du reg1me des Tina 

et du regime des beieaon de fruita de roeme teneur aleoolique que les 

vina, en oe qui oonc.rne leur Tente et leur debit, etant entendu ee

pendant que lea v1ns ne eeront pae eoumia a un regime moine favorable 

que lea b01asons de fruits, au point de vue des reglementations adml

niatratives et fisoales. 

Quel que soit le reg1me adopte enporvege pour l'lmp rta

tien, la vente, 1e transport et 1a consommation des vins c~esaus 

mentlonnee , le Gouvernement Norvegien a'engage a permettre que les 

particul1era, a1na1 que les restaurateura et nego01ants en v1ns, 

pu1asent obtenir pour leur consommation ou leur oommer •• l'1mporta

tlon et le tranaport de toutes marques de vlns portuga1e ol-dessus 

v1ees sans 1imitation de quantite. 

Cea garanties du Gouvernement Norveg1en prevaudront, le oas 

eObeant, eontre toute reglementation 10eale qui aerait de nature a 
y faire echeo. 

ArUele :3, 

Quel que soit le regime adopte en Norvege pour l'1mporta

tion, la produotion, la vente, 1e transport et la oonaommat10n dea 

vina titrant plus de 14 degrea d'alcool jusqu'a 21 degrea d'aleool 

lncluslvement, 10 Gouvernement Norveg1en s'engage a permettre, pen

dant la dur&e de la preeente Convention, l'lmportation, le transport 

et la vent •• aterieure des vlna de Porto et de Kadere tltrant plus 

de 14 degres d'a10001 ~t jusqu'a 21 degres d'a1eoo1 lnolusivement. 

Que1 que Bolt 1e regime adopte .n Norvege pour l'1mporta

tion des '{lns t1 trant plus de 14 degres d' a10001 et jusqu' a 21 deg

ras d'.loool inclueiTement, 1e GouTerileaent Norveg1en s'engage a 
vei11er a oe que les personnea ou lnst1tutions autoriaees a vendre 

dee Tins de Porto et de Kadere, Koeoate1 do Setubal et Caroave1oe 

au publio aient toujoure le droit d'ox1ger 1a livraison des produ1ts 

proTonant dee maleons portugalsee d'.igneoa par el10e. 
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A!tiole ,. 

Le Gouv rnement Norvegien s'engage a ne pas etablir pour lee 

produite vlee. dane lee art'oles 2 et 3 dee prohlbitiona speoial.a, 

des droita ou des aurtaxe qul duraient pour but de reatreindre les 

importatlons de oes produits. 

II est entendu que le monopole Norvegi en des vlne ne pre1evera 

de benefioes exagerea eur les prodults vises dans la preaente Conven-

tion. 

II eat en outre entendu qu'auoun obetao1e ne sera mls en Norv~ge 

a l'introduction dee eohantl110ns necessairee, soit aux representan t . 

ou oommer9ants voyageant pour le oompte de maieone portugalses, soit, 

dans les memee oondltions que oelles qui sont preVU8a pour lea oom

mer9ants et representanta, aux agenta locaux de oes maisons portu

gaises, expediet par les product urs ou oommer9ants portugais aux dit. 

representan~oommeriants ou agents locaux. 

Attiole 5. 

Les dieposltlons de la pr esente Convention ne s' appliqueront 

pae aux f aveurs epeclalee que 1a Norvege a aooo dees ou acoordera aux 

pays 1 1mitroph~s, au Danemark ou a l'Is1ande, ni a celles que 1. Por

tugal a acoordees ou aocordera au Breei1 et a l'Espagne. 

A!ticle 6, 

Le Gouvernement Norvegien reoonnait que lee designatione "Porto· 

(Port, Oporto, Portwine, Portwein et combinaisone de nome semblablea) 

et ~deira" (Kadere, Kadeirawine, Kadeiraweln et oombinaisone de noms 

semb1ables), ~osoatel de Setuba1" et ·Carcavelos" oonstituent des 

marquee r'gionalee et appartiennent exoluelvement aux vins recoltes 

dans les regions portugaieee reapectivement du Douro, de l'ile de Ka

dere, de Setubal et Caroaveloe, et il s 'engage a ne pas admettre a 
l'importation sur eon territoire des vina aveo les .uadites designa

tions qul ne seraient pae originaires de cas regions portugaises et 

exPorte. par lee porte de Porto, Funohal, et Lisbonne avec des oerti

rioat. d'origine d'llvre. par les autorites portugaisee oompetentese 
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eea dlapoalt1ona e'appliquent, alora mems que la ment10n regiona1e 

est aoeompagnee de 1'indioation du nom du v&ritab1e 1ieu d'origlne 

ou de 1'axpreaeion, "typen, "genre", "fa90n" ou de toute autre ex

pression aimi1a1re. 

Le Gouvernement Horveg1en s'engsge, par 1'entremie8 du mono

po1e ds vins, å reprimer per 1a saisle et par d'sutree sanet10na 

adequatea, oonformement aux preseriptlons de ss 1egis1atlon, 1'Jm

portation, l'emmagasinage, 1'exportat10n, la fsbrleat1on, 1a eirou

lat1on, la vente ou 1a mise en vante de vina avee la deaignstion de 

-Porto", -lladeirs", -Vososts1 de Setuba1" et "Cereaveloe" qui ne 

soient. pas originairee des reg10na reapeet1ves. La ssiaia des pro

duits inorimines et les sutrea sanet10ne auront 1ieu soit a 1a di1i

ganee des sutoritee eompetentea, soit a ls requete d'une psrtie 1n

tereaaee, indlvidu, aooiete ou syndicat . 

AI:tic1e 7. 

Pendant ls duree de 1a presente Convention, 1e Gouvernement 

Horvag1en acoordera sux navires portugsis 1e trsitement de 1s nation 

1s plus favorisee. De aon eote 1e Gouvernement Portugsis sceordera 

aux nsvires nervegiene dane la m~trop01et aux l1es adjsoentes et aux 

0010n1ee 1e traitement de la nat10n 1a plus fsvorisee • 

Mtio1e 8, 

La presente Convention entrera en v1gueur le 30eme jour apres 

que 1a ratifioation de 1a Norvege aura eta notlfiee a L1abonne et 

produirs sea effets pendant une annee a partir de eette date. En oss 

de 1a non-denonoiatlon trois mois avant l'expirstion de oe delai, la 

oonvention eers prorogee par vole de tsoite reoonduotion juequ'a 1a 

fin d'un delai de aix moie a partir de la dste a laquelle un dee deux 

Gouvernements aura notifie a 1'autre eon intention de faire ossser 

les efteta de la Convention. 

Les dlapoaltlona de la deolaratlon du onle avril 1923 seront 

appllquees jusqu'a ls mise en vlgueur de ls presente Convantlon. 

11 est entendu que 1'interpretation oontenue dana 1e memo-
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randum Jolnt a 1& note du Repr&eentant de 1a Norvege a LI.bonne, 

du 11 aTri1 1923, eChang'e aveo une autre de la meme date et un 

menorandum de la meme teneur, signee par 1e KInIetre des AffaIrel 

Etrangeres, reete app11oab1e aux d1spositiona de la pr~aente Con

vention. 

11 eet &ga1ement entendu que les dlspositlons oontenuea dana 

1e Protooole signe a Liabonne 1e 23 novembre 1925 resteront en vi

gueur. 

Fait a Li.bonne, en double exemplaire, 1e 13 novembre 1931. 

(e) Finn Koren 

(8) Fernando Augusto Branco 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

FINLANOS BESKICKNING Kadridlss&, maali kuun 12 .plnA 1932. 

Herra Kinisteri, 

Täten on minulla kunnia myötä11i ttää Po.r

tugalla k08ke~a raporttlni nlo 3/1932, Joka sisältääa 

Uusi väklJuomalakl ja Portugali. 

Vastaanottakaa, Herra Klnisterl, eyvän 

kunnioituksen! vakuutus. 

• .. 

K. Herra Ulkoaliahualn'isteri 

Vapaaherra A. S. Y r J 6 - KOI k i n en, 

HeI Iin k 1 • 



alainen . 

llADRIDI .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3,. 

1IJ,drldi ssa 12 p:nä maalis kuuta 19 32• 

Asia: UU.~~!~.1!=lJ~~.~.~~.~ .... J..a Po.r.:: .. 

tugali • 

Olen Jo alkal·semmln tehnyt selkoa s11 tä, 

mitä Portugalin ulkoasialnminlsteriössä minulle sanottiin uuden vä

kijuomalain vaikutuksesta Suomen ja Portugalin väliseen kauppasopi

mukseen. Sen täydennyksenä saan kunnioittaen vielä tiedoittaa seu-

raavaaa 

T.k. 8 :nä oli Lisboan lehdissä Portugalin 

hallitukselle Funchaliata Madeiran saarllta lähetetty sähke, jossa 

"Assooia,ao de Classe dos Exportadores de Vinho da Madelra" Suomes

sa voimaan tulevaan uuteen väkijuomalakiin viitaten pyysi toimenpi

teitä, jotta madelravilnille taattaisiin Suomessa sen entistä kulu-

tueta vastaava kontingenttl. 

Tähän julkaisi "Diario de Notl cia."wlehtl 

seuraavana päivänä selityksen. Sen oli antanut ulkoasiainministeriön 

kaupallisen osaston päällikkö ministeri Correia, kuten hän 1tse mi

nulle huomautti. Selityke8ssään ministeri C. ensinnäkin huomauttaa, 

että tieto "kuivan systeemin" loppumisesta Suomessa oli aluksi omian

sa herättämään tyytyväisyyttä viinejävievissä maissa, mutta sittem

min se sa1 aikaan erääblaisen petty=yksen, kuten madeiralainen sähke 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

....... _ .................. _0-................................................ . 

...... ....... , ........................................................ . 

1) TAvallinen. 
II •. 

2) Tavallinen Ja Ii iiksi 
J) Ei Hodoltuksiin . 

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

4) EI tiodoituk iin. mlltt~ .. . .. ...... .. .... . .... -.. .. ........ ~ .. lIe. 
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osoittaa. Se seikka, että Suomen hallitus, samaten kuin Norjankin, 

ottaa käytäntöön viinin tuonnissa monopol1järjestelmän voi saattaa 

vaaraan Portugalin edut sen sijaan, että näiden uusien markkina!n 

avautuminen olisi ollut niille suopea. Huomautetaan, ttä eräs kaup

pasopimuksen määräys (3 arto toine~ykälä) takasi kieltolain aikana 

madeiraviinille tietyn kulutuksen. Tämä määräys on nyt käynyt tar

peettomaksi, mutta on saatava aikaan lisäsopimus, joka takaa portu

gal11a1&11l viineille niille kuuluvat oikeudet. Uusi laki julkais

taan 1lomessa huhtikuun 5 p:nä (väärinkäsitys johtuu siitä, että 

Portugalissa lain julkaiseminen tietää samalla sen voimaantuloa). 

Ennen sitä ei asia88a voida tehdä mitään, mutta sen jälkeen hallitus 

ryhtyy toimenpiteisiin lisäsopimuksen aikaansaamiseksi. 

Olin sillä välin saanut !linieter iön vastauk

sena tiedus!eluuni, olisiko syytä odottaa ulkoasiainministeri Bran

oon paluuta, sähkeen, j08sa minulle annettiin lupa viipyä Lisboassa 

t.k. 15 plvään, jos on varmuutta ministeri Branoon paluusta siihen 

mennessä, muuten sain määräyksen palata heti Kadridiin. Vielä t.k. 

8 p:nä oltiin Portugalin ulkoasiainministeriössä sitä mieltä, että 

ministeri B. voi palata viikon vaihteessa. Seuraavana päivänä sain 

siellä kuitenkin niin ep~äräisen vastauksen tiedusteluuni hänen 

tulostaan, että saamaani käskyä noudattaen määräsin lähtöni heti seu

raavaksi aamuksi: 

En tuntenut edellämainitsemaani selitystä 

vielä ollessani t.k. 9 p:nä ministeri Correian luona ilmoittamassa 

hänelle, että olen pakotettu kiireellisesti palaamaan dridiin sekä 

puhumassa parista keskeneräisestä asiasta. Sopimuksen tarkistusaja

tukseen en puuttunut, koska en ollut siitä saanut mitään ohjeita. 

Hän sen sijaan tiedusteli, olenko ilmoittanut hänen kantansa Kini -

teriölie ja olenko saanut asiassa mitään ilmoitusta. Vastasin kiel

tävästi kysymyksen jälkimäiseen osaan, johon hän lisäei, että sillä

hän ei ole kiirettä. Norjalaistapaisen akordin ei tarvitse sellaise

na tulla kysymykseen, sillä ensin on tutkittava suomalainen JärJ8s

te1mA Ja sittenhän vasta nähdään, mitä asiassa voidaan tehdä. Enem

pää ei aslasta puhuttu. 

Olin sen vuoksi aikalailla hämmästynyt, kun 
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konsuli Wang seuraavana aamuna kysyi minulta asemalla, olenko näh

nyt päivän ~O Seouloa· Ja mitä siinä on portugalilaisten viinien 

viennistä Suomeen kieltolain kumoamisen jälkeen. Lehdessä kerrot

tiin, että olin edellisenä päivän ollut ulkoasiainministeriössä 

ministeri Correian luona ja että m.m. olimme kosketelleet Suomen 

paluuta "märkään järjestelmään". Sen jälkeen kerrotaan, kuinka por

tugalilaisista viineistä ennen pidettiin Suomessa, kuinka kielto 

lain aikana madeiran kulutus Suomessa 011 n.80-100 tynnyriä vuo

dessa sekä kieltolakia koskevan komitean mietinnöstä, kansanäänes

tyksestä Ja sen seurauksista. Sitten huomautetaan, että Suomessa 

tulee käytäntöön monopoliyhtiö Ruotsin XIJYJTK viinimonopolin mal

liin. Portugalilaiset viejät eivät ole- sanotaan lehdessä 

osoittaneet erikoista toimeliaisuutta eikä ole myöskään mitään 

syytä hätäilyyn. Ennen uuden lain voimaantuloa ei nimittäio voida 

asiassa tehdä mitään. Vielä ei tiedetä, ottaako Suomi käytäntöön 

samanlaisen järjestelmän kuin Norja. mikä antoi aihetta erikoiseen 

Ii säsopimukseen , joka takasi suhteellisen määrän kaikille vienti

maille. Vasta lain voimaantultua ulkoasiainministeriö voi ryhtyä 

asia8sa toimenpiteisiin. Sitten on kirjpituksessa lause, joka 

viittaisi siihen, että Portugalissa tapahtuisi samalla jonkinlai

nen jako viejien kesken. Sanotaan nimittäin: "Ja Portugalin sisäi

sessä tuotannossa ei ole mitään syytä pelätä kilpailua katsoen 

siihen, että viennio jaon kaikkien viejien kesken suorittaisivat 

meidän viralliset organiaatiomme". 

Sanoin edellä olleeni tästä kaikesta 

hämmästynyt, sillä ministeri Correia ei sanallakaan keskustelumme 

kuluessa viitannut siihen, että hän antaisi käyntini johdosta täl. 

laiaen selostuksen lehdille. Olisin nimittäin asettunut ehdotto

masti sitä vastaan,että tällainen selostus annettiin minun käynti

ni johdosta ulkoasiainministeriössä. 

Vaikka ottaakin huomioon, kuinka tärkeä 

tekijä viini on Portugalin viennissä ja että muuttuneet olosuh

teet aen vuoksi kiinnoetaTat portugalilaisia tavallista enemmän, 

tuntuu Portugalin viranomaisten osoittama toimeliaisuus hiukan 

erikoiselta. Ensin ministeri Branoon tapaaminen Herra Ulkoasiain-
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ministerin kanssa Gene~e8sä, Joeta myöa annettiin tieto Lisboan 

lehdille. puheet sopimuksen korjauksesta ja mahdollisesta täydennYk

seatä minun kanssani Portugalin ulkoasiainminietertösBä ja ~iimekei 

ministeri Co~rreian molemmat lehdille antamat selonteot. kaikki nä

mät · anta~at aihe~ta otaksua, että Portugalin ulkoasiainministeriö 

on erikoisesti tahtonut osoittaa aktiivieuuttaan. Tätä käsityetäni 

vah~ietaa vielä eräs sivultapäin, autta kuitenkin läheltä ulkoasi

ainministeriötä kuulemani lausunto. Hahdotontahan ei ole, että ulko

asiainministeriö on perästäpäin saanut nuuskaa Suomen k nssa teke

mästään sopimuksesta ja että S8 nyt haluaa osoittaa viininviljeli

jäille valppauttansa. 

Olen katsonut tarpeelliseksi selostaa 

nämä lausunnot näin tarkkaan, koska mielestäni on syytä ottaa huo

mioon, millä mielellä uutta tilannetta katsellaan viinimaissa ja 

koska ne kuvastavat Portugalin viranomaisten suhtautumista viinin

myyntimahdollisuukeiin Suomessa. 

Viimeksi saamietani kotimaisista lehdi 

tä näen, että alkohooliliikkeen johto aikoo ainakin aluksi supistaa 

saatavissa olevien viinimerkkien lukumäärän vain murto-osaan esim. 

Ruotsin monopoliyhtiön luettelosta. Uskallan epäillä, onko tämä tak

tillisesti harkittua, sillä siten suljetaan suuri määrä vientiliik

keitä markkinoilta, mikä asianomaisissa herättää tietenkin tyytymät

tömyyttä, valituksia hallituksille j .n.e. Tässä suhteessa Ruotsin 

esimerkki näyttäisi seuraamisen arvoiselta, sillä jo se seikka, että 

alkohooliliikkeen luettelossa olisi runsaastrr~inimerkkejä olisi 

omiansa katkaisemaan kärjen tällaisilta valituksilta ja muistutuk-

silta. 

Lopuksi pyydän vielä saada mainita, että 

sekä Portugalin ulkoasiainminieteriössä että sen ulkopuolella minun 

annettiin ymmärtää . että nähtäisiin mielellään minun oleskelevan 

vähän useammin ja vähän kauemmin Lisboaeea kuin tähän asti. Kun kai

ken lisäksi lähtöni tapahtui odottamattoman äkkiä, s i n puolelta 

ja toiselta tiedusteluja, milloin tulen takaisin. mihin en voinut 

antaa muuta vastausta kuin että teen aen mielelläni niin pian vaiö 

in minulla on siihen tilaisuus. 


