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H e r ra M i n i s t eri J 

Kunnioittavimmin täten lähetän Tei1' e, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 1 (Wien) aiheesta: 

Itävallasta • 

Vasta8nottakDS. Herra Ministeri, täydell isen 

kunnioitukseni va~~utus • 

Herra Ulkoasisinministeri 

Vapaaherra A. Y r j CS • 1 0 8 k i n en. 
Helsinki. 
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• Vaikka kauppatase yhä on passiivinen ei 

• 

voi kieltää, että paranemisen oireita on 'vähln Dlhtl

visaä. Viime TUoden vastaavaan aikaan verraten OA 

tuonnin ylijälml 10 knukamden aikana pienentynyt 154 

miljooulla ahillingilll. IIltta on se vieläkin lobkua 

lo~ssa 537 miljoonaa ahil1iDkiä. 

l 1ahuttaTa asia OA -wöakin, että Xredit

.lnetaltin romahdubes8a on saatu aikaan sopiJma ulko

aaisten velkojain kanssa. Opetusministeri (!) Rintelen 

owstui l:Dg1amUssa sa...n 80pimuben aikaan, joDb 

.bU ulkomaisista saatavista, jotka ovat 210 miljooua 

8hi,lliDkiI. annetaan 70 miljoonaa anteeksi ja loput 

140 ailj. maksetaan 7 TUoden kuluessa 2D miljoonalla 

TUosi ttaiJl 4.5 % korolla valtion takuulla. 

~ppaaopimDaneuvott.lut. joita Itlvallan ja 

UDbriA halli tu.ten ~lil1l on ldlyty jo p1 tkln aikaa 

Budap •• ti •• a ovat lopulta johtane.t .opimubeen, joka 

parhaillaan on par1aaeAttien klsiteltävänl. 
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Huomattavin etu, jonka kantta Itävallan vienti 

Unkariin tu" ee b svama8U, on a., että muutamat Itävallan 
'. ~ 

vienti tavarat aaivat mllrätt,yihin kontingentteihin asti 

oikeuden nauttia erikoisen BUosiol1ista vientiluottoa. Eri

koista huomiota tässä kauppasopimukseasa herättää n.s. 

bi1ep'Biklen.uli, joka määrää Unkarin ja Itävallan vIllisen 

kaupan suhteeksi 1:1,5. Tällaiaen suhteen määrflladsestä 

voidaan olla ja on oltukin eri mieltä. Tlasi tapaukses_ 

kuitenkin on olemassa mahdollisuus myöskin saavuttaa .ovit

tu BUhhelliauus, koska Unb.rin vehnlnriennin Itävaltaan 

jä!ldessl pois tu.}ee Itävallan bilanasia 30 milj.shillin

gillä hyvitetyksi ja koska Unkarin puolelta tehdyt .yön

nytykset tulevat epäilemättä kohottamaan Itävallan vientiä 

Unkariin n. 20-" milj. shillingillJ.. Muuten on Slk,kmDi te -

Alla. jonka tehtävänä on kahden kuukauden väliajoin tar

kistaa sop1musmaiden kauppasuhteiden kehitystä, annettu mah
dollisuus laajentaa myö~tyksiä, jos huomataan, että puo

lella tai toisella päämääräksi asetettua suhdetta ei saa

vutettaisi. ~ppa- ja teollisuuspiirit tervehtivät tätä 

järjestelyä erikoisella ~yväisyydellä sen vuoksi, ettl 

auhteen saavuttamiseksi käytetlln ~nny~ksien laajentamis

ta eikä niiden supistamista. 

Mitä kauppasopimuiaen yksityisiin positioihin tu-

lee ovat Itävallan Unkariin viennissl kaksi tärkeintä ta

varaa, selluloosa ja saDOmalehtipaperi. 888l1eet tYYCb~tävän 

ratkaisun. Puutavara ja naudat asetettiin vastatusten. Itl

vel ta s.. viedl 7000 vaunua aahapuuta j. Unhri saa 

tuoda Itävaltaan vastaav&l1 arvon nautoja. On arvioitu. 

ettl Itävallan ~utavaran vienti Unkariin tulee noua ... an 

n • .10-11 ailj. lhill.inkiin. Selluloosal1e j. sanomalehtipap ... 

rine a,tSmaettiin kontiJlCentti 5KX> vaumual.stia. Niin 

11111 vakuutubella. ettl s.lluloosa klsitelllln suositut... 



• 

• 

maati ja sanomalehtipaperille annetaan täydellinen tulli

Tapaus. 
Ranska on ilmoittanut JDyÖntäDeenal 660.000 ton

niin nousevasta kokonaispaperikontingentistaan ItäTallal1e 

1630 tomUa. 
Mitä ItäTa11an politiikkaan yleensä tulee, niin 

on S8 nykyään vailla yleisiä lUutaviivoja. Onpa nyqi

nen liittokansleri Do11fuas ollllistunut jonkun verran 

turmelemaan entisiä hyviä 8ibteita Saka.ankin. Paitsi 

tUD.llettua Lausanne sopimusta on Saksassa herlttlnyt pa"'" 

h.. verta Berlinin monivuotisen suositun lähettilään 

tri lrankin poiskutsuminen. TImI tapahtui vain senvuobi, 

että Berlinin lähettilään paikasta Toisi tehdl vaihta. 

kauppaa jonkun Itävallan auursakaalai.en politikon kansaa. 

Mutta kun tämä ei onnistunut, .i11l .uuraabalaiset an

toivat rukkaset. on Berlinin lähettilään paikka toistai

seksi aToinna, JIi tä Sabasla ei myöskään pidetä IOpi vau. 

On senvuoksi hyvin kysymyksen ~aista, ~ntälkö Sakea 
tilli hetkellä kovinkaan suuria tullietuja ItäTallalle, 

Taikka Dollfus. luulee niitä ... vuttavansa. 
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FlNNISCHE GESANDTSCHAFr 

WIEN 

Kirjelmä n : o 2222 

. ienissä 7 p : nä marraskuuta 1933 . 

Herra Ministeri, 

)1 :3 {g~ 

/;f'53 . 

~ ) ( 

) 33 . '1...(. 

.IJ. ~-

'nulla on täten kunnia lähettää Wi enin l ähetystön 

r aportti n , o 2 , jonka nilllikkeenä on ----
Valtiollinen tilanne Itäva llassa . 

Vast aanottakaa , Herr a 'nisteri , erinomaisen kunnioi-

t ukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A.. Hack~ell, 

Helsinki . 
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J ar.saako Dollfus s ysyä vallassa , on kysymys , joka en~en muita 

on k skust lun alaisena I täval l as sa . Eikä ole harvinai s t a , että 

t ähän kysymykseen antavat ki lteisen vas tauksen sellaisetkin henkilöt, 

jotka eivät 01 Dollfussille vihami elisiä . Kun kysyy heiltä pe~~st -

l uja t ähän mi lipiteese n , veto~vat he maan sisällisen ja ennenkaikkea 

taloudellisen t ilan heikkouteen. 

Kun vasi;~ joitakin päiviä olen oleskellut Itäval l an päälr.aupungissa 

ja sillä aikaa luonnoilisesti päässyt etupäässä vain viralliseen 

keskusteluun Itäval l an j ohtavain miesten ja t äällä akkreditoitujen 

l ähetti läiden kanss n , t~ esitykseni etupäässä no j ata . vain ~ohto

päätöksiin, j otka. ol en voinut t hdä maini tuis ta keskustelui sta. Koetan 

• kuitenkin tarkastaa kysymystä tapahtunei den tosiasiain valossa, koska 

sil loin samalla myöskin olen tilaisuudessa tekemään selkoa Itävall n 

nykypäiväin tärkeimmistä problee.meistä. 

Dollfuss voipi luonn?llisesti kaatua ulkopoliitt isista tahi 

sisäpoliittisista syistä. 

~ä ainakin tällä haavaa Dollfus si n kaatuminen ~lkopiblii ttiaista 

syistä ei tUlI. ky~ks .. n, myönnett-än .. n yleisesti. Se voitan .. n 

jo sanoa, että Dollfussin on onnistunut torjua - ainakin tällä kertaa

Saksan pyrkimykset sulattaa Itävalta muodossa tahi toisessa itseensä. 

"AKELUOH"E: tavallinen " .... luohJ.m.n.J. : 

Tavallinen. 
Ta".lIInen J. lIalltal ................ _ .• _.mlnlet.rlOlI •• 
EI ulkom .. ec! ......... tledollukalln. 
EI ulkom .. edu8tuk .... mutta ulkoaalalnmlniaterlOn tladol-

tuUlln • 

....... 
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Taist lussaan Saksaa va taan on Dollf'u 6s erittäin taivavasti kyennyt 

käytt ämään hyväksens " kaikki vastusta jansa tekemät vi r h et . Ja ne 

virh t , joihin Saksan valtakunnan johto on taistelussaan Itäv al taa 

vastaan te~ itsensä syypääksi , ivä t ole 011 et vall8lktpienet. 

Muistettakoon , että vain j oku vuosi sitten I tävalta ihastuks~lla 

tervehti tulliliitt a Saksan kanssa, josta tulliliitosta tosin ei 

sitt en Ranskan vastarinnan vuoksi tullut mitään. Siihen aikaan 

voitiin vidä sanoa , että käytännöllisesti katsottuna koko Itävalta 

oli yhdistämisen uolella . Viittaan ministeri Wuolijoen raporttiin 

maalis ldlUn 29 päivältä 1928 , jossa hän kertoo uihkoasiain pääsihteeri 

p.terin selittäneen, että Itävallassa ainakain 85 ~ kaikista äänistä 

olisi yhdistämisen kannal la. Tällä haavaa ovat Anschlussin puolella 

vain kansallissosialis:t1t, joiden lukumäärän kuitenkin väitetään 

01 van kasvamassa . Kansallissosialisteja kannatetaan erityisesti 

Kärnteni.Lä, steiermarkiiaa, Tirolin, SalZburgin ja Vorarlbergin 

maissa, jotavastoin heidän vai~tukse~ on pienempi nä- ja Ala

I tävallassa, ienissä ja Burgenlandissa. 

Epäilemättä 8åksa on, kuten jo sanoin, tehnyt monta ~sta 

virhettä Itävaltaan nähden ja täten vioroittanut Itävallan kansan 

• enemmistön yhdistämisajatuksesta. On luonnollista, että Hitlerin 

valtaan pääseminen jo sellaisenaan sai Itävallan sosialistit aset

tumaan vastas'tamaan lähentymistä Saksaan, mutta sosialistien vasta

rinta ei olisi merkinnyt niin paljon, sillä heidän kannatuksensa 

on ilmeisesti vähenemisää etupäässä siitä syystä, että veronmaksajat 

katsovat,että sosialistit ova1ö suurimmaksi osaksi syypäät Itäval

lan ~a varsinkin Wienin kaupungin kurjiin taloudellisiin ?loihin. 

IlUttf varsinai ..... porvarillisisaald.n piireissä on.,. • lamsallis

sosialisteja lukuunottamatta - Anschlussajatus kadott nlIt viehä't;yk

sensl.. Qakssssa e1 otettu huomioon sitä suurta eroava1,SUUtta, mikä 

on Saks8.n ja Itävallan kansojen välillä. SakMIl kansa, varsinkin 

preussilaiset näkevät hallituksen ihanteen käskevässä hallituksessa, 
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joka samalla kykene . saamaan käskyns ä t oteut t uiksi. Saksala iset 

vaativat , että valtiossa kaik n tulee olla organisoitua - pienimpi äkin 

yksityi*seikko a myöten - vaikkapa s e johtUai l'liorganisointiinkin. 

Itävaltalaiset harrastavat paljoa enemmän yksi löllisyyttä ja t ämän 

mukaisesti he haluavat , että kansalaisen pit ä ä pyöränä hallitusko-
I 

neistoss~kin saatikka vapaana kansalaisena vapaammin saada työsken-
I 

nellä . Valtion koneistossa tapahtuvat mahdolliset epäsäännölli syydet:-

kin ovat heille miellyttäva.piä kuin täydellinen koneellistuttaminen. 

Sanottu pitää varsinai s esti paikkansa ienissä ja s en ympäristössä , 

tt jota va t oin v sinaisten alppimaitten asukkaat jo luonteeltaan 

paljoa nemmän l ähentHevä t saksalaisia varsinkin bayerila isia. Tästä 

johtuukin s;lUr ksi osaksi kansallissosialismin suuri kannatus juuri 

alppimaissa . 

tt 

Saksan kansallisosisialistit, joit t en koko olemus perustuu 

kansallisuusajatukseen, olivat siinä erheellisessä käsi tyksessä, 

että Itävallan kansaa täyityisi eläh.c1yttää pyrkimys pä ästä muun 

saks~sen kansallisuuden yhteyteen niin pian kuin ulkonaiset olo

suhteet sen suinkin sallisivat ja kun he kohtasivat Itävallassa 

vastarintaa, tekivät he sen erhepäätelmän, että vastarintaan on 8,1Y-

pää vain hallitus sellaisenaan ja sosialistit. Tämä vastarinta oli 

kukist;ettava voimalla ~ ja nopeaan. Siitä johtuivatn ne miltei 

väklvaltaiset to~ti.piteet, joihin SakS8ll hallitus ~ ryhtyi 

Itävaltaa vas,taan. Saksa ei tietysti ollut odottanutkaan saavansa 

näillä toimenpiteillä yhdistämisajatusta suorastaan toteutetuksi, 

mutta se toivoi 8aaKanSa siten Dollfussin hallituksen kukistetuksi 

ja sijaan kansallisosialistisen , joka asiallisesti olisi tot81lttanut 

Ansch!usll8Jatuksen. vaikka se muodo~lisesti ulkopoliiä1s1sta s;y1atä 

~äis1ld.n toistaiseksi toteuttamatta. 

III1tta kun SaIr.aa tässä l a:U:elmassaan erehtyi, niin se päinvastoin 

tuli toiJDineeksi DolltuBa1n hallituksen lujittamiseksi. kinomaipen 

taitavana taktiktona DollfUss osasi ~tM tilannetti h;rväkaeen. 
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SuurKallat huomas ivat, että h i däL el ' pakko tulla Itävallan avuksi, 

jos halusivat estää Itävallan sortumista Saksan sylii~ . Kauan puheena 

ollut kansaiJlVälinen laina ItWallalle saatiin aikaan. Totta on tosin, 

ettei Itävalta siitä paljoakaan vppaata rahaa saanut, koska suuri 

osa meni aikaise n s aatujen ennakkomaksujen suorittamiseen. Mutta 

siitäkin oli s etu , että ~bytaikaistjn lainain sijasta saatiin pitkä

aikainen. Samalla laina tuntuvasti vab.visti Dollfussin a s emaa ja teki 

kotimaisen l ainan onnistumi n mahdollis ksi . Kaikista enimmin l uon

nollisesti Dollfussin as maa vahvisti ti.toisu~s, että suurvallat tu-

• kisivat hänt ä . 

• 

Olisi kuitenkin er~s, jos edelläsanotusta t ht äisiin johto

päätös, että Anschlussaja t us olisi lopullises ti kuollut. On muistetta

va, että Dollf uss itse useampaan kertaan on painostanut, että hän 

haluaa jälleen solmia ystävällisi ä suhteita Saksan kanssa. Ja t ä ssä 

hän jälleen osoittautuu Itävallan kansan luonteen t arkaksi tuntijaksi. 

Hän tiet ää, että siinäkin oaassa Itävallan kansaa , joka ~kyään jyr

käsä vastustaa yhdistämistä, kuitenkin valitetaan sitä vihamieli _ 

syyttä , joka nykyään vallitsee kahden valtakunnan välill.fl, joissa 

kaksi veljeskansaa asuu, jotka maailmansodassa ovat taistelleet sa-

moissa riveissä. utta ~llfuss tietää myöskin, että Itävalta ei 

ajanpitkään taloudellisesti voi tulla toimeen, jollei s äännöllisiä 

oloja Seksan ja Itävallan välillä saada palautetuiksi. Taloudelli-

sesti Saksa jo olisi voinut pakottaa Itävallan toimimaan taht?nsa 

lILukaan , jolleivät suurvallat olisi tulleet Itävallalle avuksi. Mutta 

Jra1nka kauan haluavat suurvallat sen tehdä ja - ennen kaikkea _ voivat

ko ne edes saattaa Itävallan talouden kM eI'P',_"". terveelle poh

jall., sillä yksistään lainojen v~ Itävalta luonnollisesti ei halua 

eikä. aaata tulwaisuuttaan rakentl!&. Tässä suhteessa ovat hyvinkin 

tärkeät Itävallan neuvottelut Italian kanssa, jotka tarkoittavat vapaa

aataman järj estämistä Trieatissä Itävaltaa varten. Panin 1lij"Ösld.n merkille 

erään Suoullekin tärkeän sanOmalehtiuutisen, jossa kerrotaan i taU-
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v"lillä 
al . s ten ja itävaltalaisten liik miestenVk"' tävän neuvotteluja itävalta-

laisen uun m;yym.is stä Itämaihin. Jos tämä onnistuu , niin voine. Itäval

lan paperikin entistä laajemmassakin määri n l öytää saman tien . Jokseen

kin huomattava parannus vo idaan j o hava i ta Itävallan kauppataseesaa. 

Heinä-elo - j a syyskuussa n~si I t"vallan vie71ti 207, 5 mi~j schillinkiin, 

vastaten ~amaan aikaan, viime vuonna 178 milj. schilli nkiä. Lisäys siis 

29 ,5 mil ' . schillirud.. · . Samaan aikaan osoittaa tucbnti päinvas taista 

k hitys tä . Sanottuj n kuukausien tu.dmt i t änä vuonna oli 272 mi~j . s chil

linkiä j a viime vuonna vawtaavana aikan~ 309 milj . s chillinkiä . Tuonti 

ta on iis väh ntynyt 37 milj . schillinkiä. utta, kuten huomataan, on 

t uonti .delleen vienti ä pal joa suurempi. Vajauksen p.ittävät tosin 

~o88!dn määrin turistiliikk.en tuottamat tulot, mutta nämä tulotkin ' 

ovat saksalaisten matkailijain oisjäämisen vuoksi vähentyn et. Kys e.n

alaista on myöskin vo i8iko .des 211 suunni t el tu Tonavan maitten yhteis

ymmärryskään, missä muodossa se si tten tulisi~n toteutetuksi, korvata 

Itävallalle Saksan t aloudel lise n merkityksen. Nykyinen taloudel lis sti 

heikko Itävalta on pakoitettu pyrkimään l ähei siin talou enisiin 

suhteisiin laksaan. 

ta 
Seuraavat tekijät tulevat l ähinnä vaikuttamaan Itäva llan t u le

vaisuuteen. Ensinnäki.n pysyykö Hitler vallassa ja, jos niin käy, muo

dostsvatko hänen menettelytapansa tulevaisuudessa malitillisemmiksi. 

WJräl:1 näin tapahtuu, sikäli tulee Sak.s~ nähden ystävällisesti 

suhtaut"uvain pii»1. tuntuvasti laaj enemaan. Toiseksi suostuvatko SUU1'-
/ 

vallat tulevaisuudessakin taloudellisesti avustamaan Itävaltaa? Ja 

kolmanneksi saadaanko sisälliset riidat Itävallassa pysymään kohtuulli

sissa rQoissd Viimeksimainittua 1!;y~stä on minun byvi!l vaikeata 

valaista vain viikon kestäneen oIesalun ~älkeen ~enisaä. Sisälliset 

olot ovat erittäin sekavat. Ja kun parlamenttia e1 kut~ta koolle , joten 

ei edes tätä valtio111sten piirien ilmapuntaria voida seurata ja 

lisäksi sanomalehdetkään eivät vapaasti saa ilmah "a käsitystään, on 
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erittäin vaikeata p äästä sisållisten olojen todellisen t ilanteen p ••••.• _ 

Luumisin kuitenkin , että Dollfussin asema on vahva. Paras todistus h~

nen nauttimastaan luottamukses ta on kotimaisen lainan suuri menestys. 

önn ttäköön mielell·'än, että lainan ehdot olivat vallan e r inomaisen 

hyvät, IIrJ'önn ttäköön edell een , että voipi olla totta väitteessl> , ttä 

hallitus pakoitti r ahalaitokstt osallistumaan lainaan ja edellean, että 

kun ulko aista rahaa ei saa ostaa , sääs äjät katsoivat vähintäin 

yhtä edul liseks i s äilyttää säästöns" valtion obli atio'*aa kuin yhtä 

suuren vaaran alaisessa Ittiallan r ahassa . Tos~asiaksi jää kuitenkin, 

että lainaa merkittiin hiki.'ih l ähes 2~ milj. schillinkiä eli 

Suomen r ahassa yli 2 miljardia markkaa ja ttä merkitsij äin lukumäärä 

virallisesti ilmoitetaan olleon ~, joten merkitsij ää kohden 

keskimäärin tuli 3000 schill~nkiä. Tämä on sittenkin luottamuslause 

hallituksell~. Pahempi as a on, että _ämä raha t lienevät jo suureksi 

osaksi käytetyt, joten ne eivät kovin pitkälle hallitusta auta . Siitä 

nuo+.imatta hallitus ei ole ottanut vastaan koko lainaa , vaan ainoastaan 

220 milj . schillinkiä. Hallituksen hyvin taitavasti laadi tusta tätä 
• 

tarkoittavasta .selityksestä voi kuitenkin ~ helposti havaita, että 

hallitus on suostunut siihen, .ttä suuret rahalaitokset, jotka v~ 

• vastenmielisesti olivat mertintänsä tehneet, saavat merkintänsä peruut-

taa. 

Dollfussin aseman AchiUeen kantapää on ja pysyy Itävallan 

tal~udelliBen asema. Jos hän suurvaltain avulla ... iitä selviytyy, 

niin uskon hänen kykenevän kai kki muut .aikeudet voittamaan. 
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Berlinissä, joul ukuun 5 p:nä ]932. 
lJO:\'lEN LÄHETYSTÖ r- - -.~~--- __ ....___.._ . . _ 

FrNLAlI/DS BE KJCK'\ING 

} 

H e r ra M i n i s t eri 

lUnnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, r sporttini N:o 2 (~ien) aiheesta: 

JUoruja JUgosl aviasta. 

Vastasnottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 
kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

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

Helsinki. 
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Juoruja .JugoslaviBsta . ... .. ........... . 

Wienin sekä politillisissa että diplomaatti

sissa piireis81 ollaan nykyään kovin pessimistisil 

Jugoslavian oloista. K8DSa1.liset vastakohdat serbiaJl 

ja kroatien kesken ovat yhä kärjistyneet. Vielä 

pari vuotta takaperin oli kuniugas Aleksanteril1a 

jonkun verran kannatusta kroatien keakuudessa, joten 

hän voi esiintyi jonkuDlaisena välittäjänä, mutta 

nyt hän on menettänyt kaikki sympatiat Kroatiassa. 

Jugoslavian Berlinin lähettiläs Balugdzic oli kunin

kaan pyynnöstä käymässä Kroatiassa ja koettamassa 

saada aikaan jonkunlaista sovintoa, mutta epäonnistui 

täydellisesti. 

Kysymybeeni, mitä kroatit tahtovat, vastat

tiin Wienissä: Vielä jonkun aikaa takaperin he oli

sivat tyytyneet pitkälle meneviin kultuuri-autonomi

aan, III1tta nyt he vaativat täydellistä i tsenliayytta. 

Bllotsin lähettills Wienissä Unden, joka on 

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

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

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

.................................... .................................. !aTal1 iUeD . ......... .................... ...................... .... ........ ····· · 
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akkreditoitu myöskin JUgoslaviassa. sanoi valtakunnan 

nykyään pysyvln koossa vain armeijan turvin .. jom hän 

arveli olevan uskollisen niin kauvan kuin upseereille 

maksetaan palkkaa. • tta se voi piankin loppua, si11l 

valtakunnan raha-asiat ovat perin kurjat, lisäsi hän. 
Toisten tietojen mukaan armeija ei olekaan 

niin luotettava, sillä kroatilaisten upseerien keskuu

dessa on laaja salaliitto kuningasta vastaan ja eräs 

englantilainen sanomalehtimies, joka hiljattain oli ollut 

pari viikkoa JUgoslaviassa, arveli että siellä voidaan 

milloin tahansa odottaa kuninkaan kuol emaa. mikä .1ugo

alaviassa tapahtuu vanhojen traditioiden mukaan. 

Jänni ttynyttä mielialaa kuvaa, että kroatien 

johtaja Zagrebissa (Agl'8ll) Matahek kulkee aina neljln 

aseistetun miehen vartioiaana. Wienin politillisissa 

piireissä valitettiin muuten sitä seikkaa, että kroateil

la ei ole kykenevää johtajaa, aillä 'Raditschin mantte1i 

on l iian suuri pikku adTokaatti Matshekille. 


