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B e r r a M i • i s t eri • 

~nnioi ttavimmin täten lähetän Teille. Berra 

Ministeri, raporttini N:o 1 aiheesta: 

Ranskan kieltäytyminen maksamasta velkaansa 

Amerikalle. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiai~nisteri 

A. Hae k z e 1 1 , 

Helsinki. 



• 

• 

Salainen. 

· B B R L. l .Nl .... SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1. 

B,rlinL sså' 2 p:nä tammi kuuta 1933. 

Asia : 

makaamesta velklep., 

'a.rikalle • 

Liikkues.ani eri piireissä on usein tullut 

puheeksi Ranskan edulkunnan kielteinen kanta velan aak
sussa Amerikalle. Ensimäinen vaikutul saksalaisiin oli 

vahingonilo. Ilkuttiin, Ittl Ranska, joka aina on vedon

nut aopimuaten pyhänä pitämiseen j. ailll puoluatanut 

Vlrsaille.i. kaikkine pykälineen, nyt kieltäytyy maksa

masta velkaansa, Onhan slntäln ero pakkorauhalla, joka 

suorastaan dikteerattiin Saksalle ja vapaaehtoisella 

velkakirjan alllkirjoituksella, sanottiin. Wilhelmstrassel

la ei kuitenkaan oltu iloisia asian tästä kälnteestä. 

Olen puhunut kahdenkin ministerialitirehtöörin kanssa 

j. he ov.t kumpikin olleet huolissaan Lauaannen sopi

muksen kohtalosta ja Saksan sotakorvauamakaukysymJksen 

uudllleen herllmisestl tämän jälkeen. 

U ••• t 'ilkomaiset diplomaatit ov.t pitlneet 

Ranskan .duBtajakamarin päätöstl kovin lyhytnlköisenä 

ja arvelevat sen vahingoittavan Ranskan politiikka •• 

Jakelu (kirjaimin euraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallin en j,1 lis.'iksi 

J) Ei ulkom,Medustuks n tiedoit"k iin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, multa ........ .) : 
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Melkein kaikisla piireissä ollaan kuitenkin 

vakuutettuja siitä, ett. Ranska ja Amerike 16ytlvlt jon

kun tien sovintoon. 
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M i n i s t eri • 

m1nnjoittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 2 aiheesta: 

Saksan ja Ranskan kaupallinen lisäsopimus. 

Vasteanottakea, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. H a 0 k z e 1 1 , 

Helsinki. ~ 



Salainen. 

man·nu. - ... SsÄ OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 2 • " " • '.1 

Berlini .. . sså' 3 p:nä t8JllDi'!'"kuuta 19 33. 

Asia : 

liaälopjpmh 

SakI8Il ja Ranskan välillä kaU&n ke,tlneet 

neuvottelut vuonna 1927 solmitun kauppa80pimuksan 

uusimisesta ajan vaatimnstan mukaisesti päättyivät 

viime kuun 28 päivänä lisäsopimuksen allekirjoitta

mseen. Sovinnon saavutt aminen näyttää olleen eri ttiin 

vaikea siitä pälttäen, että pitkin neuvotteluaikaa tuon

tuostakin tiedettiin kertoa voimassaolevan kauppasopi

.aksen irtisanomisvaaralta j. sitä seuraavalta tulli

lodasta. Lisäsopimukaeen ollaan ilmeisesti luhteellisen 

tyytyväisiä molemmin puolin, koskapa sekä Saksan että 

Ranskan lehdistö pitää omia miehiään voittaneena puo

lena plltt.yneeasä kiiltelyssä. 

Lisäsopimuks8ssa säilytetään edelleenkin IUOsi

tuimmuuaperiaate. Poikkeuklia ja aukkoja on tehty 

kuitenkin kahdessa liitteenä olevassa tavaraluettelossa, 

jotka molemmin puolin vapauttavat noin 40 eri nimi-

\ kettl suosituimmuud8sta. K1s~s on etupIässä tavarois

ta, joilla ei ole auurtakaan meni tystl buppavaihdoss .. 

Mutta näiden nimikkeiden lisäksi on lisäsopimuks8ssa 

Jakelu [k irj,l imin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tav.l /1inen. 2) T ,lVallinen ja lisäksi 

1) Ei ulkomilaedustuks n tiedoituk iin . .J Ei ulkom aaedustuksen tiedoituksiin . mutta ......... J: 

..... -.- ....................... -.- ... -........................ ..................... T.y.allinen • .... _ ....... _ .. ____ .. ... ...... _ ...................... . 
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varattu mahdollisuuI poikkeualistan tlydentämiseln. Li

säksi sisältyy lopimu.kaen 6 artikla.,., IlUräys, jonka 

perusteella preferenasiaopt.Daten solmiminen käy mahdol 

liseksi suosituimmuutta loukkaamatta. 

Lislsopimaksen varsinaisen rungon mnodostavat 

tullisidontaa koskevat määräykset. Inodolliselti jälvlt 

tlhlnastislt sidonnat voimaan mainittuja poikkemkaia 

lukuunottamatta. mutta lisäsopimukaesaa 5 artiklan Plrus

teella voidaan kuitenkin jokainen nimike erikseen irti

sanoa neljäntoista päivän irtis&nomisajalla. Jos toinen 

lopimuspuoli tuntee tällaisen irtisanomisen johdosta 

joutuvansa kärsimään erikoista vahinkoa, voi se vaatia 

aliassa lovintoJD8llettelyä. Jos tä'ten syntyvät neuvotte

lut eivät 10 päivässä johda sovintoon~ voi vahinkoa 

kärsimään joutunut valtio korottaa koko tavaraluettelon 

tulleja. Tämä ei 8aa toista sopimnspuolta rasittaa 

enemmän kuin irti sanonta on rasittanut vastapuolta. 

Etujan tasapainon huolto on jätetty asiantuntijain kI

siin. 

Lisäsopimuksan yhteydeslä solmittiin myöskin 

erikoinen valuuttasopimuss jolle varsinkin ranskalaiset 

nlyttlvät antavan arvoa. Sopimuksen mukaan voi laksa

lainan tuontiliike suorittaa Ranskasta tuotavan tavaran 

hinnasta sen osan, aille se ei ole saanut valuutan 

oatolupsa, Reiohsbankiin erikoiskontolle. fttä s1l1kukont

toa voi ranskalainen tuontiliike puolestaan käyttää 

suorituksiin Saklasla. Neuvottelujen yhteydesal on so

vittu myöskin matkuatajain oikeudesta viedä .'kansan 

Saksan rahaa Ranskaan aina 100 RIDk:aan saakka •• 

IOntinganttijutuista Ii neuvotteluissa teh~ 10pimDkaia. 
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Lisäsopimukaeen silältyvlt 1k1i~isten nimikkei

den irtisanomismääräyklet, jotka tosin tuoTat IIOlempien 

maiden sopimsllUhteisiin uutta notkeutta, ToiTat helpolti 

avata mahdollisuuden ainaisille pikkukinaateluille, .dtkl 

aaattavat huomattavasti häiritä molempien maiden IlUhtei

ta, ellei sovinnolliauus entisestlän paljon var~. Jäihin 

r~kalaisten vaatimuksiin myönt.ymlllä on Saksa kaiten* 

kin saanut aäilytetyksi suurin piirtein katsoen Tanhan 

pohjan, joka on tehnyt mahdolliseksi aktiivisen kauppa

vaihdon Ranskan kanssa, sekä pelastanut kauppasopimuksen 

irtisanomisuhal ta. Jollakin taholla Smassa on lisl

sopi~sta ehditty moittia senjohdosta, että siinä on 

luovuttu ehdottomasta suoaituimmnusperiaatteesta, jonka 

näiden moittijein mielestä pitäisi mnodostaa kaikissa 

tapauksissa edullisimman pohjan Saksan kauppasopimnapoli

tiikalle. V.ltakkaisia ääniä taas on Saksassa ollut 

Tiimeisen puolen TUoden kuluessa yllin kyllin kuulta
Tana. Joka tapauksessa avaa Saksan ja Ranskan kaupal

listen sopimaaluhteiden uusi järjestely mahdollisuudet 

uusien kokemusten hankkimiseen uudella pohjalla, mikä 

toisillekin maille Toi lähitulevaisuudessa muodostua 

mielenkiintoiseksi. 

Sitten kun sopimns on asetuskokoelmassa ilmes

tynyt, lähetetään se Tiipymlttä Ulkoaaiainministeriölle. 
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BerlinisBä, tammikuun 11 p:nä 1933. 
l.' OMEN LAHETY TÖ 

rINLA.VD .HE KlCI(XING 

;. 

H e r r a Ministeri 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 3 aiheesta: 

Saksan parlamentarismin kriisi. 

V~staanottakaa, Herra Nänisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. H a 0 k z e 1 1 , 

Helsinki. 



-
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BFJUJNI .. -: .. .. SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3. 

Berl b i ..... sså' . 11 p:nä t~uuta 19 33. 

Asia: . .. Saksan parlamentarismin 

U l..l. B.],... .. ... ........ 

Salainen. 

( I , _ 
) 

Saksan hallintatavaBsa on oikeastaan vain va

jaan vuoden kuluess. tapahtunut hyvin oleellinen muutos 

valtaknnDankanalerin aseman muodostuesaa entisestään pal

jon tärkeämmäksi. Ensimäinen askel tähän suuntaan jou

duttiin ottamaan valtakunnanpresidentin .s.ttuessa pIItta

västi Reichstagia vastaan ja jäldessä sen voitt.jaksi. 

Poliittinen ratkaisuvalta keskittyi prl.identtiin, koska 

Reiohstag ei pystynyt .iaäisen rikkinäisyyden vuoksi 

ke.kitetysti ja olojen vaatimusten mukaisesti toimjmsso. 

Vlltekunnanpre.identti tuki arvovallallaan kansleria, jo

ten tämäkin muuttui osalta Reichstagista riippumattomaksi • 

ftmän lyhytaikaisen, mtta tärkeän, kehityskulun 

toinen jakso koskee valt.kunnankaDsl eri., joka on nyttem

min ~uttunut halli~sen poliittisesta suunnasta yksi

nään vastuus.. olevaksi henkilöksi. BrUningin hallituk

••••• oli kansleri viell pr~s inter pares hallitus

toveriensa joukossa. Ministerien väliset hankaukset ja 

riitaisuudet hajottivat kuitenkin tlaän hallituksen. 

Papeoin hallituks.s.. kasvoi kanslerin henkilökohtainen 

Jakelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) T.wallinen ja lisäksi .... . 

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

.... ... !ay.a1liDaD. ............................. .................................................................................... ... .. ........ ... . 
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merkitys ykai~stan ministerien muuttuesl. vähitellen 

yhä enemmän vain oman hallintoalansa ammatti.dehiksi. 

Asioita likeltä tunt.vain henkilöiden vakuutuksen mukaan 

olisi tähän suuntaan tapahtuva bhi tys ollut vieläkin 

huomattavampi, jos Papen olisi ollut voimakkaampi per

soonallisuus. 
Soblaioherin hallituksessa on tämä kehitys 

täydellistynyt. Kansleri on kabinettia hallitseva ja 

sen politiikasta yksin vastuunalainan johtaja. Yksityi

set ministerit nojautuvat kanslerin arvovaltaan. Häneltä 

he sa&vat ~öskin ohjeensa ja osoitukset käytännöllistä 

työtä varten. Näyttää siltä kuin hallituspulaa ei tälle 

tielle mentyä voisi muodostua muussa kuin kansleripulan 

muodossa. Kun hallituksen politiikka on epäonnistunut, 

johtaa se vain kanslerin muutokseen, niinkuin viime ker

ralla jo suurin piirtein katsoen tapahtui. Kansleri 

ottaa ministerit tai valtiosihteerinsä jokseenkin vapaan 

harkintansa mukaan. 

Tällainen suunta ei o~. viimeisten hallitus

pulian rRtkaisun yhteydessä ja hallitusten toiminnassa 

elilletullut satunnaisena piirteenä, vaan se on ohjak

,issa olevain ~lituamiesten tietoinen pyrki~s, jota 

valtakunnappresidentti tukee. Ja niin kauan kuin Reiohs

tagin puoluer,yhmät eivät pysty sopimaan kiinteästä ja 

hetken koetukset kestävästä politiikasta ja aikaansaamaan 

Beiohstagin luottamusta nauttivaa hallitusta, on sillä 

hyvät .dellytykset yhä ohi ttyä ja yoWstua. 

Vaikka hallitusvallan taholta näin syrjäytetään 

puolueet, ,i silti kuvitellakaan voitavan maata hallita 

bnaasta riippWllatta tai sitä vastaan. .ru.uri tlllaiaeD. 

juurien puutteen vuoksi päättyi Papenin kanslerikausi 
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niin lyhyeen. Sohleioher tuntee ja tunnustaa kiinteän 

kosketuksen laajoihin kerroksiin erittäin tärkeäksi var

sinkin sosialisten suunnitelmainsa toteuttamisess.. Hänan 

suunnitelmaansa kuuluu jonkunlaisten uusien komi.sariaat

tien ja sen alaisten erikoiejaostojen perustaminen kans

lerin välittömään johtoon. KUn ne poliittiset tehtävät, 

joita verten näitä komissariaatteja on perustettu, työn

hankinta, asutustoiminta, nuorisokasvatus j.n.e., ovat li

keiseeti toisiinsa si~ttuja, vain osia yhtenäisestä 

sosiaalisesta ohjelmasuunnitelmasta. pakoittavat ne luomaan 

myöskin jonkunlaisen ylijohtoa pitävän keskustoimiston. 

Jo näiden komis8ariaattien j& erikoisjaostDjen 

tehtävänä on mahdollisimman likeisten suhteiden ylläpi

täminen ja vaaliminen kunkin omalla alalla toimivien 

kansalaisjärjestöjen y.m.s. kanssa. Tätä toimintaa tahdo
taan vielä täydentää yleisluontoisen järjestön perusta

misella korvasmsan nykyisen kanslerin puuttuvat suora

naiset suhteet puolueisiin ja poliittisesti valveutunee· 

sean kansanainekseen. 

Mainitun keskustoimiston ja kanSlerin selkäno

jana olevac kansalaisjärjestön johto ajatellaan DJttem

min keSkittää kabinetin varakanslerin käsiin. Varakanale

rin toimi on toukokuun 3 päivältä 1924 olevaan halli 

~otoon silältyvä, ~tta ei välttämättä täytettävä virka. 

Papan jätti sen täyttämättä. haeskellen siihen IOveliasta 

kansalli880sialistia. SohleiOherin tarkoituksena kerrotaan 

olevan piakkoin kiinnittää tälle paikalle sovelias hen

kilö likimmäksi työtoverikaeen ja apulaisekse8n laajakan

toisten luunnitelmaiaaa tot~ttamises8.. Ehdokkaana maini

taan kaDaallis808iali8tien va8emmiston johtaja Gregor 
job nykyUn on ilmi riidassa Hitlerin kanssa. 
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Ber1inissä. tammikuun 26 p:nä 1933. 
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OMEN LÄHETY TÖ 

. f i;; t1 F I1\ILAND BE KlC KNIN G . . €3 - . 
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I 
H e r r a i n i s t eri 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Mini steri, raport tini N:o 4 aiheesta: 

Karakteristiikkaa Saksan johtavista 

politikoista. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainmiristeri 

A. Hae k z e 1 1 • 
Helsipki . 
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~ERLINI ~ ... SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4. 

.Be.!..!~.~~ ... ssä 26 p:nä tammikuuta 19 33. 

Asia : Karakteristiikkaa Saksan 

johtavista poli tikoista~ ..... ... 

Salainen. 

. Jf /~._._ ~~ . ~1I . 33 :'~ _ _ 

C( 

En malta olla kääntämättä vasemmistolehdistä 

seuraav6a herkulli sta palaa. Se ei suinkaan ole mai

ritteleva Saksan johtaville politikoille, mutta kun 

samanlaisia ilmiöitä on tavattu riittävästi meilläkin, 

lienee se mielenkiintoinen. 

• Aikakirja saksalaisesta uskollisuudesta. 

Kuka taisteli ketä vastaan - milloin - missä ? 

Tulevien sukupolvien kouluopetusta varten on 

eä jonkinlainen, kansallisessa leirissä vallitsevaa 

·yksimielisyyttä· valaiseva yht eenveto, josta samalla 

ilmenee saksalaisten johtomiesten järkähtämätön uskol

lisuus toinen toistaan kohtaan. 

SyksYllä 1931: Hugenberg ja Hitler perustavat yhdessä 

Harzburgin rintaman BrUning-Groeneriä vastoan. Schleicher 

Groenerin eaikuntapäällikkönä ja von Papen sentrumin 

edustajana taistelevat BrUningin leirissä Hugenbergia 

ja Hitleriä vastaan. 

"Jääll ä 1932: Sohleioher kukistaa esimiehensä, puolustus

ministeri Groenerin. 

J akelu [kirjaimin seur,lavien ohjeiden mukaan : 1) T.aval/inen. 2) Tavallinen ja lisäksi .... . 

3) Ei ulkomaaedustuks n tiedoituksiin. :1) E i ulkomaaedustuksen tiedoituksiin , mutta .......... J : 
.. · .. T~~~i~~;~···· ................. . .................................. ...... ............. ... .... ........ .. .. ..................................... . 
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Kesäkuussa 1932: v. Papen ja Sohleioher yksissä tuumin 

Hugenbergin ja Hitlerin kanssa kaatavat BrUningin halli

tuksen. v. Papenista tulee valtiokensleri. Eduskunnan ha

joitus vasemmistoa ja keskustaa vastaan. 

Heinäkuussa 193~: Lyhyen yhteistoiminnan ja kaD~ttamis

lupauksen jälkeen Hitler syrjäyttää v. Papenin kabinetin. 

Eduskuntavaalit hyvin sekavissa olosuhteissa. 

Elokuussa 1932: Hitlerin lopullinen riitaantuminen v. Papenin 

kanssa. Hän ottaa erittäin jyrkän oppositioasenteen Papenin 

hallitusta v~8taan, puolustusministeri Sohleioheria lukuun

ottamatta, jota hän ahkerasti kosiskelee. Hugenberg kan

nattaa Papenia. 

dxyskuussa 1932: Natsipuhemiehensä Göringin johdolla edus

kunta antaa suurella enemmistöllä epäluottamuslauseen 

Papenille, jonka puolesta ainoastaan saksalaiskansalliset 

äänestävät, Papenin samanaikaisesti hajoittaessa eduskunnan 

kansallissosialisteja vastaan. 

Lokakuussa 1932: HugGnberg ja Hitler järjestUvät itselleen 

suunnattoman vaalitaistelun. Taisteluja ~tahlh~lmin ja 

SA:n välillä, kanssllissosialistit hajoittavat järjestelmäl

lisesti kaikki say~alaiskansallisten kokoukset. 

Marraskuussa 1932: Sohleicher kukistaa Pspenin ja tulee 

tämän asemasta valtiokansleriksi. Hänen onnistuu eroittaa 

Gregor Strasser Hitleristä. Strasserin ~elestä NSDAP:n 

on kannatettava Sohleioheria. 

Joulukuussa 1932: Eduskunnassa Hitlerin puolue koettaa vält

tää avonaista taistelua Sohleioherin kanssa ja p,yrkii 

viivyttämään ristiriidan selvittämishetkeä, koska se pelkää 

vaaleja. Hugenbergin puolue Schleioherin puolella. 
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Tarrwikuun alkup-uolella 1933: Hitler liittoutuu K6lnis ä hra 

v . Par nin kanssa Schleicherio vastaan ja sikaansaa siten 

vastapainon Schleicher-Stro3ser yhdistelmää vas taan. 

Tammikuun lopulla 1933: Hugenberg , ScleiG~erin ainoa täh&n

astinen parla~entaarinen tuki, julistaa taistelun Schle iche

rin hallitusta vastaan, joten Schl eicheril l a nyt on V&s

t assaan Huaenberg-Hi t l er- Papen rintarea . 

Ilelmikuu~ sa 1933 : (Tarkkapäiset , hyvällä kombinatiokyvyllä 

varustet t luvijat voivat helmikuun yhdistelmän jo c ~3-

kolta sanoa , sovitellen yhttC~ ne barvat ryhmittelyt, 

j oita ei vie _ä ole ollut ja joiden nyt on a~tuttava 

r elJ1l:ei in . ) 

Jo tapauksessa on johd0l1lll!tkaisesti 

vaiseoti seurat 1 kansal li sta yhtcnäisyyshurssia 

vst he kilöt ovat toisiaan kohtaan csoi ttaneet 

t öntä ja rehtiä uskoll isuutt9 .~ 

Sturmreif 

j e. ~JUorSll ii

jo j obta

j ärkkymä-
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OMEN L;\.HETY TÖ 

FINLAND BESKJI KNJNG 

! 

Berlinissä, tammikuun 27 p:nä 1933. 

6 C L'; 
H e r r a M i n i s t eri , 

Kunnioi ttavimmin täten lähetän Teille , Herra 

'nisteri, raporttini N:o 5 aiheesta: 

SakSSL ~~djettitalous . 

Vastae.Dottakaa, Herra Ministeri , täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e 1 1 , 

Helsin..1d. 
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Salainen. 
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Asia : Saksan budjetti tal ous. 

Lukuisissa raporteissani samoinkuin lähetystön 

selostuksissa on kerrottu niistä Saksan neuvotteluista 

toi sten valto j en kanssa sekä muista toimenpiteistä, 

jotka kuluneen vuoden aikana ovat tähdänneet kauppa

poliittisten vaikeuksien ja m&atalouspulan voittamiseen. 

Joskaan tilanne mainituissa suhtei ssa ei ole uutta 

vuotta alkaessa lähimainkaan ilahdut tava. mistä monet 

vielä selvitystä odottavat kauppapoliittiset ristiriidat 

ja ennen kaikkea mahtavan maatalousjärjestön Landbundin 

taisteluhaaste nykyiselle hallitukselle ovat todistuksena, 

niin ovat Saksan valtakunnan budjettitalouden vaikeudet 

vieläkin SIkavammat. 

Valtakunnan rabamjnisteri von Krosigk sllosti 

äskettäin Reiohstagin talousvaliokuDDRssa (Haushaltaus-

8ohuss) valtiofinanssien tilaa. Viime vuoden vajauksen 

hän ilmoitti olevan noin 800 miljoonaa ?mk., mistä 

suunnilleen puolet johtuu arvion alittaneista verotu

loista slkä toinen puoli muiden tulojen vähentymisestä 

ja menojen lisääntymisestä. Valtion irtonainen velka 

on vuoden lopussa yhteensä noin 1.836 miljoonaa mark-

J akelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .... . 

3) Ei ulkoma,ledustukst'n tiedoituksii/l. -:1) Ei ulkonlclaedustuksen tiedoituksiin . mutta .......... ] : 

.......... ............... ...... ....... . ........................... L ..................................................................... . 
Tavallinen • ........................................................................................... - ...... .................................................... ................. . 
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kaa ja tulee likimpinl kuukausina vielä lisääntymään. 

Asemaa vsikeuttaa vielä se seikka, että osaval

tioiden ja kuntien julkinen talous on ehkä vieläkin 

sekavsmmsssa kunnossa. Likimmän ajan huolia lisäävät yhä 

ne numerotiedot, joita rahaministeri antoi seuraavien 

budjettivuosien rasituksista. Vuosina 1934-1938 · tulee 

lunastettavaksi vuosittain noin 500 miljooDan arvosta 

Papenin verohyvityslippuja, vuosina 1933-1935 vuosittain 

115 miljoonaa samoin Papenin työnhankintaohjelman aihe

uttamien velkojen lyhennyksiä sekä vuosina 1933-1937 

muita lyhennyksiä noin 125-200 miljoonaan markkaan. 

Luonnollisesti on näiden summien aiheuttamia 

menoja ajateltaessa otettava huomioon, että ehkä hyvinkin 

suuri osa näistä rasituksista onnistutaan vakiintamaan 

ja jakamaan pitemmälle aikajaksolle. Merkillistä kyllä, 

ei Saksassa näiden rasitusten vuoksi olla erikoisesti 

huolestuneita. Lehdistö on pyrkinyt pikemminkin selittele

mään, että tilanne on parempi kuin sen luultiin olevan. 

Eräs äskettäin julaistu tilasto antaa jonkun verran ai

hetta optimistiseen käsitykseen. että suurista huoltome

noista huolimatta valtiotalouden rahan tarve on pysyvästi 

pienenemässä. Mainitun tilaston mukaan olivat viimeisten 

talousvuosien rahan tarve- ja verotulomäärät miljoonissa 

saksanmarkoissa seuraavat: 

1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930131 
1931/32 

Rahan tarve 

18.801 
20.801 
20.872 
17.030 
l4.7:t> 

Verotulot 

13.445 
14.297 
14.379 
l2.l~ 

10.1~ 
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Julkiset menot olivat talousvuonna 1925/26 

suunnilleen samat kuin viime vuotena, vaikkakin asukas

luku on huomattavasti lisääntynyt. Ilman suurta säästä

väisyyttä ei valtiotaloutta olisi voitu pitää edes 

tällaisessa . tasapainossa, sillä kaikista uusista 

huolimatta on verotulot vuosittain vähentyneet. 

Viime vuoden kauppatase oli Saksalla aktii

vinen, vaikkakin aktiiva oli edelliseen vuoteen verra

ten laskenut 2800 miljoonasta 1200 miljoonaan saksan

markkaan. Tämä ei kuitenkaan ole vielä vaarallista, 

kun Saksa on päässyt vuotuisesta 2000 miljoonan sota

korvausmaksusta. Viime vuoden vienti oli senkin vuoksi 

pienempi, että korvausmaksuja oli paljon suoritettu ta

varassa, mikä nyt jäi pois. 

Yleensä voitaneen sanoa, että Saksa kyllä 

suoriutuisi sekä budjetillisista että yle~staloudelli

sista vaikeuksista, jos sisäpolitiikassa ei olisi ai

nainen kaikkien sota kaikkia vastaan, joka lamauttaa 

t610udellisen toiminnan • 

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

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

inisteri, raporttini N:o 6 aiheesta: 

·Itäapu· ja Schleicherin kuki stuminen, 

Vastaanottakaa, Herra Ninis teri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e 1 1 , 

Helsinki. 
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Reichstagin talousvaliokunnsssa (Haushaltsaus

Bohuss) on viime viikolla käsitelty Itä-Saksan maan

vilj,lijäin avustamista j a silloin on tullut esille 

suuria väärinkäytöksiä, jotka ovat liJaattaneet mtlatalous

ministeri von Breunin ja avustuksen hoidossa olleet 

virkamiehet vaikeaan asemaan. Osthilfe, jota koskevasta 

alkuperäisestä suunnitelmasta ja siihen käytettävistä 

summista olen aikoinaan tiedoittanut, oli luonnollisesti 

tarkoi tettu kriisiajan vuoksi hätään joutuneiden mBata

loustuotts j ien, pääasiallisesti talonpoikain, pelastamiseksi 

taloudellisest& tuhosta. Nyt on kuitenkin talousvalio

kunnan kokouksissa sentrumin ja sosialidemokraattisten 

edustajain taholta tuotu esiin runsaasti tapauksia, jois

sa avustuksen saaj ina ovat olleet suurtilalliset, eivätkä 

he suinkaan aina ole käyttäneet itöavun tarjoamia etuja 

vain johtamiensa m&atalouksien kohentamisoksi. 

Niinpä Strigaun piirissä maataloutta harjoittava 

kreivi von Ksyserling on kahden viimeisen vuoden kulu-

8SS8 tehnyt noin puolentoista miljoonan velat tiluk

eiinsa, estänyt Osthilfe-asetuksen nojalla velkein ulos-

] ,lkdu ( kirjaimin seuraal!ien ohjeiden muka,Jn: 1) Tilva llinen. 2) Tavallinen ja lis.'iksi 
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oton tiloista8n ja pi tänyt siitä huolimatta huomattavan 

osan varallisuuttaan Sveitsiin sijoitettunae Herra von 

Soho.nemark.uarnekopin tilat ovat maatalousministeri von 

BrauniD nimenomaisesta toimenpiteestä vapautettu velois

taan, vaikka velkoihin kuului runs88sti sellaisia ariä, 

jotka eivät ole johtuneet maataloudellise ~ q toiminnasta, 

niinkuin asetuksen mukaan itäaVUD alaisten velkojen 

tulee olla. Kuvaevin esimerkki on kuitenkin ehkä saksa

laiskansal lisen valtiopäiv~miehen Oldenburg-Januschaun ta

paus. Hän sanoo itse sanomalehdille lähettämässään seli

tyksessä, että kun hän luuli maanhintojen kohoavan, osti 

hän entisten ti lojensa lisäksi uuden suurtilan ja kun 
tilojen hinnat eivät nousseetkaan vaan laskivat, oli 

hän kääntynyt halli tukeen puoleen, saaden Bmk. 610,000. 

Talonpoikain auttamiseksi myönnettyjä varoja oli siis 

käytetty suurtilallisen maakeinotteluun. Ja tällaisia 

tapauksia ilmoitetaan olevan lcynIIleniä. l4aatalousministeri 

ei yritäkään ki~ltää valiokunnan kokouksessa kerrottuja 

yksityistapauksia, vaan lupaa tarttua asioihin kovemmin 

kiinni, jollei tyydy vain väittämään, että topausta voi

daan katsella ·useammalta näkökannalta-. 

Itäavun hoidossa toimii nykyisin noin 9,000 

hallituksen luottamus- ja arviomiestä sekä noin 2,000 

virkailijaa. Kun itäapu8 koskevat asetukset marraskuussa 

1931 tulivat nykyisessä muodossaan voimaan, oli avustusta 

jo aikaisemmin käytettävissä olevilla perusteilla myönnet

ty 87,4 miljoonaa, mistä 36 miljoonaa suurtiloille. Viime 

vuoden loppuun .ennessä oli .yönnetty 12,400 avustusta, 

avustu8aumm&n noustessa 130 miljoonaan saksanmarkkaan. 

Tältä määrästä olivat ritaritilat ja muut samsnlaatuiset 

maataloudelliset yritykset saaneet noin 60 miljoonaa. 



, 

Itäapua koskevan alueen maanviljelyksiBtI on 1,6 prosenttia 

tullut avustukses+a osallisiksi, 2,2 % talonpoikaistalouksista 

ja 5,4 suurviljelmistä. 

Itäapu on viimeisille Saksan hallituksille ollut 

kohtalokas hoidettava. Agraarikys~kset olivat aikoinaan 

jo tuntuvasti myötävaikuttamassa MUllerin hallituksen eroon. 

Niillä oli merkitystä ~öskin sen kriisitilanteen muodos

tumiseen, johon BrUningin hallitus kaatui. 

Nyt Sohleicherin hallitus ilmeisesti kaatui samaan 

kysymykseen. Mutta ei siten, että nIaä paljastetut väärin

käytökset olisivat parlamentissa aiheuttaneet epäluott8Dl1s

lauseen, niinkuin parlamentaarisesti hallituissa maissa ta

pahtuu. Vaan ehast du mir g,eehen·, äärimmäinen oikeisto 

s.o. Itä-Elben junkkerit, kukistivat Sohleioherin, koska hän 

ei ollut estänyt tällaisten skandaalien julki tuloa_ Jotkut 

kertovat, että levitetään juttua jopa Hindenburgin korviin 

asti, että Sohleicher on antanut aineistoa sentrumin puhu

jalle näihin paljastuks i in. Tässä ei kuitenkaan kuulu ole

van perää, kuten olen täysin asiantuntevalta taholta kuul

lut. Joka tapauksessa Sohleicher oli kadottanut junkkerien 

luottamuksen, koska hän ei ollut yhtä paljon heidän 

tävissään kuin v_ Papen. Ja junkkeri t ovat tällä hetkellä 

Tal ttia, koska heillä on Hindenburgin korTa. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ . 

;[ ' RYHMÄ: ........ ... : ................................................ .. 

OSASTO: C~ ........ ............... . 

ASIA: ........................ _ ............................................ . 

d~~~"f2.~~~ ~· _?L ,~··l,· 
~'" W~·~ .. ............................................................................................................... ~ .................. ! ....................... ..... .... ........ .... . 

?Y{I-;- @ Sg 
....... ...... ............... ........ . ..................... .............. .......... ..... ...... .. ............ .... ............. / .. -: .......... / ......... , 

f 



• 

Berlinissä, tammikuun 31 p:nä 1933. 
__ _ .... __ ~_ .. - __ T"''''- -

UOMEN LÄHETY TÖ 

FJNLANDS BESlUCKNING 

/ 

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

KUnnioittavimmin täten lähetän Teille , Herra 

ini st Jri, raporttini N:o 7 aiheesta: 

Saksan uusin hallitus - Hit1er.Papen-Hugenberg. 

Vastaanottakas, Herra Ministeri, täyde l1ise kun

nioitukseni vskuutus • 

He ra Ulkoasiainndnisteri 

A. Hae k z elI , 

Helsinki. 
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Salainen. 

BERLINl ... sSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 
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aksan uusin hallitus 
fz 

Bitler-Papen:Hug8nberg. 

Niinkuin eilisessä raportissani kerroin, menetti 

Sohleicher ratkaisevasti presidentti Hindenburgin tuen 

Osthilfe-skandaalin ärsyttämien junkkerien saatua riittä

västi kuiskutel la vsltakunnanpresidentin korvaan omia 

suunnitelmiaan, joihin ei Sohleioher ollut sovelias osa

kumppani. Uuden halli tukeen muodostaminen tapahtui si t

tenkin nopeammin kuin oli odotettu ja tavalla, mikä 

monessa suhteessa on yllättävä. 

Uuteen hallitukseen kuuluvat, niinkuin lehdistö 

on jo kertonutkin, 

valtakunnankansl erina Adolf Hitler, 

• varakanslerina ja Preussin komissaarina. v. Papen, 

ulkoasiainministerinä vapaaherra v. Neurath, 

sisässi ainministerinä kansallissoeialisti Frick, 

puolustusministerinä kenraaliluutnantti, vapaaherra 
von momberg, 

raheministerinä kreivi Sohwerin von Krosigk. 

talousministerinä ja ... talousminieterinä eaksalaie
kansallisten johtaja, salaneuvos Hugenberg, 

työministerinä ·Stahlhelminw johtaja Seldte, 

posti- ja kulkulaitosministerinä vapaaherra von 
Eltz-RI1benaoh, 

J akelu [k irj,limin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ..... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... ) : 
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salkuttomana, mutta samalla ilmailuvoimain ja 
Preussin sisäasiain komissaarina, Reichstagin 
puhemies,kansallissosialisti Göring, ja 

työnhankinta-komisssarina Gereke. 

Oikeusministerin paikka on vielä täyttämättä 

ja sitä tarjotaan sentrumille. Entisestä hallituksesta 

ovet pysyneet mukana ulkoasiain- ja rahaministerit sekä 

työnhenkinta-komissaari. Huomattavaa on, että Hugenbergin 

käsiin on keskitetty teollisuus ja maatalous. Uuden 

hallituksen jäsenistä lienevät kaikki muut julki auudes sa 

kyllin tunnettuja paitsi puolustusministeri Blomberg, 

joka on näihin asti ollut Itä-Preussiin sijoitettujen 

puolustusjoukkojen komentaja ja on tunnetusti nauttinut 

suurta suosiota kansallissosialistien piireissä. 

Näin muodostaneella hallituksella, niinkuin nimis

tä voi jo päätellä, ai siis taaskaan ole takanaan 

parlamentin enemmistöä. Se nojautuu toistaiseksi vain 

kansallissosialisteihin ja saksalaiskansallisiin. Tänään 

alkavissa neuvotteluissa selvinnee, suostuuko sent~ 

~a Bayerin kansanpuolue antamaan hallitukselle tukeaan. 

1, neuvottelut, joita Papenin johdolla on teollisuus

piireissä muutamia viikkoja käyty uuden hallituksen 

muodostamisesta, viittaavat siihen, että myöskin nämä 

piirit tuntevat uuden hallituksen jossain ~ärin omak-

saen. 

~e tosiasia, sttä Harzburger Front näin yhtäka 

kiä eheytyi ja joutui saamaan maan hallitusohjat kä

siinsä, tuntuu kansallissosialistien aikaisemman 8siint,y

misen valossa suuresti yllättävältä 0 Poliittisen vas

tuun siitä kantaa luonnollisesti ensi sijassa presi

dentti Hindenburg. Schleicherin hallituksella ei ollut 



takanaan mitään tekoa tai 1aiminlyäntiä, jolla se 

asiallisesti arvostellen olisi ansainnut lähtöpassin. 

~yvim Snä s,r.ynä tietysti on pidettävä vain oikeisto

piireissä vallinnutta levotonta mielialaa Sohleicberin 

mahdollisiin vastaisiin edesottamuksiin nähden. Pelät

tiin. että hänen hal1intansa tulisi tuottamaan maan 

suurkspitaalille pettymyksiä. Siitä johtuu myöskin 

kriisin yllättävän nopea selvittäminen. 
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Ber1inissä. helmikuun 17 p:nä 1933. 

UOMEN LÄHETY TÖ 

FrNLAND BESKJCKN1NG 

t 1 • ... \ 

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

• ! 
Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

·nisteri, raporttini N:o 8 aiheesta: 

• Nykyinen hallitussuunta Saksassa. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukscni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z elI • 

Helsinki. 

", . 
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Salainen . 
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Saksan sisäpoliittinen tilanne on tällä 

hetkellä kiihoi ttuneempi ja sekavampi .kuin se on 

moniin aikoihin ollut. Raivo ja viha politillisesti 

toisin ajattelevia kohtaan johtaa harva se päivä 

lukuisiin veritöihin ja murhiin. Mitä häikäilemlttö

mintä tosiasiain vääristelyä harjoitetaan polittisten 

vastustajain leimaamiseksi maanpettureiksi ja kaiken 

pahan aiheuttajiksi. Vieläpä Harzburgin rintaman mer

keissä hallitusta tukevat puolueetkin osoittavat sekä 

puheissaan että kirjoituksissaan suurta epäluuloa 

siaan kohtaan. vähentäen yhtenäisen hallitustoiminnsn 

menestymisen edellytyksiä. 

Sekä kansallissosialistit että saksalaiskan

salliset luottavat toiminnastaan ja julistuksistaan 

päättäen vuorenlujasti pitkäaikaisen oman valtakauden 

alkamiseen. Jos riittävä yhteistoiminnan pohja on

nistutaan säilyttämään. niin ei olekaan tällä het

kellä inhimillisesti nähtävissä, mikä pystyisi näiden 

liittolaisten valtakeinoja vastaan menestyksellä tais-

Jakelu [kirja imin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 
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telemaan ja heiltä hallitusvallan riistämään. Sisäisiä 

ristiriidan aiheita on kyllä uhkaavan paljon. 

Mikäli nykyiset valtapuolueet tarkoittavat vaka

vasti nojautua toiminnassaan parlamenttiin, eivät toiveet 

ehdottomasta eneLmistöstä ole suuret. Marraskuun vaalien 
I 

perusteella laskien tarvitsisivat he siihen noin 3,2 mil-

joonaa lisä-ääntä. Kun kansanpuolue, jonka äänimäärä ~

raskuussa oli 1,9 prosenttia, on näyttänyt oireita Ii ketä 

hallituspuolueita, voisi täten yhtyneen oikeiston yhteisen 

voiman hajoitetussa Reiohstagiss8 laskea 43,7 prosentiksi • 

Mille puolelle horjuva äänestäjäaines tulee yhtymään, on 

tietysti vaikea sanoa. Voihan olettaa, että oikeiston vel 

asema vetää heitä puoleensa. h~tta toisaalta on vanhan 
I 

kokemuksen pohjalla noteerattava, että horjuvalla äänestäjä-

aineksella on Saksassa ollut yleensä taipumusta oppositi-

oon. 

Hitlerin ja hänen hallitustoveriensa lukuisat 

puheet eivät ole juuri ollenkaan valaisseet hallituksen 

poliittisia ja taloudellisia aikeita vaalien jälkeen. Ul

kopolitiik&ssa on luvattu seurata entistä suuntaa. Hitlerin 

haastattelut, jälkeenpäin tehdyt oikaisut ja osittaiset 

peruuttelut eivät ole lisänneet luottamusta ulkomailla. 

Göringin kuuluisa sähkö sanoma Göteborgs Handels- ooh Sjö

fartstidningenille sekä Saksan lähettilään d~marohi Tuk

holmassa ovat vain ärsyttäneet Ruotsin julkista mielipi

dettä. 

Reiohstagin hajoittamista välittömästi seurannut 

Preussin maapäiväin hajoittaminen sekä Preussin hallituksen 

muodostaminen diktaattiteitse puhtaasti komissaarisekei, 

Valtio-oikeuden päätöksestä huolimatta, puhuu selvää kieltä 

siitä tavasta, millä Hitle~anbergin hallitus tulee val

taansa käyttelemään. Tapahtuneet tullikoroitukset, voin 8e-
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koi tuspakko margariiniin ja juuri julaistu maataloudel

listen velkain ulosottomoratoorip, joka saattaa varsinkin 

laajan pikkukauppiaskunnan ja muut maatalouden harjoitta

jilta saamassa olevat keskisäätyläiset mitä tukalimpaan 

asemaan, täydentävät väririkkaasti kuvaa. Lisävalaistusta 

tilanteeseen antaa kansallissosialistien ylimielinen ja 

väkivaltainen suhtautuminen sen Reiohstagin valiokunnan 

puheenjohtajaan, hra Löbeen, jonka pitäisi selvitellä itä

avun yhteydessä esilletulleita väärinkäytöksiä. Nyrkkitak

tiikka ei kohdistunut vain mainittuun sosialidemokraattiin, 

vaan myöskin kansanpuoluelaiseen valiokunnan jäseneon 

.orathiin. 

Erinomaisen räikeänä todisteena kansallissosialis

tien puoluediktatuuripyrkimyksistä on pidettävä kymmenien 

Preussin hallitusvirkamiesten ero t tamisia komisaaari Görin

gin toimesta ja heidän korvaamistaan oman puolueen mie

hillä. Erotetuiksi eivät ole joutuneet vain sosialidemo

kraatit ja sentrumilaiset, vaan myöskin monet kansanpuo

luelaiset ovat saaneet jättää paikkansa. Tuorein ja ku

vaavin on toissapäivänä tapahtunut Berlinin poliisipäälli

kön, saksalaiskansallisiin lukeutuvan Melcherin erottaminen 

ja hänen korvaamisensa u.nsallissosialisteihin kuuluvalla 

kontra-amiraali von Levetzow'ills. 

On luonnollista, että nykyistä menoa seuratessa 

herää monessa vakaisessa oikeistolaisessakin epäilyksiä 

menettelytapain ja syydettyjen herjausten oikeudenmukai

suudesta ja soveliaisuudest&. Eräs saksalaiskansallisiin 

lukeutuva, suurta yleistä arvonantoa nauttiva poliittinen 

kirjailija, arkistoneuvos Volkmann, on muutamassa kirjoi

tuksessaan, jota eivät ainoastaan keskustan ja vasemmis

ton lehdet, vaan myöskin maltillisen oikeiston julksisut 

ole selostelleet, käynyt torjumaan niitä syytöksiä, joita 
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-marraskuun rikollisia- vastaan on varsinkin kansallis

sosialistisissa lehdissä, jopa sunresti Hitlerin omissa 

Fiheissakin, harjoitettu. Kävisi pitkäksi tämän kirjoi

tuksen sel ostamdnen. MaiDittakoon ainoastaan yksi kuvaaTa 

esimerkki. Kirjoittaja huomauttaa lakkaamatta ja kaikki

alla toiltettujen Täitteiden johdosta, että -marxilainen 

hallitusjärjestelmä- olisi syynä Saksan nykyiseen talou

delliseen lamatilaan, että 81:sta marraskuun vallankumouk

sen jälkeisestä ministeristä vain 15 on ollut sosiali

demokraatteja. Yhtään kommunistist a ministeriä ei ole 

ollut. Eikä suinkaan esim. Hergtiä, Gessleriä ja Schieleä 

liiallinen marxilaisuus vaivaa, lisää hän. 
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Ber1inissä, helmikuun 18 p:nä 1933. 

UOMEN LAHETY TÖ 

FINLANDS BESKlCKNlNG 

/ 

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

KUnnioittavimmin täten lähetän Teille , Herra 

inisteri, raportt ini N:o 9 aiheesta: 

Hitlerin hallituksen ulkopolitiikka. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri , täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e 1 1 J 

Helsinki. 
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Saliiinen. 

B .. E R.L ... I..N .. ~Ä OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 9 • 

~~.;:~·J~ ... ssij . ;I,~ p:nä h~l~uutii 19 33. 

Asia : Hitlerin hallituksen ................ . 

. ul~~p~*~ ~~.~.~~~ ................................... . 

Niin suuriauinen kuin Hitler olikin oppo

sitiossa arvostellessaan edellisten hallitusten ulko

politiikkaa; on hänen nyt vastuussa ollessaan täyty

nyt ulkopolitiikasta puhuessaan panna sordiini pääl

le. Tosin häneltä nytkin pääsee vanhaan malliin 

suuria sanoja, niinkuin Puolan koridoorista puhues

saan, mutta hän kiltisti silittää ne seuraavana päi

vänä. 
Muutama päivä takaperin kerrottiin Sovjetin 

suurlähettilään käyneen Hitlerin luona kysymässä, 

miten on niiden huhujen laita, että hallitus aikoi

si kieltää kommunistisen puolueen Saksassa. .1os 

näin tapahtuu ei Venäjä muka voi maksaa velkoja~ 

Saksalle, koska kaupankäynti Saksan kanssa tyrehtyy. 

Kysyin eilen tavatessani Hintchukin, onko tässä pe~ 

rää. Ei, vastasi H., mutta ~llJ1 minun luonani kivi 

eräs natsien luottamusmies tiedustelemassa, miten 

Sovjettihallitus suhtautuisi kommunistisen puolueen 

lakkauttamiseen. Vastasin: Sovjettihallitus pitää sitä 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutf,} .......... J: 

......... ~~!.~.~~~.~ ........... ........................................................... ................................................. ........... .. 
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>laksan sisäisenä asiana, mutta pelkää se, että Venäjän 

työtätekevä väestö ottaisi sen loukkaukseksi ja se 

voisi suuresti häiritä kauppasuhteita maittemme välil

lä. 

Vaikka en luulekaan, että nykyinen hallitus 

pahasti turmelee suhteensa mihin maihin varsinai

silla poli tillisilla toimenpiteillä, sillä siksi varo

vainen tuntuu Hitler olevan, niin sitä enemmän pel

kään kauppapolitillisten tekojen ajavan Saksan kon~ 

flikteihin naapuriensa kanssa. Tullien koroitukset 

autarkian merkeissä Tanskaa, Ruotsia, Hollantia, Ranskaa, 

Jugoslaviaa y.m. vastaan, joista olemme tiedottaneet., 

eivät lupaa mitään hyvää. Sen huomaa hyvin siitä 

ärtyneestä mielenlaadusta, joka näiden maiden Berlinissä 

olevilla diplomaateilla on. Kysyin eilen Ranskan suur

lähettiläältä, ovatko he prostestoineet tullien koroi

tukaia vastaan. -Me emme protestoi, me toimimme-, vas

tasi Fran~ois-Poncet. 

KUn Saksan työläisistä on teollisuudessa 2/3 
ja maanviljelyksessä vain lI3 ja tällä politiikalla 

ehdottomasti turmellaan vientiteollisuus, niin ei tar

vitse olla suurikaan profeetta ennustaessaan, että 

nylnjisellä kauppapolitiikalla Saksa ajetaan vielä suu

rempaan työttömyyteen ja kurjuuteen, kuin mikä nyt 

on olemassa. Tammikuun vienti oli jo 27 % pienempi 

Jarin vuosi takaperin. Tässä luulen Hi tler-Hugenbergin 

hallituksen Aohilleen kantapään olevan. 
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SUO~N LÄHETYSTÖ 

rlNLA.'VDS BE KlCI<XING 

/ 

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

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille
l 

Herra 

Ministeri, rapor tini N:o lC aiheesta: 

Sanomalehtien kuristaminen Saksassa. 

Vastaanottakaa, Herra Ninisteri, t äydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainncinisteri 

A. Hae k z elI , 

Helsinki. 
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Salainen . .. 
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Asia : .. SEpm~ehtien kuristaminen 

Saksassa • 

Hitlerin hallitus on vasta kolmatta viikkoa 

kestäneen valtakautensa aikana ehtinyt sisäasiainmi

nisterin hallinnollisella määräyksellä kieltää kymme

nien sanomalehtien ja aikakauskirjojen ilmestymisen 

minkä muutamaksi päiväksi, minkä taas useammiksi vii

koiksi. Nämä ilmestymiskiel10t eivät ole kohdistuneet 

ainoastaan vasemmiston vaan myöskin keskustan lehtiin. 

Onpa katolilaisen k~skustankin päälehti "Germania-, 

jossa osakeenemmistön omistaa nykyinen varakansleri 

von apen, joutunut samaan seuraan. Tosin tämä ja 

muutkin sentrumin lehtiä koskevat ilmestyudskiel1ot, 

jotka johtuivat sentrumin vaalijulistuksen paina~tami

sesta, peruutettiin eilen ent. valtiokansleri Marxin 

neuvottelujen jälkeen sisäasiainministeri Göringin 

kanssa. 

IlmestymiskielIot olivat aluksi tarkalleen 

peruatlltuja. Nyttemmin niitä ei enää motivoida sen 

enempää kuin ainoastaan viitataan kiellon aiheutta-

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

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

.............. Tav.al1inen.. .................... .. ................................ .......... .... ............................ ............................. . 
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vaan kirjoitukseen. Kiellon aiheuttajana on tavalli

simmin ollut hallituksen, valta~lnn8nkanslerin tai jon

kun ministerin arvoa alentava kirjoitustapa. Useita 

lehtiä on myöskin kielletty puolueensa vaali julistuksen 

painattamisesta. Menettelyt&pa ei tällöin ole likimain

kaan aina ollut johdonmukainen, sillä saman julistuksen 

painattamisesta on toiset lehdet lakkautettu kun taas 

toisten on annettu rauhassa edelleen ilmestyä. 

Ensimäisiin sisäasiainministerin tällai~iin 

päätöksiin kuului 2Vorwärtsin- kolmipäiväinen ilmestymis

kielto sosialidemokraattien vaalijulistuksen painattamisen 

vuoksi, mikä julistus muka sisälsi yllytystä valtiope

tokseen. tehden toimitus vetosi oikeuteeen, joka julisti 

ilmestJ~skiellon mitättömäksi. Mutta lehti oli jo 

kärsinyt rangaistuksensa. Ullstein-yhtymän katulehden 

maineessa oleva -Tempo· kiel lettiin kahdeksaksi päiväksi 

uutisen johdosta, missä se oli ainoastaan väittänyt 

pörssissä vallitsevan nykyisen sisäpoliittisen tilanteen 

johdosta painostuneen mielialan ja osakkeiden menevän 

senvuoksi huonosti kaupaksi. 

Hitler vakuutti eräässä lehdistön edustajille 

kohta kansleriksi tultuaan antamassaan haastattelussa, 

että hallitus tulisi sallimaan asiallisen ja positii

visen toimenpiteittensä kritiikin, jopa pitämään sitä 

suotavanakin. Parhaiten ehkä -Tempon" ilmestymiskiellosta 

käy ilmi, miten hallitus ymmärtää julkisen arvostelun 

rajat. 

Kuluvan kuun 4 päivänä valtiomuodon 48 pykä

län 2 kohdan säätämässä järjestykaessti julkaistu 

kunnanpresidentin asetus Saksan kansan suojelemisesta" 

sisältää joukon lehtijulkaisujen kieltoperusteita, jotka 
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voivat antaa pohjan mitä mieliv81taisimpaan julkisen 

sanan 80rtoon. Eniten epäilyksiä herättää asetuksen 9 

pykälän ensimäiBen kohdan seitsemänteen osaan sisältyvä 

kieltoperuste. Sen mukaan on hallituksella oikeus kieltää 

lehti, jos se sisältää vääriä tiet.oja, joiden levi ttämi

nen on omiaan vaarantamaan valtion elinintressejä. Käy

tänn~ssä tulee tämä luonnollisesti , käsityksistään kovin 

aran hallituksen aseena, tekemään mahdolliseksi kieltää 

milteipä kaiken valistuneen kriitillisen yhteiskuntaolojen 

tarkastelun. 

Kansallissosi81istien piireissä ei salata vas

taisia aikeita oppositioon jääneeseen lehdistöön nähden. 

Arkailematta kerrotaan, että hallitus tulee vaalien jäl

keen, jos kansallissosielisteilla on määräämisvalta, tuhoa

maan koko vasemmiston lehdistön sekä painostamaan keskus

tan lehtiä sillä tavalla, ettei niistä ole h611ituksellc 

kiusaa. On vain kysymi s, miten tällainen menettelytapa 

Saksassa menestyy. Saksan kansa ei ole luonnonlaadu.ltaan 

eikä val i s tuks eI taan samallaista 

Se on jo vuosikymmeniä tottunut lukemaan omia vapaasti 

toi~tettuja lehtiään. Se on kasvanut kiinni vapauksiinsa 

ja oikeuksiinsa, joiden loukkaaminen voi saattaa 

tasapainostaan ja ryht~ rajuihinkin tekoihin. 
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Suo~ LÄHETYSTÖ 

FlNLANDS BESlO.CKNING 

Berlinissä, helmikuun 23 p:nä 1933. 

H e r r a 

/~ ~I /} . . 

.{~'33 .:~ hR. 
~ tJ-' .' 

M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, rsporttini rl:o 11 aiheesta: 

Hit1er-liugenbergin hallitustoiminnan karakteris

tiikkaa. / 
Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z elI • 

Helsinki. 
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Asia: .. Hi tlqr-Hugmbergin halli tus-

toiminnan karakteristiikkaa • 
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Salainen . 

~ ir j2,. );f - 7;~ 
{j' ~. 

Yhtä hyvin kuin pitkät selitykset ja ana

lyysit nykyisen hallituksen toiminnasta valaisee sitä 

kuiva luettelo eräistä hallituksen otteista. 

Tul1ikoroitukset. 
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Valmistettavana on ZDUnatul1in koroittaminen 5 

Rmk: eta 40- ~ Rmk: aan. 

SanomeJehtien ilmostymiskie1tojen lukumäärä 

nousee jo satoihin. Kieltojen luonteesta ja perus

teista olen jo aikaisemmiD kirjoittanut. 

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

J) Ei ulkomaaedustuks n tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutt,l .......... ] .' 
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Itlavun jakamisen yhteydessä olevain väärinkäy

tösten tutkiminen keskeytettiin kansallissosialistien 

toimesta valiokunnassa. 

Opposition vaalikokouksia on jo kielletty 

useita. jota vastoin kansallissosialistit käyttelevät m.m. 

radiota vaalitoiminnassa kuin yksi tyisomai suut taan. Suu

rempi lienee kuitenkin sellaisten opposition vaalikoko

usten lukumäärä, jotka on täytJ~yt kansallissosialistien 

ylimielisen ja väkivaltaisen esiint!nnsen vuoksi keske

yttää. Tuoreimmat ja räikeimmät esimerkit ovat kai ne 

kokous tilaieuudet , joissa toisessa oli pääpuhujana 

ja toisessa Stegerwald. Viimeksimainituta vastaan käytel

tiin myöskin henkilökohtaista väkivaltaa. 

Erotettujen korkeiden hallintovirksmiesten luku

määrä on jo noteerattava ko1minumeroisena lukuna. Ero-valn 
tukset eivät ole kohdistuneety' vasemmistoon lukeutuviin 

virkamiehiin vaan yhtä hyvin keskustan miehiin ja van

hoihin puolueettomiin valtion palvelijoihin. Sijalle on 

asetettu valtavalta osaltaan kansallissosialisteja. Joku 

saksalaiskansallinenkin on korvattu kansal1issosia1isti11a • 

Voiton vie kuitenkin näistä kaikista toimenpit 

tä sisäasiainministeri Göringin poliisiviranomaisille 

ma ·päiväkäs~, jossa kansalaiset jaetaan kahteen luok

kaan. Siinä kehoitetaan tarpeentullen käytte1emään ar

kailematta ampuma-asetta hallitusta vastaan oppositiossa 

olevia ·rau~anbäiritsijöitä· vastaan ja uhataan erotuk

sella arkai1evia po1iisimiehiäa Samalla kehoitetaan po

liisia pysymään 1ikeisessä yhteistoiminnassa kansallis

sosialistien ja Stahlhelmin kanssa ·valtion vihollisia· 

vastaan. 
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UOMEN LÄHETY TÖ 

F"rNLAlIID BESKJ KNING 

• / 

Berlinil.I, helmikuun 25 p:nä 1933. 

Cj~ 12 ... :33 

H e r r a i n i s t eri • 

Kunnioittavimrrin täten lähetän Teille, Herra 

~nisteri. raporttini N:o 12 aiheesta: 

Uusittu Stillhalte-sopimus • 

Vestaanottekaa, Herra Y~nisteri , täyde llisen 

kunnioituks~ni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z elI , 

Helsinki. 
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Salainen . 

. B E R L 1 N I ... SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o l 2 • 

Berlini ..... sså· 25 p:nä helmi kuuta 19 33. 

C) L -

Tammikuun lopussa alkaneet ulkomaisen luo

tonsas jain neuvottelut luotonantajain kanssa päät

tyivät viikko sitten allekirjoitettuun sopimukseen, 

jolla tulev&D vuoden mealiskuuhun on järjestetty 

yli t<:JOO vellr..asuhdetta noin 250 IUQtonantajan ja 

1500 velallisen välillä, velkasumman noustessa pyö

rein luvuin 4 miljardiin saksanmarkkaan. 

aksalaisella taholla toivottiin aluksi, 

että tämä Stillhalte-sopimus saataisiin solmituksi 

pitemmäksi ajaksi kuin yhdeksi vuodeksi. Mutta kun 

ulkoDBisilla luotonantajilla ei ollut vähintäkään 

halua keskustella edes sellaisen mahdollisuudesta, 

oli siitä tietysti jo heti alussa luovuttava. 

Uusi sopimus, jonka jonkun verran alennetuista 

korkomääristä ja muusta yleisrakenteesta sanomaleh

det ovat kertoneet, vapauttaa luotonsaajat yhden 

vuoden ajaksi ulkomaisessa valuutassa tapahtuvista 

suori tuksista. 

Luotonantajilla on sopimuksen mukaan teo-

.T<lkelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin·en. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutt.l .......... ] : 
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reettinen mahdollisuus periä annettuja luottoja ensi 

vuoden aikana miltei kokonaisen miljardin verran takai 

Lyhennys summat suoritetaan kuitenkin pääasiallisesti Rei 

bankin hoidossa olevalle ·sperrkontolle-, jolle kertynei

den rekisterimarkkojen käyttelystä luotonantajat päättävät. 

Reichsbankilla on muutamissa tapauksissa veto-oikeus. 

Tämä järjestely kyllä tuntuisi antavan varmuuden siitä, 

etteivät luotonantajat tarpeettomasti vaadi luottojaan 

takaisin, sillä rahojen on kuitenkin jäätävä edelleen 

Saksaan • 

Tällaisen uuden maksuvälineen, rekisterimarkan, 

luomisel la on omat vaaransa, joka yleisen likviditeetin 

horjuessa voi muodostua varsin huomattavaksi. On näet 

jo nyt ollut merkille pantavissa, vaikka sulkukonttojen 

käyttö on ollut suhteellisen vähäistä, että tällaisilla 

kontoilla olevat rekisterimarkat alkavat käydä markki

noilla nimellistä alemmasta kurssista. Jos rekisterimark

kamäärät sulkukontoilla nousevat miljardeihin, niin on 

hyvin Ii kellä se vaara, että niiden kurssi tuntuvasti 

alenee ja tuo mukanaan odottamatonta sekaannusta raha

markkinoilla. 

Julkisuudessa on joka tapauksessa tehtyyn sopi

mukseen oltu molemmin puolin tyytyväisiä. Sen mutkikas 

verkosto on pitkien neuvottelujen tulos ja sellaisenaan 

tietysti sovitelma, joten siinä eivät ole päässeet täy

sin määrin toteutumaan kummankaan puolen alkuperäiset 

toiveet. 
~ 
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MEN LÄHETY TÖ 

F I NLAND BESKI KN I N 

Berlinissl. _lisne 8 p:nI 1933. 
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B e r r a M i n i s t eri • 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini aiheesta 

Saksan vaali t • 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

V.a.Asiainhoitaja +U 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. K a c k E e 1 1 , 

Helsinki. 



Salainen. 

B B R L 1 B 1 .. SSÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 3 • 

Berlini. ..... s d 7 p.'nä lUl8liB kuuta 19 33. 

sia.' 

Maaliskuun 5 päivänä toimitetut valtiopäivä

vaalit sujuivat rauhallisesti ja verettömämm;n kuin 

aikaisempina vaalipäivinä Saksassa parin viimeisen 

den aikana. Hallitus olikin ryhtynyt järjestyksen 

ylläpitämiseksi ponteviin toimenpiteisiin, m.m. .aodosta

mal la kansallissosialistien hyökkäysjoukoista vaalien 

ajaksi apupoliisin. Syynä siihen oli lähinnä kolllllDJ1is

tien taholta suunnitellut väkivaltaisuudet sekä vase~ 

mistopiirien levittämät pöyristyttävät huhut. joiden tar

koituksena oli synnyttäl liikehtimistä ja rauhattomnut

ta maassa. kuten hallituksen sanomalehtiosaston päällik

kö allekirjoittaneelle vakuutti vaalipäivän aattona. 

KOska Saksassa nykyään eletään jonkinlaista 

vallankumouBaikaa, tapahtuivat vaali tkin poikkeukselli

sissa olosuhteissa, josta johtui, että kaikki puolueet 

eivät nauttineet samanlaista vaalivapautta. Jos kohta 

BrUningin, Braunin ja Severingin valtakautana oli ennen 

vaaleja turvauduttu vastustuspuolueiden sanomalehtien 

lakkauttamiseen ja yleisradioon. käyttivät nykyiset 

valtiJ aat näitä keinoja, valtaknnnsnpresidentin antamien 

.I"kdu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan .' 1) Tava llinen. 2) Tavallinen j.l lisäksi 

3) Ei ulkom"aedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksl!n tiedoituksiin. mutta .......... } : 

... ~~!~~~~~! ...................................................... ................................................ , .................. .. 
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hätäasetusten nojalla, Tie1ä suuremmassa mittakaavassa 

puoluetarkoi tuksEn. Oli miten oli, on Taalien tulos po

liittinen tosiasia, joka epäilemättä pitkäksi ajaksi tu

lee määräämään Saksan politiikan. 

Vaalien lopulliset tulokset olivat seuraavat: 

Puolue: Ääniäai1 j • : Edustajamäärä: ms.: 
halisk.~rr. ~isk.~rr. Maalisk.~rraa 
1933 1 32 1 33 1 32 1933 1 32 

Kansal1issosialistit 11,2 11,1 288 196 43,1 33,1 
Sosialidemokraati t 1,1 1,2 119 121 18,2 'lfJ,1 
KolllJllllli.stit 4,1 5,9 81 100 12,2 11,0 
Sentrwni 4,29 4,23 13 10 11 11,9 
Mnsta-Valko-~nen tais-

te1urintama saks.kana.} 3,1 2,9 52 52 8 8,0 
Bayeri1.kansanpuo1ue 1,2 1,09 19 20 3,1 3,1 
Saksal.kansanpuo1ue 0,42 0,66 4 II 1,1 1,8 
Kristill.soaialiset 0,31 0,40 4 5 1 1,1 
Saksal.valtiopuo1ue 0,33 0,33 6 2 0,9 

Viininvilj eli Jät °1 31 °1 82 1 1 0,8 

Yht. 39,19 34,9J 641 584 

Samana päivänä toimitettujen Preussin maapäivävaalien 

tulokset olivat joksenkin samanlaiset: 

Aäniä mi1j.: Edustaiamäärä: Pros. : 
Maalisk.Huhtik.llealisk.Huhtik.J4aalisk.Huht;. 
1933 1932 1933 1932 1933 1932 

1 Kansal1ilsosialistit 
2 Sosialidemokraatit 

10,3 810 2ll 162 43,0 36,3 
3,9 4,6 80 93 16,5 21,2 

3 KoDllllllDis ti t 3,1 2,8 63 51 13,0 12,8 
4 Sentrumi 3,36 3,31 68 61 14,0 15,3 

5 IUsta-valko-~inen tail-} 
te1urintama llaks.kens. 2,1 1,5 43 31 

6 Saksal.kensenpuo1ue 0,23 0,33 4 1 
9,0 
1,0 
1,0 
0,1 

1 Kristi11.sosialiset 0,21 0,25 2 2 
8 Seksal.valtiopuo1ue 0,16 0,33 3 2 

Yht. 24,00 21.31 414 42l 
Hallituspuolueet OTat saaneet valtavan voiton, 

52,1 prosenttia koko valtakannassa annetuista äänistä ja 

641:stä 340 edustajapaikkaa. Preussissa OTat vastaaTat 
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1U'fUt 52,5 ja 474:stä 254 edustajaa. mlaisen tuloksen 

johdosta saattoikin ministeri Göring julkisuuteen saatta

massaan lausunnossa todeta 

että suurin ratkaiseva taistelu on käyty, 

että Saksan kansa oli suurella enemmis

töllä antanut hyväksymisensä va1takuDnanpreaidan

tin toimenpiteel1e hänen uskoessaan maan asioi

den hoidon Hitlerin hallitukselle, 

että Bismarckin ajoista lähtien on kato-

1in sentrumi (jota ilman ei ole voitu MUO-

dostaa parlamenttaarisia hallituksia) ensimäi

sen kerran menettänyt vaaka-asemansaj 

että kansallinen rintama on Saksan etelä

valtioissa saavuttanut enemmistön, joka sikä1äi

siltä hallituksilta riistää oikeuden kansan ni

messä jäädä edelleen paikoilleen. 

Viimeinen kohta on huomautus Ba,erille, joka 

tähän asti on niskotel1ut valtakunnanhal1itusta vastaan 

ja uhannut vangita kaikki sen alueelle mahdollisesti 

lähetettävät keskushallituksen komissaarit • 

Kansallissosialistien onnistui voittaa suunnat-
"" tomasti ääniä ei-valitsijoiden, 8 nukkuvien" puolelta sekä 

~öskin vasemmistosta. Knvaavaa on, että varsinkin maa

seudulla kansal1issosialistit ovat voittaneet ääniä sak

sa1aiskansallieiltakin, mikä aaoittaa, että talonpoikaisaines, 

jonka asemaa huomattavasti paransi hiljattain annettu 

aaatalousmoratorio, tuntee yhä enemmän luottaMUsta Hitle

riin. 

Sosialidemokraattien äänimäärä ja edustajaluku 

on tälläkin kertaa vähentynyt. Heillä on nyt sekä 

valtiopäivillä että aaapäivillä enemmän kuin kaksi ker

taa vähemmän edustajia kuin kansalli •• osia1istei11a. 



Sosialidemokraattien Toimasuhteiden kehitystä Sakaassa 

meisten 2D vuoden kuluessa valaisevat seuraaTat heidän 

edustajamääräänsä osoi t:f~~ ~f~srt~ilu"f'Ut: 1912 32,0 %, 
1919 39,6 %, 1924 28,2~,5 %, 1932 (heinäk.) 

22,0 %. 1932 (marrask.) 20,9 % ja 1933 18,2 %. 
Jos ottaa huomioon, että osanotto Taaleihin oli 

tällä kertaa 10 prosenttia suurempi kuin edellisissä 

vaaleissa ja sen mnkaan laskee kunkin puolueen absoluut

tisen lisäyksen tai vähennyksen, saadaan tulokseksi 

kanaallissos. + 37 %, sos.dem. - 11 %. kom •• ~ %, sentrua 

-5 %. saks.kansall. -4 % j .n.e. 

Tässä yhteydessä on syytä alleviivata, että vii

meisinä va81iviikkoina vallinneet poikkeukselliset olosuh

teet, joihin alumpana viitattiin. haittasivat suuresti Tar

sinkin sos.dem. vaalitoimintaa. 

Kommunistien ääni- ja edustajamäärän lisäys 

sisaa johtuu lähinnä vilkkaammasta osanotosta Taaleihin. 

Siihen nähden, että heidän äänimääränsä on Saksassa aina 

vuodesta 1924 jatkuTasti kasvanut, on niiden Täheneminen 

koko valtakunnassa 17,0 ~a 12,2 %:iin varsin merkittävä 

Kansallisen rintaman Taaliagitaattion kärki olikin pääasi

allisesti suunnattu kommunisaia Tastaan eikä siinä sääs

tetty edes neuvostohallitus takaan, johon Saksalla ;.a.. 
Tirallisesti on mitä lähimmät suhteet. Valt~Jnnank8n8le

rin vaalihyökkäykset MOskovaa vastaan päivää sen jälkeen 

kun v. Neurath oli Li tvinovin kanssa kaikessa sovussa 

ja ystävyydessä neuvotellut DJmmankin aaan yhteisistä 

asioista ovat tietenkin herättäneet ihaettelyl täkäläi

siseä poliittisissa pii~eissä. 

Vaalit ovat melkolailla selTittäneet poliittisen 

ilmapiirin Saksassa. Hallitus on saanut valtuuden jatkaa 

tähänastista politiikkaansa Preussis88, jossa Weimarin . 
pa.olueHla on enää vain ~ prosenttia edustajapaikoista. 
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Riita Preussin hallituksesta on täten ~öskin pältt,y.nyt 

samoinkuin etelävaltioiden vastustus murrettu. Valtiopäi

villä on sosialidemokraateilla ja koJllDllDisteilla yhteensl 

vain 30,4 prosenttia edustajapaikoista. Hitler on saanut 

vallan kAsiinsä Preuseissa ja koko valta1mnnassa. Hän 

on tosin pakotettu sitä jakamaan kansallissosialistien, 

Hugenbergin ja v. Papenin kanssa. Jää nähtäväksi, miten 

kauan tämä yhteistyö sujuu hankauksitta, vaikkakin kummal
lekin suunnalla on siksi paljon yhteisiä yleispoliitti

sia päämääriä. Ei ole mahdotonta, että Hitler Karl Lieb

knecht-Hausisla löydettyjen raskauttavien todistuskappaleit

ten perusteella julistaa kommunistisen puolueen kielletyk

si, jolloin ilman muuta eduskunnasta poistetaan 81 edus

tajaa. Sill oin on Hitlerillä siellä yksin ehdoton enem

mi stö • Tämä toimenpide ei kui tenkaan rii tä takaamaan 

hallitukselle vaadittavaa ZI3 enemmistöä Weimarin halli 

muodon perinpohjaiseksi muuttamiseksi, vaan siihen tarvi

taan myös sentrumin apua. Toiselta puolen on epätietois

ta, onko Hitler valmis tekemään sentrumille tällaisesta 

kannatuksesta myönnytyksiä, jotka voisivat vahingoittaa 

hänen omaa politiikkaansa. Sentrumia taas saattanee hou

kutella yhteistyöhön nykyisen suunnan kanssa pelko, että 

se muuten menettää kokonaan sen vaikutusvallan, joka sil

lä tähän asti on Saksassa ollut. 

V.a.Asiainhoitaja 
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H e r r a K i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini aiheesta: 

Saksan kauppapoli t iikasta. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen 

kunnioitukseni Takuntus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e l 1 • 

Helsinki. 
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Salainen. 
" ... B B R L 1 J I ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 4 • 

tsia: 

I 
B'.rlJni .ssä 13 p:nä maali.a kuuta 19 33. 

Saksan kauppapolitiikasta. 

Jättäessäni tänään ministerialitirehtööri 

Streilille ja lähetystöneuvos Krollille kauppasopi.oa

neuvottelujen johdosta heille myönne~t kunniamerkit, 

käytin samalla tilaisuutta hyväkseni saadakseni kuulla 

Saksan kansallisen hallituksen kauppapoliittisista 

suunnitelmata, joista myöskin tiedotettiin Ulkoasiain

ministeriölle lähetystön sähteessä N:o 16. 

Minulle vakuutettiin, että hallitus on koko

naan luopunnt autarkiapolitiikasta ja että varsinkin 

valt~]nnaDkansleri Hitler on täysin tietoinen sen 

haitallisista seurauksista Saksan viennille. jonka 

johdosta hän aikoo suhtautua kielteisesti maatalous

piirien uusiin tullikorotusvaatimaksiin. Hitler on 

näistl seikoista neuvotellut Saksan talousjärjestöjen 

edustajien kanssa ja näyttää silti kuin hän olisi 

pikemmin omaksunnt teolliauusjärjestöjen kan... tulli

politiikkaan mJhden. Tähän viittaa myöskin Hampurin 

kansallissosialistisen ylipormestarin t.k. 10 päivänä 

pitämä puhe, jossa hän mainitsee Hitlerin olevan 

selvillä Saksan viennin tärkeydestä ja hänen myötä-

J akelu [k irjaimin seuraavien olljeiden mukaan : 1) Ta vallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedu luk en Ii doiluk iin. -1) Ei ulkomaaedustuksen tiedoiluksiin. multa .......... ] : 

... T. .. m.l~.~.1IP ......................................................................................................... .. ......... .. ....... .. 
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mielisestä suhtautUBdsestaan siihen. 

Iroll huomautti klsityksenäln, ettei yointuonnin 

nykyiseen järjestelyyn. joka on meidän kauppasopi.akaessamme 

lyöty kiinni., ole odotettavissa IDi tään Dlutoksia. HJln. ei 

käsitystään kuitenkaan tarkemmin peruRtellut. mutta katsoen 

siihen. että hän on nykyisen järjestelyn keksijä ja asian 

esittelijä !uswät.tiges Amtissa ollaa kiinteässä yhteydessä 

elintarveministeriön kanssa, luulen että hänen sanoihinsa 

voi luottaa. Streil, jonka kanssa ~hemmin samasta asiasta 

keskustelin, mainitsi tosin. että voin kontiDgantoiminan ta

louspulan edelleen jatknessa ei ole johtanut odotettuun 

voinhinnan nousuun Saksassa, koska myöskin Hollanti ja mut 

maat, jotka vievät voita Saksaan, noudattavat Köpenhaminan 

alhaisia voinoteerauksia. 

Rasvan ja Il8rgariinin liiallisen tuonnin estämi 

si Saksa suunnittelee toimenpiteitä. 

KananDJnien tullista molemmat puhuivat yhtäpitäväs

ti, että on tarkoitus saada pienet ja huonot kananmunat 

pois Saksan mark kino il ta, koska ne vain polkevat hintoja 

ja sensijaan pääatää maahan vain laatutavsraa. Suunnitelman 

toteuttamiseksi luokiteltaisiin monat määrätyllä tavalla 

ja tulli tulisi erilaiseksi kunkin IIUl8luokan _ban. On 

lisäksi ollut puhetta siitä, että monien tuonti kontingen

toitaisiin alempaan tulliin sellaisina kuukausina, jolloin 

kotimainen tarjonta on pieni. Mitään tarkempia yksityis

kohtia eivät puhuttelemani herrat voineet ilmoittaa, koska 

BRnatullin lopullinen järjestely riippuu Hollannin kanssa 

klytävistä neuvotteluista, joita asiantuntijain keskan jo 

on osaksi klytykin. Kuten tunnettua, on Hollanti, joka 

vuonna vei S.baan bnannm i • n. 48 milj. BIak. arYosta, eni

ten intressoitu p.o. tullista. Virallisten neuvottelujen 

pi ti tänään alka. Berlinissä. _tte ovat taas hieman lyk

kääntyneet. 
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Mitä jaustotulliin tulee, ilmoitti Streil luottamnk

sellisesti, että Hollanti aikoo alettua yhteyteen Suomen 

kanssa t.k. 11 päivänä 'Yowantulleen uuden juustotullin 

johdosta, neuvotellakseen 3000 tonnin suuruisen juustokonttn

gentin jakamisesta. ~symyksessä on suunnilleen samanlainen 

järjestely kuin se, mikä tehtiin 'Yoitulliin nähden tanska

laisten kanssa. Hollantiin nähden on nyt jo voimassa ko

roitettu juustotulli, 60 markkaa, jota'Yastoin esim. Tanskalla 

ja Italialla on erikoistullinsa • 

Näyttää siltä kuin Saksan hallitus ei 'Yielä lähi

aikoina aikoisi tehdä mitään periaatteellista päätöstä 

kauppapoliittisest& suUDnastaan, vaan asettuisi toistaiseksi 

vdottavalle kannalle, silmälläpitäen myöskin maailman talou

dellista konferenssia. Viimeisten tullikoroitusten ja 

irtis~ottujen kauppasopimusten umpeenaenon aiheuttama tilan

ne ei Imi tenkaan salli Saksan liian kauan jäädä passiivi

sesti odott8l18an. Ennen pitkää sen on mielestäni olosuh 

den pakosta lläärättävä kantansa kysymykseen, onko 'Yiimeisiä 

tullikoroituksia käytettävä neuvottelupohjana edessäolevissa 

kauppasopimusneuvotteluissa, vaiko, noudattaen m&atalouspiirien 

'Yaatimnsta, pidettävä kiinni autonomisesta tullipolitiikasta 

ja periaatteellisesti torjuttava kaikki tullisidonnat. Jo 

edellt.ainitsemani Hitlerin kanta ja Saksan talousministeri

ön 'Yaltiolihteerin tri Bangin hiljattain pitämä puhe, jossa 

hän niaenoaaan korosti, että Saksan on tehtävä kaikki 'Yoi-
aaiden 

taVanBa kriisitilan 'Yälttämiseksi niid8n}~sa (Hnotsi, 

HOllanti, Jugoslavia y.m.), joiden kanssa tehdyt kauppaaopi

mukaet o'Yat uapeenaanneet, 'Yiittaavat siihen, että aaatalou

dellisesta protektionismista on askel askeleelta periy~ttl

vä. 
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BerlinisBl, aaaliamun 22 °nä .l233. 
. ' OMEN LAKET Y TÖ 

F I NLAND BE KlC K N I NG 

Herra Uin i s t eri , 

~lnnjoittavimmin täten lähetän f~ille, Herra 

Ministeri, raporttini D:O 15 aiheesta: 

• Saksan hallitusmuodon ~utos • 

Vasta8Dottakaa, Herra Ministeri, täydellisen kun
moi tukseni Takuutus • 

• 
Herra Ulkoasiainministeri 

A. H. c k z e 1 1 , 

Helsinki. 
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Salainen. 
II 

BBRLINI ..... SSA OLEVA IJUJETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 5 • 

.Berlini .. sså' 22 p:nä maaliåcuuta 19 ::3. 

Isia: SakSa!! halli tuS~Q.A9.J? ....... . 

muutos. 

Eilen Potsdamissa tapahtuneet Reiohstagin avajai

set, joista varmaankin lehdistömme on hyvinkin tarkkaan 

kertonut, olivat jokaisessa yksityiskohdassa&n niin järjes

tetyt, että niiden piti mahdollisimman selvään korostaa 

uuteen ajanjaksoon siirtymistä. Yhteyden ja kosketuakoh

t.in etsiminen alkavan kehitysperiodin ja keisarinaikui

sen Saksan vllil1ä ei ilmennyt vain juhlallisuuksien 

paikan valinnassa, vaan yhtä paljon niiden järjestelyssä 

ja pidetyissä puheissa. Sama väri oli koetettu antaa 

myöskin !rol1-ooppera8sa tapahtuneelle puhemiesten valinta

tilaisuudelle. 

Voimasuhteiden muokkaaminen nykyiselle hallitukselle 

edulliseksi sen puolitoista kuukautta kestAneen valtakau

den kuluessa onkin Ui t1erin koko toiminnassa Va1'll88Jl 

merkillisimpiä jaksoja. Sekä Reiohstagtn ja osavaltiopar

lamenttien että myöskin kunnallishallitusten kokoonpano 

on älnestäjä~ siirtymisen perusteella kansallissosialis

tien leiriin niin sunrelti muuttunut. Se ei ole yksin

ouan johtunut lii tä sYYltl. etU halli tus teki aahdotto

maksi kalkustan ja vallmm1ston tehoisan vaalitoiminnln. 

Jakelu [kirjaimin euraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ;a lisäksi ....... . 

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

..................... ~ .. !Mll~@. •................................................ ........................................................................ 



.. 

• 

• 

Hitlerin tavattomalla tarmolla ja häikäil ... ttö~delll 

johtama agitatio .ekä u.konnollista fanaattiauutta moil

tuttavalla innoituksella pitämät puheet, joita radion 

Tälitykaellä .aattoi .... n.ikai.esti kuulla miljoonat 

Talitsijat. oTat .aattaneet .uuret joukot Tllinpitlmlt

tömiä ja entisiä Tastustajiakin vakaumnkselliseati like

nemään kansallissosialisteja. Mielenkiintoista on todeta. 

että monet kelkustan lehdet. jotka ovat olleet weimari

laisen suunnan Takaumoksellisia orgaaneja, kirjoittelevat 

nyt kuin eivät olisi koskaan kuuluneetkaan nykyi.en 

hallitussuunnan vastustajiin. Tämä tapahtuu luonnolli

sesti ensi sijassa olosuhteiden pakosta, mutta usein 

kosiskelu menee pitemmälle kuin olisi välttämätöntä. 

Ilmiö käy päivä päivältä silmiinpistäTlmmäksi ja Toi 

piankin merkitä Hitlerille huomattavaa Toimanlisäl BaO

katessa Saksan kansaa kaneallissosialistiseksi. 

lehityksln kulkiessa näissä merkeissä 

vallan keskitys Hitlerin käsiin Taivattompmm.kai kuin 

olisi saattanut odottaa. Ratkaisevin tapahtuma tilIä 

tiellä on Hitlerin Taltalain Toimaanaaattaminen. Se 

kyllä ei ole vieU tapahtunut, mutta hyvin todlDJllköi.

tä on. ettei sentrum, joka sen Toisi estää, rohkene 

asettua Tirtaa Tastaan. Tämä valtalaki on historialli

Ilsti katsoen aiksi huomattava a.iakirja. ettl se an

ni taet tulla, Taikkakin Tiell halli tuksen eli tykaenl • 

• anasta lanaan kälnnetyksi ~öakin tähän raporttiini. 

• Rei0t:!!t Oll aältbyt anraavan laill, joka 
BeioharatiD IUOI '~;f' .i tten 1am on tullut lioaetukai 
että TaltiomaodOll tDRtt lesta Toimassaolevat edelly1ytaet 
oTat täytetyt, tätell j taiataan. 

l artikla. 

YalteJmmp lakej, ToicJaa,pait.i hallituaaaodol" 
;!"llrlettYl MI1ette~PJ8 Iloudat~ae. ...ta lI1öakiD halli-a P!I\öbelll. aatee lIWolkii halli tusmOdoll P5 
pyWID 2 .aetiD ja pykll.lD kohdalla llaildttuja lakej .. 

2 artikla. 
lalt.knmnenhallitakaen 8IItimlt yaltakvmnenlait 
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laaUaTat P9iketa halli tulllllOdo.ta, mikäli niiden e.iDelDl 
ei ole Beiöhata«..- ja Beichsrat-lahol. lalt.nnnanprelidlDtin 
oikeudet jälvlt-koske .. tto~ksi. 

v 

3 artikla. 

laltaknnnanbsJJitukaen sältlmlt TaltaknnnsnJait Tal
alst .. Tal takunnanbnsleri ja julkaistaan Reichsgesetsblatti.
la, 1, tulevat, jollei toisin säldetl~julkaisun jälkeisenä 
pälvänä TOimaan, -ValtiomDodon artiklo a GS.17 ei lovelleta 
valtakunnanhel1ltuksen sältämiin 1ake' 'n. 

4 artilda. 

Sellaiset valtakunnan sopimukset vieraiden valtioiden 
kanssa, jotka kOlkeTst Ta1takunnan 1ainaäädlDnön alaa! eivät 
tarvitse tämän lain Toiaass801oaikana 1akiasäätlTlin aitosten 
hy!äksymhU. Valtalamnanhalli tua antaa tlllailten 10pimstID 
Toiaaansaattamiseksi tarvittavat määräykset. 

5 artikla • 

T~ laki tulee julkaisuplivlnäln Toimean. Se on Toi
massa 1 ~l väln huhtikuuta 1937· II aenettää laiDvo1aanaa 
Ily~skin lil10in inn nykyinen Td ta1mnnanballi tus korTataen 
tOls,lla. 

Edellisen selvitykseksi lienee syyti mainita, 

että hallitusmuodon 85 arUklan 2 kohta koskee Tel tabm

Dan ta10ularvion laatimista ja 81 artikla Taltiolainojen 

ottoa. Voimansa Ilen,ttäneet Taltio~odon artiklat 68-77 
koskevat taal Reichstagin, Reiohsratin ja Taltaknnnanpreli

dentin oikeuksia lainsäädännössä sekä kanaanratkaisua. 

Halli tus on juuri julkaissut taas uuden asetuk

sen, joka on tarkoitettu toilaalta suojelemaan kanlal1il

sosialistien järjeltöjä proTokatoori.ilta aineksilta sekä 

toisaalta antamaan hallitukselle uusia aseita tukahdut 

seen kaiken kritiikin. Eri ttliD huo_ttsTa on asetuksen 

3 pykllä, joka uhkaa jopa kahden TUoden vankeuarangail

tukeel1a ........ rien· tietojen levittäjiä hallituksesta, sen 

tukena olevista puolueilta ja järjeltöistä sekl yleensä 

Saksan oloista. Tiili pykälä Toi nykyisen halli tussu11lllWl 

klsiasl Eodostua tuhoisakli _nelle ulkomailla 01eske1e

Tall, lakialaiselle ja I,ulk,a TUosiksi mahdollisuudet 

palata kDtt.aahan. 
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toisella jmuri julkailtalla asetuksella IIIdetlln 

armahdu. rikoksilt., jotka ov.t tehdyt tailteluss. -kaD
lalli sen herälmisen- puolesta. 

Vlltalaki, joka te.kittää lainaäädlnnön oleellisel

ta osaltaan Hitlerin käsiin. lekä tlmänt apai I et .Ietukeet 

merkitsevät kieltämättä. että Sakla on liirtynyt unte&n 

ajanjaksoon historiassaan. On .1elenkiintoista nlhdl, mi

ten hallitus ryh~ toteuttamaan sisäpoliittisia, varsinkin 

taloudellisia uudistuksia. joihin on luvattu viipymättä 

ja rautaisella tarmolla käydä käsiksi, sekä miten se 

viää vaikeasta ulkopoliittisesta tilanteestaan. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ..... ~ ..... : ......................... .. .................. . 
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Berlinissä, aalislmun 27 p:Dä 1933. 

- OMEN LlHETY TÖ 

FINLANDS BESKlCKNING 

/ 

/ 
/ 

H e r r a » i n i s t eri , 

lUnnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 16 aiheesta: 

Valtalain hy!äksyminen. 

Vastsanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen kun

nioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

t. H. c k z e 1 1 • 

Helsinki. 
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Salainen. 

EDaRIJDlI - " ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 1 6 • 33 
Be.rlm .. ssä ZJ p:nä aaaliskuuta 1933. 

Asia : 

Niinkuin odotettavissa oli, tuli valtalaki 

Beiohstagissa t.k. 23 päivänä tarpeellisella äänten 

b~emmistöllö hyväksytyksi. Että enemmistö muodostui niin 

valtavaksi kuin tapahtui, 441:ksi 94:U vastaan, ei niin 

paljon johdu lain vakaumuksellisten kannattajain lisään 

ai,estä, johon auuntaan kieltämättä tapahtuneet neuvotte

lut eri ryhmien välillä ja hallituksen taholta annetut 

selitykset olivat osaltaan vaikuttaneet, kuin kärjistynyt 

poliittinen tilanne, joka jätti tuskin muuta tietä avoi

meksi niille puolueryhDd11e, jotka toivovat edes kaukai

semmassa tulevaisuudessa jonkunlaista huomioonottoa kan
sal1is.osialiltien taholta. 

Sentrum tunnusti Reichltagis88 ant ... ssaan se1i

tyksesl', että puoluepoliittiset näkökohdat ovat loveltu

aattomia hetken ohjeiksi ja opastukseksi ja että aika 

vaatii nopeita ja rohkeita ratkaisuja. Suurin piirtein 

tyytyväisenä ja rauhoittuneena valtaknn nankansler1n an

tamista lelityksistä, mSI. hengeslä valtalakia tullaan 

aoveltllllWl, sentl'Ull ilaoitti ojentavansa kitti luurten 

tehtäväin 8Uorittajille ja lIne.tavlnal valtalain hyvlk-

J<lk lu [k ir;aimin seuraavien oh;eiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ;a lisäksi 

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

...... f.'1l1~.'Jk .......................................................... . 
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lysisen puolelta. Bayerin kansanpuolue antoi I •• anlisll

täilen lelityksen. Staatlpartei ilmoitti ~san ja ialn

lI88Il etujen ~oksi luopuvansa eplilyksiatään ja lakipoh

jåisen kehityksen toivossa äänestävänsä lain puolesta.

Ainoastaan sosialidemokraattiset älneltivät lakia valtaan, 

kun ensin olivat .otiivejaan yleisluontoisessa julkilau

sumassa selvitelleet. 

Heti Reiohstagin istunnon jälkeen oli myöskin 

Reiohsratil la istuntonsa. jossa valtalaki hyväksyttiin kai

killa äänillä. Valtakunnanpresidentti allekirjoitti sen 

seuraavana päivänä, jolloin se myöskin julkaistiin ja 

tuli ~oimaan. 

Pienikin silmäys valtalakiin riittää johtamaan 

käsitykseen, että se on syvästi vallankumouksellinen laki. 

2 artiklassa sanotaan pyöreästi, että ~alt~,nn.nballitnksen 

antamat lait saattavat poiketa hallituamnodosta. Reioha

tag ja Reiohsrat syrjäytetään lainsäädännöllisestl työitä. 

~aikka ne ilmeisesti jäävät ~ielä olemaan. Minkä tehtl

vän ne saavat, on toistaiseksi tietämätöntä. 

Valtakunnanprelidentin oikeudet jäävät koskematto

miksi, sanotaan artiklassa edelleen. ArUklan alkuosa jo 

selittää, ettei tämä koske hänen oikeuksiaan lainsäädännöl

sä, ainakaan käytännöslä. Valtalain allekirjoittamisella 

on valtakunnanpre8identti luopunut näistä oikeuksistaan. 

jotka ·3 artiklam mukaan siirtyvät ~alt.kunnankanalerille. 

Tämä on sitäkin huouttavampaa, kun kehitys on ollut 

taipu~ainen kulkemaan päin~a.taiaeen suuntaan. liläämIID 

valtaknnnanprelidentin osuutta lainsäädännöslä. Presidentti 

laattoi Reioharatin (halli tulDll1Odon 13 art.) tai bnaan

ratkaisUll avulla (14 art.) kumota hyväkaytPl lain. TI.tA

kin oikeude.taan on prelidentti luopunut. Hallitua~odon 

mnkaan oli prelidentti lainsäldänDös8ä jonknn1 aisena 
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Reiohatagin yaltapainona. Hallituksen mQututtaa lainläldln

nölliseksi laitokseksi olisikin hlnen lainaäldlnnöllisten 

oikeuksiensa käyttö juuri .. initussa mielessä vähän outoa, 

sillä se aerkitsisi aina kussakin ykai~ltapanksessa hAnen 

itsensä asettaman hallituksen arvoYallalle tiettyä kolahdna-

ta. 

Val tslcnnnanprelidentille jU edelleenkin koskemat

tomana oikeus hajoittaa Reichatag, nimittää valtakunnankans

leri, ministerit ja korkeimmat virkamiehet. Hänelle jää 

puolustusvoimien ylipäällikkyys ja armahdusoikeus. Oikeus 

hallitusmuodon kuuluilan 48 artiklan käyttämiseen siirtyy 

muun lainsäädännöllisen toiminnan mkana kai ilman muuta 

valtakunnankanslerille. Valtalain 4 artikla saattaa kys.ymäln, 

miten laajassa mitassa prelidentti kansainväliloikeudellisesti 

edustaa valtakuntaa. Varmalta näyttää joka tapauksessa, ettei 

el~ sodanjulistaminen ja rauhansolmiminen enää kuulu· 

Reichstagin yalvonnan alle. 

Val talain käyttö ja soveltaminen tulee varmaankin 

tuomaan mukanaan monta mielenkiintoista ja kauaskantoista 

tulkintakysymystl. Se mildl ei tulkintaa kaipaa, on tosiuia, 

etU Hitleristä on tullut Saksan Yaltakunnan todellinen 

hallitsija, jonka tosin presidentti yoi kaataa, .utta jonka 

toistaiseksi ei tarvi t se sitä pelätä. Onnelliselta tun~ 

ainakin Yiell tilIä hetkelli, että Hitler nlyttlä tajuaYaB, 

ainkI nunnattoman valtuun hän OD ottanut hartioilleen·. 

Hitlerin Yiimeiset julkis.t ~eet ja .siintyminen OTat 

olle.t .iiU hyvlDl todistuksena. Olen kuullut -wa.kiD 
hallintomiehiltl, jotka joutuvat Hitlerin kansIa jokaplivli

leen ibteilt,öhö~ kiittävil lausuntoja hänen uiallinud ... 

taan ja siitä huolekkandelta, milla hän Y8lmistuu juokae

Yein hallintouiain klsittelyyn. 



ULKOASIAINMINISTERI Ö 

RYHMÄ: ............................... .. [ ...................... . 

OSASTO: .. ................ ~.f.~.. ............... . 

ASiA: .................................. ................ ........................ .. 

_.12.~~~~~~-O/,-,~,:l!:jl 

...................................................... L~~: .... ~.~.~: ................................................ . 
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Berlinissä, huhtikuun 4 p:DI 1933. 

U OIlf'EN LÄHETYSTÖ 

F I N LAND B ESKlCKNTN G 
J 1y < 4-l J~ 

M $B'?- / /~ /,~ 1 7/y -JJ / 

) 

~--
I (Or-

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

Kunnioittavimmin täten ähetän Tei1 1e, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 17 aiheesta: 

Onko Europassa sodan vaaraa ol emassa? 

Vastsanottakas, Herra Ministeri, täydel isen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. H s c k z e 1 1 , 

Helsinki. 
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Salainen . . ' 
. .. ... B.BRLINl - ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

, 
RAPORTTI 0 :0 1 1 • . .33 

B .. .. ero ~ .. s a 4 p:nä huhti kuuta 1933. 
'1' . 

A ia : . OMO Europ8SB8 sgde.R 

vaaraa olemassa? 

Useat ulkomaiset lehdet ovat viime aikoina 

kirjoittaneet, että Buropassa on niin paljon räjähtä

viä Rineksia, että aota voi mil loin tahansa syttyä. 

Vaikka onkin totta, että voimakas nataionalistinen 

po1 itiikka, jota varsinkin Saksaa puhuvissa maissa 

nykyään harjoitetaan ja vahva varustautuminen, jota 

erityisesti Venäjä, Puola ja Ranska harjoittavat, ovat 

vaarall isia sodan entei tä, en kuitenkaan olisi taipu

vainen uskoaan välittömään sodan vaaraan. Saksan 

nykyinen hallitus yDJDärtää näet hyvin, että Saksalla 

ei ole täl .ä hetke lä mahdollisuuksia sodan käyntiin 

ja sen vuoksi Hitler noudattaa sangen varovaista 

uJ.kopoli tiikkaa. Pai tai että hän on sen julkisissa 

puheissaan sanonut on minulle myöskin ulkoministeri

össä samaa vaknutettu. 

On kuitenkin kaksi kysymystä, jotka Saksan 

nykyinen hypernatsionalistinen politiikka, Hitlerin 

kannasta huoJimatta, saattaa johtaa sotaisiin selkka

uksiin Europassa4 Ne ovat Puolan korridoori - ja 

Itäva1lan Saksaan liittymiskys~s. 

J akelu [kirj.limin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tal'allin t'n. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkoma.ledu. luks('n tiedoiluksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen liedoituksiin, multa ......... J: 

Tavallinen • 
•••••••• ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••••••••••• •• •••••••••••••• • ••••••••• n . ......................................... · •••••••• • •• , •••••••••••.•. 
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Saksan ambitio11e on Puolan korridoori ollut 

kaikkein arin kysymys. Hitler on ky 1ä tästäkin kysy

myksestä lausunut, että se on rauhallista tietä rat

kaistava, mutta siihen eivät usko monetkaan hänen puo-

1ue1aisistaan. Näitä huimapäitä tyynnyttääkaeen ovat 

ha 1ituspuo ueen lehdet • maitaban ei nykyään ilmesty

kään - useina päivinä painattaneet palstoi11aan kart

toja, joista näkyy miten vahvat sotavoimat Puolalla 

on Saksan rajaa vastassa ja miten heikot Saksa11a. 

-Tästä huolimatta voivat kuitenkin jotkut huimapäät 

ampua Puolan rajal la muutamia laukauksia ja muuta 

ei tarvita, knn Puola on val mis käymään kimppuWlllle-, 

sanoi minulle eräs korkea saksa ainen mi i tääri. Hä

nen käsityksensä mukaan Saksa ei P.JItyisi tekemään 

juuri sanottavaa vastarint8;fl' koska siltä puuttuu 

raskas tykistö, tankit ja ilmalaivasto. 

Itäva .. lan Ansohluss-kysymys taas, joka pitkän 

aikaa on olut kuolleessa pisteessä, voi helposti 

tulla hyvinkin po1ttavaksi, jos Itäval lassa olot kehit

tyvät samaan suuntaan kuin Saksassa. Liittokansleri . 
Dollfnss näkyy jo soitte1evan niitä kieliä, vaikkakin 

varovasti. Jääkö Ranska rauha1lisesti sivustakatsojaksi? 

Italia ei myöskään mielellään näe, huolimatta nykyises

tä Saksaystävyydestään. Saksan rajan siirtyvän Brenne

riin.· 

/' 
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oMEN LA.HETY T 

FfNLAND B KJ KNJNG 

I 

Berlinissä, huhtikuun 6 p:nä 1933. 

H e r r a 

~{, ·811 

/~, rs~ ". 

M i n i s t eri , 

2>3. 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 18 aiheesta: 

JUutalaisten vainoa Saksassa • 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e 1 1 , 
Helsinki. 
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Salainen . 

BERLINl SÄ OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 1 8 • () 
:2.6 "1 Jf {tie . 

Berli.ni .. sä 6 p:nä huhU kuuta 19 33. "i'l" '3j -

I ia : Juutalaisten vainoa Saksassa. 

Kansallissosisalistinen l iike on alusta alkaen 

ollut voimakkaast i 

ta näkökohtaa ·on 

antisemiittinen. Ko staessaan kansallis-, 

se selittänyt kaikki Saksan kestet täväk-

ei varsinkin maailmansodan jälkeen . outuneet v i keudet 

johtuneen kansallishengen lama ustilasta maassa, mihin on 

muka paisunut juutalaisten ja marxilaisten vaikutuJvalt a 

vienyt. Että juutalaiset ovat joutuneet Hi tlerin valtaan 

päästyä niiden erikoistoimenpiteiden kohteeksi , joista maa

ilman lehdistö on tiennyt kertoa sekä t osi tapauksia että 

myöskin liioitteluja, on ainoastaan liikkeen aatteel listen 

lähtökohtain sovelluttamista käytänt öön • 

Tosiasiana voinee toisaalta pitää, että väkival

t aisuudet, joista juutalaiset sekä keskusta- ja vasemmisto

puolueisiin kuuluvat ovat näi nä viikkoina joutuneet kär

simään, ovat olleet poikkeusluontoisia eivätkä ole sisäl-

' 1Wneet kanBallisso~ialistis.n johdon varsinaisiin suunnitel

miin. Joukot ovat vuosia kestäneellä räike!o.lä kiihoituk

sella Baatetut tilyn, missä mielialat ja toiveet ärsyttä

vissä tilante~ssa helposti muuttuvat teoksi. johdon ta-

Ja kelu [kirjaimin seura,wien ohjeiden muk,lan : 1) Tava llinen, 2) Tavallinen ja lisäk i 

J) Ei ulkomaaedu tuk en tiedoituksiin . 4) Ei ulkom,laedu tuk en tiedoituksiin , multa .......... } : 

.... .... %av.alline~....... ... ....................................... . .. ............ . 
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holta annettua kieltoa pysyttäytyä erillään väkival

taisuuksista onkin suurin piirtein katsoen yli linjan 

toteltu. Tosinhan tietojen saanti ainakin pienemmistä 

väkivaltaisuuksista on hyvin vaikeaa, sillä lehdistö 

ei niistä voi eikä uskalla kertoa ja yksityisteitse 

saa tietysti kuulla vain vähäisen osan tapahtumista. 

Sitä vastoin on kansallissosialistien suunni

telmiin kiinteästi kuulunut juutalaisten poistaminen 

ja syrjäyt täminen kaikista julkisluontoisista asemista 

ja tehtävistä. ~tta kaiken tämän on tarkoitettu ta

pahtuvan -rauhallisesti· ja mahdollisimman paljon lail

lisia muotoja huomioonottaen. Saksassa on kymmeniä 

tuhansia akateemisesti sivistyneitä juutalaisia, jotka 

toimivat virkamiehinä erilaisisssa hallintoelimissä, tuo

mareina, notaareina, asianajajina ja lääkäreinä. Erään 

arvion mukaan pitäisi tällaisten juutalaisten lukumää

rän olla yli ~.OOO. 

Hallinnollisissa viroissa olevat juutalaiset 

ovat kai jo jokseenkin tarkkaan saaneet lähtöpassit 

toisten epämieluisten ainesten kanssa yhdenaikaisesti. 

Niin on esim. notaarien laita. Heitä on kansallissosia

listien lehdistössä kehoitettu pidättymään virantoimi

tuksesta, jottei ·oikeuslaitoksen arvovalta kansan sil

missä kärsisi-. Asianajajista on jo suurin piirtein 

päästy sillä tavalla, että asianajajakunnalle on jaet

tu uudet henkilöllisyyskortit, joita juutalaisille ei 

ole annettu ja jotka oVat välttämättömät esiintymistä 

varten oikeudessa, tai ovat istuvat tuomarit jonkun

laisen ·oikeushuoneiston rauhan" nimissä kieltäneet 

juutalaisilta 8sianajajilta pääs,yn oikeushuoneistoon. 
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Lääkärien asema on myöskin vielä horjuva. Virallisessa 

asemassa olevista luonnollisesti päästään samoja menet

telytapoja noudattaen, mitä muihinkin juutalaisiin virka

miehiin on sovellettu, mutta yksityisten praktisoivien 

lääkärien suhteen ei olla keinoista selvillä. 

Eri maiden lehdistössä ilmestyneet uutiset ja 

kirjoitukset Saksassa tapahtuneiden väkivaltaisuuksien 

johdosta antoivat kansallissosialisteille hyvän ja etsi

mättömän tilaisuuden käydä juutalaisten liikkeiden kimp

puun. Tietysti tarvittiin yhteiselle kansalle selittää, 

jotta se riittävällä innolla t ukisi toimenpiteitä, että 

uutisten levi t täjät ovat pääasiallisesti juutalaisia. 

Nykyisissä oloissa oli täl l ainen tehtävä varsin helppo, 

sillä mieliala oli jo r "ittävästi kiihoitettu juuta

laisia vastaan. Vajaan päivän kestänyt juutalaisten 

liikkeiden boikot ti ei luonnollisesti merki)~yt suuria 

liikkeiden omista jille, mutta se oli erinomaisen hyvä 

kokeilutilaisuus , joka tässä tapauksessa osoittikin, että 

boikotti voidaan helposti toteuttaa ja kansa saadaan 

siihen mukaan. Se oli myöskin tuntuva sysäys ostavalle 

yleisölle käyttämään yleensäkin mahdollisimman vähän juu

talaisia liikkeitä. Ei liene mitään epäilystä siitä, 

että juutalaisten liikkeiden hiljainen boikotti tulee 

jatkumaan ja aikaa myöten laajenemaan. Juuri sen 

toivovat kansallissosialistit parhaiten pääsevänsä suu

rimman vastustajansa elinhermoon. 

Kuinka kipeästi nämä toimenpiteet koskevat var

sinkin juutalaiseen äl~stöön mainittakoon vain yksi 

esimerkki. Berlinissä on noin 1800 juutalaista asian

ajajaa ja heistä 8aa tästä lähtien vain 35 harjoittaa 

8J11D8ttiaan. 
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Berlinissä, toukokuun 2 p:nä 1933. 

H e r r a 

;(', &> '6 t te . 
~I ~'33 . 
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M i n i s t eri , 

Kunnioittavimmin lähettm täten Teille, Herra 

'nisteri, raporttini N:o 19 aiheesta: 

Saksan oloista. 

Vasta8Dottakaa, Herra 'nisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A • Hae k z e 11, 

-HLsinki. 
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Salainen . .. 
BERLINI .. SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
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.Berlhls ä 2 p:nä touko kuuta 19 33. ~ ta-· 33 

Saksan oloista. 

Kun oppositiolehdistö on kielletty, valtiopäi

vät eivät kokoonnu ja ihmiset ovat terrorisoituja, 

niin että eivät uskalla puhua, on verrattain vaikea 

saada oikeata kuvaa oloistae 1~initsen aluksi muu

tamia kuvaavia tosiasioitae 

Toista sataa professoria tai muuta tiedemies

tä on ilman muuta erotettu viroistaan. 

Heinrich ja 

Emil Ludwigin y.m. 

on kielletty. 

Thomas Mannin, Feuchtwangerin, 

kirjain myyminen kirjakaupoissa 

Kaikki juutal~iset teatterien ja oopperain 

johtajat sekä kapellimestarit ovat erotetut toimis-

taan. 

Näille ero te tuille tiede- ja virkamiehille 

sekä taiteilijoille ei anneta passeja, että he pää

sisivät maasta muuttamaan. Onhan tässä jo riittävästi 

barbarias. I 

l4erkillisintä on. että kaikkea tällaista sor

toa vastaan ei esiinny minkäänlaista vastarintaa. 

Tekee mieli uskoa Ranskan suurlähettilään lausuntoa, 

Jakelu (k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallin en ja Ii äksi 

J) Ei ulkomaaedustuk I'n tiedoituk iin. 4) Ei ulkom,laedu tuk el1 tiedoituksiin. multa ......... J: 
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10m hän sanoi: saksalaisten suurin onni on totella, 

eikä heillä ole käsitystäkäln individin vapauden 8.r

vosta. Todellinen lakeijakansa 

Hitlerin vallan voi sanoa nykyään olevan 

täydellisen, sen jälkeen kun Seldte liitti Stahlhelmin 

Hi tlerin joukkoihin ja erotti Dlisterbergin. Saksalais

kansalliset ymmärsivät kyllä tämän teon merkityksen, 

mutta ainoa mitä he pystyivät tekemään oli, että 

heidän valtiopäiväryhmänsä vaati Seldteä jättämään 

edustajapaikkansa, koska hän oli saksalaiskansallisten 

listalla valittu. 

Hitlerin vappupuhetta odotet tiin suurella 

jännityksel lä, sillä kerrottiin, että hän tulee ju+is

t8lll8an sosialisoimisohj elmansa. Jopa eräs minulle 

kertoja sanoi nähneensä korehtuurin Reiohsgesetzblatti 

ta. jossa oli lakiehdotus, minkä maan kaivokset kan

sallistutetaan, pankit asetetaan valtion valvonnan alle 

ja suurtilat palstoitetaan. Kaikesta tästä ei ollut 

Hi tlerin puheessa jälkeäkään, vaan oli se, kuten vie

ressäni istuva llhettiläs sanoi, fraseologinen työn 

etokselle pidetty puhe, jonka jokainen kansakoulun

opettaja olisi pystynyt pitämään. Ainoa positivinen 

8jat~s, minkä minä puheesta irti sain, oli ettl työt

tömillä tullaan rakentamaan maanteitä. Olen muistaak-

. seni ku~llut joskus ennenkin tästä nerokkaasta kek-

sinnöstä. 
, 
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Berlinissä, toukokuun 3 p:nä 1933 • 
. ' o~n;~ LÄHET TÖ 

FINLAND BESKI KNIN a. 

I 

H e r r a M i n i s t eri • 

Kunnioittavimroin täten lähetän Teille, Herra 

.inisteri, raporttini N:o 20 aiheesta: 

Vieläkin sodan cahdollisuuksista. 

Vestaanottakaa, Herra inisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. H 8 C k z e 1 1 , 

Helsinki, 
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RAPORTTI n:o 2 0 • 

Berlini ....... sså' 3 p:nä touko .. kuuta 19 33. 

c'f ~s ..... 

A ia : Vieläkin sodep mehdoJ..li: ... 

suukaista. 

Olen tehnyt Ranskan ja Sovjetin suurlähetti

läille kysymyksen, miten heidän maansa tulisi suhta

utumaan, jos Saksan ja Puolan välillä syttyisi sota. 

Edellinen sanoi, että Ranska ei tietysti voi jättää 

Puolaa pulaan, ellei Puola varsin tyhmän provokatoo

risesti aloita hyökkäystä. JälkillllDäinen taas sanoi, 

että Sovjetilla ei ole mitään syytä sekaantua asiaan, 

varsinkin, kun Puolan ja Sovjetin välit viime aikoina 

ovat suuresti parantuneet. MUtta kommunismin leviämi

selle tällainen sota olisi erittäin edullinen ja 

luulen, että komintern näkisi sen mielelläänkin. sa
massa hän taas vakuutti, kuten monta kertaa ennenkin, 

että hänellä ei ole mitään tekemistä kominternin 

kanssa, sillä hän on vain hallituksen edustaja. 

Kun olen tavannut viime aikoina useita sak

salaisia, jotka ovat vaikka paikalla valmiit ottamaan 

korridoorin Puolalta, ollen vakuutettuja, että Puola 

on parissa viikossa nnjerrettu, kysyin Ranskan suur

lähettiläältä, tietääkö hän onko Saksalla paljonkin 

aseita. -Kiväärejä ja kuularuiskuja heillä on paljon 

.Jak lu [kirjm'min seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ...... . 

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

.. ................................ ?;."'!.~!~~~............................... . . . . ...... . .. ....... . ........ . ... . ............................. . 



ja niitä 'Jalmisteta&n nykyään kunmeisella kiireellä. Si

käli kuin meillä on tietoja, raskasta tykistöä ei val

misteta, mutta Kruppin tehtaat voidaan 24 tunnissa panna 

näitä valmistamaan-, vastasi hän. 
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BerliDisaä, 8 p:nI toukokuuta 1933. 

Ot\fEN LitHETY TÖ 

F I NLA,'JD BESKJCKNING 
, 

j f" j ':..{ 1:3 , 

/2/ ,-J3 / 

--- ~a 6 

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

Kwmioi ttavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini N:o 21 aiheesta: 

Saksan TallaDmllOus. 1. 

VastaaDottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen kunni
oitukseni Takuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e 1 1 , 

7 ' 
V.a.Jsiainhoitaja , ,~ ~ . 
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alainen. 

Bmu,ntI " .... . .... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2 1 • 

Berlini . ssä 8 p:nä touko kuuta 19 33. 

Asia : Saksan vallankumous. 1. 

Puolueeton Saksan olojen tsrkkaaja, joka pyrkii 

asiallisesti ja lojaalisesti arvostelemaan kansal1illosia

lista vallan~lmousta, näkee siinä muutakin kuin, että 

sosialidemokraattiset ja kommunistiset lehdet eivät il

mesty, että eräiden suurta aenekkiä saavuttaneiden juuta

laisten teoksia ei enää myydä kirjakaupoissa ja että 

Saksan yliopistojen juutalaiset professorit on korvattu 

kristityillä y.m. aivuilmiöitä, joita osassa maailman 

lehdistöä on niin kirpeästi arvosteltu. Jos kohta Sak

san juutalaisiin, jotka vuoden 1914 jälkeen Galitsiasta 

tulleiden rotuveljiensä kanssa mQodostavat n • . l % maan 

väestöstä, kohdistuneita toimenpiteitä ei voi hyväksyä, 

ei niille myöskään laa antaa liian suurta merki tystä 

siinä vallankumouksellisessa prosessiasa, jossa on kysymys 

suuren miljoonakansan taloudellisten olojen parantamisesta 

ja elämisen mahdollisuuden hankkimisesta lähes 6 milj. 

nousevalle työttömien armeijalle. 

Vaikkakin nykyinen hallitussuunta on tullut 

valtaan muodollisesti parlamentasris-demokraattista tietä 

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

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

Tavallinen. 
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ja la&nut kansan eduSkunnalta erittäin laajat valtuudet, 

on sen tekoja ja toimenpiteitä kuitenkin katsottava val

lankumouksellisiksi ja sen IIIlkaan myöskin arvosteltava. 

Hitlerin vallankumous eroaa kuitenkin aiemmin tapahtuneilta 

väkivaltaisista valtasuhteiden muutoksista siinä, että sen 

takana olevat kansanjoukot on osattu organisoida ja SlDl

rin piirtein pitää ' karissa. Siksi voidaankin tässä kan
s&nnousussa, jota johtaa suurin poliittinen järjestö, jota 

Saksassa milloinkaan on nähty, havaita myöskin suunnitel

mallisuutta ja systeemiä. Niinkuin vallankumoukset yleensä 

aiheutuvat määrätyistä yhteiskunnallisista oloista ja epä

kohdista, on Saksan vallankumouksen syynä pidettävä marras

kuun järjestelmää, jota vastaan se on suunnattu. Se ilmenee 

myöskin Hitlerin t.k. 7 päivänä SA-joukoille pitämästä 

puheesta, jossa hän m.m. mainitsi: -Das Ziel dieser grossen 

Bewegung ist die innere und tatsächliche Uberwindung 

des November 1918 ••• Das Ende der deutsohen Revolution 

ist des Ende der November-Verbrecher, das Ende ihres 

SYltems, das Ende ihres Seins ,-

Saksan vallankumouksen nykyisellä asteellaan ol

lessa lienee vielä 8DDeDaikaista yrittää muodostaa siitä 

mi tään yleispätevää arvostelua. On ehkä hedelmällisempää 

koettaa tarkastella, mitä se nyt jo on saanut aikaan 

ja mitä suuntaviivoja se aikoo seurata. Sitä ennen sal

littakoon taustaksi lainata pari knvaava~ lausetta Hitlerin 

hallitukseen varoYaisessa oppositiossa olevasta Deutsohe 

Allgemeine Zeitungista (8.5.33 ):-Järkytettynä ja ikäänknin 
ihmettä katsellen näemme, miten vanha musta-valko-~inen lippu 
otetaan jälleen käytäntöön, miten miljoonat kansala18e

å1
t jotka 

oli johdettu unohtamaan juialansa ja lsämDaana .... ~yt p aavat 
takaisin kansallisiin riveihin Idten on käyty ~san kansan 
suur~iin historiallisiin tehtäviin käsiksl. johon kukaan tähän 
l&akka ei ole rohjennut ;t".Yhtyä, nliae innostutsen ~rs~aallon 
lyövln_ yli koko aaan, tahaon p~tyttlä puhdal ja rehellinen val
tlO sekl Pirkim1ksen vaIl:teen ja kunniaan. Juuri näistä syistl 
tunnemme 0 evamme velvo iset varovr:!i, kuten historiallisessa 
luomistyössä .ina on pa' 11 aan. ki htämäln huomiot, niihin 
pOli! ttisiin vaaroihin, jotka vlelä vaanivat. Yksi nälStI arka
luontoisista ~smksiltl 0i saksalaisbnsallisten ja tri HDgen
bergin asema häl i uksessa. 
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Merkityksellisin Hitlerin hsllituksen tähänasti

sista saavutuksista on epäilemättä sen suuren hajanaisuuden 

poistaminen, mikä Saksan valtakunnan perustamisesta asti 

on maan politiikassa vallinnut. Asettamalla valtakunnan 

hallituksen alaiset käskynhaltijat osavaltioihin, on samalla 

haudattu saksalainen federalismi ja valtakunnan yhtenäisyys 

luotu, mikä aikanaan oli ylivoimainen tehtävä Bismaroki1le

kino Osavaltioille jää enää vain kulturellinen ja paikal

linen määräämisvelta, jota vastoin suurpolitiikka on keski

tetty lujan keskushallituksen käsiin. Tämän työn suurta 

historiilista merkitystä koko S8csan kansalle ja pysyväi

syyttä tarvitsee tuskin epäillä. Kun kaikki käskynhal tijat 

laajoine hallinnollisine valtuuksineen ovat kansallissosia

listeja ja tämän liikkeen vanhoja esitaistelijoita sekä 

Hitlerin uskollisia luottamusmiehiä, tietää se valtakunnan

hallituksen ja sen johtajan aseman lujittumista. 

Hallituksen ohjelmaan kuuluva yhtenäistäminen, 

Gleiohsohaltung, sosialisella ja taloudellisella alalla jat

kuu hyvällä vauhdilla. Ulkopoli tiikan alalla alkavat myös

kin selvät luuntaviivat näkyä. (Göringin ja v. Papenin 

käynti Italiassa, Venäjän sopimuksen uusiminen, tri Sohaohtin 

matka Amerikkaan j .n.e.) Niinä kahtena kuukautena, jotka 

ovet kuluneet valtiopäiväTaaleista, on nykyinen hallitus

suunta käyttänyt kansan sille uskomaa valtaa ripeään 

toimintaan kaikilla aloilla. 

Tämän toiminnan yhteydessä on usein esiintynyt 

sana sosialil,1. Mitä tällä sanalla Saksassa kulloinkin 

tarkoitetaan, ilmenee aielestäni sattuvasti eräästä täälLä 

elitetystä määrite1mästä. Toiselta puolen erotetaan sosia

lismi päämääränä eroavaisuukaien poistaminen köyhien ja 

rikkaiden väliltä ja eristetyn sosiologisen kansankerroksen 

saattaminen osalliseksi tämän elämän nautinnoista j.n.e. 
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sekä toiselta puolen sosialismi päämääränä kansakunnan 

eheys ja yhtenäisyys sekä kansallinen riippumattomuus. 

Ensimäistä sosialismin muotoa edustaa kansainvä

linen marxilainen sosialismi, luokkataisteluoppeineen ja se 

on p.o. määritelmän mukaan -sosialismia alJhaal ta päin" • 

Sen jälkeen kuin Saksan sosialistiset ammattijärjestöt 

"yhtenäistettiin" on tämän suunnan merkitys ja vaikutus

valta Saksassa, käyttääksemme Le Tempsin (~5) vertausta, 

hävinnyt kuin tuhka tuuleen. 

Toinen muoto on saksalainen sosialismi. Se on 

wsosialismia ylhäältä päin" ja on nyt vallitseva. Se ei 

ole itse oma tarkoituksensa Selbstzweok, vaan on sen pää

määrä ulkopoliittinen. Kansakunnan eheyden ja yhtenäisyy

den saavuttamisen edellytyksenä pidet ään kaikkien valtiol

listen ja yhteiskunnallisten etuoikeuksien poistamista 

samoin kuin etuvastakohtien tasoittamista. 

Saksa pyrkii tietenkin vapautumaan toisen luokan 

valtion asemasta. Niin kauan kuin sen valtiolliset ja 

tal oudelliset olot lepäävät samanlaisella perustalla kuin 

voittajavaltion, se tuntee itsensä heikommaksi ja riippuv 

seksi kansainvälisessä pelissä. Siksi S8 toivoo 

etuja ja helpompaa peliä, jos se muuttaa tämän perustan 

ja parlamentaarisen demokratian tilalle asettaa esim. 

autoritääris8n valtion ja kansainvälisen liberaalisen 

kapitalismin asemasta luo itselleen saksalaisen sosialis

min. Saksalaiset ovat luonnollisesti tietoisia siitä, että 

ulkomaat seuraavat tarkasti täkäläisiä tapahtumia ja 

tevat vaikutusvaltansa vähenevän, jos Saksa muuttaa vel 

talous- ja sosielia8n motonsa. Ulkomaiden, lähinnä voit

tajavaltioiden taholta odotettavi'ssa olevien vaikeuksien 

ja vastatoimenpiteiden johdosta pidetään välttämättömänä, 

että Gleiohsohaltung toimeenpannaan mahdollisemman nopeassa 
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tahdissa. Nykyiset valtijaat arvelevat, että Saksa voi 

vasta sil oin puolustautua, kun se on luonut järjestelmän, 

joka saattaa sen riippumattomaksi ulkomaisesta luotosta 

ja kotimarkkinat muutettu sellaisiksi, että työläisille voi

daan hankkia toimeentulo ulkomaiden taholta mahdollisesti 

tapahtuvasta saarrosta ja boikotista huolimatta. Saksalaisen 

sosialismin tarkoituksena on siis kansakunnan yhtenäistyttö

misellä saada maa jälleen vahvaksi ja puolustuskuntoiseksi, 

silmälläpitäen ulkopoliittisia päämääriä. MOttona voi pitää 

Oswald Spenglerin hiljattain lausumaa ajatusta: "Tulevaisuu

temme ei riipu siitä, minkäläisiä uusia muotoja me iuomme, 

rajojemme sisäpuolelle, vaan siitä, mitä näiden muotojen 

perusteella saavutetaan rajojemme ulkopuolella":-r-UlkopOliit

tista päämäärää ja kansan eheyttämistä tarkoittaa myös 

suunniteltu yleinen työ(ase)velvollisuus, Arbeitsdienstpflicht. 

Tarkoituksena on aluksi järjestää julkisia töitä n. 

600.000, etupäässä asevelvollisuusiässä olevalle miehelle. 

Heidät aiotaan sijoittaa pääasiallisesti ka ~armeihin tai 

JIIIlihin sen1aatuisiin yhteisiin rakennuksiin ja heillä tee

tetään yksinomaan sellaisia töitä, jotkan eivät riistä työ

ansiota jo työssä olevilta. Tällaisiksi töiksi on suunni

teltu uusien maanteiden rakentamista, soiden kuivaamista 

j.n.e. Suunnitelma on tietenkin omiaan tuntuvasti vähen

tämään työttömyyttä, samalla kun se läpinäkyvästi viittaa 

sotilaspoliittisiin tarkoituksiin. 

Hallituksen varsinaisen talousohjelman valmistumista 

ovat viivästyttäneet erimielisyydet Hitlerin ja Hngenbergin 

välillä. Siitä johtui myöskin, että Hitler paljon odotetus

sa vappupuheessaan esiintoi niin vähän konkreettista. 

Hugenbergin ehkä liian yksipuolinen maatalouden ja suurti

lo~en suojelemista ajama politiikka pakottanee hänet ennen 

pi tkää luopumaan hallituksen jäsenyydestä. Tässä yhteydessl 

on syytä mainita, että erään puolivirallisen tiedonannon 
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mu.ksan, hallitus ei &ilo ryhtyä minkäänlaisiin radikaa

lisiin uudistuksiin taloudellisella al81la. 

Nykyinen Saksa tuntee, että sillä on kaksi var

sinaista vihollista, jotka järjestelmällisesti työskentelevät 

sen leimaamiseksi Euroopan r~ häiritaijäksi. Ne ovat 

kansainvälinen rahamaailma ja II. internationaali. Tunnettu 

saksalainen sanomalehtipolitikko Hans Zehrer kirjoittaa 

näistä seuraavaa:· Näiden molempien vastakkaisten suuntien 

motiivit ovat hyvin läpinäkyvät. Finanssikapitaali, jonka 

edustajat jo rotunsakin puolesta muodostavat sangen sulje

tun piirin, pelkää saksalaisen sosialismin vaarantavan sen 

aineellisia etuja. Toinen internationaali pelkää saksalBis 

sosialismin aiheuttavan sen kuoleman. Sosialidemokratian 

kansainväliset johtajat ovat täysin selvillä siitä, että 

onnistunut sosialistinen kokeilu Saksassa kansallisella 

pohjalla tulee erittäin vahingollisesti vaikuttamaan Euroo

pan sosialidemokraattisten puolueitten olemassaolo~. Siihen 

ei ole pieninkään agressiviteetti Saksan taholta tarpeen. 

Uuden Saksan valtakunnan jokainen sosialistinen toimenpide 

on isku toista internationaalia vastaan. Siten saa seli

tyksensä se omituinen sattuma, että molemmat suuret kan

sainväliset institutiot, jotka voimakkaina ovat ajaneet 

pasifistista aatesuuntaa, nyt ovat Saksan jyrkimpiä vastus

tajia, vastustajia, jotka eivät edes kammo propagandaa pre

ventiivisodan puolesta-. 

V.a.Asiainhoitaja 



· 1 
I 
I 
I 

1 , , 
\ 
\ 

I 

ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: L ............................................... . 

OSASTO: (!.f.: .... ................ ................ . 

l ASIA: .................................................................. . 

~~,~ ... o!l~ m~&fu. !!:9.;gg, . 
J~. 4l~.~ .. 

. .:~=;~~; ~~~ 



~ 

• 

·.' 
", 

j_3 ~~f' (;J. 1.. 33 
I '31':i _~?1_3 _:~ ._,_ '.: .. 

/ II: l' ....... 

.--l 

}c) I ~0 \ 
" I. ,,/ -?/ ,k/~~~ ~, __ L-~~ 

r-- ' 

"" .-J z:; ~ 

.~ ~ ~. 
~ --

.~':f~ 
, - 1" ,., r' 

;<- ,fV~ --..c 

?L---/T a.-c , e---
./. / \<. 

-
~ . /~ 



B e r 1 i n i n L .. h e t y s t ö n 

: 0 22 , 10. 5 

Saksa i~nistä näht ynä . 

'un Saksassa ei ilmesty muita kuin "gleic eschaltete 

Zei t un en" , on s iell ä vaikea saada oikeata kuvaa oloista , kun 

kaikenlaisiin kulkupuheisiin ei voi L luottaa. En ole rapor&eis-

sa i t ahtonut ker t oa ryöstöistä ja r ä&kkäyksis ä , joita kyll ä 

olen kuul l ut , koska viral l sel ta t aholta on v;·i t et ty, ett·· 

ne ovat yks i tyistapauks i a, j oist a hallitus ei ole vastul.sa 

ja koska mi nua on jo etukäteen ~etty hallituksen vääräs t ä 

i J. () 'moimisesta. Täällä saa kuitenkin {ienin ja ulko aiden 

s omalehdistä lukea t sit apauksia , j otka OSOittavat/että 

yhä vielä j atkuvat barb riset ene t t elytavat viralliseltakån 

t aho lta. Tahdon tässä vain mainita yhdest ä tapahksesta, joka 

on kerrottu Parisin lehdissä. 

Miinchenissä vangittiin eräs hindu Rabindranath Tagoren 
I 

veljenpoika/epäiltynä atteataattisuunnitelmista Hitleriä vastaan. 

Hänet vietiin maanalaiseen vankikomeroon, jossa ennestään oli 

22 vankia, pääasiallisesti vasemmistopolitikkoja. Näitä vie-

tiin toinen toisensa jälkeen toiseen koppiin, josta kuului 

~däntä särkevää v~itust,. Siellä piestiin vankeja teräs-

raipoilla. Eräältä ammattiyhdistysmieheltä nimeltä Fuhler 

taitettiin käsivarsi ja rääkättiin kauheasti. En tahdo jatkaa 

n·· itä kuvauksia. Ja tämä kaikki tapahtui Miinchenin poliisi-

vankila~sa. Tagore päästettiin lopulta vapaaksi, koska hän 

oli Engl annin alamainen. än arvelee vangitsemisensa syyksi 
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vain sitä, että Saksan suurta yleisöä tarvitsee ruokkia 

sensationilla, jossa Hitleriä mainitaan . 

Politillisten vastustajien vaino jatkuu yhä häi

käilemättömämwin . Sell aisetkin tunnet~oikeiston johtajat 

kuin Schiele, Treviranus, kreivi Kalckreuth , ermes Ger eke 
I 

y . m. ovat joko v gi ttuina tai muuten syytettyinä . Saksalais-

kansallist en monivuotinen ~ohtaja Oberfohren katsoi parhaaksi 

t ehdä i tse urhan . 

öskin juutalalssynt-yisten ja vasellunistoon kuuluvien 

p ofe ~ sorien valno jatkuu heikentymättämällä innolla. ~bel-

palkinno nkin saajia on joko poistettu tai ovat he itse a j oissa 

pyyt~eet eroa kuten Haber . Porvarillinen feues iener Tag-

blattt kirjoittaa asiasta erit täin sattuvasti~ Versaillesin 

rauhassa osasi Entente hävit tää Saksan armeijan ja murskata 

Saksan talouden, utta sitO O pi rullista a j atusta hävittää 

Saksan ti ede eivät voittajat dksineet, s e j äi vasta 

Hitl erin t ehtäväksi. 

Saksa on täl l ä hetkell ä nii n isoloit u muusta maailmas-

ta, että tuskin ko skaan. Sen huomion olen tehnyt sekä Berlinis-

sä että täällä keskustellessani eri maiden lähettiläiden kanssa. 

Englannin , Ranskan j a Belgian lähettiläät sanovat; näettehän 

nyt kuinka oikeassa olimme sodanaikana puhuessamme barbari-

sista huoneista. 

Toiselta puolen on kuvaavaa, että antikommunistinen 

Saksa uudisti Sovjetin kanssa Rapallon sopimuksen, vaikka Rathe-

nau ja Stresemann on siitä monin kerroin "hirtetty". Mutta 

lika barn leka bäst, sanoi Ruotsin lähettiläs. 



En kerro kirjain pOlttamisista, ammattiyhdistysten 

ja sosialidemokraattisen puolueen omaisuuden ryöstämisestä 

y.m., koska sanomalehdet ovat niistä kereoneet. Nämä 

todistavat , sanco eräs täkäläinen porvarillinen 1 hti , 

että Saksa ei enää ole oikeusvaltio . 
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BerlWsel. 23_ p_:.DLjf:Nkob.u.b 1933. 
Suo~ LlHETYSTÖ , .. ~t ,~-Jj 1···. iJ 

2f- .~3 -._ .. ' .. , . . 
FINLANDS BE lOCKNING 

lC?a 

H e r r a M i n i s t eri • 

KunDioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini n:o 23 aiheelta: 

Saksan luottotaloudellinen kriisi. 

Vasta8Dottakaa. Herra Ilinisteri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri 

J. Hae k • eli , 

H,l,ipp. 

. ~ 
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Salainen. 

BlRLINI " .......... -: ..... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2 3 • 

... Berlini ... sså' 23.. p:nä touko .. kuuta 1933. 

Asia: §tp.an luo.~~9~,;Lou~ ..... ........ .... ... . 
dellinen kriisi. 

Maan taloudellisten asiain, varsinkin kauppapo

litiikan, johto Saksassa on kulkenut latuja, jotka ovat 

vieneet slllaiseln umpikujaan, mistä ei ilman poikkeuk

slllisia apaneuvoja ja pikaisia uusia järjestelyjä sel

vitä. Erimielisyydet hallituksenkin kelkuudessa näyttä

vät kehittyneen siksi suuriksi, että HUgenbergin eroa 

aletaan pitää välttämättö~. 

~symJs aaksuvälineistä. joilla ulkomaille voi

daan suorittaa juoksevat sitoumukset, on tällä hetkellä 

kriisin keskeisin. Valtiopankin johtaja Schachtin tun

nettu aähkösanoma, jossa avoimesti tunnustettiin Saksan 

kyvyttömyys suorittaa ulkomaisessa valuntassa valtion, 

osavaltioiden, ~iden yhteiskunnallisten yhtymien sekä 

pankkien ottamien lainain korkoja ja lyhennyksiI, ei 

ollut aikään yllätys maan äskeisintä kehitystä sauran

nIIlle. Missä lläärin tämän kuun 26 pii vänl kokoontuva 

l.otonantajain konferanaai pystyy tuomaan tilantelslen 

helpotusta, on kysymys Saksan uksujen lakkauttamisesta 

tai lykkäbisestä tuonneDaaksi. Sohaaht on julkilausu

.. ss aan erikoisesti koroltanut, Ittä on kys~ksessä 

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

J) Ei ulkomilaedustuks n tiedoituksiin . -1) Ei ulkom,laedustuksen tiedoituksiin. multa ...... .. J: 

............. ..... ~~.!.~~~.! ................................................... .......... ........ ....................................... .............. . 



.. 

• 

• 

- 2 -

maksujen lykkääminen, ei litoumuksien tuottamista Telvoi

tuksista kieltäy~en, mahdollisesti auorituaten järjel

täminen saksanmarkoisla. Klytännöllisesti katsoen on kon

ferenssin tehtävänä siis keinojen löytäminen, miten sak

sanmarkoissa saadut luoritukset muutetaan ulkomaiseksi 

valuutaksi tai miten ne, jos tämä osoittautuu mahdotto

maksi, käytetään luotonantajain hyväksi S~ksassa. Ii ole 

lainkaaD epätodennäköistä, ettl Saksa tlssä yhteydelsä 

katsoo olevansa pakoitettu julistamaan aoratorion kaikille 

maksusuorituksille ulkomaisessa valuutassa • 

IaksuTaikeudet koskevat yhtä hyvin lyhytaikailia 

kuin pitkäaikaiaiakin luottoja. Tilaatolliaaa Keskustoimis

ton Tiiae syyskuun 30 päivlDl antamain tietojen makaan 

oliTat Saksan ulkomaiset velat 19.5 miljardia Rmk., josta 

10,2 pitkäaikaisia ja 9,' lyhytaikaisia velkoja. Kun 

ulkomaiset sijoitukset Saksassa lasketaan 5 miljardiksi 

labanaarkaksi, on kysymys kokonaisuudessaan 24-25 miljar

dista markasta, joiden korkoja, lyhennyksiä tai muuta tuot

toa ei kyetä ulkomaisessa valuutassa suorittamaan. Viime 

helmikuun 29 päivä! tä oleTan tilaston lIlkaan on ulkomai

sia luottoja Iyyskuusta lähtien 1,1 miljardin verran ly

hennetty, 800 aUjoonaa lyhytaikaisia ja 300 pitkäaikaisia. 

Jl1e111 olevain luottojen korkoihin tarvitaan 

TUosittain 1,048 miljoonaa, josta 613 tulee pitkäaikais

ten ja 435 lyhytaikaisten luottojen osalle, sekl 280 

miljoonaa sopimukseDBUkaisiin lyhennyksiin, joten TUotuil

suoritusten kokonaissumma olisi 1,328 miljoonaa Rmk. KUn 

Saksan .aksubilanssi nojautuu rattaisevalta olaltaan ulko

maankaupan TientiToittoisuuden Taraan. tarvitt aisiin luotto

jen hoitoon 00 - 100 ailjoonan vientiylijääml. Kun täål 

ylijäämä, joka viiae 't'UOtena oli kelld.llä&rin 96 ailjoonaa 
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kuukaudessa, on ttiDI vuoma. neljän luimäieen kuukaudln 

lIIlkaen laskettuna, Tihentynyt 43 IIiljoonaen, on tilanteen 

kärjistYDdnen hyvin ymmärrettävissä. Ulkomaisilla luoton

entajilla on tuskin DIluta Idessä kuin suostua tavara

suori tuksiin tai sijoittaa saatavanaa Saksaan, 8.0. antaa 

maalle yhl uutta luottoa. 

Julkisuudessakin huomattavissa olleista merkeistä 

päättäen yrittää Saksa kolmen päivän perästä alkavassa 

konferenssissa saada ulkomaisten lainainsa korkotasoa 

alannetuksi. Nämä pyrkimykset ovat sitäkin luonnollisea

mat, kun hallituksen suunnitelmiin kuuluu ~öskin kotoi

sen korkokannan alentaminen. Erään virallisen tilaston 

WlksaD on Saksan julkisen talouden kannettavana 4.86 

miljardia vuotuisia korkoja. Näin suunnaton rasitus luon

nollisesti painaa niin raskaana maan talou.elämäl. että 

Hi tlerin hallituksen, joka usein on julistanut vapautta

vansa maan korko-orjuudlsta. täytyy arvovaltansakin säi

lyttämisen vuoksi tarttua .. iaen. Miten luottolaitoksen 

reformi on toimeenpantava. ei hallitus yhtä vähin kuin 

kanaallissosialisteille suopeat pankkimie.piirit liene 

Tielä päässeet yksimielisyyteen. 

Julkisen keskustelun alaisena on toistaiseksi 

ollut etupäässä maatsloutta rasittavien lainain korko

järjestely. Talousminist eri Hugenberg näyttää toiTovan 

maataloustuotteiden hintojen korotuksella saatavan refor

min olllllhbman 'osan toimeenpannuksi. Kansallissosia1ia~ 

tien maataloudellta.n a.iaintuntija ja luott~smie. Darr' 
a •• ttuu jyrkästi HUgenbergia Ta.taan, e.ittAen yleistä 

korkota.on alentamista. 

Saksan luottotaloude1linen kriisi on tilli het

kellä niin kärjistynyt, ,ttl sitä ,i Taraaan .elvitetl 

Tain ,dalliallla .opimakaella ulkomaisten luotonantajain 
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kanssa ja kotimaiSIn korkokaDDaD alentamisella, T88J1 le 

Taatii ennen kaikkea kauppataleen huomattaTaa parantumis 

Jos Saksa onnistuu kauppaamaan tuotteitaan korkojen ja 

lyhennysten aaksuksi ulkomaille, on jotain saavutettu. 

UUtta sellainenkin ratkaisu viittaa yhä suurempaan lui

sumiseen kompenaatiokauppamuotoibin ja lisääntyviin säln

nöstelyihin. mitkä eivät ole osoittautuneet kaikkein on

nellisimmiksi. Hugenbergin rasvataloulohjelma on toteutet

tuna kyllä nostanut kotiarkkinahintoja. M1tta se on 

samalla vähentänyt kulutusta ja tehnyt laajat TäblTarai

set ostajapiirit entistään kyvyttömimmiksi muiden tuot

teiden ostajina. Kansallissosialistit pyrkiTät aahdolli

simman suureen kansalliseen omavaraistalouteen. MUtta 

löytävätkö he sitä totluttaessa&n sellaiset muodot, jotka 

eivät ärsytä Tientimaita yhä enemmän vaikeuttamaan lak

lalaisten tuotteiden .anekkiä, on kysyDWS, jonka ratkai

lusta olBllisimmin riippuu ~öskin luottokriisin selvit

tely. 
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Berlinissä. kesäkuun 10 p:nä 1933. 

r C) . 
c) 

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

')JJ 
1/ ) 

Kunnioittevimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri, raporttini n:o 24 aiheesta: 

Saksan suhtautuminen ulkomaisiin velkoihinsa. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

V.a.Asiainhoitaja 

• Herra Ulkoasiainministeri, 

Helsinki. 
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Salainen. 

BERLlNI .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 2 4 • Jf.f Y6 Q 
1/516 ~ 

B~rlJ~ .. sa 10 p:nä kesä kuuta 19 33. / -

A ia : Saksan suh~Qutpmjnea ......... . 
ulkomaisiin velkoihinsa. 

Niinkuin tunnettua oli Saksan Tel takunnan 

pankin presidentti tri Schacht kutsunut Saksan ulko

maisten velkojainsa edustajat viime toukokuun 26 

päiVäksi Berliniin keskustelemaan ja saamaan tietoja 

Saksan nykyisistä maksu- ja veluuttavaikeuksista. 

Kysymyksessä ei ollut varsinainen neuvottelukokous, 

jonka osanottajat kaikkien v~ojien tai velkoja

ryhmien veltuuttamina olisiTat olleet oikeutetut al

lekir joittamaan kiinteän sopimuksen. kuten oli laita 

Stillhalte-konferenssissa. Tämän transferkokouksen 

tarkoituksena oli enemmän Saksan velkojien tyynnytta

minen ja maaperän valmistaminen suunnitelluille toi

menpiteille Saksan ulkomaisten lainain korko- ja 

lyhennysBuorituksiin nähden. 

Valtakunnan pankin puolelta esitettiin vel

kojille laajahko Saksan ulkomaankauppaa sekä valuut 

ja velkakysymyksiä valaiseva aineisto. Sen mukaan 

nousevat Saksan ulkomaiset Telat nykyään 19,124 mil

joonaan Rmk •• josta 10, 182 milj. pitkäaikaisia ja 

9,542 milj. lyhytaikaisia velkoja. Nämä velat jakaan-

Ja kelu [kirjaimin seuraavien ohieiden muka,1n : 1) Tava llin en. 2) Tava llinen ja lisäksi .. . 

J) Ei ulkomaaedusluks 11 tiedoituksiin. 4) Ei ulkom,1iJeclustuksen tiedoituksiin . mutta ......... J: 
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tuivat viime syyskuun 30 päivänä Yiiden tärkeän .. an 

osalle seuraavasti (viimeinen sareke osoittaa Saksan 

ulkomaankaupan saldon v. 1932 ) 

U.S.A. 8016 milj. Rmk. 

Englanti 2231"" 

&msb 8~ " • 
Hollanti 

Sveitsi 

34ZT 

2707 
" 
" 

" 
" 

- 310 milj .Rmk. 

+ 187,5 • " 
+ 292,6 " " 

+ 359,7 " • 
+ 319,6 " • 

Velkojensa korkoihin ja lyhennyksiin Saksa tar

vitsee 1,328 milj, Rmk. vuodessa. Kun Saksan maksutaseen 

tulopuoli perustuu suureksi osaksi ulkomaankaupan vienti

voittoisuuteen, pitäisi tämän olla 80 - 100 milj.Rmk. 

kuussa, viime vuonna se oli keskimäärin 94 milj. kuukau

dessa, mutta on kuluvan vuoden ensimäisen neljänneksen 

aikana vähentynyt osaksi poliittisista syistä keskimää

rin 44 miljoonaan kuukaudessa. Valtakunnan pankin seteli

kate kullassa ja ulkomaisissa v81uutoissa oli 31,5.33 
vain 7 1I2 prosenttia. 

Velkojille esittämänsä todistusaineistonsa perus

teella Schaoht koitti osoittaa, että Saksalle on vält

tämätöntä lopettaa toistaiseksi ulkomaiset maksusuori

tuksensa maan valuutan vakavuuden säilyttämiseksi. Eri

koisesti hän korosti sitä vaaraa, mikä jobtuisi siitä, 

ettei Saksan markan ~~tiä ulkomaille enää voisi es

tää. Velkojien taholta kyllä huomautettiin, ettei Saksan 

valuuttapula ole toivoton eikä paljon huonompi kuin 

monessa muussakaan maassa, minkä johdosta äärimmäisiä 

toimenpiteitä ei pidetty kyllin perusteltuina. Katsot

tiin, että valtakunnan pankki supistuneella kulta- ja 

valuuttareservillään voisi vielä täydelleen ylläpitää 

markan kurssin ulkomailla ja että reservien jatkuva 
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väheneminen korkosuoritusten johdosta ei pitkään aikaan 

vaikuttaisi tilanteeseen, sillä markan tarjonta on va

luutta8äännöstelyn ansiosta ollut ulkomaan pörsseissä 

suhteellisen pieni. Todellinen Taara ei suinkaan liene

kään siinä, että Saksan markan arvo laskee, vaan pikem

min siinä, että Saksalla ei ole riittävästi valuuttoja 

välttämättömien raaka-aineiden ostoon. Velkojien taholta 

todettiin, että Saksan aikaisemmat hallitukset olivat 

kolmen viimeisen vuoden aikana maksaneet korkoina ja 

lyhennyksinä 7,5 milj. ja että oli lisäksi ostettu ta

kaisin runsaasti obligatioita. Ihmeteltiin ~öBkin sitä, · 

että Saksa oli hiljattain maksanut takaisin suuren re

diskontauslu ttonsa ja siten vapaehtoisesti ukrannnt 

huomattavan osan kulta- ja v8luuttareservistään. 

Neuvottelutilaisuus päättyi t.k. 2 päivänä, jol

loin samalla julkaistiin kaikkien osanottajien allekir

joittama tiedonanto. Siinä velkojaryhmien edustajat ko

rostivat, että he olivat olleet oikeutettuja vain vas

taanottamaan ja antamaan selityksiä, mtta eivät olleet 

tehneet mitään ehdotuksia. Toiselta puolen ei valtakun

nan pankkikaan ollut esittänyt konkreettisia ehdotuksia. 

Vailla käytännöllistä merkitystä eivät nämä neuvot

telut kuitenkaan silti olleet. Berlinissä läsnäolleet 

pitkäaikaisten luottojen antajien edustajat asettivat 

keskuudestaan pienen pysyväisen komitean, samanlaisen 

kuin lyhytaikaisten luottojen antajilla on Stillhalte

komiteainsa muodossa, jonka kanssa valtakunnan pankin 

on tulevaisuudessa oltava kiinteässä kosketuksessa. 

Joka tapauksessa valtakunnan pankin onnistui saada joh

tavat ulkomaiset pankkiirit vakuutetuiksi, että Saksa ei 

mielivaltaisesti keskeytä maksuBuorituksiaan ulkomaille, 

vaan tekee sen olosuhteiden pakosta. He olivat yksi

mielisiä siitä, että valtakunnan pankin tulee huolehtia 
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suuresti vähentyneen kulta- ja valuuttav&rastons& aateet

taisesta lisääntymisestä, jotta se voi pysyä täysin toi

mintakykyisenä j a o~istua pyrkimyksessään turvata valuu

tan vakavuus. 

Vaikeuksien pysyväinen ratkaisu vaatii suuria 

ponnistuksia Saksan tahol ta jaon samalla riippuvainen 

muiden maiden suhtautumisesta tavarain vaihtokysymykseen. 

Katsoen Saksan keskeiseen asemaan maailaantaloudessa ja 

velkakysymyksien laajakantoisuuteen, velkojat hyväksyivät 

myöskin valtakunnan pankin ehdottaman julkilausuman, 

-että maailman talouskonferenssin tärkeimpiin tehtäviin 

kuuluu helpottaa Saksan valuuttakysymyksen pysyväistä 

ratkaisua". Mikäli Lontoon konferenssi ei tässä ~tees

sa saa mitään aikaan, voi pitää todennäköisenä, että 

Saksalle on oleva vaikea ainakin lähitulevaisuudessa 

ryhtyä jälleen täyttämään ulkomaisia maksusitoumuksiaan, 

sillä sen täytJ~ - kuten tri Schaoht sanomalehdille 

antamassaan haastattelussa korosti - antaa kaikkien 

muiden seikkojen väistyä, kun on kysymyksessä valuutan 

vakavuus. Tämä koskee lähinnä kultareservien säilyttä

mistä ainakin siksi kun Lontoon konferenssi on päätty

nyt. Keskustellessani tri Schachtin kanssa t.k. 7 päi

vänä sain sen käsityksen, että Saksa tulee olemaan 

pakotettu lähiaikoina kokonaan eristäytymään länsimaista, 

mRtta että se sen sijaan omistaa kaiken huomionsa 

taloudellisella alalla itään päin, etenkin Neuvostovenäj 

jossa sillä itsellään on suuria saatavia valvottavana. 

Transferkonferenssin konkreettisimpana tuloksena 

oli sitten t.k. 8 päivänä annettu laki ulkomaisten 

maksuaitoumnsten väliaikaisesta lakkauttamisesta. Heinä

kuun 1 päivästä lukien vaI takunnan pankki ei enää luo-
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TUta valuuttoja korkojen ja lyheuoysten suorittamiseen 

ulkomaille, jotka Telallisten on kuitenkin Saksan mar

koissa maksettava valtakunnan pankkiin perustettavaan 

konvertoim1srahastoon velkojien tilille. Tämä koskee 

myös sekä DeTes- että Younglainoja, joiden velkojien 

kanssa Saksa sentään on valmis Tiel! neuvottelemaan 

Lontoon konferenssin yhteydessä. Samalla on myös sOTit

tava näiden maksujen sijoittamisesta Saksassa. Tranafer

laki ei kuitenkaan koske 15. 1. 1931 jälkeen saatuja 

pieniä lainoja eikä Stillhalte-luottoja, joiden määrä 

viime helmikuussa nousi pyörein luvuin 4 miljardiin Rmk. 
Näitä luottoja on erikoisesti suosittu, jotta Saksan 

kaupalle välttämättömiä remburssiluottoja voisi hankauk
sitta pidentää ja uusia. 

Transferlski on tietenkin ajateltu vain väli

aikaiseksi toimenpiteeksi. Sen tarkoituksena on saada 

kulta- ja valuuttareservit koroitetuiksi nykyisestä 

sangen alhaisesta määrästään 280 miljoonasta 1 a 1,5 

miljardiin. 

Että velkojamaiden, etenkin Hollannin ja 

taholta aiotaan ryhtyä vastatoimenpiteisiin transfermora

torion johdosta, on jo enteitä olemassa, jotka saattavat 

tehdä tilanteen vielä sekavammaksi. 

Samalla kertaa kun transfermoratorio hyväksyttiin, 

annettiin toinenkin huomattava laki "Saksan kansantalouselä

mään kohdistuvasta petoksesta-, jonka tarkoituksena on niin

ikään ljsätä valtakunnan pankin setel ikatetta. Siinä säädetään 
kesäkuun 1 p:nä ulkomailla olevien yli 1000 markan arvoisten 
arvoesineiden ilmoittamispakko, ankarien rangaistusten uhalla, 
joista kuitenkin myönnetään amnestia, jos ilmoitus niistä teh
dään ennen 31.1.33. Tämä laki koskee myös saksalaisten hallus-
8a olevia ulkomaisia valuuttoja, joiden arvo on enemmän kuin 
200 Bmk. 

V.a.Asiainhoitaja ~. 
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Ulkoasiainministeriölle lähetän kunnioittaen 

raporttini n:o 25 aiheesta: 

Saksan ja Itävallan välinen selkkaus. 

V.a.Asiainhoitaja 
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Saksan ja Itävallan välien kärjistyminen on 

kiinteässä yhteydessä liittokanslerin Dollfussin kah

den Rooman matkan kanssa. Viime maaliskuun 5 päivän 

vaalit, joissa suuri osa Saksan katolilaisia antoi 

äänensä kanssllissosialisteille, tähänastisen varsi

naisen katolisen sentrumin jäädessä enää vain jon

kinlaiseksi katolisen Tähemmistön edustajaksi, olivat 

siinä määrin aäikäyttäneet kansallissosialismiin epä

luuloisesti suhtautuvan Vatikaanin, että se alkoi 

kiirehtiä konkordaatin solmimista Itävallan kanssa, 

pelastaakseen edes tämän katolisen puskurivaltion. 

Vuoden 1855 jälkeen Itävalta ei ole solminut kon

kordaattis paavin kanssa. Täällä pidetään varmana, 

että e äät Saksan katolisen puolueen johtajista, 

varsinkin Kaas, olivat p.o. vaalien jälkeen koetta

neet vaikuttaa paaviin tässä suhteessa. Neuvotteluja 

käytiin pääsiäisenä ja Vatikaani lienee päättänyt 

aktiivisesti osallistua Itävallan puolustukseen kan

sallissosialistien hyökkäystä vaataan. Ensimäisenä 

näkyväisenä todistuksena siitä oli korkean paavillis8n 

J akelu [kirj,limin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tava llin en ja lisäksi ...... . 

J) Ei 1I1komaaedustllksen tiedoitu ksiin. 4) Ei ulkom.laedustuksen tiedoituksiin , mutta ......... .J : 
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kunniamerkin myöntäminen Itävallan puolustusministerille. 

kristillissosialisen puolueen johtajalle Vaugoin'ille. joka 

viime aikoina on osoittautunut Anschlussia vastustavan 

suunnan innokkaimmaksi esitaistelijaksi. 

Rooman matkaltaan Dollfuss toi mnkanaan myös 

virallisen kommUDikean MUssolinin "sydämellisestä" suhta

utumisesta itsenäiseen Itävaltaan. mikä ei suinkaan ollut 

omiaan vähentämään Saksan ja Itävallan välistä etujen 

vastakohtaa Itävallan kysymyksessä • 

Seuraa sitten sekä Itävallassa että Saksassa 

joukko tapauksia. toimenpiteitä ja vastatoimenpiteitä. 

Itävallassa voimakkaasti kasvavaan kansallissosialis tiseen 

liikkeeseen koetetaan aluksi käydä varovasti käsiksi, 

sillä Dollfussin hallituksen on taisteltava tavallaan 

kahdella rintamalla - sosialidemokraattejahan se on ärsyt

tänyt kumoamalla rakennustyöläisten kollektiivisopimuksen. 

Itävaltaan saapuu Baijerin oikeusministeri mnodollisesti 

ottaakseen osaa er~~seen juristikonferenssiin. Dollfussin 

hallituksen puolelta annetaan ymmärtää. ettei hän ole 

tervetul lut ja pakotetaan agitatooriseksi tarkoitetun 

mintansa vuoksi poistumaan maasta. Itävallan hallitus 

antsa asetuksen, jossa saksalaisilta kielletään oikeus 

kantaa siellä hakaristiä. Saksa kiinnittää Itävallan 

kansallissosialistisen liikkeen tarkastajana toimineen 

valtiopäiv~ehensä Habichtin sanomalehtiattaseaksi Wienin 

lähetystöön ja lähetystösihteeriksi siirretään kansallis

sosialisti OAhrs. Itävalta kieltäytyy vastaanottamasta 

ilmoitusta heidän nimityksestään ja tunnustamasta heitä 

diplomaateiksi. kuten Itävallan täkäläinen lähettiläs 

minulle selitti. Saksan v8statoimenpide: säädetään Itä

valtaan matkustavilta saksalaisilta turisteilta kannettavak. 

si 1000 Rmk:n suuruinen maksu. jotta he eivät Itävallassa 



, 

• 

• 

• 

joutuisi selkkauksiin kantaessaan hskaristiä, joka kansal

lissosialistien tultua Saksassa valtaan on tunnustettu 

myöskin valtakunnan symbooliksi, kuten toimenpidettä viral

lisessa selityksessä perustellaan. Se oli tietenkin an

kara isku Itävallan matkailuliikkeelle ja omiaan lisää

mään maassa vallitsevaa tyytymättömyyttä. Itävallan halli

tuksen edustajat neuvottelevat Habichtin kanssa. Maassa 

vallitsee poliittinen korkeajännitys. Toimeenpannaan at

tentaatteja ja muita väkivaltaisuuksia. Itävallan halli

tus katsoo, että niiden toimeenpanijoina ovat kansallis

sosialistit ja että puolue harjoittaa valtionvastaista 

toimintaa sekä työskentelee lainvastaisin keinoin. Puo

lueen johtaja pidätetään, S A -huoneistot ja ruskeat talot 

suljetaan koko maassa. Habicht ja Cohrs karkoitetaan 

ja Saksan lähetystö panee vestalauseen eksterritoriaali

oikeuden loukkauksen johdosta. Kunnianarkuussyistä pide

tään Berlinissä välttämättömänä pidättää Itävallan täkä

läinen sanomalehtiattasea tri Wasserbäck ja karkoitetaan 

maasta, jonka johdosta Itävalta taas panee jyrkän vasta

lauseen. 

Vaikkakin alemmille dipl.virkamiehille ei ole 

tapana PJ~tää agrementtia, voidaan pitää tahdittomaDa 

Saksan hallituksen menettelyä Habichtin asiassa, koska 

kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustettujen periaat

teiden mukaan jokaisella hallituksella on oikeus kiel

täytyä tunnustamasta diplomeattiseksi virkamieheksi henki

löä, joka jostakin syystä ei ole sille mieluinen. Tämän 

periaattein on myös Saksan ulkoasiainministeriö eräässä 

vastaavanlaisessa tapauksessa maailmansodan jälkeen tun

nustanut .elittämällä.-ettl mikään valtio ei ole velvolli

nen vastoin tahtoaan hyväksymään ketä henkilöä tahansa 

vieraan valtion diplomaattiseen edustukseen-. Mitä taas 
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Wasserbäckiin tulee, on häntä jo ~enen vuotta pidet

ty mieluis8ll8 diplomaattina Berlinissä ja tuskin voi

daan näyttää hänen olleen minkäänlaisena Saksan halli

tuksen vastaisen toiminnan keskeisenä henkilönä. 

Jos kohta Saksan ja Itävsllan hallitusten 

välit ovat tällä tavoin suuresti kärjistyneet, ei voi 

kuitenkaan katsoa, että molempien kansojen välillä 

sil t i syntynyt mitään erikoi sempaa katkeruutta. Kumman

kin maan lehdistä onkin näistä tapahtumista kirjoittanu 

verraten sovinnollisessa sävyssä, valittaen, että kahden 

saksankielisen veljeskans&n sisäiset riidat ovat joutu

neet niin räikeän käsittelyn alaisiksi mnailmanlehdistö 

säe KysyDr.fkse saä ei fllinkaan ole Itävallan väkival"c:r.~,UQU 

val taaminen eikä Euroopan rauhan vaarantaminen. Päin

vastoin on havaittavissa pyrkimystä selkkauksen selvit

tämiseen. 

Itävallan kansallissosialistit, jotka ovat va

kuutetut siitä, että nykyinen hallitus ja val t iopäivien 

kokoonpano eivät enää vastaa "kansan tahtoa" , eivät 

halua muuta kuin uusien lakimääräysten vaalien toimeen

panemista. Sitä taas vastustaa Dollfuss ja myös Itä

vallan juutalaiset, joiden vaikutusvalta Itävallan pank

keihin, sanomalehdistöön, teatt~reihin y.m. on yhtä suuri 

kuin Saksassa ennen Hitlerin valtaantuloa. 

Saksan poliittisissa piireissä arvellaan, että 

sentrum on se poliittinen tekijä, joka voisi toimia 

välittäjänä esittämällä pontevasti kantansa uusien vaa

lien toimittamisen puolesta ja siten tehdä tyhjäksi 

Vatikaanin vehkeilyt Itävallassa. Sentrum voisi epäile

mättä vaikuttaa väliaikaiseen ratkaisuun, joka tietäisi 

eräide muutosten aikaansaamista Itävallan hallituksessa. 
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Vaugoinin ja i'eyn pitäisi erota ja Dollfussin saada 

toinen ministerisalkku. Jos hänen tilalleen tulisi ny

kyisen halli tukeen ensimäinen opetusministeri steiermarki

lainen Rintelen, olisi suuria toiveita Saksan ja Itä

vallan välisen jännityksen lauke&misesta ja entisten 

hyvien suhteiden palautumisesta. 

Saksan ja Itävallan väliseu selkkauksen 

meihin ilmenee siinä, että osa niistä saksalaisista, jotka 

olivat aikoneet tehdä kesämatkansa Itävaltaan, lähteekin 

nyt Suomeen. Lähetystö esim. ei ole aikaisempina vuosina 

saanut matkailijoiden taholta niin paljon kyselyjä 

kuin nyt ja saksalaiskansalliset matkatoimistot Saksassa 

ovat omasta alotteeetaan ruvenneet lämpimästi suosittele

maan matkoja Suomeen. 

V.a.A8iainhoitaja ~ 
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Ulkoaaiainministeriölle lähetän kunnioittaen 

raporttini n:o 26 aiheesta: 

Saksan vallankumous. II. 

V.a.Aaiainhoitaja 
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Asia : Saksan vallankwnous. II. 

Halli tuksessa olollaan ovat saksalais-kansalliset 

taitavalla jarruttamisella onnistuneet jonkun aikaa 

hillitsemään kansallisaosialisti •• ssa liikkeessä piilevän 

vsllankumouksllli.ln voiman liian räikeätä purkautumis

ta. Tuon tuostakin ilmenneet hankaukset kanaallisso

sialististen ja aaksalais-kansallisten järjeatöjen vä

lillä on voitu pitää hallituspuolueiden keaken val

litsevien erimieliayyksien ulkonaisen8 ilmaisuna. Hal
li tuGkumppanien yksimielisyys on suurin piirtein ra

joittunut vain kansallisiin kys~siin. mutta ei sosi

aalisiin. Kun eduskunta on joutunut ayrjäytettyyn 8SI

maan, ovat IIDlemma t kilpailevat puolueet halli tuskump

panuudesta huolimatta koettaneet huolehtia kannatukses

taan kansan keskuudessa ja sen vuoksi järjestäneet 

ja kehittäneet taistelujärjeatöjään. Kun sosia1i~Jmo

kraattien ja kommunistien toiminta on ollut kielletty, 

on näihin puolueisiin lukeutuneita suurin määrin liit

tynyt aaksa1ais-kansallisiin järjeatöihin. Niiden eri

nimiaten taistelurintamien nopea kaavaminen, etenkin 

kun niistä näytti muodostuvan kaikkien nykyisIen auUD-

J ake1u [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .... . 
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taan tyytywöttömian ainesten organisatio. alkoi ~tellen 

siinä määrin huolestuttaa kansallissosialiste ja. että lo

pulta pidettiin tarpeellisena hajoittaa kaikki Hugenbe~ 

puolueen alaiset taistelurintamat. 

Valtataistelu on toistaiseksi päätynyt siihen. 

että ainoastaan Hitlerin johdon alaiseksi alistuneet 

iskn- y.m.s. järjestöt (SA. SS ja Stahlhelm) laavat enää 

toimia. Kolmannessa valtiossa ei tietenkään voida suvai

ta mahdollisesti vastavallankumousta valmistavaa poliit

tista järjestöä. Tämän tunnussanan mukaan. joka omaksut

tiin kansallissosialistien joukkuepäälliköiden ja johta

jien yleisessä kokouksessa kesäkuun puolivälissä. on sit

ten ripeästi toimittu. Yhden viikon kuluessa seurasi 

joukko toimenpiteitä, jotka tiesivät kansallissosialistisen 

vallankumoksen siirtymistä sen toiseen vaiheeseen. Pai t si 

että saksalais-kansallinen taistelurintama ja siihen ver

rattaTissa olevat muut järjestöt lakkautettiin, kiellettiin 

lainvast~iaåna sosialidemokraattisen puolueen toiminta, 

ryhdytti~n toimenpiteisiin Baijerin kansanpuoluetta vastaan 

jonka väitetään olleen salaisessa yhteistoiminnassa Itä

vallan kristillissosialien kanssa, samaten demokraattista 

nuorsaksalaista järjeatöä, Wehrwolfia, Tann~rg-EUDdia y.m. 

vastaan, ja teräakypäräjärjeatö alistettiin täydelleen 

hakaristin alaiseksi. Kristilliset ammattiliitot ja kon 

ristiyhdistykaet miehitettiin kansallissosialisteilla. Kaik

ki nämä toimenpiteet voitiin suurin piirtein rauhalli

sesti ja suuremmitta valtuksitta panna täytäntöön. 

Yhdessä viikossa on Saksassa tavallaan handattu 

parlamentarismi. On vain ajan kyaymyl, milloin vielä jll

jelll olevat kaksi ei-kansallissosialistista puoluetta • 

• aklalais-kansalliset ja sentrumi~, häviävät poliittiselta 

näyttämöltä. Mitä saksalais-k8nsa1lisiin tulee. riistetään 

niiden johtajil ta jo edelllmaini tulla t oimenpi teell. 
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pohja jalkojen alta. Hugenbarg on lehdistösaäln aelittä

nyt, ettei hän hyväks.y niitä .yitä, joiden nojalla 

hlnen toistelujärjaatöneä on bajoitettu, .utta ettei hän 

ole myöskään voinut hajoitusta estää. Tämä selitya 

viittaa siihen, että hän on myös pakoitettu tekemään 

johtopäätlksenaä hallitukseen jäämisestään. Väitetään 
\ 

tosin, että Hitler ennen valtaan tuloaan tarvitai muu-

tamia miljoonia markkoja ja että Saksan teollisuus 

oli silloin asettanut tämän summan käytettäväksi, eh

dolla, että Hugenberg tulee hallitukseen ja siinä pysyy 

sekä että talouselämän ale1la ei ryhdytä mullistaviin 

uudistuksiin. 

Sentrumin aaema, johon kuuluu suuri joukko ka

tolilaisia pappeja, muuttunee huomattavasti, jos hallitus 

S88 aikaan katolisen kirkon kanssa suunnitteilla olevan 

valtakunnan konkordatin, jolla on tarkoitus kieltää 

kirkon miehiltä kaikenlainen politikoiminen. Tällä 

piteellä tahdotaan tehdä järjestäytynyt poliittinen 

tiliauus vaarattomaksi. 

Entinen puolueiden piratoma Saksa on nyt kebi 

tymäsaä täysin yhtenäiseksi, totaliaeksi valtioksi. Sen 

tavattoman ulkopoliittisen ja taloudellisen painostuksen 

vuoksi, jonka alainen Saksa nykyään on ja joka vielä 

voi lisääntyä, Saksalla ei ole varaa nykyoloissa antaa 

toimintavapautta millekään poliittiselle ryhmälle, joka 

pyrkii nyt vallassaolevaa suuntaa korvaamaan uudella 

puoluepoliittisella järjestelmällä. 

Saksan losialidemokraattinen puolue on hallituk

sen toiaenpiteellä käytlDnöllisesti kokonaan lopetettu. 

Sen puolue-el imi en, toimistojen ja lehtien toiminta on 
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kielletty. Puolueen ja sen järjestöjen omaisuus taka

varikoitiin. Virkamiehiä, toimihenkilöitä ja tyHläisil, 

jotka saavat palkkaa tai eläkettä yleisistä varoista, 

kiellettiin enää kuulumasta puolueeseen. Toimenpidettä, 

johon osaksi vaikutti sos.dem. puolueen siirtyminen 

Pragiin, josta käsin Saksan hallitusta vastaan on 

harjoitettu propaganda- y.m. taistelua, perusteltiin 

virallisesti sillä, että viranomaisten käsiin joutu

neesta todistusaineistosta ilmeni puolueen ryhtyneen 

val tio- ja maanpetokselliseen toimintaan Saksaa ja 

sen hallitusta vastaan. 

Neue Freie Presse (Wien), kirjoittaen tästä 

historiallisesta tapahtumasta, toteaa: -Mitä Bismarck ei 

uskaltanut, sen on Hitler tehnyt yhdellä kynänvedolla·. 

8os.dem.puolueen poissulkeminen valtiopäiviltä muuttaa 

huomattavasti eduskunnan kokoonpanoa. Kun 81 kommunia

tin lisäksi l(!) .os.dem. jää Tielä eduskunnasta pois, 

supistuu ecmstajamäärä 446: een. Kansallissoeialistisem 

ryhmään, joka viime vaaleissa sai 288 edustajaa, on 

jälke,npäin liittynyt 8aksalais-kansallisesta puolueesta 

eronneita edustajia, ollen ryhmän edustajamäärä jo nyt 

296 eli 2/3 edustajamäärästä. Sosialidemokraattien 

sulkemisen kautta valtiopäiviltä ja Preussin msapäivil

tä säästyy 1.411.200 Rmk. 
Saksan lehdistö, tosin sellaisena kuin se 

nykyään on, hyväksyy toimenpi teet. jinoakaan Uni ei 

ole noussut puolustamaan sosialidemokraatteja, jotka 

vielä viime vuoteen saakka muodostivat zuriJllllBll ja 

vahvillllll8Jl puolueen va! takunnaS88 ja varsinkin 

Hallituksen ääneDkannattaja ·Völkisoher Beobaohter· kir

joitti puolueen lakkauttamisesta, että toimenpiteen on 

koko kansa hyväbyvl. ·Se on puolueen 10pPl, joka on 
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tehnyt tavattoman virheen historian edessä. Sen petos 

Saksan kansaa kohtean on tuhansia kertoja todistettu-. 

-Deutsche Allg.Zeitung- arvelee, että puolue olisi 

kin hitaasti kuollut sen kannattajien vähetessä. Saksan 

kansa ja etenkin työväki on tunnustava, että puoluetta 

kohtasi oikeudenuukainen historiallinen tuomio. ~kalan

zeiger": ·Sosialidemokratia ei ole kuollut vain sen vuoksi, 

että sen edustavat johtajat olivat korrupteja ja epäre

hellisiä, vaan siksi ,että sen henkinen perusta ei vast~ 

nut todellisuutta. Ei ole sattuma, vaan historiallisesti 

oikeudenmukaista, että Saksa, marxilaisuuden kehto, radikaa

lisimmin tekee lopun tästä harhaopista. - - Saksan kansa 

on vapautettu vaarasta, joka olisi saattanut muodostua 

sille arveluttavaksi-. Allekirjoittanut ei katso tehtäväk

seen ryhtyä näitä lehtilausuntoja yksityiskohtaisemmin ar

vostelemaan. Ne on eStetty vain kuvaavina näytteinä siit, 

mi ten Saksan lehdi stö ja "yleinen mielipide" maassa nyky

ään suhtautuu marxilaisuuteen. 

Se häikäileDiittöl1YYs, jolla Saksan nykyiset val ti

jaat ajavat vallankumouksel lisia päämääriään, antaisi 

lukuisiin reunamui stutuks iin , jotka eivät kuitenkaan mahdu 

tämän selostuksen puitteisiin. On epäilemättä myönnettävä, 

että Saksan vallaDku..mous on ollut ehkä verettömin m8ail

ilman suurista kumousliikkeiotä. 

Hitlerin lyhyenä valtakautenaan aikaansaamistaan muu

toksista Saksassa mainittakoon seuraavaa: Valtakunnan yhtenäisYJ1B 

luotu, hallituskoneistoa yksinkertais~tettu ja virkamiehistä! 

saksalaistutettu juutalaisten kustannuksella, kommunismista ja 

puoluehajanaisuudesta tehty loppu, työttö~s saatu vähenemään 

1.200.000 hengellä, juutalaisten ja"epäkansallisten" kirjailijain 

kaunokirjallisia ja epäsiveellisiä teoksia on poltettu j.n.e. 
Mikäli Saksa säästyy ulkonaiBel ta soda! ta, voidaan 

pi tää. sen nykyisten val tijaiden asemaa pitkiksi ajoiksi lujana. 

V.aaAsiainhoitaja 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .... rL.: ..... ..... .. .................................... . 

OSASTO: (!!Q... ....................................... . 
• 

ASIA: ... _ ........... .............................................. .. .. _ .. __ ... __ . 

_.M~: ... f ~.~ .... .. ~.~ ... _~ , j,Qgi 

&~ . Q'it'~~Å~~.__. 
j '?,~ . .... -............................................................................. ..................... ........................................................ .... ............. .... . 

lO,Ooo-X-I. Inl 



UOMEN LÄHETY TÖ 

FINLAND BE KJCKN JN G 

• 

• 

Berlinissä, heinäkuun 3 p:nä 1933. 

. " ' ''''1'' 
I 1 ' 

'? q'-,: {; 
(1 ~ ,33. -~'--

~ 6' J 

U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri ö 1 1 e • 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

lähetän raporttini n:o 27 aiheesta: 

Saksan vallankumous. 111. 

V.a.Asiainhoitaja /r/t; . 



II __ h ., 

• 

• 

Salainen. 
BERLIINI ...... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2 7 • 

BerlHnL ...... ssa 3 p:nä heinä kuuta 19 33. 

Kuluneen viikon tapahtumat Saksassa merkit

sevät huomattavaa käännattä Saksan kansallisessa val

lankumouksessa ja suurin piirtein yhtenäisval tion 

ulkonaista toteuttamista. Valtakunnan elintarve- ja 

talousministeri Ihlgenbergin kauan odotettu ero ja 

sitä seurannut saksalais-kansallisen puolueen hajoa

minen on n~~ tapahtunut tosiasia. 

Vaikutusvaltaisen puol ueen johtaja oli sitä 

ennen saanut kestää monta nöyryytystä. Siitä huoli

matta, että koko lehdistä de savuoi hänen toimintansa 

Lontoon talouskonferenssissa, jossa hän promemorial1aan 

epämääräisessä muodossa vaati Saksalle asutusmahdolli

suuksia idässä ja siirtomaita, että hänen puolueensa 

taistelu- y.m. järjestöt lakkautettiin ja kansallis

sosialistien kokouksissa hyökättiin ankarasti hänen 

kimppuunsa, oli hän itsepäisenä politikkona aikonut 

ilmeisesti edelleenkin jäädä hoitamaan hänelle uskot

tuja neljää salkkua. Sitten vasta kun hänen halli

t ustoYlrinsa Göringin alainen poliisi oli kieltänyt 

erään saksalais-kansallisten järjestämän kokouksen, 

J akelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan ,' 1) Tava llin en. 2) Tavallinen ja lisäksi ... . 

J) Ei ulkoma,ledustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkom,laedustuksen tiedoituksiin, mutl,l .......... ] ,' 

Tavallinen. 
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jossa Hugenbergin piti puhua, hän käsitti asemansa lopulli

sesti kestämättömäksi ja ålistui jättämään eropyyntönsä. 

Sillä hän ainakin säästi Neudeokissa toipUaana olevan 

vanhan Hindenburgin nöyryydestä täytyä julkisesti poliitti

sesta painostuksesta luopua miehestä, joka oli asetettu 

Hi tlerin rinnalle estääkseen tätä ryhtymästä liian vallan

kumouksellisiin kokeiluihin tai joutumasta avoimeen rii ta8D 

-johtajan- kanssa. 

Viidessä kuukaudessa kansa1lissosialistit ovat nyt 

tukahuttaneet kaiken vastarinnan J8 jääneet yksin valtaan 

ja ainoaksi sa1litumsi puolueeksi maahan. MUodollisesti on 

katolinen keskusta kuitenkin vielä elossa, mutta on vain 

ajan kysymys, milloin sen keskuudessa aloitetut neuvottelut 

sen tulevasta kohtalosta päättyvät niinikään puolueen -V8-

paehtoiseen" hajoitukseen. 

Saattamalla Hugenbergin jättämään erohakemuks8nsa, 

mikä toiselta puolen oli asiallinen seuraus olojen kehi

tyksestä, Hitler on vapautunut tärkeimmästä holhoojastaan, 

joka oli hänelle annettu häntä opastamaan ja jarruttamaan 

vallaJlkumouksen liukkaalla tiellä. Hugenberghan oli ollut 

Hitlerille mitä tärkein poliittinen tekijä, jota ei laskel

missa voinut jättää huomioonottamatta. Olihan Hugenbergin 

nimeen ollut yhdistyneenä suursaksalaisuudan vaatimukset, 

uskollisuus monarkiaan ja Hohenzollernien palvonta. Tuskin 

Hitler olisi päässytkään niin nopealti valtaan ilman sak

salais-kansallisten ja teräskypäräjärjestön apua. Hitlerin 

luoman kansanliikkeen avulla olivat lähinnä Saksan suurti

lalliset ja teollisuuspiirit toivoneet lopullisesti muser

tavansa Weimarin järjestelmän ja jouduttavensa monarkian 

palauttamista. Nykyisessä tilanteessa ei voi olla havu tse

matta pettJBWstä juuri näissä piireissä sen johdosta, että 

päinvastoin Hitler on taitavasti osannut käyttää hyväkseen 
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niitä, jotka aik~at kyntää hänen vasikoillaan. 

Hi tlerin rinnalla on enää vain varakansleri 

von Papen, vailla jourJcoja oleva johtaja, joka kuukau

den vaihteessa lähti Roomaan neuvottelemaan konkordaa

tista Vatikaanin kanssa ja ulkoministeri von Neurath, 

jonka arvovalta Wilhelmstrassella on suuresti vähenty

nyt senjälkeen kun Hitler asetti hänen holhoojakseen 

ulkopoliittisena komissaarina Rosenbergin ja lopuksi 

vielä puolustusministeri von Blomberg~. Näistä hengel

tään saksalais-kansallisista ammattiministereistä ei 

Hitlerillä ole oleva vastusta ohjelmsnsa toteuttamises-

sa. 

Nykyisen suunnan vastustajat ja arvostelijat 

Saksassa näkevät Hugenbergissl pääsyyllisen uuteen ti

lanteeseen. Politikkona hän oli osoittautunut mitä it

sepintaisimmaksi, omista mielipiteistään kiinnipitäväksi, 

joista hän ei tuumaakaan tinkinyt eikä mu.kautunut 

minkäänlaisiin kompromisseihin. Kun Hugenberg aikanaan 

jätti virkauransa Preussin finanssiministeriössä ja 

siirtyi Kruppin johtokunnan puheenjohtajaksi, alkoi hän 

käyttää raskaan teollisuuden pääomia politiikkansa 

hyväksi ja sitä varten perusti konsernin, joka osti 

ja möi sanomalehtiä. Niinpä hän hankki sille Scherlin. 

yhtymän, joka omisti Lokalanzeigerin, Nachtausgaben, 

Wochen y.m. sekä lisäksi suurimman saksalaisen filmi

yhtiön Ufan. joka tosin oli sitä ennen vähällä 

amerikkalaisten käsiin. Lehdistönsä ja elokuviensa val

tija&n8 Hugenbergista tuli saksalais-kansallisen puolu

een käskijä. Puolueessa oli kaksi vastakkaista suun

taa. Vanhoillisempi siipi seurasi puoluejohtajaa, HDgen

bergia ja tassvallan ja marxilaisuuden leppymättömänä 

vihollisena pyrki yleensä kaatamaan sen hallituksia. 
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Vapaamielisempi suunta, jonka johdossa olivat Treviranns, 

HoetEoh ja myöhemmin myös kreivi Westarp, tahtoi tehdä 

sovinnon tasavallan kanssa ja asettua Weimarin halli 

muodon kannalle. Hugenbergin jäykkyyden ja itsepäisyyden 

vuoksi puolueen uusiminen tässä hengessä raukesi ja 

siitä lobkeni miltei puolet sen edustajapaikoista. 

Brttningin valtakautena saksalais-kansallisille tarjoutui 

tilaisuus yhdessä keskustan kan~sa ottaa tasavallan 

johto käsiinsä, mutta sitä ei käytetty hyväkseen. Sen 

sijaan Hugenberg teki kaikki voitavansa Brttningin hal

lituksen kaatamiseksi ja elinijän lyhentämiseksi. Siten 

Hugenberg myötävaikutti luonnollisen kehityksen katkai

semiseen ja raivasi tietä vallankumoukselle. Sen sijaan 

että hän olisi sopinut tasavallan kanssa, liittoutui 

hän kansallissosialistien kanssa, joille hänen lehdis 

alkoi tehdä propagandaa ja joita hän kaikesta päättäen 

~Jös rahallisesti tuki. Palkkioksi siitä on hän nyt 

saanut nähdä oman polDttisen ka~iäärinsä päättyneen ja 

puolueensa järjestöineen hLjonneena. On tietenkin vielä 

ennenaikaista lausua mitään yleispäteviä siitä, onko 

Hugenbergin poliittisesta toiminnasta oleva yhtä kohta

lokkaat seuraukset koko valtakunnalle. 

Hugenbergin toiminnasta maatalousministerin! 

mainittakoon, että hänen päähuomionsa oli kohdistunut 

rasvakysymyksen järjestelyyn. Siitä voidaan sanoa, että 

sekä kuluttajat että tuott~jat ovat tyy~ttömiä. 

Edelliset valittavat, että voin hinta on kohonnut ja 

jälkimäiset, ettei se ole riittävä.ti kohonnut. 

Uusi maatalousministeri, agronoomi-insinööri 

Dar~ ,joka on syn~yt 1895, on tehnyt useita opin

tomatkoja ulkomaille m.m. Suomeen Lahden maatalouanäyt

telyyn v. 1927. V. 1930 Hi tler uskoi hänelle kan-
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8allissosialistisen talonpoikaisliikkeen johdon, jossa 

ominaisuudessa hän on suorittanut tarmokasta, järjestel

mällistä työtä ja kirjoitellut maataloudellisia teoksia. 

Puolueensa maatalousasiantuntijana oli Dar~ jo etukä

teen määrätty Hugenbergin seuraajaksi, jo~ kanssa hä
nellä olikin jatkuvia ristiriitoja, varsinkin tulli- ja 

korkokysymyksissä. Darren ohjelmana tulee olemaan m&a

reformin aikaansaaminen ja Itäpreussin tehokas asusta

minen, mikä ei voi olla aiheuttamatta hankauksia suur

tilallisten kanssa. Tällaisen ohjelman toteuttamisen 

tieltä oli ennen kaikkea Hugenberg raivattava pois. 

Uusi talousministeri tri Kurt Schmidt, suuren 

vo~utusyhtiön päätirehtööri v:sta 1921, on ollut mi

nisteriehdokkaana aikaisemminkin Brtiningin ja v.Papenin 

hal li tuksiin. Hän ei tule uudella toimialilla&n ryhty

mään yhtä suuriin uudistuksiin kuin Darrå. Ensiksikin 

on teollisuus jo suurin piirtein yhtenäistytetty, lisäk

si se on antanut vilpittömiä lojaalisuuden vakuutuksia. 

Toiseksi on ministeri Schmidtillä Hitlerin monivuotisena 

tal oudellisena neuvonantajana ja Saksan talouselämän 

huomattavana johtohenkilönä välttämätön yhteys molempiin 

suuntiin. Talousministeriön valtiosihteeriksi ~mitetty 

insinööri Gottfried Peder - kansallissosialistisen puo

lueen ensimäisiä jäseniä - on tehnyt itsensä tunnetuksi 

julkaisemalla puolueen ohjelman ja esittämällä teorian "ko 

orjuudesta", jota tosin ei kukaan, ei edes Hitlerin omassa 

ympäristössä, ota enää vakavalta kannalta. On luultavaa, että 

Hitler on tällä nimityksellä tahtonut pikemmin palkita vanhaa 

uskollista taisteluto~eriaan kuin asettaa hänet tasapainon 

vuoksi Schmidtin rinnalle, joka on kansallinen ja innokas 

yksityisen omistusoikeuden kannattaja, mutta ei sosialisti. 

Toiseksi valtiosihteeriksi on nimitetty ministeriaolitireh-
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tööri tri Posse, joka on vuosikymmenen työskennellyt 

Saksan kauppapolitiikan hyväksi. 

aksan kansallissosialistisen vallankumouksen 

nykyisestä vaiheesta esitettäköön vielä muutamia kohtia 

Hitlerin heinäkuun 1 päivänä pitämästä puheesta. Siinä 

hän uudelleen alleviivaa, että vallarikumouksen konkreetti

sena päämääränä on sisäinen järjestys, edellytyksenä voi

mien kehittämiselle ulospäin. Itse vallankumouksen ku

lussa hän erotti neljä vaihetta: 1) Valmistautuminen 

taisteluun. 2) Poliittisen vallan saavuttaminen, joka nyt 

on jotakuinkin toteutettu. 3) Yhtenäisvaltion perusteiden 

lujittaminen: kansallissosialjeti~en liikkeen on tehtävä 

tämä valtio henkisen ajatusmBailmansa olennoitumaksi. 

4) Työttömyyskysymyksen ratkaisu, johon nykyään on kaikki 

voimet keskitettävä. Siitä riippuu ratkaisevasti vallan

kumouksen onni s tuminen. 

Neljäs vaihe on epäilemättä vaikein ja se 

huolestuttaakin enimmin Hitleriä, mikä ilmenee asian 
1vW. 

korostamisesta kaikissa viimeaikaisissa puheissaan • 

V ••• ABi.inhoitojo ~< 
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Salainen. 

B~ImI .... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 2 8 , 

.. Berliini .... ssa 20 p:nä heinä kuuta 19 33. 

Kun täällä nykyään joutuu keskustelemaan 

Sakaan poliittisesta tilanteesta eri piireistä ole

vien benki1öiden kanssa tai avaa ulkomaalaisen leh

den, kuulee ja näkee mitti ristiriitaisempia arvoste

luja. Nämä arvostelut ovet tavallisesti kauttaaltaan 

superlatiivisia joko myönteisessi tai kielteisessä 

mielessä. Heinäkuun puolivälissä kierteli maailman 

lehdistössä kaksi tällaista tyypillistä lausuntoa. 

Toisessa näistä artikkeleista väitetään, että Hitler 

on muuttanut Saksan bullujenhuoneeksi ja sen kir

joittaja on Ph. Scheidemenn, ent. kirjanpainaja, sosi

alidemokraattinen agitaattori ja valtakunnan pääminis 

ri v. 1919 y.m., jonka nimi mainitaan maailmansodan 

aikana Saksan rintaman taakse järjestettyjen ampuma

tarvetebtaiden lakkojen y.m. sabotashin yhteydessä. 

Toisessa artikkelissa taas lordi Rothermere, joka 

omin silmin on ollut Saksan uusia oloja tarkas

tamaD8a, katsoo, että Hitler on~tähänastisella toimin

nallaan osoittautunut yhdeksi vuosisatamme suurimmista 

valtiomiehistä. Ulkomaalaisen huomioitsijan on tieten

kin vaikea ratkaista asian nykyisellä vaiheella 

Jakelu (kirjaimin .~euraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi .. . 

J) Ei ulkomaaedustuks n tiedoituksiin. 4) Ei ulkom,laedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... J: 
..................................................................... .................................................................. ........................................ 
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kumpiko näistä arvostelijoista on oikeassa. Välittävänä ar

vosteluna voidaan pitää Mlssolinin lausuntoa, jonka mielestä 

koko regimeä ei saa tuomita eräiden virheiden vuoksi, jotka 

varmaan jälleen korjat31lD.. ScheidemaDnin ja muiden maanpa

ossa elävien saksalaisten Dosialistien tunteenpurkaukset 

muistuttavat suuresti italialaisten emigranttien arvosteluja 

Mussolinista kymmenkunta vuotta sitten. 

Jos tarkastaa Saksan hallituksen jäsenten viralli

sia ja epävirallisia puheita, huomaa, että hallitus -ponniste

lee kaikin voimin maan talouselämän tervehdyttämiseksi ja 

työttömyyden poistamiseksi. Vallankumouksen hurma&mien pai

kallisten alipäälli1ry.cjensä edeawastuuttomien tekojen lopetta

miseksi on Hitler pitänyt tarpeellisena julistaa 

päättyne~ksi ja korostaa siirtyndstä evolutiooniin, 

luomistyöhön. Käskynhaltijoilleen hän on huomauttanut, ettti 

kansallissosialistien ohjelma ei edellytä kaiken vanhan hYl

käämistä ja mullistamista, vaan sen periaatteiden varovaista 

toteuttamista. Joukot eivät olleet ilmeisesti oikein 

Leet tätä kohtaa Hitlerin puheessa, koska sisliministeri 

Frickin on täytynyt sitä tarkemmin selittää. Antamassaan 

julistuksessa hän teroitti erikoisesti, että hallituksen teh

tävää, jonka päämääränä on vallankumouksen saavutusten tur

veaminen ja sen vallan siveellinen ja aineellinen julista

minen, vaikeutetaan s,uuresti, jos vielä puhutaan vallankumouk

sen jatkamisesta. Tällaiset puh~et ovat hänen mielestään 

tähdSttyjli • johtajaa" vastaan ja asianomaisia tullaan san 

maan kohtelemaan. Näyttää siis siltä kuin puolue ja ohj 

ma eivät olisi enää määrääviä, vaan johtaja yksin. Minis

teri Frick on lisäksi ankarasti kieltänyt kaiken laittoman .. 
sekaåotumisen talouselämään, korostaen samalla, että sen elpy

misen edellytyksenä ovat rauhalliset olot ja että kyky 

eikl- yksin puolueenjäsenyys saa olla määräävänä teollisuus

yritysten johdossa. 

Talousministeri Sohmidt on vielä yksityiskohtaisem-
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min sekä puhein että teoin käynyt suojelemaan elinkeinoelämää 

taloudelliselta radikalismilta. Hänen perioatteensa, jonka mu

kaan valtio ei puutu yksityistaloudellisiin yrityksiin, ellei 

niiden toiminta ole ristiriidassa yhteiskunnan etujen kanssa, 

on kyllä sopusoinnussa kansallissosialistien alkuperäisen oh

jelman kanssa. Aikaisemmin asetetut talouskomissaarit Wagener 

ja ~oller, jotka sosialisoimisinnossaan olivat liiaksi yrittä

neet puuttua yksityisiin yrityksiin, on erotettu kaikista puo

lueviroistaan ja neljä heidän apulaisista8n on saanut talou

dellisista tyhmyyksistään tehdä seuraa kommunisteille ja sosin

listeille keskitysleireihin. Kun vielä ott88 huomioon, että 

talouselämän pääneuvostoon on valittu Saksan suurteollisuuden 

mahtavimmet edustajat Friedrich v. Siemens, Fritz ThYSSeD , Krupp 

v. Bohlen y.m., ei ole pelättävissä, ettei Hitler pitäisi kiin

ni periastteestaan yksityiseen omistusoikeuteen nähden. Talous

neuvoston tehtävänä tul~e olemaan päättää koko valtakunnan 

talouspolitiikasta. Mäexäävän vallan siinä ovat nyt saaneet 

teollisuuden ja suurtilallisten edustajat, jotka ovat tukeneet 

kansallissosialistista liikettä sen alusts saakka, koska ne 

Räkivät siinä parhaan välikappaleen kommunismin ja koko marxi

laisuuden lopettamiseksi Saksassa. 

~aksan vallankumous on onnellisesti läpikäynyt sen 

vaiheen, jolloin se ulospäin näytti kapitalisminvaetaiselta kan
sanliikkeeltä. Toisessa vaiheessaan se kulki käsikädessä Sak

san monarkistien kanssa, kunnes yhdessä presidentti Hindenburgin 

)a hänen ympäristönsä avulla Weimarin järjestelmään perustuva 

Saksa työnnettiin vallasta ja lopullisesti voitettiin. Kun 

tämä yhteinen päämäärä oli saavut3ttu, nousi kysymys siitä, 

kenelle vallankumouksen hedelmä oli lsnkeava. Tässä kolmannen 

vaiheen , taistelussa kansanliikkeen johtaja suoriutui voittajana 

itse marsalkka - presidentti Hindenburgia vastaan. Vastuatamatto

malla voimalla hän pyyhkäisi tieltään teollisuusmagnaatit ja 

Herrenklubin suurtilalliset. Muutamassa viikossa hän toimeenpani 
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valtakunnan yhdistämisen, riistäen osavaltioilta niiden laa

jan itsehallinnon ja lopetettuaan vanhat puolueet hän 

dosti omista kannattajajoukoistaan valtakunnan ainoan tuen. 

Se tapahtui tietenkin väkivaltaisin ja vastustajiin 

nein kauhein vainoomiskeinoin, jotka olivat omiaan moraali

sesti eristäm!i.än Saksan muusta maailmasta. Nyt hän on 

siksi lu jasti pystyttänyt diktatuuri valtansa, että jo kat

soo voivansa siirtyä evolutiooniin ja ottaa huomioon 

realiteetit sekä jälleen sopia niiden ainesten kanssa, 

jotka hän ehkä luul i lopullisesti tiel tälin tyäntäneensä. 

Tämä viimeinen käänne Saksan vallankumouksessa 

on yhteydessä sen keskustelun kanssa, joka Hitlerillä oli 

heinäkuun alussa Hindenbur{;in kanssa Neudeoldssa. SEtä 

lähtien on ollut havaittavissa johtajan muuttunut 

minen oman puolueensa radikaalisiin aineksiin ja niiden 

vaatimuksiin. Väitetään, että heichswehrin johdonkin tahol ta 

oli varoitettu Hitleriä jatkamasta vallankumouksellista 

tietään. Näin on Hitler katsonut voivansa jälleen lähentyä 

oikeistopiirejä ja niiden ~ulla ryht~rä kolmannen vel ta

kunnan rakentemistyöhön, pelkäämättä pahempia vastavirtauksia 

maassa. 

On l uonnollista, että t~mä val lankumouksen käänne 

on myöskin herättänyt tyytymättömyyttä varsinkin Hitlerin 

omissa kannattajajoukoissa, joille oli niin paljon luvattu. 

Näissä joukoissa on jo ilmennyt kurittomuuttakin, kuten 

Braunschweigissa, jossa S.A:n miesten taholta on pantu toi

meen ~Jöstöjäkin. Ne, jotka nyt haluavat sokeasti toteuttaa 

kansallissosialistien ohjelmaa viimeistä kirjainta myöten, 

siten kuin he ovat sen käsittäneet, leimataan valebolshe

vikeiksi ja heitä vastaan tähtää propagandaministeri 

Göbbels ankarat mahc1esaarnansa. Suuri osa työväestä, joka 

ei lukeudu hallituspuolueeseen, suhtautuu skeptillisasti 

hallituksen suurisuuntaisiin työnhankintasuunnitelmiin. Epäil

lään niiden toteuttamismahdollisuuksia. Kysytään, miten ne 
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rahoitetaan, mistä otetaan tarvittavat kaksi miljoons~ mark

kaa. Tyytymättömät pieneläjät, jotka näkevät · elintarpeiden 

hintojen nousevan, olivat tietenkin kuvitel leet kolmatta 

takuntaa toisenlaiseksi. Tavallisen natsin kielenkäytön mu

kaista sosialismia, jolla tarkoitetaan työn hankkimista, ei 

ole suurestikaan voitu toteuttaa. Työttömyys on tosin vi

rallisen tilaston ' mukaan pal jon runsaammin vähentynyt kuin 

vastaavana aikana edellisinä vuosina, mutta uusia työttömiä 

on tullut tilalle, kun sosialidemokraattiset sanomalehti- ja 

muut liikeyri tykset on lopetettu. (ICoJ:lIllU1listien ja sosia

listien liikeyritykset omaisuuksineen ovat muuten ainoat, 

jotka on otet tu yhteiskunnan haltuun.) Väitetään, että juu

talaisille ja muille poliittisista syistä t yöttömiksi jou

tunei l le ei makseta minkäänlaista avustusta. Uusie työ

paikkojen avautuessa o tet~&n työhön ensi sijassa työt t ömiä 

S.!. ja S.S. miehiä. Ja tämtin tekee työnantaja pe~.osta 

joutua mahdol lisesti muuten kesKitysleiriin, j0 3sa nykyään 

lienee n. 18.000 henkeä. 

Yksityisistä väkivaltaisuuksista mainittakoon, että 

ent. sosialidemokraattisen hallituksen jäsenen ja kan sanedus

tajan Johannes Stellingin ruumis on säkkiin ommel tuna 

löydetty 3preestä. Tämäntapaisista raakal aistöistä, jotka 

vät suinkaan lisää Hitlerin arv ~antoa ulkomailla, ei ole 

viimeaikoina enää mitään kuulunut, ja näyttää siltä kuin 

ulkomaat alkaisivat jo suuremmalla ymmärtämyksellä suhtautua 

Saksaan. Samoin kuin muut komisssarit on myös juutalaisiin 

ko distuneita toimenpiteitä johtanut komissaari Ludwig eroi

te t tu. Eräitä suuria yksityisiä yrityksiä, joiden toimintaa 

vallankumouksen ensimäisen vaiheen aikana oli ' vahingoitettu, 

on valtiovalta saanut tukea, jotta niiden palveluksessa oleva 

työväki ei joutuisi kadulle. Niinpä on suurta tavaratalokonser

nia Hermann Tietziä pitänyt saneerata 13 mi1j. markalla ja 

yhtymän kolme juutalaista johtajaa on saanut edelleen 

paikoilleen. 



t 

• 

• 

... 6 -

°Il / 
Transferaopimuksen ansioksi;-IUettava, että Baksan 

setelikate on kuluneella viikolla lisääntynyt 18,286,000 

Rmk., ollen kulta- ja valuuttareaervi nyt 298,537,000 Rmk. 
Joskohta hallitus on kuum isella kiireellö ryh

tynyt monenlaisiin toimenpiteisiin talouselämän hyväksi 

ja järjestys masssa näyttää lujan, keskiketyn ballitllsval 

ansiosta palautuneen, on kuitenkin pi1ettävä Saksan talou

dellisen nousun ehtona, että koko yleismaailmallisessa 

taloudellisessa tilanteessa tapRhtuu parannus. 

V ••• A.i.inhoitaja /~ . 
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Ulkoasiainministeriölle • 

) 
Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 29 aiheesta: 

Bnsimäisiä keskusteluja • 

JliDisteri: ~~ ?7/'''~ 
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BerliiDi .... sa 8 p:nä syya:- .. kuuta 1933. 

Asia : 

c 

Bnsimäisil keskusteluja. 

Saavuttuani elokuun 1 päiväksi Berliiniin 
olivat tärkeimmät ulkoaliainministeriön virkailijat 

samoinkuin ulkoministeri v. Neurath lomalla, joten 

lilloiset vierailuni rajoittuivat protokollaplällikän 

sijaisen ja TaI tiosihteeri T. B1lowin lUOJlB ktlyntei

hin. Kun en myöskään voinut valtakirjaani valtakunnan 

prelidentiUe jättää ennenkuin syyskuun alusla, kuten 

silloin sanottiin, enkä lenjohdosta voinnt minkHänlai

eiin yhteyksiin asettua sen enemmän saksalaisiin kuin 

diplo .. attisiin piireibinkäln, matkustin heti elokuun 

alussa lOaBUeni, jolta palasin elokuun 27 päivänä. 

Olin nim. saanut ilmoituksen siitä, että valtakUJllWl 

prelidentti ottaa minut valtaan valtakirjani jättää 

varten elokuun 31 pii vänä. NIlmIl prelidentin vutaan
otot tapahtuivat Tiikkoa aikaisemmin kuin alkujaaD 

oli luunniteltu siitä syystä, että uudetkin lllhetti
läIlt voisivat ottaa 088a valtakllnnanbnslerin vieraiDa 

IUrnbergisll pidettäviin kansallillosialistien puolue
päiviin. 

Ennen elitt~ltIlni valtakunnan presidentiUe 

kävin 30/8 ulkoasiainminieteri v. Neurathin lUODa. 

Ja kelu [kirjaimin :;euraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi .... ... 

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

.................................... J.'!.@l.l.~t.~.~ ...................................... .. ........ . 
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Toivotettuaan minut tervetulleeksi, aelitti ministeri lyhJ
eati nykyistä tilannetta Saksasaa. "Kun plSlimismi Tiime 
TUosien kuluessa Saksasaa oli kasvanut niin suureksi, ett. 
yleinen toivottomuus kaikkialla vallitsi, niin ei ollut 
ihme, että kanaallissosialistinen liike, joka Tetosi parem

paan tulevaisuuteen, sai paljon yhä kasvavaa kannatusta. 

Tulette täälli ollessanne huomaamaan, että innostus kaikki

alla on hyvin suuri. ienaallis.osialismin suurin ansio 

on se, että pesaimismi kansan ke.kuudessa on kadonnut 

ja toivorikkain mielin katsellaan tulevaisuutta, odottaen 

että uusi suunta onnistuu helpottamaan olemasaaolevia vai

keuksia." 

JättäesBäni 3118 valtakirjani valtam1Dn8n presiden

tille, seurasi virallisia jlttöpuhei ta lyhyehkö yksi tyi", ... "._ 
toisempi keakustelu preaidentin kana.a. Preaidentti Hinden

burg, joka näytti erittäin Tirkeältä ja nuorekkaalta, tie

dusteli ens~isekai Talavallan Preaidentin Tointia, jolloin 
eaitin hänelle Tasavallan Preaidentin henkilökohtaiset 
terveiset. Senjälkeen mainitsi presidentti Hindenbarg tyy

tyväisyytensä siitä, et. ilanaltka Mannerheim aeurueineen 
oli ollut 1lSDä LUtlenin juhlilla ja että valtakunnan 

pre.identillä oli ollut tilaisuutta henkilökohtaiseen tu

tuatumiaeen marsalkka Mannerheimin kanssa. Loppuosa keakua

telna ki.itteli Suomen luontoa ja Berliinin oloja, eikä 

.illltänyt mitään erikoista. 

Niiden klyntien jälkeen tein useampia Tierailuja 
~ .. iajnmjnisteriön Tirkailijoiden luona, ~tta oliTat 

tärkeimmät o Baltopäälliköt Tielä silloin lomalla, Suomen 

asioita klsittelevlllä olaltolla oli aaksalaia-auoaalais 

a.ioista puhetta asianoaaisten eaitttlijöiden kaDa.. ja 
kiinnitettiin huomiotani erikoi.e.ti pariin seikkaan: 
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1) Sakass. on kiinnitetty huomiota .iihen, ,ttl 
Suomen lehdistö on sialltlnyt joukon t,ndlnasimlilelti 
laadittaja uuti.ia ja kirjoitatsia SakSIn suhte.n, jotka 

täällä ovat herättäneet Ipämieluisaa huomiota. "Saksasl. 
p,lItI uiaUist. arvostelua, mutta epllDllrllisiatä lIhteistl 

saatujen paikkansapitämlttömien uutisten julkaisu ei voi 

olla haitallisesti vaikutta.atta .. idln välisiin suhteiliin. 

2) Tyytymlttö~tl Saksassa on myöskin ollut 

siina luhtelssa, .ttei sodanaikaisten vabiRkojen korvauaky
s~stl vi,lä ole 88.tu 10ppuDDklsitellykai. lDn nyt lopi

_s tässä suhteessa on laatu aiban, olisi toivottaua, e 

Sl saataisiin lopullisesti hyväksytyksi ja koko kya~ 

poistetuksi päiväjärjestyksestä. 

Koetin viell sondeerata, mitä Saksan uudesta kaup

palopimuspolitiitaata kuuluisi. Ulkoasiainministeriän herrat 

tuntuivat olevan tllsl tys~ksessl hyvin pidättyväisiä 
ja huomauttivat ainoastaan, että lähiviikkoina Saksan kaup

pSlopimuspoli tiikka tulee sel vilmäln, miDkä jälkeen voidaan 

paremmin nähdä, kulU. asiat luuntautuvat. Enempiä eivät 
aaianOllaiset herrat sanoneet ja tulen asiaan palaaNe 

niin pian kuin liiti jotain lähempiä olen selville saa
mt. 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohelli

sena lähetän raporttini n:o 30 aiheesta: 

Vaikutelmia kansallissosialistien 

puoluekokouksesta. 
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A ia : Vaikutelmia kansallil- ... 
lositlistien puoluekokouksesta • 

... ... ...... . - .... . 

Salainen . 

RiiDkuin jo Ministeriölle olen tiedottannt, 

matkustin 30 mun lllhetyatöpälllikön kanssa val tabn
n.nkan~eri Hitlerin kutluata kansallissosialistien puo

luetokoukleen RUrnbergiin, viipyen matkalla 1 - 4 päivinä 

kulu.,.. IYYlkuuta. Seuraa.,.sla pyydän l .. dI eli ttää 

lyhyen lelostuksen matkalta. 

Matkalle lllhdettiin 1.9. UIIII1.11a ylillläräilellä 

diplomaateille .,aratulla junalla, joka tlsitti 10 vau

nua, niistl 2 ravintola- ja 1 salonkiv.unu, mut akuu
.,aunuj., sillä diplomaatit asuivat koko NUrnbergisaä 

oloaitanaa . junassa. Biinä kahtena päi vänä, ai tkä Nt1rn

bergisaä .,iiTyttiin. oli ohjel_ hyvin täysi, niin et

tei vapaata aikaa jUnyt juuri ollenkaan. Dij.; omaati t 

saivat kuulla valt~Jnn.nkaDslerin puheet kul~uripäi

vien a.,ajeisissa ja puoluekokouksen lopettajaisissa. 

Molemmissa puheissaan Hitler selvitteli kansallissosia

listien pyrk~ksiä rotupuhtaan kansallisesti heränneen 
ja kansakuntaa pal.,elevan kansalaisen, n.s. heroisen 

ihmi •• n luomisekai. Kommunismin tuomitsi kansleri mitä 
jyrldain, lanoen sen olevan primi tiiTilen alkutilan 

Jakelu (kir;aimin . euraavien oh;eiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallin en ;iJ lisäksi .. . 

J) Ei ulkomiJiledllSlukst'llliedoiluksiin . 4) Ei ulkom,laedustuk en tiedoiluksiin, mull.1 .......... ] : 

........................... tu·llinen. ........... ........................ .. ............................................................. . 
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opin, jonka omaksumisesta .euraa kthi tye twStplin kai
killa aloill.. tttksi tyisomistuksen periaate on .ro 9"9" .. '_9" 9"""_ 

maati .idottu vakaumukat.n ihmilten .ril .. tui ••• ta j. 

tri.rvoilesta tuotantokyvyatä j. stn kautta i~.e ihmi.
ten erilaatuiauudesta ja triarvoisuudesta- • Tal takunn,,, 

j. k.n.~ johtoon on asttettava kykenevimmlt ja pit.

vimmlt voimat, .päpltevyyden palveluksesta on tehtävä 

loppu. Yksilön on alistuttava v.p.uksiensa rajoituk.iin, 

JOI valtion ja kansakunnan etu .itl v .. tii. Valtakunnan 

ja kansan kokonaisuuden etu on määräävä kansalaisten 

toiminnalle • 

Paitsi näitä tilaisuuksia .~ivat diplomaatit näh
dä juhlaDIytf1rmön oopptras.a ja kolme paraatie: Hi tler

jugendin (noin 80.000 nuorukaista), kokoontuneena .tadio

nille, jossa aitä Hitler .tervehti, S A, S S ja Stahlh.a 
järjestöjen (yhteenal n. 135.000 aie.tä) kokoontumistilai

lUuden Lui~poidhainin ~entllll, jossa Hitler niitä ter
vehti ja vihki 126 uutta .tandarttia (rykmentin lippua) 

.tkl j~~ojan o~rB.in Raatihuoneen torilla. Kaikki 

~ol.e olivat .erinoaaiatn komeita näkyjl, jotka olOtti
vat stn .otilaallisen kurin j. hyvän järje.tyksen, mikä 

kansalli •• osialistien joukoissa vallit.ee ja olivat huo
lliot tli tl kamaal ta eri ttlin llielenkiintoisia. St andart

tien vihkimistilaisuudessa ammuttiin. 126 tykinlaukausta 
uudanaikaiaimmista ~utoille sijoitetuista ilmatorjunt~ty

keistl, jotka kuuluvat maan puolustuajoukoille~ Sotavätn

o ••• tot olivat tarkoitusta varten paikalle ko.enn~~t. 

todettava o~ ~ös, .ttä joukkojen inno8~s oli tav.ton 

johtajan, ·PUhnr' in·, kuten Ui tleril Sakaa8.~ kut.utaan, 

.up1's" paikalle ja puhu..... Joukkojen ohimarsa1 ke.

ti 4 112 tuntia. 
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Insimäiun päi vb iltapli vällä aaapU 'Yel talam

n.nkansleri Hitler junaan diplomaatteja tervehtimään, jol

loin hän ennen aaittelyä piti lyhyen puheen, l.usuu 

diploa8atit tervetulleiksi ja pyytäen anteeksi, ettei 

kaikki tässä kiireeati järjeatetyssä kokouksessa olekaan 
ollut täysin asisnmukaisesti järjestettyä, mntta että 

kun hän 2 vuoden kuluttua uudelleen kutauu diplomaatit 

SaMan tilaisuuteen, tulee kaikki olemaan tarkalleen 

huoli tel tua ja tlamällistä. Lopuksi .lausui hän toi vo
muks.n, että ulkovaltojen edustajat 'Y.isivät tilaisuuk

sista mukanaan käsityksen siitä, ettei Saksassa voimassa 

oleva diktatuuri ole 'Yäldvallein aikaauaatu, 'Yaan kansan 

tahdon synnyttämä. Paheeseen valtasi vanhin lälnäoleva 
diplomaatti, Viron lähettiläs Menning, kiittäen siitä suu

resta huo1enpidosta, mikä diplomaattien olaksi on valta
knnn.nkanslerin puole1t. tullut. t.rvehti.ssalän Tanskan 

lähetti1ästä kansleri huomautti, että paljon 'Yääristel~jä 

tietoja Saksan oloista levitetään ulkomailla, (·Politi

ken- takavarikoitiin Saksasaa 2-3 viikkoa sitten 2 ker

taa peräkkäin ja Saksan lehdistö uhkasi Tanakaa kauppa
etujen supistamisella ., .e11ei Köpenhaudnassa olevan sak

.alaisten pakolaisten toimistoa suljeta ja siellä teh
tävää valhe propagandaa lopeteta) .ekl toivoi, .ttä oike

ampian tietojen le'Yitessä ta.I parjaua .enettlä 'Yaiku

tuk •• nsa. 
IUrnbergin puolue päivät oli'Yat enaimäinen tilai

suu, jolloin Hitler kokoai joukkojensa . • dusta~at. lusta

kin S' ja S S Sturmiata (ko~ania) oli . aaaPU!i~a 
:3 meatl lippuineen. Lialksi oli suurin oaa johtajia 

lälDll. loapanialipPlja (lahnen) oli aaap1villa noin 
10.000, atandarUeja (rykmutinlippuja) noin 250. 
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Niinkuin .d.lllol'Taata hUOII8t aan , oliTat diplo

maatit läsnä Tain paraatitilaisuuksisla, kun litäT .. toin 
Tarsinainen -puoluekokoua- tapahtui erikaeen. NU.rnbergin 
kokon&istulosta ja realipoliittista merkityltä arvioi 
-Der Deutsohe Volkswirt" •• uraaTasti:"Auoh in NUrnberg hat 
Hitler es nooh einmal offen ausgesproohen, dass lahlreiohe 

andere Aufgaben blW11llt in den Hintergrund tnten IIIl1sSIn, UID 

alle Kräfte fiir die ttberwindung der Arbei tllosigkei t .insu
.etzen. Er hat ferner d.ie I,i terfUhrung und Vollendung d.r 

Reiohsreform nicht bloas Uber die Llnder, aond.rn auoh Uber 

die Stämme hinauI, die JIIJl in der Verganganheit 100ft sur 

Verhind.~ der Reform aillbrauchte, in tlassisoher Jormm

lierung angekttndigt. Aber dal sind die ainzigen Stellen ge

blieben, an denen man sioh in NUrnberg mit gro ss en konkr.ten 

Aufgaben der Staatlpolitik befasat hat. Allel Ubrige war 

Philoaophie, Ideologie, historiaohe Betraohtung und Kritik • . -

- - - Eine aualerordentliche Kraftquelle iat daraua aufgebro

ohen, die 41e Partei erneut UDd felter noch naaaenfasaen 

wird und fUr die dohsten Jahre harter Arbei t dem JUhrer Ulld 

Staatlmann 41e wiohtipte .111 fUr lein lirken geben 1011 • 

Die ganzen .thi~chen Krifte und POltulate bau.n auf einer 

Geaohiohtlphilolophie auf, in deren KittelpuDkt 41e Raalenl 
Iteht· • 

TImI arvostelu tuntuu aaiallilimmalta mitä tä
källilesd lehdistössä olen lukenut ja on ehkl liksi 

aieleDkiintoinen lainattaTaksi. 

Diplo .. attien kann.lta oli aielankiintoista dh

dl klDS.llillosialistinen organiaatio luur~a.. kaaTassa 

j~ tOdeta, kuten ylellplnl jo mainittiin, Tarsin hyTI 

lotilaallinen kuri ja järjeltYI, luuri kunnioitus johta

jaansa kohtaan ja kaikelta pllttlen suuri, olittain 
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fanaattineDkin ilmostus ouan ui8&D. 

• = 
• 

Tämä itse kokoukae.ta, joka ehkl olili ollut 

mielenkiintoisempi .otila ... iamiehelle kuin llhettilällle. 
Mitä tulee liihen arTo st.luun , jonka erllt Smoaen lehdet 
oTat julais.eet .itä Ta.taan, että allekirjoittanut otti 

.. tuen o.aa, olen jo lti.nisteriölle .. ialliset, plt'Tät 
perustelut e.ittänyt. L:j.säln tlhln, ettl STei tein halli tue 

on a •• ttuaut a.ias.a iahettilllnal kanDalle, jota -WÖ' 
.ikKllisis.1 lehdilal oli arTosteltu ja •• ittänyt tlkl

llisen -niplo .. tisohel Bnlletinin- .akaan •• uraavaa: 

·Sozialistisohe Kreise in der Sabweiz hatten 

in letlten Tagen VorwUrfe daröber e.hoben, das. d.r hie.ige 

.ohw.ileri.oh. Geaandt., Ixl. Dinichert, en de. Parteitag d.r 

NSDAP. in Nttrnberg teilgeno.en habe. Die AngtlegeDheU hat 

daraufhin den Bundesrat b •• ohlftigt, d.r aich .inatimmig IU 

d.r Ansioht b.kannt het, das. llinister DiDiohert TollmJllllen 

korrekt gehandelt hat; lWl .tellt. fe.t, das. di. Vertreter 
Ton etwa 30 Shaten die EiDladUDg qeno_en hltt.n. Ea .ei 

d.r WiUe del Bo.Dd.arat., ait D.utsohland .inen freundlohaft
liohen V.rtehr UDd die korrekt •• ten BeziehUDgen su unterhalten. 

Dieser Standpunkt .rforder., dass a.itaDl dar Soo.eil allel 

Termi.d.n w.rde, wu auoh nur dan Ansohein .rweoken könnte, 

all wolle aan duroh di •••• Sioh-l.rnhalten irgendwie ClemODl'lin 
r,.~. 

Vi,lI on pid.ttävl miele •• 1 .e toaiaaia, että 

kanaalli.losialiSld on Saksas.a yksinvaiti.. ja .ii, 

it.. ..ial.a kanulli .. osialisai ja Sakaan Taltakunta 
ykai ja ..... Joa tällöin on sopiatonta, että Sv.OIlen 

~lbettill. ottaa 0'" kanwaJ1ialo.ialiatiaiia juhlatilai-
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luusiin mid.n u.id.n 1lhettillid.n kanal., pitäisi 011. 

yhtä .opijatcmta, .ttl Suomen 1ähettilllt lIDuOTa.1a ja 

RoomasIa ottavat 01.. kommunistisiin j. faahiltisiin jUh-

1ati1aisuusiin. Viimemainituisla suhteissa en kuitenkaan 

.uista nähne.ni .tDkäänJaisia arvosteluja misllln 1eh

d.ssä. 
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O MEN L ÄHETY TÖ 

F I NLAND B E KJC K N I N 
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BerliinisaI, 13 p:DI syyskuuta 1933. 

U 1 k 0 a 8 i a i n m i n i 8 t eri ö lIe • 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohe1-

l isena l~etän raporttini n:o 31 aiheesta: 

Keskusteluja ja ensimäisiä vaikutelDda. 

Ili.nisteri : 



• f . _ .. 

• 

• 

Salainen. 

BlRLIIlII 
,. 

..... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3 1 .• 

.. Btrli1Di ..... ssä 13. p:nä l1YI kuuta 19.33. 

Asia: ' •• ku • . t .eluj,a ... j . .... D.lillli.ailf. .... . 

. T,te telmj!·. ............. ..... ................ .. . 

Viimeistä Idellisesaä raportissani allostin 

. Insimäisiä keUuatelujani Auawärtigea Amtiasa. Seuraa

vasaa kerron ~utami8ta ke~kuateluista, joita minulla 

on ollut käydesBlDi Insi Tierailulla toistan lIhetya

töpäälliköiden luona. 

Ranskan ambassadööri kertoili Tilkkaalti ja 

l .. j.l~i uuden Sakaan -"ntymisen syistä ja ~eTaisuu

dln aahdollisuuksist.. Saksan kansa rakalti aikoinaan 

'~elm II:lta j. samoin rakastaa Sl nykY.lln Hitleriä. 
Jllkimmäinen on .uusi painos Id~llise.tä, vain toisissa 

o~osuhteiaaa kalT&nut. Hitler j. hitlerismi eduataa 

..... pangermanistist. .j.tust. kuin Wilhela II:n. jon
ka pohjimmaisena p,yr~kalnä on -Deutschland Uber 
.lle.- • Uuden .unnuau .. Ima on niin luj., Ittei ole 

olemasia mi ~Iän IY1tl kun talla aen kukistullist.. Vai:n 
2 •• ikkaa ToiT.t ~ihlUtt.. olotilan muutokaln: täydelli

D4D t.loudellinen romahdul t.i ulkomaisen konfliktin 
.yntyminen. 11m aodan mahdollisuus on hyvin Tähän to-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

........ ........ !.~.a1.1i.»R... ............................. ...... .. ............. ..... . ................ . 

1) Tavallinen . 
2) TiJvallinen ja /lsiiksi . 
J) Ei titdoltukslin. 
4) Ei titdoituks/in. mutt. 

. ................. .. ........................... ....................... lie. 

. ........ ..... ................................................. lIe. 
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denDlköinen, jää taloud.lliaen t Uanteen klrjietymin.n 

.u~reJllll8kei vaaraksi. Kun on lcyaymyklel" kansan tah
do.ta luotu diktatuuri, .ikl väkivallalla analt.ttu, on 

s.n asema hyvin 1 ja ja laattaa kestlä TUosikyDaenil, 
8llei edellämainitut 2 seikkaa toisi tilant •••• en odot

tamatonta muutosta, mikä myös näyttää ky~k.enalai.elta. 

Uudet olosuhteet ovat tehneet information laann;n .rin

omaisen vaikeaksi, .illl .anomalehdistöön ei voi uskoa 

ja muilta tahoilta on tietojen hankinta miltei mahdo

tonta. 
Japanin ambassad~öri, joka vasta noin 6 kk • 

on ollut Saksasla, lanoi mielenkiinnolla •• uraDneenaa 

k.hit.yltä tllIlä. Hän oli sitä mieltä, että JOI kansal

lil.o.ialismi PYIYY terv.en kehityk.en linjalla, se voi 

tuoda mnkan8an Saksalle paljon hyviä ja ~ujitt.. Saksaa 
.iläilesti, _tta jo. .e lähtee menemlb väirlln suun
taan, voivat s.uraukset muodostua kohtalokkaikai. Nykyi

n.n IYlte.mi lujittuu ed.lleen ja tulee tod.nnäköisesti 
pitkäaikaiseksi. 

Ruotsin lähettiläs kertoi laaneensa hallituksen
aa ja hallituspiirit vakuutetuiksi siitä, .ttä uudet 

olot Saksas.a tulevat ke.tlmäln ja että auhtei~a Saksan 

kanasa hoid.tta.sla tämä •• ikka on otettava huomioon. 

Kysymykl .. ni, olisiko nykyisen IYI~ .. miD mahdollis.n ku

kistumi.en s.urauksena Saksassa kommunismi, lanoi EnotliD 

lähettil.1 pitlvlnll tod.nnä~is.mpIDI •• ttl mikäli kan
lal1ie.o.ialismi .i onnistuisi lIilyttämäln valta-as.maan
la,.en •• uraajana tulili olemaan lIOurkia. 

Kaikki 12 llhettillstl. joid.n luona olen .n

DlttlDyt tll;lln .. nn.... kl7d1. OTat Saksan .ialisten 

oloj.n pylyYliand.at! .eHtlneet e~. käsityksen kuin 
aita .d.lll olen •• loltannt. Se .. n'aatui.iin kI.ityk.iin 
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olen itsekin Dlutamina Wlllolo~'iikkoiDa tullut. Kun 

ottaa huomioon, että Hitlerin n.s. tailte1ujoukot S.!. 
ja S.S. ovat nykyiUln luknmiUhilltään noin 900.000, .ttl! 

hanan puolue .... naa hyväksyttyjen jlsenten .lukumäärä on 

puolu.toimiston il.lloituben mukaan nyt n. 3 Jdljoonaa 
ja että 1iittymisanomukaia klsitte1yna1ai.ena on vie11! 

2 miljoonaa, 1iallkli ettl Stahlhelm-jlrjeltö, jonka luku
aääril on n. 150.000, kannattaa Hi t1eril ja .ttä pari 

plivlä litten puo1ustuaministeri von Blomberg armeijan 
anöövereUlä julisti, ,ttl ' armeija kokoDaisuudel.aan 

tul.. ulkollilelti tlyttllmlln Hitlerin ~räykset, niin 

joutuu kysymään, mistä löytyisi se voima, joka nykyisen 

..,.teemin kukistaisi? Sen voi plinvaltoin lanoa lu

jittuvan plivä päivältä • 

• -.. ovat alke.11isia tosiasioita, jotka on 

otettava huomioon Saklaan auhtauduttaesla, oltakoonpa 

Sak18s.a vallitsevista oloilta ja 'Ylteemistä mitä 
mieltä tahansa. 

1de11äo1eva oli jo kirjoitettu, kun sain tUai
.uuden mielenkiintoiseen teakusteluun Sveitlin ja Liet

tuan llhetti1äiden kanssa. 

SYeitsin lähettiläs katsoi Sekaan D1kyisen 

hallituksen aseman poliittisesti erittäin lujakai. Ta

lou~.llinen puoli aen .ijaan antaa aihetta pa1joon 
huol,.n ja ... ttaa kehitt,yä hyvin kriitilli •• k.i. SYeit

.in kannalta on naapurill8aDa tärkeU ~llIpitU hyviä 

.uhteita Sakeaan, olkoon sen hallitu •• uunta mikä tahansa. 
Li.ttuan lähettili. oli .plilevämmlllä kannalla 

tilant •• n ke.tävyyd'stä kuin muut tlhln ... kka tap .. -
-.ni henkilöt. TalOQdt11i •• n tilante.n vaikeutuminen 

.a.tt.. tuoda -kanaan autokai.. O •• s.. S.!. miehistöl 
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ilm.ne. t.(.1~ .. ttömyyttl .iit., .tt.i valllDkumou.t. j.t

k.t. j. • .. di tae radibali.i. talcnad.lli8i. j. so.i 

.i. uudi.tuksi.. lommuni.tit ovat myö. aktiivi ••• sa •• -

lais.... toiminnassa j. k •• kityaleirei811 on h.idän 

työnsi hyrin .f.ktiivista. Hallituks.n si8l1l.l on kabi 

.uuta., pidltt~liaempi. johon ovat lmu1U1leet m ••• GöriDB. 

Sobmitt, Iroeigk ja Hitl.r ja radikaali, jota johtav.t 

G6bbel. j. Darr' (viil18~ittu vaatii aan jakamista 

Ill1lr.s.a lIi ttabavas •• ). Bi tl.r on , ruvennut , joDkun 

v.rran horjWDa8J1 Dliden awmti "fIlilll. Radikaalis.t 

.ineks.t tullaan ehkl tndyttlJläln uhraamalla joi tain 

juutalaisi.. Joa val takyaymya tulisi myöheDBin ayntpdn • 

• ivlt nykyi •• t joht.jat .iitä luopuisi ~ , ta~.t.laa. 

IoJlDllWlistien pU.y val ta. ei ole _ mahdollinen, vaan 

8)'11t". muu~oa, aiklli ., .yntyy, lIOJ18rkian merkeis.ä. , 

Intta ,~ellytiksenl ,johonkin .allistukseen D1ky!aestlln 

on talcnadelli.en tilanteen huonontuminen .iitä, aika .e 

nykyUn on. JOB tämI tUanne rup~.. parane_an. lliatä 

toi.taia.ksi Ii ole .arkkejl Dlkyvisal..i mikään .ys

teemln muutos 01, aj.teltaviss •• 

l1pl tehtäviini kuull;.vat viralliset vieraUut 

va.t. ovat alkuaate.llaan. • .. ttaa niiden kulue •• a vi.ll 

... da joukon aieleDkiintoiaia tietoj.. joista ed.lleen 

tulen kertoll8an. Olen jo Dlin aluss. halUDJlut enaimli

.il huomioitani .. rkitl p.perille. 
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Berliinis", 22 p:nI Iyyskuuta 1933. 

OMEN LÅHETY TÖ 

f I NLAND BE KJ KNING jJ 
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Ulkoaliainministeriölle kunnioittaen ohellisena 
llhetän raporttini n:o 32 aiheesta 

Kauppasopimuksemme. 

Ilinisteri: 
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Salainen . .. 
.. BBRLIm ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o , 2 • 

~r+i.~s ä 22 p:nä 811' kuuta 19 ". 

IIvin 22. 9. Auawlrtigel ~tin kaupallis.n 
osaston apulaispälllikön Ullr~ohin luon~ enli klynnil-

11. jolloin asetin ky Iymyks en. mi tä Ileil~ on kaupal

lil.lla alalla odotettavissa Saksan taholta. 

Bra Ullrioh .anoi tällöin. .ttä sopi~._. 

irtisanominen marraakuun 1 p:DI on hyvin todenDlköi

nen, Taikkai asiassa päätÖItä Tiell o~ekaan. ~~h~ 

ja ettl Saksa todenDlkö~lesti tule. ehdottamaan 

neuT~ttelujan alkamista lokakuun 15-20 päiviin tie

llOilla s.n j~ben. kun hollantil~~ten kan~.a a.ia 
enemmän tai Tlhemman on saatu •• lvlkai. Saklalail
hollantilaisten neuvottelujen pitäisi alkaa lokakuun 

alussa. 

laitisIa asiaahar~stavilaa piira~laI Berlii

nia" on huo .. ~tavi .. a .. r~lepant~va he~~~ei8UUI 
.nglantilaisen Tiikon ja S~men-~~annin ~uppasopi

.akaen johdosta. jonka sillltöl villi ei tunneta. 

Jo. .en kautta SU.a kadottaa .tujaan ja .yynti~ 

aahdollisunksiaan SUo .... a. on Tälttlmltöntl TaltaaTalti 

korjata .uomalai ... aksa1aiata kauppa.op~sta. .anotaan. 

Jakelu [kirja imin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäk i . 

J) Ei ulkom,laedu tuk en t iedoituksiin.:1) Ei ulkomaaedu tuksen tiedoituksiin. mutta .......... } : 

.......... ................... .... J. ... !.~~.!. .... ............ .. ........................... . 
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!1lmI lavot1iollllUl ilaen1 ayöl Aunlrtigel . A_tilla lielll 

klyde.sbi. lD,tin tieduatella, aihin S11l11taan I~aalaiset 

aahdollislati haluaTat I .. de .autoksia, .atta aiTlt Tirka
herrat pyltyneet mi tlln tarkemmin IIIUlritt,lellllD. Irt. 

heiatl mainitai, ,ttl .. ataloultuotteitten auh1ieen luulta

vaiti on helpompi löytu tyydJttlVö ratkaiau kuin puu

teollilUUlllalla. 
Saksan kauppapolitiikan luuntautumi~,sta mainitai 

RaNnian lJihettual, ettl lakaalai.,t ovat vihdoin käsittl

n"t kauppapolitiikkan.. lUuntautum1sen _,r,ntakaiai~ -.1-

hiD virheeksi, ja ,ttl h~i~ oikeat .. rkkin.n~. ova~ 

pohjai .. , itl- ja k •• kkoil-Iuroopassa. Onhan Saksan kauppa . ~ . . 
Argentiinassa ollut 7 Tila, TUoden aikana 2 ~ljardi. 
~:lla pasliivinen. Barrastaes~aan aarentakaiata ka~p~aa 

ovat aaksalaiset .uhtautuneet Tllinpitämlttö"sti edelll
mainittuihin Buro~pan maihin ja siten osittain menettäneet 

näitl luonnollisia aarkkinoitaan, joita nyt on ~jon Tai
keampi Toittaa takaisin. Ori.atoituminen tlhln amuntaan 

on kni tenkin nyt Uydlsll klynnisal. Ileidln naapur~~~ 
on .YÖI otettava huomioon Saksa tlrkelni tekijinl talou
dallisesla ,IlmIlIimaa. 

Idalllolevat Hna.nian lIhettillln lauaunnot olen 
tiili yhtayde.lä aielenkiintoisina ~unnut _rki tl,. 

IInaall~llolialiltien ulkopolit~i~ ~oht~ja Ro.en. 
berg on ayöI puheialaan p inostanut taloudelli~~a ~~ty

af.tl erikoi"lti Pohjoi ihin. TIIU. 'YYltl olettai.i~ 

etteivlt lakaalai .. t ~lili oleIlaan erikoisen jyrkkiI vaa
timatlislaan, autta litlhlD ei voi etuklteen ti,~". !Oi
lelta puolelta tulee meillIkin ola.aan hyvil Taltteja 
Taltaisia neuTOtteluJa T~en. 

Aikolllbani on lIhipliTinI pittu tavata 1i&10118-
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ainilteri Sabmi tt~ j. ...talousminilteri Damta, uettaak

.ei ... da •• 1TiU., aikI heidb ohje1.naa _ic!ID 1Uht..... on, I~ AulWlrtig.. Aatin h.rrojen OT.t us •• t 

TirkatoT.riDi Tlittlnt.t ol'Tan moDi... ..iois.. huono.ti 
info 1'110 i tuj. halli tuke.n .uUDDi ~el.ld.t.. Palaan niin ollen 
ky.~k.e.n uu.i. tietoja .a.tuani • 
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OMEN LÄtIETY TÖ 

BerliiDissl, 25 p:DI syy_kuuta 1933 • . ----~--~~~, . .-

F I NLAND HE - KJ KNING 

• 1 .· 
, . t,; 

~) \ ( ,r. 

U 1 k 0 8 S i 8 i n m i n i s t eri Ö lie • 

Ulko8siainmiDisteriölle kunnioittaen 

lähetän raporttini n:o 33 aiheesta 
j ' 

I 
KansaIlis_osialistisen valtion perusteet. 

Ministeri : 
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BlRLIIlfISSl........ ... SSA OLEVA LÄHETY STÖ - --. Sala i ne n. 

RAPORTTI 0:0 .3 3 .• " 
Berl~ini: ..... ssa 25 p: nä .11 • ....... kuuta 19 .. 33.~ I _ f!t' 

. . fl}tfo , $ 
A s i a : IpMll!UJ!P.j\al1';t1!!R.......... lf · 
.................... y.altiQD. ... p.emataat..... ............... ~J 

Jo ennen saapamistani Saksaan aamoinkuin 

täällä oloni ensiviikkoina olen pyrkinyt pläpiirteil

tlln perehtymään kansallissosialistisen valtion perusaat. 

teisiin, voidakseni paremmin käsi ttlä ja seurat. tapah

tumia maassa. jonka kehityksestl ja olosuhteista miDaD 
on hallitukselle tiedotettava. Kun Suomen lehdistölaI 

en moista huomanneeni tlmln aiheen asiallista klsitte

lyl, lienen vastaisen raporteeraukseni pohjaksi oikeu

tettu muutaman sivun laajuisessa selostuksessa aivan 

lyhyesti elittämään nykyistä Saksaa hallitsevat peri

aatteet ja kansallissosialistisen valtion poliittilta 

konstruktiota määräävät opit. Tuntemalla nimi seikat, 

on myös helpompi käsittää tapahtumia ja otteita uu

dessa Saksassa 
o 

Liberalistisen valtion olemukleen kuuluvat 

seuraavat 4 periaatetta: 1. kaikkien valtionkansa1aiauua, 

2. kaikkien a&manoikeudellisuus, 3. kaikkien ajatuben

vapaus ja 4. kaikkien oikeus hennlölliseen vapauteen. 

JAKELUOHJEI J ako luohjemalleja: 

_._._._ ................ f.!.ll.~.m.~ ............................... . 

UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIaKkai . minis ter iö lle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoltukalln. 
Ei ulkomaaeduatukaen. multn ulkoasiainminis teriön II dol. 

tukaUn. 
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Sen sijaan peruatuu klnaallillosialistisen 

valtion olelll1s seuraaviin periaatteiliin: 1. valtion 

totaliteetti ja aktiviteetti; 2. valtion klnnattajain 

(Staatltrlger) hierarkia; 3. val tionklnsalaisten l.-n

laatuiluua ja 4. kansan yhtenäisyys (Vo1ksgemeinaohaft). 

Tarkastakaamme lähemmin näitä kanaallissoaia
listisen valtion perusteita. 

1. Totaliteettivaltio puuttuu rajoituksitta 

kaikkiin yksityisiin suhteiaiin, ottaen palvelukaeensa 

kaiken elämäntoiminnan: talouden, ammatin, perheen, yhdil

tykset. Talous järjeltetään valtiollisesti, ammatinvalin

taen vaikuttaa valtio, valtio asettaa perheen rotuhy-

8lenian alaiseksi ja yhdistykset yhdeDmnkaistutetaan 

(Gleiohsohaltung). Koko tällä elämän täydellisellä so

vittamisella valtioon on aktiivinen tarkoitus: luoda 

saksalainen voima. Se, mikä yksityiselle antaa mahdol

lisiDlDan vapaan ja laajan liikkumisalan ei ole oi

kein, Tain se on oikein, mikä synnyttää valtion 8UU

rimman voiman. Oikeustunto ei 8uuntaudu yksilö~n, vaan 

valtioon. Siksi ei mikään ole ehdottoma8ti turvattu 

valtion aekautumiselta. Entisajan valtion täydellisen 

ykaityiltyttämi.en (Privatisierung) aaemeIle on tullut 

ykaityilelämän täydellinen valtiolliatuttaminen: kaikki 

eIIm1 on asetettava valtion palvelukleen. 

2. Valtionklnsalai8\lua ja valtionkansalaisen 
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aamanoikeudellisuus ei ollenkaan enU ole Jlikään 

luonnollinen oikeus, vaan melkeinpä luonnoton käsite. 

Valtio ei llh e eDlä yleileltl ja yhdenarvoisesta 

valtionkansalaiseeta, vaan johtajasta (PUhrer). Jo~tajan 

henkilö on valtion ruuaiillistule ja johtajasta Tirtaa 

valtiollisuus yhä laajempiin piireihin. Täten syntyy 

hierarkia, jonka huippuna on johtaja. Hänestä siirtyy 

valtiovalta ministereihin, klskynhaltijoihin ja kansal
lissosialistisen puolueen johtajiin ja järjestöihin. 

Puo ueessa on jälleen hierarkinen rakenne puoluejlse

nestä S.A:han (Sturm-!bteilung) ja S.S:11n (Sohutzstaf

f81). Tästä kaikesta mnodostuu suljettu, järjestynyt 

hierarkia, mutta tämän kokonaisuuden perustana on 

-saksalainen ihminen·. Joka ei .laadultaan ole saksalai

nen, ei kuulu valtioon edes sen mahdollisena kannat

tajana, vaan voi olla ainoastaan valtiollisen järjes

tyksen ja huolenpidon esineeDl, valtion 8Iukkaana ja 

suojattina. Tasa-arvoisuudesta ei ole enää kysymys, 

oikeudet ovat hierarkisesti asteittain jaetut sen ase

man mo.kaan, mikä kullakin valtiorakenteessa on. llikl 

on oikeus, aiitl ei sovita, vaan sen aälrää johtaja. 

3. Taltiosn ei ole enll kilpailua eri aat

teiden vllilll, vaan on olemassa aatteita, jotka ovat ... 
pltevil, aatteita, jotka eivät ole päteviä ja aatteita, 

jotka on tuhottava. Mälrätylll maail •• nkat~omokaella 
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ja Taltioaatteella on etuoikeus. Joka tahtoo olla T&1-

tioJlkanJlsttaja:in (Staatlträger) joukosla, hlnen tlytY1 

omata "'rltty, juuri tlhln valtioon kuuluTa ajatua

tapa, eika mikään mu. !oisin ajatteleva kansalainen 

on aaanpetturi. Uudessa Taltiossa ei voi olla oPPO

Ii tiota ; on vain myöntyminen ta.i Idel täminen ja job 

on hallitusta vastaan, on myös valtiota vastaan, siia 

valtioJl vihollinen, jolla ei ole mitäln moraaliata oi

keutta. Kun Taltio Taatii määrättyä ajatustapaa, yhte

niistä .oraalia, pyrkii se kansalaistensa laadun yhtä

läisyyteen (Artgleicbheit). Kuka tahansa ei oi pääst 

valtionkansalaiseksi, Taan on tämä kansal aisuus ' sidottu 

IIIIrlttyyn ihmislajiin (Artung). Hitler-valtio tunnus

taa vain aaksalaisen lajin (elie deutsche Art ung). 

TImI valtio Taatii kaikissa elämäD i lm8i gumu doisas 

laatupuhdasta saksalaisuutta, eikä ota asa- a oileen 

auojelukaeensa Tieraalaatuiluutta. Vi raalaatui udella 

on yllykkeenä vierailijan oikeus, ~tt kotioik.

utta . 

4. Ii vapaa yksilö, vaan kan a on elämlJl 

ydin, joka määrää laNDl aatuisuuden, johdon hierarki 

ja Taltion totaliteetin. Kansa jakautuu talonpoikiin, 

porvareihin ja työläisiin, Yhteyden johta an ja kaD HJ1 

Tilillä EodostaTat joukkokokoukset ja joukkoaie1eJlOso-
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tubet. .tta johto ei ldIlnDJ joukon . USS&11 puoleen 

yksilöiden kokoubiDa. TaaJl kansan puoleen joukkona. 

Silll johto ei S88 tehtäTäänal aaBsoilta, Ta&n Saksan 

kansalta. Johtaja t •• 1 ei ole johtaja Tapaan henki

löllisyy'tenal (Persönliohkeit) perusteella, T88D hän on 

johtaja, koska h(in on TOit~aIU1t kansan puolelle8D ja 

koska hIn on v~J joht.j~atehtlvlnal ualilltuun 5 

pii vb k'''''P"""Jp i8P kan. tta. Hi tler-Tal tio ei ole 
,.apaamielineu eikl se ole ole"s88 antaakleen Tapaille 

ykailöille tilaisuuden talouleläelln ja kultuuriin, 

Taan pyrkii 8e saaTUttamaan Sekaan kanaalle mahdolli

limman luurin mahtavuuden, kokoamalla kaikki ulkonaiset 

ja siläiset voiaakeinot_ Sikai tahtoo Hitler organi

loida 1'81 tion, talouden ja maat yhdeksi yhtenlileks.i 

TOimakli, koettaen .aavuttaa Saksan kansan moraalisen 

yhtenäi.yyden, luoda lujan, luljetun ja Taltustuakykyilen 

kansallisln ja Taltiollisen mielen, kansa~htenli~den • 

IdellA on kaikessa lyhyklisyydesalln ja hyvin 

konlentroidussa _odosl. koetettu esittää ne periaat

teet, joille kansal1issoaialistinen valtakunta perustuu. 

Lillk,i olisi ehkl ayytl muistuttaa, ett. Hitlerin 

Taltaantulo on tapahtunut tayain laillista tietä, kan
san enemmistön tahdosta, ettl T81takonD8D pohjana edel

leen on le!arin ta"TallaD perustu.laki ja ettl 

Sakaas.a niin ollen voidaan sanoa Talli tseV.,l demokraa 
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tisen diktatuurin, niin paradoksimaisel ta kuin täJDI 

nontatapa tuntuukin. Sen sijaan ei li1Jeraliamista ole 

jälkelkUn jllelll. 

Uutta olotilaa arvostelee erllssl lakettlin 

ilmeltyneel" julkaisussa teologi ja tri Wilhelm 

Stapel, itse kansallillosialismin kannattaja ja tunnattu 

poliittil-ulkonnollinen kirjailija, seuraavasti: -Jttei 

totali-aktivistinen, sl .. nlaatuinen, johtajahierarkiaan 

peruatuva, kovaan inriin jlrjestetty kan8an~tio (Volka

st.at) ole mikään -IDEava- asia, on my~ttIVä. Val

lankokoaminen tuo aiDa DIlkansan epMmkavuuksia niille, 

joiden tly~ alistua korkeimman tahdon mukaan. -POr

varillisissa oikeusvaltioissa- oli DDiavampi asua, yk-
sityiskannalta -vapaampi-. Intta Saka kansan D1kyajan 

biologinen ja historiallinen olotil vaatii vallan.uo

dostusta uuden periaatteen makaan. udenlaatuinen val-

tio, johtajavaltio (fUhrer-Btaat) ole keinotekoisesti 

keksitty eikä suunnitelmanmnkaisesti ·tuotettu·, vaan 

on Iyntynyt hldäsal ja tuskassa ja klrsimybes81 nii

den taisteluista, joita etafyysilliset voimat ajoivat. 

S ei ole syntynyt ·oikeU8val tiona· juridiaeati puhtaan 

kehityksen kautta, v on murtautunnt esiin historial-

lisella väkivallalla. Sen kantajina eivät ole liberali

sen aaailmankat mbel1 laatuiset -kansalaiset·, sen kan
tajana on kansan historiaa luova voima. Historiaa 
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luovaan yoi.aan luhtaudutaan toisin kaiD ·oikeusvalti

oon- . Ja aitl .iitl, ldellyttUkts tiili valtio teitl 

yai ei? Se on olemassa, koska .en ~ytyy olla-. 
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Lyhyt oloaika maa53a ei oikeuta vielä pe

rusteellisia käsityksiä esittämään oloista, jotka ovat 

niin uudet ja toisenlaiset, kuin mihin tähän saakka 

on totuttu ja mitä on tunnettu. Siitä huolimatta 

yri tän seuraavassa lukemani. näkemäni sekä niiden kes

kustelujen perusteella, joita minulla täällä vanhempi

en diplomaattitoverien ja eräiden saksalaisten kanasa 

on ollut, e&moinkuin huomioonottaen viimeisten viikkojeD . 
tapahtumat, luoda j,nkublaisen kuvan tämän päivän Sak-

laeta, kuvan, joka varmaankin jää pintapuoliseksi, mutta 

josta kuitenkin ilmenee joukko uudelle Saksalle omi

naisia piirteitä, sekä hyviä että huonoja ja joka 

perustuu tosi.aioihin eikä liioteltuihin tai väritet

tyihin kuvauksiin, joita valitettavasti osa lehdistö~ ' 

me näyttää harraatavan. 

Ensimmäisiä vaikutelmia Saksaan tulijalla on, 

että maassa vallitaee erinomainen kuri ja järjestys. 

Kauan ei täällä tar~itsekaan olla, ennenkuin huomaa 
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tämän olevan tosialian ja vuosia maasla olleet lano

vat turvallisuuden olevan nykyään aivan toisenlailen 

kuin ennen. Niinpä voi Berliinissä missä vain ja 

mihin vuorokauden aikaan tahansa liikkua tarvi tle_tta 

peljätä tulevan ahdiatetuksi tai ryöstömurhan alaisekli~ 

Rikol lisuus on ~ös vähentynyt varsin vähäpätöiseksi 

verra ttuna siihen, mitä se ennen Hitlerin va! taantuloa 

oli. 

Sunen muuta herättää kuitenkin huomiota se 

tavaton kansallinen innostus, mikä kaikkialla ilmenee, 

olkoon Se SA, SS tai Stahlhelm-joukkojen marssiessa 

tai johtavien henkilöiden. ennenkaikkea ~rer·in· 

ilmaantuessa missä tahansa. Samoin ovat erikoisen 

sittuja Göring ja Göbbelso K8nsallissosialistinen 

liike on herättänyt voimakkaalla kansallisella propa

ganda] laan eloon jo uinahtaneet kansalliset tunteet 

sellaisella voimalla, että joukot ja massat 

ovat haltioituneita. Sttl tämä kansallinen itsetunto 

lilloin tällöin purkautuu muotoihin, jotka ovat .kaikkea 

muuta kuin miellyttäviä (ulkomaalaiai~, jotka .ivät 

tervehdi Hitler-tervehdyksin ohtaarl.iv,ia Hitlerlippuja, 

kuritetaan yom.), sitä ei voi kieltää. IIl1tta kun kat

selee vakavailmeisiä SA- ja SS-miehil, kuvastuu heissä 

toivo ja usko parempaan tulevaisuuteen. masentuneisuus 

ja epätoivo, jonka ulkoministeri von Neurath sanoi 

ennen kansan b.kuudesla vaUinneen, on kuin poi8 PYY-
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hitty. Hitlerin tunnualana -yhteinhraukaia, yhtei .... oi

min yhteistyölaI- on epäilemättä laannt ihmeita ai

kaan Saksan kansan mielialaala. 

Bttä Hitler menettelytavoislaan on hyvin pal

jon ottanut oppia bolshevikeilta, sitä ei ... oida kiel

tää (ja taistelu kommnni smia vastaan voidaankin mene8-

~ksellisesti suorittaa vain klyttämälll 8amoja aseita 

kuin kODm1n;stit), mutta hänen oppinsa on toinen. 18n

s8llissosialistien suurin vastustaja on kommunismi ja 

siitä 8yystä sitä Tastaan käydäönk;n säälimätöntä 

telua. Kun lukee kowm1nistivastaisen liiton pari viik

koa sitten julkaiseman, suurimmalta osaltaan asiakirjoi

hin perustuvan kirjan -Bewaffneter Aufstand-. tulee 

jokseenkin vakuutetuksi siitä, että ellei kansallissosi

aliemi Saksassa olisi päässyt valtaan silloin kuin 

se pääsi, olisi kehitys varsin pian vienyt kommunis

miin. Tämän käsi tyksen o ... a t usea t saksalai setkin esi t

tlneet. Tästä syystä eivät kansallissosialistien väit

teet siitä. että he ovat pysähdyttäneet kommnnjstisen 

hyökyaallon Euroopassa. ole välrät, vaikkei heille mis

ta syistä tästä vielä muualla halutakaan tunnustusta 

antaa. 

Valtiolliselta ja historialliselta kannalta 

tulee Hitlerin toimenpiteistä todennäköisesti kauaskan

toisimmaksi Saksan valtakunnan yhtenäisyyden luominen. 

Osavaltiot ovat edelleen muodollisesti omine hal li tuk

aineen olemassa, ~tta on niillä kaikilla valvojina 
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keskushallituksen aset tamat klskynhalti 1.t (Statthalter), 

jotka voivat est.. entisten osavaltioiden hallitusten 

toimenpiteet, milloin katso .. at niiden olevan valtakunnan 

edun vastaiset. Kehitys tulee kulkemaan niiden osa

valtiohallitusten häviämistä kohti ja St&tthalterviras

to j en muodostumisesn meikäläisiä lääninhallituksia .. as

taaviksi. Tätä kehitystä tuSkin mikään syateem;nD1utoa

kaan enää tulee Dluttamaan, vaan jää tämä Hitlerin 

teko pysyväksi suurteoksi Saksan historiaan. 

14:i. tä ja IDi ten tämä Saksan sisäinen luji ttu

minen sekä valtiolli esti että hankisesti muuhun maa

ilmaan vaikuttaa, ei kuulu tämän raportin piiriin, jos

sa käsitellään Saksan sisäisiä tapahtumia huomioonotta. 

matta ulkopoliittisia näkökohtia, joita tulen käsittele- ' 

mään eri raportissa. 

Raportissani n:o 33 olen esittänyt kansallis

sosialistisen valtion poliittiset periaatteet. Niitä 

suuntaviivoja pitkin pyritään uutta Saksaa järjestä-Nln, 

vaikka Hitler omassa kirjassaan sanookin, ettei julis

tettua ohjelmaa aina voida kirjaimellisesti täyttää, 

vaan on mukauduttava kulloinkin olevien olojen v8ati

msiin. 

Kaiken toiminnan yhdenmukaistuttaminen eGleiOb

aohal tung) jatkuu edelleen niillä aloilla, joilla sitä 

vielä ei ole toteutettu. Koulu- ja yleensä opetus

alaIla järjeatetään nuorison bavatue kansallia.osialia

tisten oppien .akaisekai. yliopistot ja ylioppilaatoi-
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minta yhdeD.mlkaistutetaan, italialaista dopolavorosysteemil 

sovelletaan, juutal iset j sl teemiin kielteisesti tai 

epäilyksellä suhtautuvat pofsteta&n toimistaan jne. 

Propagandaministeri Göbbels itse, yksi nykyajan suurim- I 

pi puhujia, hoi ta tehtäviä.än loistavasti. Hallitus 

pitää yllä vilkasta yhteyttä massojen kanssa, järjeste

tään yhtä mittaa jättiläiskokouksi eri puolilla maata, 

jois 8 sen johtavimmat miehet esiintyvät. Göbbels on 

ilmoittanut kokouksia järjestettäviksi loka-marraskuulla 

l~ ,000. Bi tler itse ei koskaan viivy kuin lyhyen 

ajan kerrallaan B rliinissä. kulkien puhumassa eri seu

duilla. Hallituksen liikuntaväline on miltei yksinomaan 

lentok.one. niin että Hitler samana päivänä, jos aiin 

tarvitaan, voi puhua neljässä eri valtakunnan nurkassa. 

Kansallissosialistiseen puolueeseen pyrkijöitä on heidän 

puoluetoimistonsa ilmoituksen mukaan 2 miljoonaa henkeä, . 

kun puolueeseen hyväksyttyjä jäseniä jo on melkein 

4 miljoonaa. Että sisäinen kuri puolueessa on tavatto

man ankara, sen huomaa joka paikassa, jossa lähemmin 

pääsee sitä seuraamaan. Ml tta kuri ei ole koya vain 

puolueessa, vaan ankaran komennon alaisina ovat kaikki 

saksalaiset. Auktoritäärinen ja totalitäärinen valta ei 

voi sallia, että toisin kuin ohjelman mukaan ajattele

via ja toimivia henkilöi tä on ole~ssa, ainakaan mieli-', 
piteitään esittämässä. Sellaiset henkilöt on suljettava 

pois vapaasta yhteiskunnan piiristä ja sLdjoitettava

keskitysleiriin kasvatettavaksi, josta hänet vapautetaan, 
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itten kun hän on muuttanut mieltään. lisyin eräältä 

Göringiä lähellä olevalta henkilöltä Preussin valtio

ministeriöstä, miten olosuhteet ovat keskitysleireillä, 

kun niistä ulkomaan lehdissä kerrotaan kauhujuttuja. 

Sain SUllDDj] leen seuraavan vastauksen: Totali teetti val

tio el voi sallia, että henkilöt, jotka valtakuntaa 

ja siinä noudatettuja oppeja arvostelevat, voivat liik

kua vapaasti ja vahingoittaa systeemiä, vaan on heidät 

valt~lnnan edun tähden eristettävä siksi, kunnes hei

dät todetaan vaarattomiksi. Keskitysleireissä on soti

laallinen kuri ja järjestys ja jo siihen mukautuu, 

ei kärli mi.ssään suhteessa kohtal un nähden, joka sitä 

rikkoo, joutuu rangsi etuksenalai seksi niinkuin sotilas 

sot vlessä. Eauhujutut ovat liioitteluja, sillä kiusaa

mista leireillä ei tapahdu, poikkeuksena saattaa tie

tenkin olla joku raaka vartija, joka silloin toimii 

vastoin ohjeita ja asian tultua tietoon, epäilemättä 

joutuu rangsistuksi. Keskitysleirien valtavan enemmistön 

muodostavat notovriset kommunistit, mutta on siellä 

lukuisia sosialidemokraattejakin sekä vähäinen määrä 

muita. Kuinka suuri leireissä olevien vaDgittujen koko .. 

naislukumäärä on, siitä on mahdoton saada tietoja. 

Komwlnjstien maanalainen toiminta jatkuu edel

leen ja tuottaa viranomaisille paljon vaivaa ja huol- ' 

ta. Joukottain heitä vangitaan, salaisia kirjapainoja 

ja lentolehtisiä löytyy edelleen, mutta salainen pol'iei 
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viii ttää toiminnan siinä määrin heikennE\en. ettei se 

enää edusta våLtakunnalle mitään vaaraa. 

Kirkollisen kysymyksen on Ei tler onnistunut 

valtiolleen järjestämään varsin edullisesti. Paavin 

kanssa solmittiin konkordaatti, joka kieltää katoli en 

kirkon ekaantumasta valtiotoiminta8D j politiikkaan 

ja s 11ii alnoasta8D puhtaasti uskonnollisen sielunhoi

don kansallisena kirkkona. Paavin nuntius tuntui va

littavan tätä tilauetta, mutta sanoi katolisen kirkon 

jo Italiassa siihen tottuneen 0 Luterilaisen kirkon 

on Hitler onnistunut yhdistämään yhdeksi val talrunnan 

protestanttiseksi kirkoksi. Aikaisemmat sisäiset kirkko

kuntariidat on pakolla lopetettu ja perustettu koko 

maan luterilaista osaa kirkollisesti ja kansallisesti 

hallitseva synoodi, joka muutama päivä sitten valitsi 

histo ia8sa ensimmäiseksi valt~lnnanpiispaksi (Reiohs

bisohof) pastori Utlllerin, joka vähää aikaisemmin oli 

valittu Preussin piispaksi. Täten on Saksan luterilai

sessa kirkossa vuosikymmenien jälkeen ainakin ulkonaineI 

ki rkko rauha saatu aikaen. 

Valtiollinen ja poliittinen konsolidoitUBdnen 

näyttää näin edj.styvän säännöllisesti. Olen nyt käynyt 

ensi vierailulla noin 30 eri ulkovallan edustajan 

luona ja ovat kaikkien lausunnot. neuvostolähettiiästä 

myöten, Saksan oloista yhdessä suhteessa olleet yhtä

pitävät. nim. että Hitlerin hallituksen asema on luja, 

eikä voida olettaa minkään sisäisen voiman pystyvän 
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sitä kukistamaan, ellei 1) synny sotaa tai 2) tule 

täydell istä taloudellista romahdu ta. 

Sota kuuluu ulkopoliittisiin tekijöihin. jota 

tässä ei käsitellä. Taloudellinen romahdus taas riip

puu maan raha- ja talouselämän kehityksestä ja siinä 

onkin Saksan hallituksella kovin ja raskain tehtävä. 

Useimmat ulkomaiset virkaveljeni ovat tässä kysymyk

sessä olleet sitä mieltä, e~tei. Saksa, vaikka se on

kin varsin vakavissa taloudellisissa vaikeuksisB J kui

tenkaan ole vielä se11ais ',S88 olosuhteissa, että romah

dusta, jota toiset toivovat, toiset pelkäävät, ole odo

tettavissa ennenkuin muutamien vuosien kuluttua, mikäli 

taloudellinen asema edelleen huononisi. Eri tahoilla 

lQi kyllä ensi talven kuluessa, sillä se tulee ole

maan vaikein ja ratkaisevin aika, syntyä levottomuuk

sia, mutta sellaiset pystyy hallitue hallitsemaan, siksi 

luja sen asema on, eikä se ilman taistelua tule ase

mastaan luo pu.maan kaan. Viimemaini ttu lausunto on Ruma

nian lähettilään. 

Tässä olemmekin joutuneet taloudellisiin kysy
myksiin ja niistä seuraavassa muutama huomio. 

tyÖttän,yya. 

Vaikein ja tärkein tehtävänsä on hallituksella 

työttömyyskysymyksessä. Saksassa oli vuosi sitten yli 

6 miljoonaa tyÖtöntä. Tämän tavattoman suuren joukon 

sijoittaminen uudelleen tyÖhÖn on antanut hallitukselle 

paljon huolta ja vaivaa ja johtavat henkilöt kuuluvat 



olevan hyvin huolissaan ensi talven s.o. lähimpien 

kuukausien kehityksestä. Työttö~destä j sen vlhene

misestä kirjoittavat lehdet tavattoman paljon, selittä

en, että noin 2 miljoonaa toimetonta jo on 8aanut ~ö

tä. Kuinka paljon työttömyys todellisuudessa on vähen

tynyt, sitä on syrjäisen mahdoton sanoa. Suurteoll·suu

den johtajat, jotka olen tavannut, sanovat kyllä pienen 

määrän lisänneen työvoimaansa siten, että työpäiviä 

on lisätty, 4 päivästä viiteen päivään ja lisäpäivien 

työhön hallituksen kehoitvis8sta otettu työttömiä, eikä 

lisätty työpäiviä entisille tyBläisille. Maaseudulla 

kerrotaan työttämyyttä vähennetyn siten, että viranomai

set yksinkertaisesti ovat talonpojille ja tilanomista

jille määränneet, montako maatyöläistä kunkin on pidet

tävä palveluksessaan. Valtio taas teettää ja tulee 

yhä enemmän teettämään hätäaputöitä n.s. freiwilliger 

Arbeitsdienstin ja muissa muodoissa kuivaamalla soita, 

rakentamalla autoteitä, myöntämällä suuria avustuksia 

( 500 milj .Rmk.) rakennusten korjaus- ja uudistustöihin, 

jolloin yksityisetkin talonomistajat saavat teettämis

tään korjauksista avustusta valtiolta. Rumanian lähet

tiläs taas väitti, ettei työttömyys sanottavasti ole 

vähentynyt, sillä halli tus oli si määrännyt niin, ettei 

yhdestä perheestä S88 olla enemmän kuin yksi henki 

ansiotyössä, jolloin koko perhe katsotaan itsensä elät

täväksi ja poistetaan työttömien avustusluetteloista. 

Jos siis samasta perheestä useita on ollut ansiotyös-
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aä, on muiden. paitsi yhden täy~yt siitä luopua, an
taakseen sijaa yhdelle kokonaan työttömänä olleelle 
perheelleo Näiden eikkojen todenperöisyyttö on vaikea 
tarkistaa, msinitsen ne arvovaltaisilta tahoilta kuultui-
a käsi tyksinä. Toaiasi on. että työttömyyskyaymya 

ede een on erinomaisen vaikea ja että hallituksen 
pääponnistukset kohdistuvat siihen, sillä hallitus epäile 
mättö on itse täysin tietoinen siitä, että sen aseman 
lujuus hyvin paljon riippuu tämän kys.ymyksen t.itavas
ta hoitamisesta. Siksi on parhaillaan käymässä suuri 
keräys työttömien avustamista varten sekä rahallisesti 
että leivällä: maanviljelijät lahjoittavat tuotteitaan 
avustuksina jaettaviksi, kaupunkil iset ja teollisuus 
antavat raha-avustusta, jolloin, niin kerrotaan, kerääjät 
määräävät, paljonko kunkin on avust ttava. Niinpä on 
minulle mainittu tapaus, jossa asianomainen oli aikonu1 
antaa 1000 Rmk., mutta kerääjät huomauttivat tuntevansa 
hänen varallisuutensa ja tulonss. jotka sallivat 9000 
Rmk. avustuksen. Keräyksen tunnussana on, että kunkin 
on avustettava niin paljon, että avustus todella tuntvu 
uhrauksena, eikä vain ole annettu siitä, mikä on 
Nämä seikat osottavat, että kysymykseen on käyty käsil
si erinomaisella vakavuudella ja tietoisena sen ratkai
sun merkityksestä tulevaisuudelle. Osotteeksi siitl, 
miten hallitus ylläpitää kosketu ta työväestöön, kerrot
takoon miten laajaksi suunnitellun autotieverkoston 
eDsi'lllDäinen työmaa , Prankfurt am Yainissa pari viikkoa 
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sitten avattiin. Kaupungissa pidettiin suuret juhlat 

ja juhlakulkueet. jolloin kunnioituksen esineenä olivat 

ne 2000 työtöntä, jotka uudella työmaalla ryhtyvät toi

mintaan. VaI takunnsnkSDsI eri saapui paikalle, pitäen 

juhlapuheen, minkä jälkeen työlapiot jaettiin juhlamenoir 

kullekin työmiehelle. Sen jälkeen marssittiin suunnat

tomien kansanjoukkojen hurratessa ja saattaess työ

maalle, jossa Hitler heitti ensimmäisen lapion multaa. 

Tällaiset juhlamenot soittoineen ja lippuineen eivät 

voi olla vaikuttamatta innostavasti työväestöön ja 

kansallissosislistit osaavat taitavasti tätä asianpuolta 

hoi taa. Tämä toiminta ei tietenkään ajan mittaan vai

kuta, ellei se näytä konkreettisia tuloksia, mutta 

joukkojen innostajaDa sillä epäilemättä on suuri mer

kityksensä. 

MaatalQus. 

Toinen hallituksen huolenpidon ja huomion 

tärkeimpiä kysymyksiä on vaikeuksissa olevan maataloudeD 

aseman helpottaminen. Maatalousministeri Darr~n ensim

mäisistä toimenpiteistä, maanviljelijäin yhtenäisen am

mattikunnan luomisesta, mylly teollisuuden yhdistämisestä 

ja kiinteiden hintojen määräämisestä viljalle olen ra

portissanl v:1iae syyskuun 21 päivältä jo kertonut. 

Uusi toi enpide on perintötilalain säätäminen, jonka 

mukaan maatila menee kokonaisena perinnöksi vanh;mma11e 

pojalle, eikä sitä saa kiinnittää minkäänlaisten velko

jen pantiksi tai ~dä saatavien perimiseksi. Toinen 
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toimenpide on tilojen vap uttaminen veloista. Nämä 
lait eivät vielä ole valmistuneet, joten niiden lopul
lisesta muodosta ei vielä voida puhua, mutta seuraa
vassa olkoon lyhyesti selostettu puhe, jonka tästä 
asiasta valtioneuvos J4einberg, uuden maanviljelijäin 
ammattijärjestön valtaknnnsn valvoja, (Reiohsobmann), 
Königsbergissä syyskuun 29 p:nä piti. 

-Snnen kansallissosialistien valtasntuloa oli 
silloisten hallitsevien miesten viisaus talonpoikaie
telouksiin nähden se, että niistä olisi muodostettava 
kapitalistisia yrityksiä. Talonpoikaa suorastaan ylly
tettiin · ott8JD8an lainoja, että hän joutuisi kapi talis
tisen taloussysteemin käsiin. Tanskan maatalous ledet
tiin esikuvaksi. Tulos oli seuraava: ~nskan maatalou
della on tänään, vaikkei maa sodasta mitään kärsinyt, 
vaan päinvastoin hyötyi, 4 miljardin Rmarkan velka "OIlllOAAC:r.,C 

Jos tämä velkataakka arvioitaisiin euhteel isesti 
atalouteen, edust . 8i se 80 miljardin Rmk:n velkaa, 

kun Saksan maatalouden todellinen velkautumånen on 
11,1 miljardia Rmk o , mikä vastaa ennensotai a velkautu
mista. Velksutumåstaulukoista huomataan, että maatiloje 
velksutumånen on aina llut suurin niinä vuosina, 
jolloin m&ataloustuotteitten hinnat ovat 
mat. Tästä syystä on talonpoikaisväestö (Bauerntum) 
eristettävä kapitalistisesta kehityksestä, minkä pyrki
myksen 'maatalousministeri Darr~ tulee viemään päämää
rään. Viime päivinä ovat maatilojen veloistavapauttamis-
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laki ja perintötilalaki olleet hallituksen käsiteltä
vinä. Perintötilalain mWca&n ei uudella perijällä tule 
enää olemaan huolta korkojen keräämisestä otettujen 
hypoteekkien suorituksiksi. Perintö tilat vapautetaan 
veloistaan aina 100 %:iin saakka. 1u1evaisuudessa ei 
enää ole mahdollista, että perintötilatalonpoika maal
leen voi ottaa markankaan realiluottoa, sillä hänen 
tilansa on koskematon (immun) takavarikkoa tai pantta
usta varten. Tärkeä kysymys on vielä, mitä toiselle 
ja kolmannelle pojalle tapahtuu, joilla ei ole mitään 
maata. Pyrimme 8 iihen, ettei terve talonpoikaisveri 
enää ole pakotettu vaeltamaan läntisille teollisuusalu
eille, vaan voi jäädä kiinni maan kameraan. Näillä 
nuorilla talonpoikain pojilla toimeenpanemme uudisasu-

\ 

tukeen (Siedlung). Idässä on slaavilaisten vaellus el-
tettävä siten, että saksalainen talonpoikaismuuri toisen
sa rinnalle asetetaan sitä vastaan. Suurmaanomlstuksen 
on annettava se osa maastaan tähän tarkoitukseen, mikä 
on ylivelkautunut. Emme suunnittele sen suurmaaomistuk
sen tuhoami~ta, joka omin voimin pystyy säilymään, 
joka yli korvien on velkautunut, ei voi kansalta vaa
tia, että hänet verorovoilla vapautetaan veloistaan, sil
loin kun valtakunnan etelä- ja länsiosissa on tuhan
sittain talonpojan poikia, jotka eivät tiedä, miten hanke 
kia itselleen maata. Kysymys maatalouden kannattavaisuu
desta vie harhaan. Ellei se kannata,on mun tnlou8 
jestettävä niin, että talonpoika myös voi olla ja 
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Ammattilcunnallisen eli äätyrakenteen (Stänclisoher Aufbau) 

kautta saavutamme myös hint suhteet, joissa talonpoika 

voi elää.-

Lokakuun 1 päi vä oli talonpo j ille pyhi te t ty 

viljankorjuukiitosjubla, jonka pääjuhlapaikka oli BI1oke

bergissä Hamelnin lähellä. Sinne koottiin eri puolilta 

Saksap. 500000 talonpoikaa yhteiseen juhlaan ja kansan 

juhllttavaksio Ja samana päivänä saapui usealla kymme

nellä lentokoneella kaikilta Saksan nurkilta talonpoi

kain edastajat Berliniin val takuDDaDksnsleri Hitleriä 

terveht~1än, koko tervehdysseremonian Hitlerin luona 

tullen ':adioiduksi. Sanottaneen, että tämä on teatteria 

tai sirkusta ja epäilemättä siinä sitä paljon onkin, 

mutta voinee toiselta puolen kysyä, minkälaisin vaikut

tein nämä talonpoikain edustajat palaavat kotiseuduil

leen kertomaan valtavista elämyksistään ja mitä se 

hallituksen aseman lujittamiseen vaikuttaa. 

Metsätalous on myös ollut ministeri Darr~n huo

mion esineenä. Saksan metsiä, jotka ovat vähäiset puun 

tarpeeseen verrattuna, on ryhdytty hätäaputöinä tai frei

williger Arbeitsdienstinä istuttamaan seuduille, JOlssa 

niitä on vähemmän, tarkoituksella vapautua ulkolaisesta 

puunostosta. 

Maataloudelle on vielä annettu helpotus siten, 

että kauppavaihtovero (Umsatzsteuer) alennetaan 1 %:ksi 

ja maankiinteistövero niin, että sen vuosituotto 

1. 10. 1933 lukien alenee 100 miljoonalla Rmk:lla. 
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Rakennustoiminnan vilkastuttamiseksi on uudet 

pienrakennukset julistettu verovapaiksi rakennusverosta. 

Talouspolitiikka! 

Talousministeri Sohmitt esitti 20 p:nä syys

kuuta kokoon~een neuvoa-antavan Talousneuvoston kokouk

sessa talousohjelmansao Kun siitä on ollut pitempiä 

selostuksia Suomen lehdistössä, mainitt koon tässä ne 

3 kohtaa, johon Saksan talouspolitiikka lähiaikoina kes

kittyy. 

1) Kunnallisten raha-asiain tervehdyttäminen 

lyhytaikaisten lainojen vakaannuttamisen kautta ja kun

tain talouselämän tarvehdyttäminen keventämällä ja vapa

uttamalla ne sosi~isista menoista (Wohlfahrtsausgaben); 

2) Työnhankinnan energinen jatkaminen; 

3) Rahs- ja pääomamarkkinoilla velli tsevan 

jäykkyyden voittaminen. 

Talousministeri huomautti, että kuntain velka

utuminen on moralisesti ja kaupallisesti tavattomasti 

rasittanut maan sekä julkista että yksityistä taloutta 

ja että olisi toivottavaa saada korkokanta alenemaan 

4 1/2 - 5 %:iin. Perusehto kuitenkin on, että pikkusääs

täjä saa luottamuksensa takaisin, ollen varma siitä, 

että hän saa s' stöön panemansa rahat määrätyllä ko

rolla jälleen nostetuksi. -Taloudellisesta pulastamme 

voimme päästä vain, jos teemme taloudelliset yksikkömme 

pienimmästä yksityiskauppisssta suurimpaan trustiin saak

ka kannattaviksi. Tätä ovat tähän saakka estäneet 
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naton (talouselämän) upistumisprosessi ja korkeat so

sialiset velvoi tukset·. Ministeri sanoi toivovansa, r t tä 

työttömäin määrä yli talven saadaan pysymään nouse

matta 4 miljoonassa. 

Eräät virkatoverini ovat huomauttaneet HitleriD 

suuren taidon tai onnen olleen siinä, ettei hän kos

kaan ole lähemmin määritellyt taloudellista ohjelmaansa. 

Täten voi hallitus siinä suhteessa vapaasti menetellä 

ja jos se joissain tapauksissa menee vahvasti ·vasem

malle-, tekee se toisissa päinvastoin. Johtavat saksa

laiset teollisuuden edustajat ovat minulle sanoneet 

talousministeri S~hmittin olevan täysin pätevän miehen 

alallaan ja nauttivan heidän luottamustaan, samoinkuin 

ilmoittaneet tukevansa nykyistä hallitusta. Osotteena 

h idän myötävaikutuksestaan on se, että Kruppin pääjoh

taja Krupp von Bohlen, Thyssen ja useita muita huoma

tuimpia talousmiehiä kuuluu neuvoa-antavaan valtaID1Dnan 

talousneuvostoon, Thyssen lisäksi Preussin valtioneuvos

toon (Staatsrat), joka äskettäin vihittiin juhlallisesti 

toimeensa Göringille neuvoa-antavaksi elimeksi. Vaikea 

taloustilanne vaikuttaa myös siihen, attdi kansallissosi

alistisiin jyrkempiin sosialisoimisiuimenpiteisiin voida 

ryhtyä. Sosialisoinnin eli valtiollistuttamisen alaiseksi 

voivat mahdollisesti tulla suuryritykset. j tka eivät 

ole kannattavia, kuten laivayhtiöt, mutta muualla a8 

tuskin tullee kyaymykseen ainakaan nykyoloissa. Ainoa~. 

~ ehkä nopeammi joutuvat likvidoitav~ksi , ovat tavara

talot. Näytteeksi siitä voitanee mainita, että MUnohenin 
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kaupunginneuvosto on pää t tänyt määrätä tav rataloveron 

800 %:ksi ja haaraliikeveron 300 %:ksi, joihin viimemsi

nittuihin luetaan myös vakuutus-/pankki- ja luottolai

tokset. Tämä on ilmeisesti tehty puolueohjelman täyt

tämisen alkamiseksi o XSnsalllssosialistisen ohjelman pää

periaatteisiin kuuluu yksityisomistuksen säilyttäminen, 

pienyrittäjän 8u~jaaminen ja suosiminen suuryritysten 

kustannuksell , joista varsinkin osuuskunDat, osakeyhtiöt 

ja niiden laatuiset taloudelliset järjes 'öt ovat var

sin huonossa maineessa. 

Lainsäädännön uusiminen rikoslain, prosessioike

uden, talousoikeuden y.m. aloilla on käynnissä eri 

ministeriöissä, tarkoituksella saada se vastaamaan kan

sallissosialistisen ohjelman edellyttämiä oloja. Mielen

kiintoiseksi jää nähdä, minkälaisiin muotoihin uudistuk

set lopuksi kiteytyvät, sill nykyään on kaikki vielä 

kehitystilassa, niinkuin kaikesta edelläolevasta voi 

huomata. 

Vielä olisi mainittava, että hallitus on v. 

1934 lähtien säätänyt uuden kansalaisveron (henkivero) , 

joka on progressiivinen. Alle 1000 Rmk. varallisuuden 

omaava maksaa kansalai veroa (EUrgersteuer) 3 Rmk., 

4500 Rmk:n vuosi tulot omaava 6 Rmk . 6-8000 vuosituloista 

12 Rmk., 12-16000 vuos1tuloista 24 Rmk., 25- 50000 vuositu

loista 75 Rmk . ja yli 500000 vuosituloi sta 2000 Rmk. 

KSnsalaisvero kannetaan kaikilta 18 v. äyttäneiltä kan

salaisilta vuosittain. Ensi vuonna ovat siitä vapaute-
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tut ne henkilöt, jotka kuluvana vuonna 10 p:nä loka

kuut nauttivat työttömyys vustusta. 

Raporttini on venynyt pi temmäksi, kuin alku

jaan olin suunnitellut, mutta kaikilta aloilta on 

ollut jotain huomautettavaa jonkinlaisen käsityksen 

a&miseksi siitä, mitä Saksassa tapahtuu. Selostuksessa 

olen pyrkinyt mahdollisimman suureen objektiivisuuteen 

ja oikeastaan vain kertonut seikkoja, joiden olemassa 

olo on tosia ia, koettamatta niitä suuremmassa määrässä 

arvostella, sillä tapahtu.main ollessa kehitysasteella, 

voisi yksityiskohtaisempi arvostelu olla harhaan osu

nut. 

/1 

Ml ni ste ri : ~t}tt/l ftn/; '--
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Ulkoasiainministeriölle. 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohel

lisena lähetän raporttini n:o 35 aiheesta: 

Valtakunnanpankin johtaja Sohaoht taloudellisesta 

tilanteesta • 

lfinisteri : 
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tilanteeata, ( -
Q 

J AKELUOHJE: 

UE 2 : A 4. 

Käydessäni 5. 10. ValtakuDDanpankin presi

dentin, tohtori Sohachtin luoDa .ierailulla, esitti 

hän eräitä mietteitä maailaantaloudellisesta ti

lanteIsta, jotka ehkä on syytä merkitä muutamail. 

sanalla, vaikkei niissä mitään ihmeellistä uutta 

olekaan. mutta mV8st8vat hänen ja siis Saksan 

valtakunnanpankin käsityatä olosuhteista. 

Kaailman raha- ja yleensä taloudellinen 

tilanne pyayy sekavana niin kauan, kuin eri maat, 

dnnenkaikkea Englanti ja U .S.!. eivät voi valuut

tojaan stabilisoida. Mitä Amerikaan tulee, on 

siellä kriisi kasvamassa ja odotettavissa vielä 

suurempaa inflatiota. 3ie111 ei yleensä olla 

villi, mitä pitäisi tehdä ja miten menetellä, 

seikka, joka yhä vaikeuttaa olosuhteiden parantu

mista. Englanti epäilemättä aikanaan teki virheen 

luopuessaan kullasta, sillä se etu, minkä se 

saa, tulee olemaan tilapäinen ja katkerat koke-

J alte luo hJemalleja: 

Tavall inen. 
Tavallinen Ja 1I1I1t, 1 .. . ministe riö lle. 
EI ulltomllleduatultaen tledo ltultslln. 
EI ulltomllledus tultlen. mutt" ulltoaslalnmlnls ter lön tledo l

tult slln. 
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usot OTat "il1ä edlselplin. Syntynee.een tilantee

seen ei kui tesaan Englanti yksin ollut syyllinen, 

"aan vaikuttiTat siihen muutkin, eDllenbikkea Ranska, 

joka Tei Englannista pois sellaisen -'Iran kultaa, 

että se pakotti Englannin luopumaan kultakannasta. 

Saksassa on ase tuttu sille kannalle, että 

rahan kulta-arvo on säilytettävä ja säilyttämisen syn

nyttämän tilanteen puitteissa pyrittävä ulko88ankauppaa 

hoi taaaan, Taikka se onkin vaikeaa ja supiltuvaa. 

Mutta tuonti on myös .h~t. Sorips- ja sperraark

systeemillä toivo_e Toitavan hoitaa ui_e ja olem

mekin mun l18ailaan ihmetykaeksi suoritelleet uksuja, 

joi ta Sakaan ei uskottu pyatyYln hoitamaan. Epäile

mättä kultakanDen säilyttäminen on raskasta, _tta jos 

jaksamme rahan säilyttää stabiilina pula-ajan läpi, 

on asemaDlle sen jälkeen erittäin luja. Aikaisempi 

Saksan finanssipoli tiikka on ollut maalle hyvin va

hingollinen ja olen sitä vsstaan aina esiint.Ynyt. 

Vakavan hallituasysteemin ja noudatetun ankaran valuut-

tapolitiikan tuloksena onkin Tiimeisinä kuukausina 

ollut hyvin huomattaTa parantuminen Saksan rahaoloissa. 

Valt8~lnDaDpankin presidentti huomautti sen 

jälkeen, että Suomi on sol.iDUt uuden kauppasopimk

len Englann;n kanssa, .uuntautuen voimakkaasti sinne

päin slkä että piakkoin tulevat alettaviksi neuvot-
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te1ut Suomen ja Saksan Tilillä kaupp •• op~een .uut

tamieesta, toiToen että auoaalai ... aksa1ainen kauppa 

.iitl hyötyisi. 

Mainitlin pre.ident1lle eräitä uwaeroita ~o

aen ja Englannin .ekl Suoaen ja Saksan Tlliseetä 

kaupalta olotteeksi siitl, että Englanti oli tärkein 

ostajamme, joten meidAn on myös otettava huomioon 

Englannin toiTomaksia, seka ettei tlml auinkaaD merkin

nyt .i tä, että haluaisimme olla mihin uibiJl, Diaen-

01l88D Sabun, huonoDlDis.. suhteissa, päinTastoin on 

toivoDUks •• e Ililyttll Ilitä parhaat Tilit ~as Sak

.aan. Kun tuntee olosuhteet, ei uudessa kanppasopimak

•• s.a ole mitään luonnotonta, vaan on •• täysin ~ 

mlrrettävissä. Tohtori Sohacht .anoikin klsittävänsl 

alian aivan hyvin, lmultuaan anta.llli tiedot. Hän li

".i, .ttl kun nykyUn kaikissa ulkoaailta kauppaa 

koskeTissa kys~ksissä Taluutta-asiat ovat niin .rin
o~sen tärkeät, on T8rsin aahdollista, .ttä Taltakun

nanpankin edustaja tulee osa1listua&an Suoaen-8aksan 

kauppasopimuaneuvotteluihin. 
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Ulkoasiainm1niateriöllQ • 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 36 aiheesta: 

Saksan ulkopoliittinen asema. 

Ministeri: 
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RAPORTTI n: 0 .. 3 6 • 

llerli.1,n! .... s.a ~. p' n ä 19R .. kuu t a 19 .. 33.. 'fr, 7
0 

r:..e, ~3 
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JAKELUOHJE: 

Se tavaton kansallinen nousu, mitä kanaal .. 

lilsosialiami Saksassa edustaa, vaikuttaa voimakkaa ... 

ti Saksan kansan sisäiseksi lujlttumiseksi, Mikäli 

odottamattomat tapahtumat alkanutta kehitystä eivät 

katkaisisi. Olen jo parissa aikaisemmassa rapor

tislani u.ininnut, mitkä ne syyt voivat olla, jot

ka nykyisen luunnan pysyvIisyydelle voivat muodos

tua vaaraksi: taloudellinen luhis~en tai sota. 

Raportissani n:o 34 olen jo ll8ini tmut, mi tA ta

loudellisen luhistumisen mahdollisuuksista on .a
nottavaa. s.o. että sellainen on vuosien prosessi. 

Mitä taas mahdolliseen sotaan tulee, oli

Ii siitä täältä katsoen huoaautettava seur .avaa. 

Jo ensi kelkustelussaan kanssani puhui Ranskan 

ambassadööri tästä kys~ksestä lausuen käsitykae

niin, ettei sota ole todennäköinen. Tähän käsityk

seen luulen useimpien kallistuvan, vaikka Ranskas .. 

ja ehkä lIlUallakin kuuluu olevankin paljon kan-

JakeluohjemalloJIl : 

Tavallinen. 
Tava llinen Ja lIallkai ministeriölle. 

......... __ .......................... 1..~!.,..~~.~~~.t .................. .. 
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tukalin. 
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nattajia defensiiTilodan ajatuksella. Kuinka tl"~ •• i

an laita todella on, ei kuulu minun raporteeraukaeeni. 

Mitä taas Saksaan tulee, on aivan varmaa, ettei e, 

pyety nykyllD. mnklUlDl.aiseen lodanklyntiin, olkoonpa e.

,alaisten keakuudesla aodanbeluisia kuinka .onta tahan

.a. PUhe siitl, että Saksa va toin Versaillesin eopi

musta olisi tavatto.asti varustautunnt, on hyvin paljon 

liioiteltua ja lienee lunreksi olaksi Saksan naa~rien 

pelosta aiheutunntta. Eversti Paalanen on raporteerauk

lessaan tätä aliaa myös kosketellut ja kertoo •••• 

täkäläieen Belgian soti1asasiamiehen, kenraali Schmit' in 

eanone8n kaikkien asiaintuntijain olevan tlysin aelvilll 

Ii itä, ettei Saksalla ' ole .!tään lellaisia v&rUstuksia, 

joilla nykyaikaista lotaa voiteisiin käydä, ai111 yksin

omaan hyvän kurin oaaava miehistö ei siihen riita 

sekä että muut valtiot .uis8a tarkoituksissa puhalta

vat Saksan varustautumisen suuremmaksi kuin mitä ae 

on. Toisanlainen saattaisi tilanne olla siinä tapank

sessa, että Saksa olisi yhtä paljon hampaisiin s~ka 

varustettu kuin elim. Ranska on. Kaneallilhengen voi

mistuminen saattaa kyllä pelottaa, vieläpä JDlluttua vaa

raksikin nsa~reille, jos sitä tukee luja aleistua, 

altta ai tä ei ole nykyajan Saksalla. Puhetta eodan

uhasta Saksan taholta ei niin ollen voida ottaa va

kavalta kaDDalta. 

IttA Saksan alema kanaainvlliselti 10dan pIIt

tyml.sestä lähtien on 'ollut huono, ,i voida kieltO, 
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mutta että se kansallissosialismin veltaanpllstyl viell 

on entileatlln heikentynyt, on eittlmltöntä. KlBittälk~ 

seni on tähän vaikuttanut ennen kaikkea pelko Saksan 

vahvistumisesta aisäisesti sellaiseksi, ettei .ille eDII 

voida komentaa, mi tä sen on tehtävä ja epailYI Sakaan 

laajentumispyrkimyksistä, joit kans.Ilis. aialistiset joh

tajat ovat julistaneet ennen valtaanpäl-.ylln ellei suo

raan, niin ainakin lellaisessa muadoasa, että se voic1aaD 

tulki ta vel tauaaikeekai. Katkerat kokemukset ovat kui

tenkiD opettaneet kansallissosialisteille, .ttl ••• i1aaa

la lI1i11a myös on jotain sanottavaa, vieläpä varaiD 

painavasti, ja että .uu -..ilma ulkopolitiikassa on 

otettava huomioon. Hitlerin kuuluisa ulkopoliittinen 

puhe kevätkeaällä Reichstagissa oli selvä raubanrakkau

den tunnustus ja näitä tunnustuksia on sittemmin uu

distettu useaan otteeseen, viimeksi ulkoministeri v.Beu

rath ennen lähtöään yleiskokoukseen Geneveen ja tri 

Göbbels sanomalehtimiehille GeniTeslä. En asettaisi nIi

tä Saksan rauhanvakuutuksia vähjmmlSllkään mälrässä epli

lyksenalaiseksi. silll 1) maan sisäiset asiat vaativat 

koko huomion osakseen vielä pitkiksi ajoiksi ja 2) 

kuten sanottu, Saksalta puuttuvat kaikki aineelliset 

mahdollisuudet sodankäyntiin. 28. 6. 33 pitlmäsalln Sak

S.o ulkopolitiikkaa koSkevaas. ~~es88 18DOO Alfred 

Rosenberg •••• -Wir glauben ferner, class, wenn es wirk

lich gelingen sollt., diesel Deutschland Adolf Bitlers 

duroh einen RiDg von Gegnern su Boden su zwiDgen, 
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claSI daJm nioht etwa eine neue dellOkra tiaohe lpoche 

folgen wird, aondern Iin Chaoe iiber ganz l4i tteleuropa 

UIld ganz Europa sich ausbrei ten wtirde. Das wäre dae 

Endl des Weltftildena. Das wäre dal Endl jeder wirt

sohaftlichen Vernunft. Dal wäre das Ende aber auoh 

aller jener jungen Staaten, die heute glauben, noch 

gegen Deutschland politisoh sich verbUnden zu mRs len. 

Die deutsche Revolution richtet sich gegen kein lin

ziges anderee Volk, gegen keinen der neuen Staaten. 

Sie erstrebt gerade deahslb, weil sie im Innern des 

Landes eine rielige Aufgabe zu erfUllen hat, den 

Frieden auoh naoh aussen.-

Arimpia kys~ksiä Saklalle on aaeietukeen

rajoituskysymys. Siinä suhteessa ovat kansallissosia

listit ottaneet leIvän kannan, että joko toisten on 

täytettävä Versaillesin sopimus ja vähennettävä varustuk· 

siaan tai sitten Saksan on saataYa oikeus varustau

tua itsepuolustustaan varten riittävästi_ . Tämän kantan

sa on Saksa jälleen uudistanut Genevesel. Nähtävlksi 

jäi, kuinka paljon Sakea tästä kannastaan vielä periy

tyy, vai luhistuuko aseriisuntakonferenssi tähln kysymyk

seen. Eihän ole ajateltavis8a, että 65-miljoonaiata 

bna.. ajan mittaan voidaaa pitää eneDlDb tai vähem

min holhouksen alaisena ilman, että le laa tasa-arvoiee. 

ne eeiintyä toisten kanssa ja ilman ettei tällainen 

tilanne aikaa ~öten johda leIkkauksiin. 



t • 

• 

• 

-5-

Saksan asemaa on juutalai skysymys kansaiJlYlli

sesti heikontannt. Paenneet juutalaiset ja sosialidemo

kraatit vankkoine suhteineen tekevlt epäilemättä kaik

kensa entisen kotimaansa aseman huonontamiseksi. Knn 

~utalaiskysymystä aion myöhemmin erikseen klsitelll, 

n siihen tässä sen syvemmin kajoa, totean vain, että 

se on yksi kansallissosialismin pälohjelmakohtia, joista 

se tuskin voi luopua ki81 tlml'ttl oppiaan (rotuoppi ), 

mutta todennäköiselti tulevat kansallissolialiltit tlssl 

aliassa menettelmMän pidättyv1mmin ja hitaammin kuin 

alusla luulivat voivansa tehdä. 

Itävallan yhdistäminen Saksaan ainakin yhteisen 

kansallissosialistisen -.ysteemin vo;malnlaattamisella siel. 

11 lienee yksi Hitlerin s,ydäntä lähelll . olevi~ asioi

ta, onhan hän itse itävaltalainen. Dollf1lssin viimeinen 

hallituksenuudistus diktatooriseksi hallitukseksi on epäi

lemättä ollut tappio kansallissosialistiselle politiikal

le ja huomasi täkäläisessä lehdistössä alussa varsin 

katkeran sävyn, jota ~hemmin on peitetty toivomalla, 

ettei Dollfulsin uuaiDan hallitus pysy kauan, -sillä 

kun on 213 kansasta vastassaan-. 

Neuvostovenäjäin ovat .ahteet huomattavasti kyl

aenneet. Kun klvin ensi vierailullani leuvostovenäjln 

luurlähettilään Chintohukin luona, oli von Neurath plivlä 

ennen pitänyt luuren ulkopoliittisen pnheeD8a, jossa 

sanoi Saksan haluavan ylläpitää ystävällisiä suhteita 

Neuvostolaan. Suurlähettiläs, joka piti Saksassa vallit-
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se,... hallitusta hyvin lujan. ja stabiliDa. oli pidät

tyväinen Sak an-Venljln suhteisiin nlåden ja sanoi 

odottavansa. mitä Saksa deklaration lisäksi tulee teke

mään suhteiden parantumiseksi. Venäjä puole8taan on 

hyvin valmis hyvien suhteiden säilyttämiseen. Sen jäl

keen on tunnettu molemminpuolinen sanomalehtimiesten 

poi stuminen tapahtUIDlt sen johdosta, ettei 2 DeUvosto

,.enäläistä lehtimiestä päästetty Leipzigin oikeus juttua 

seuraamaan. Saksalaiset seli ttä,.ät kiellon syyksi SlD, 

että mainitut 2 lehtimiestä olivat 2-3 päivää ennen 

prosessin alkamista saapuneet Leipzigiin ja siellä 

.siintyneet niin epäilyttävällä tavalla, ettei heitä 

voi tu päästää oikeudenistuntoon. Kissä määrin tämä 

jännit~eisyys saksalais-venäläisissä suhteissa tulee 

kestämään, on Taikea arvioida. Venäläisten tilausten 

loppuminen olisi varmaankin hyvin vakava isku Saksan 

teollisuudelle • 

Yleinen pidättyväisyys Saklaa kohtaan miltei 

joka puolella, on epäilemättä asiaa seuraaville saksa

laisille hyvin vakaTa alia ja ponnistelee hallitus 

ankarasti saadakseen muun maailman taholta enemmän ym

märtämystä osakseen. Italia, joka parsi ten -suhtautuu· 

Saksaan, ei myösk län ole taipuvainen liika läheiseen 

yhteistoimintaan, koska se ei voi hyväksyä -Anschlus8ia

itselleen vaarallisena seikkana. 

Kun Italiankin myötämielisyys on näin reser

Toitua ja ilmenee pääasiassa fascistilähetystöjen osan-
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otossa natsi juhliin. on Saksa viime aikoina pyrkinyt 

sovinnollisuuteen Puolan kanssa. Danzigin hallituksen 

menettely on siitä osotuksena. Luotettavalta taholta 

onkin minulle kerrottu, että Saksan ~llitus on antanut 

kategoriset ohjeet Danzigin kansallissosialistiselle hal

litukselle j j stää aovinnolliset suhteet Puolaan. 

Ranskan asianhoi t' taas selitti puolalais-danzigilaiste!l 

suhteiden parantuud en a.yyksi sen, että Danzigissa vasta 

nyt ensiIIDDäistä kertaa on kansan absoluuttista me_s

tää ~dustava stabili hallitus, jonka ikää ei tarvitse 

laskea kuukausissa, joten Puolan kannattaa sen kanssa 

järjestää suhteet pysyvämmin. J.htta Saksan ja Puolan 

välillä on myäs alotettu taloudelliset neuvottelut, 

pyrkimyksellä tätä tietä lieventää vallitse7ia vasta

kohtia. 

Sveitsin kanssa on Saksalla ollut lukuisia 

rajaselkkauksia, joita on koetettu sovinnossa selvittää 

ilman, että niiden on sallittu estää hyvien naapuri

suhteiden ylläpitämistä. 

Saks all a on näin joka puolella vaikeuksia Ulko

maisissa suhteissaan, osaksi yleisen epäilyksen ollessa 

"a11all. aii tä, mihin Saksa on menossa, osaksi saksalais

ten emigranttien vehkeilystä aiheutuneiden vääristeltyjen 

tietojen levittämisestä johtuneina ja osaksi kansallis

sosialistien omalta puolelta tapahtuneiden räikeyksien 

tähden ja ulkomaalaisten kohtelun johdosta Saksassa. 

Niinpä on tapahtunut lukuisia ulkomaalaisten piekalmiail, 
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lam viimemainitut ei~t ole lakialaisin tenehdyksin 

(kättä nostamalla) tel"'fehtineet kansallislosialistien 

lippua, joka on julistettu toileksi ValtakuDD8DJ ipuksi. 

Useat llhettilllt, m.m. Suur-Britannian alianhoitaja, ovat 

laaneet käydä protestoimassa tällaista kansalaistensa 

kohtelua vastaan ja puoluejohto on ant8llUt jyrklt l1li

räykset. ettei ulkomaalaisilta saa Taatia saksalaista 

tel"'fehdystä, mutta siitä huolimatta on tapauksia vielä 

uudistunut. Ne tekevät epäUemättä epäedullisen vaiku

tuksen Saksan rajojen ~kopuolel1a, sisäpuolella niistä 

julkisuudessa ei puhuta. 

Valt~lDn8n sisäasiainministeriön ministeriaali

neuvos tohtori Bnttmann on käsitellessään kansallisso

sialistista valtiokäsitettä eräässä puheessaan kosketel

lut myös kansallissosie1istista ulkopolitiikkaa. Tästä 

puheesta otettakoon seuraava kohta osotteeksi siitä, 

miten uusi Saksa katsoo suhtautumisensa ulkosaksalaisiin 

tarkoituksenmukaisimmån järjestyvän, 

-Der deutsohe Staat erhebt grundaätzlich An
spruch auf alle im mitteleuropäischen Raum wohnenden 

deutsohen Volksgenossen, jedoch mit zwei Einsohränkungen: 

.) Er erknnt geschiohtlioh gewordene Entfremdungen sel 

v-erständlich en; Holland und die Scmreiz. 

b) Hinsichtlich der Loareissungen durch die Verträge 

von Versailles und St. Germain gilt folgendes: 

Der Nationalsozialismus als Frontkämpferbewegnng 

weis8 selbst am besten, dass die Anmeldung des 
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au! Wiederheratellung aIler Grenzen von 1914 dnreh 

st tliohe illenakundgebung, enn aie anders ernst ge. 

meint ist, die sofortige Entfesslung eines neuen We1t

krieges bedeuten . sste. Er lehnt eine derartige Wahn-

iJmapoli tik ab. Ft1r niaht ernst gemeint t 8chwächliche 

Bestrebwlgell J Ull iD eine unverantwort1iche Abenteuer

poli tik zu varwi eln, kennt er nur zielbewusat 

Ablehnnng. Der oberste Grundaatz des N.tionalsozia1is~a 

verlangt auch hier, 80 soh er es oft ~ll1t, Unterord

nung der Ansprtiohe einzelner Telie unter das Wohl 

des Gesamtvolkea. Hier kann ein bewusster Verzioht, 

klug ausgesprochen, Vortei1e ftir das Ganze mit sioh 

bringen, die selbst die Rnckangliederung verlorengegange

ner Grenzgebiete 8U! die Dsuer Uberwiegan. 

Unmöglich ist abar - 8US demselben Grundaatz 

des Gesamtwohls - die Zerreissung des Volkskörpers und 

Staatsgebietea duroh einen Korridor.-
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Niinkuin jo raportissani n:o 36 mainitsin, on 

Saksan ulkopoliittista asemaa pidettävä erittäin huono

na. Viimeiset tapahtumat, ero Kansainliitosta ja as 

suntakonferenssista, eivät ole täti parantaneet, vaan 

päinvastoin vieläkin heikontaneet, ainakin toistaiseksi. 

Saksan hallituksen toimenpide oli loogillinen 

seuraus olosuhteiden kehityksestä. Kun Versailles'in so

pimus jo edellytti voittajainkin aseistuksen vähentä

mistä ja myöhemmin Saksan tasa-arvoisuus tässä suhtee 

sa oli luvattu, eikä lupauksien täyttämistä kuulunut, 

vaan päinvastoin nyt esitetään 8-vuotista koeailtaa, ei 

ollut ihme, että Saksan hallitus kyllästyi ja ryhtyi 

sellaiseen toimenpiteeseen kuin se r,yhtyi. Eikä se 

sisäpoliittiselta kannalta olisi toisin voinut menetel

Iäkkään. Toinen kysymys on, oliko Saksan kannalta 

poliittisesti viisasta mennä näin pitkälle ja eikö 

olisi ollut parempi jäädä ~saia1iittoon ja luopua 

vain aseistuksensupistuakonfereDSsista. Yhdenoikeudelli

suusperiaatteen saavuttaminen aseistuksessa on ollut 

koko ajan Saksan kaikkien hallitusten ohjålmissa ja 

J AKELUOHJE, JOIkeluohJemalloJa: 

Tavallinen. 

UE 2: A 4. 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja IIlIIkai ministeriölle. 
EI ulkomaaeduatukaen tiedoilukalln. 
Ei ulk.omaaeduatukaon, mutl" ulkoasininminlaterlön tiedoi

tukalin. 
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koko Saksan kansa tämän TutiDllkaen takana. Hitlerin aukto

ritälri8en hallituksen oli siitä Tiell mahdottomampi luopua 

kuin jonkun parlamentaarisen hallituksen, sillä kanaalli8-

80sialistinen liike on tätä kysymystä pitänyt kunniakys~k

s.DI Saksalle, jonka on Taadittava itselleen samaa oikeutta 

kuin muilla kansoilla on. MUtta menettelynsä kautta on 

Hitler vienyt Saksan täysin isoloituun asemaan. Hitlerin 

perustelu vaatimuksensa suhteen on Saksan kannalta erittäin 

hyvin laadittu ja hänen tapahtumaa seurannut suuri radio

puheensa s&moinkuin haastattelunsa -Daily Kail'ille- asial

liset. Kun Hitlerin radiopuhe jo on maailman lehdistössä 

ollut laajasti selostettu, otettakoon seuraavassa joukko 

ky~ksiä ja vastsuksia viimemainitusta Saksan käsityksiä 

selvittävästä haastattelusta, joka antaa parhaiten kuvan 

siitä, miten Saksassa ajatellaan ja tekee mahdolli~eksi 

snilta tahoilta saapuvan tiedotuksen kanssa puolueettoman 

kuvan luomisen tilanteesta • 

y.1mistaiko Saksa sotaa 1 
-Väite, että Saksan kansa innolla valmistaisi 

sotas, on meille käsittämätön väärinklsitya Saksan 

Tallankumouksen hengestä. Ke kansallissosialistisen 

liikkeen johtajat olemme melkein poikkeuksetta olleet 

rintamasotilaita. Tahtoisin nähdä sen rintamasotila8D, 

joka innolla valmistautuu uuteen sotaan. Rakast8Dlllle 

fanaattisesti kansaamme, aivan kuin jokainen kannon 

englantilainen oaa8Dsa. xa.vatamme Saksan nuorisoa 

taisteluun sisäisiä paheita vastaan ja ensi sijassa 



• 

• 

taisteluun kommunistista vaaraa vastaan, jonka suuruu

desta Englannissa ei ollut minkäänlaista käsitystl 

eikA tuskin tlnäänkään viell ole-. 

viha H'pat" kohtaan ? 
~uuletteko tOdella, että kasvatamme 

me, joka on koko tulevaisuutemme ja josta pidämme 

kiinni, vain heittääksemme sen sitten taistelukentil

le ammnttaviksi - - - • Olen vakuutettu, että jos 

Inglantia olisi kohdannut •• man'ainen onnettoDlllU8 kuin 

Saksaa, englantilaiset viell 8uuremmassa mälräsal oli

sivat kansallissosialisteja kuin me. Emme halua 

kanssa mitään rikkoutumista, vaan rehellisen sovinnon, 

kuitenkin perusteilla, jotka kansa kunniantuntein voi 

hyväksyi. Ja li siksi hslu8llllle voida elää-. 

SotiIN] linep k9l1lPtus ? 

-Saksalaista DUorisoa ei sen enemmän vapaa

ehtoisessa~~&lVeluk8essa (Arbeitsdienst) kuin SA-järjes

töisllkään varusteta sotilaallisilla tiedoi.!a, jotka 

sitä kiihoittaisivat niitä kerran käyttämään. , Kuinka 

paljon enemmän voisikaan Saksa valittaa sitä, että 

muissa maissa vuodesta vuoteen miljoonia alokkaita 

koulutetaan todella sotatehtäviin ! Meidän Arbeita

dienatimme on suunnaton sosialinen toimintamnoto, joka 

slmalla vaikuttaa eri kansanluokkia sovittava.ti. !r

seijen nuoria miehii, jotka ennen tuhoutuivat maanteil

lä, olemme toimittaneet hyödylliseen työhön. Satatuhatta 
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.unta nuorukaista, jotka suurkaupungeissa jo nuorina 

ovat pilaantuneet, kasvatamme nuoriao- ja SA-jlrjea

tC5isal, ihmiskunnan kunnollisiksi jäseniksi. Sen sijaan, 

että meitä ennen aaksalaisia katuja ja toreja halli 

sivat kommunistit, koko kansa kärsi tlmlln mrhapoltta

jajoukon terrorin alla, olemme palauttaneet turvalli

suuden, rauhan ja järjeatyksen. Sen on tehnyt minUJl 

S.!.-
Tiednsteluun, onko Saksa h.nkkisgt it.elleea 

sot.tary,tehtai~. Hollam'lissa, Bo.otsish ja muslla, 

vastaai kanaleri, että nimi väitteet ovat vain solva

uksia, sillä kukaan niiden huhujen levittäj~ ei ole 

pystynyt osoittamaan yhtään asetehdasta ulkomailla, j 

olisi Saksan hallussa.Tällaiset jutut ovat nauretta

via. 

Sota PnolU kanssa? 

-ii ole olemassa yhtään järkeviä ihmistä, 

joka koridorikysymyk en ratkaisua rauhankonferenssissa 

pitäisi erikoisen loistavana tekona. Tämän ratkaisun 

tarkoituksena saattoi vain olla tehdä Sakaa ja Puola 

ikuisiksi ajoiksi vihamiehikai. lDkaan ei keskuudea

samme ajattele koridorin tähden alkaa sotaa PUolaa 

vastaan. liutta .e toivomme kaikki, että molemmat kan

sat kerran voivat keSkustella ja neuvotella intohi

.otto..ati heitä koskevista kys~ksistl. Silloin voi

daan jättää tulevaisuuden huoleen, eikö sittenkin löy~ 
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JDOlempia kansoja t.Y1dJttäväI ratkaisua ja niiden 

kulje t tavaa tietä.-

!ihtooko Saksa .iirtomaita 7 
-XY-.ymys siirtomaa-alueiden saannista, yhden

tekevIä missä, ei tule meille esiintydän koskaan 

kysymyksenä sodasta. Olemme vaknutetut siitä, että 

olemme yhtä pystyvät hallitsemaan ja organisoimaan 

siirtoll88n kuin Dlut kansat. ~tta ae eDDe näe 

niissä kys~ksissä yleensä probleemoja, jotka jollain 

tavoin koskisivat maajl •• nrauhaa, koaka ne ovat jär

jestettävissä vain neuvottelutietä." 

Restauratio ? 

~itus, joka nykyään Saksaa johtaa, ei 

työskentele sen enemmän monarkian kuin taeavallankaan 

puolesta, vaan yksinomaan Sakean kansan hyväksi. Kinne 

vain katsomme, kaikkialla näemme vain hätää ja kur

juutta, työttö~tä, rappeutumista ja hävitystä. Niiden 

poistaminen on velitsemsmme tehtävä." 

Onko "p'aipliitto ellRxt aiten.a T 
-Jos Kansainliitto kehittyy yhä enemmän sii

hen suuntaan kuin viime aikana, määrättyjen vel tioiden 

etuyhtymlkai toisten etuja vastaan. en usko len tule

vaisuuteen. Saksa ei enää koskaan tule liittymään 

kan8ainvlliseen järje8töön tai ottamaan sellaisen toi

aintaan osaa, ellei sitä tunDnsteta täysin tasa-arvoi

seksi tekijäksi. Että olemme 10dan hävinneet, sen tie-
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c1Imme. ..tt. me tiedämme myös, ettl niin kauan roh

keasti ja urhoollisesti puo1ustauduimme, kuin suinkin 

voilrme. Olemme miehiä käsittämNID, ettl sodan jean, 

jonka on hävinnyt, oltakoonpa sitten Iyylliset tai 

ei, luonnollisesti seuraukset on kannettava. Me olemme 

ne kantaneet. Jmtta ettA .eidAn 65-mi1joonisena kan

sana edelleen On yhl uudelleen oltava kunniattomna 

(entehrt) ja nöyryytettyinl, 8e on meille sietämätöntl. 

Emme kesti tätä ikuista di8kriminatiota ja niin kauan 

kuin elän, en koakaan vel tiomieheni anna a1lekirjoi tU8-

tani sopimukseen. jota blDDiaDaiehenl yksityi.e1 .... alni 

en koskaan allekirjoittaisi. vaikka 8itten tuhoutuiain

kin. SiIli en tahdo antaa allekirjoitustani asiakir

jaan hiljaisella ajatuksella, etten tule 8itA tlyttä

mään! Uinti allekirjoitan, sen pidän. Mitä en voi 

pitää, sitä en koskaan allekirjoita.-

Tlyttääkö Saksa kan8ainyäliset aopimgks,pal ? 

-Mitä olemme allekirjoittaneet. tulemme 

kykymme mkaan täyttämään.· 

Saksan taloudellinen hätä y 
-lDljemme kohti erittäin vaikeaa talveae 

ae 6 miljoonasta työttömästä 8 kk:ss. sijoittaneet työ

hön 2 114 ~lj. Tehtävämme on mikäli mahdollista e8-

tU. että ta! vel1a lasku syntyisi. Kevälllä tahdomme 

alkaa uuden hyökkäyksen työttömyyttä va.taan. Joka 

tapauksessa yritämme viimeisemme estääksemme nIlln vai

kutukset sen pahimmissa muodoissa. - Voitte ymmärtää, 
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että hallitus ja kansa, jolla tällaiset tehtävät on 

edessään, ei voi mitään muuta toivoa knin rauhaa ja 

lepoa. Ja sen kanssa vihdoin mJös tasa-arvoisuutta.-

Bttä S8[aan ero Kansainliitosta tälle jlrjea

tölle on varsin paha isku, on kieltämätöntä, mutta 

kuten sanottu, Sakaan silliaeltä kannalta oli toimen

pide lekä odotettavissa että luonnollinen. Uleat sak

salaiset ovatkin minulle lausuneet helpotuksen huoka

uksen päässeen, kun tieto asiasta tuli julkisuuteen. 

~rraskuun 12 p:nä toimeenpantavasla kansanäänestyk

sessä hallituksen ulkopolitiikan suhteen on odotetta

vissa, että i2k2 Saksan kanaa muista olosuhteista 

pumstts tulee olemaan yksimielinen. Tätä vakuutettiin 

minulle myÖI matbUmi Ruhrin alueella ja ovat sosi 

lidemokraattiset työmiehetkin yksityiskeskusteluisla il

moittaneet tässä kysymyksessä äänestävänsä Hitlerin 

ulkopolitiikan puolesta. X8nsanäänestysseteliin, johon 

painetaan hallituksen Kansainliitolta eroamispäätöksen 

päivänä antama julistus, asetetaan vastattavaksi kysymys: 

-Byväksytkö sinä, Saksan mes, ja sinä, Saksan 

nainen, valtakunnanhallitukaesi politiikan ja oletko 

valmis sslittämään sen vastaavan omaa tahtoasi ja 

omaa kälitystäsi ja tunnustatko sen juhlallisesti omak
sesi ?-

Kansainvälisen politiikan tuloksena Saksaa 

kohtaan tulee olemaan Saksan kansan sisäinen lujittu-
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minen suuressa määrissä. Samalla vahvistuu Ui tlerin 

halli tuksen aaema Tel takunnassa entisestään. Val takun

nan kiteytyminen yhdeksi kokonaisuudeksi edistyy huo

mattavan askeleen, kun Reichstagin hajottamisen yhtey

dessä kaikkien osavaltioiden parlamentit ~ös hajotet- ' 

tiint eikä niitä enää valita uudelleen ja ainoastaan 

val tslmnDsn parlamentti, Reichstag, tulee uusi ttavaksi • 

Mitä suurempi eristyneisyys on ulospäin, sitä lujemmat 

siteet syntyvät sisäilesti. 

Ke8kustellessani Saksan ulkopoliittisesta ase

masta AUIWärtiges Amtin poliittisen osaston päällikön 

Meyerin kanssa, vetosi hän Hitlerin puheisiin ja haas

tatteluihin huomauttaen, että Saksan kanta niistä täysin 

selvästi käy ilmi ja ettei niihin ole mitään lisät

tävää. ·01 emme odottavalla kannal la ja alote on nyt 

muualla eikä meillä" • 

Mihin suuntaan Euroopan ulkopoliittinen kehi

tys nyt rupeaa kulkemaan ja kuinka umpikujasta pääs

tään, sitä ei tällä hetkellä tietlne kukaan. Täkäläi

tiet diplomaatit näyttävät kaikki odottavan asiain ke

hi tystä, eikä kukaan uskalla ennustella tulevaa suuntaa. 

Viron entinen ulkoministeri Piip, joka eilen saapui 

tänne Lontoosta, kertoi saksalaisystävällisen suunnan 

siellä kasvavan, kun sen sijaan Ranskassa ollaan 

hermostuneita. 

Muutamia päiviä ennen Saksan eroa Kansainlii-
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tosta piti Alfred Rosenberg puheen, jossa kosketteli 

Saksan ulkopolitiikkaa. Puheen sisällöstä tehtäköön 

seuraavat otteet. 

"Dieser Tage beginnt in Genf ein sohweres 

Ringen um das, Wa. wir -Abrttstungsproblem- nennen. 

Unser Standpunkt in uer Frage der Kontrolle ist ein

faoh. Deutsohland ist die Gleiohbereohtigung zngesichert 

worden, und Reichskanzler Adol! Hitler hat in seiner 

Reichstagsrede klar und deutlioh zum Ausd ok gebraoht, 

dass Deutschland bereit sei, sich der Kontrolle zu 

unterwerfen, wenn die anderen Staaten d sselbe tun. 
Von diesem Standpunkt wird Deutschland nicht abgehen, 

wie auch die Verhandlungen ausgehen mögen. Es giht 

kein Volk in Europa, aas mehr bedroht ist als das 

deutsche Volk. Diese Tats.che wird immer wieder in 

den Vordergrund gestellt werden mUssen. Den Ernst der 

aU8senpolitischen Lage Deutsohlands kennen wir. lir 

wissan aber, dass hinter diesem Ernst und den Gewalt

drohungen doch auoh Furcht steht, und zwar die :furoht, 

dass Deutschland unter Umständen Fragen bertihren könn

te, mit denen die Herren des Systems auf der anderen 

Seite nicht fertig werden, so ale Bekämpfung von Kom

JDWlismus und l4arxismus, die Eindäummng der Arbei tslosig

keit und die Beseitigung der Parteien. Angesiohts der 

ganzen useenpolitischen Lage glauben wir, dass die 
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~8.e1 ftir die kommen4e EntwlCklpng in 

1»11.»4 1iegen. ln Englan4 besteht eine schwan-
kgde Haltnpg in aUeR Fr&gen. 

In dieser Hal tung wollen wir nicht ewa eine 'bös

willige Gegnerschaft zu Deutsohland erblioken, 80ndern 

Eng1and ist in einer ganz besonderen Lage gewachsen 

und gro ss geworden. Aber es wird sohwer sein, ~ ... cu~u 

von den Notwendigkeiten und Gegebenheiten in Deutsoh

land zu Uberzeugen.' 
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohel

lisena lähetän raporttini n:o 38 aiheesta: 

Suomen - Saksan kauppasopimus. 
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Käydessäni 2l. 10. ensi tervehdyksellä lomal

laan ja sen jälkeen Genevessä olleen Auswärtiges 

Amtin kauppaosaston johtajan Ministerialdirektor Bitt 

luona, tuli luonnollisesti kauppasopimuksemme puheena1ai

seksi. 

Hra Ritter huomautti, kuten nykyään joka 

kassa, missä talousalan ihmisiä tapaa, m.m. terästeolli

suuden herrat Ruhrin alueella, että kauppasopimuksemme 

Englannin kanssa tulee tekemään erinomaisia vaikeuksia. 

Hra Hitter jatkoi miltei sanasta sanaan seuraavasti: 

-,unun täytyy rehellisesti tunnustaa, etten 

tällä hetkellä näe mitään mahdollisuutta uuden sopi

msen solmimiseksi, Vaan että tammikuun alusta läh

tien jäämme sopimuksettomaan tilaan. Kun Suomen halli

tus Bnglanninsopimuksessa&n on sitoutunut tekemään kai

ken voitavansa englantilaisten tuotteitten sijoittami

seksi ma~oillenno, on tämä sitoumus, jota ei voida 

muille tehdä, koska sen merki tya silloin olisi mi tä-

JAKELUOHJE: Jakeluohjemalleja: 
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tön j ~oimassa ollessaan taaa tekee kilpailijain 

aseman mahdottomaksi-. 

Huomautin tähint etten voi lähemmin ryhtyä 

inglanninaopimuksestamme keskustelemaan, koska se vielä 

ei ole ratifioitu, enkä ole sitä vielä aaanut nähdä, 

mutta että mikäli olen kuullut. Suomeasa eräillä aloi 

la pelätään Sakaan tuotteiden auosituimmuuden perus

teella tulevan vaaraksi kotimaiselle teollisuudellemme • 

IIra Ri tter sanoi tähänt ettei hänkään tunne sopilllll8ta 

muuta kuin sanomalahtiselostuksista, mutta että niiden

kin perusteella arvostellen olisi ihme, jos marraskuun 

lopussa tai joulukuun alussa alettavat neuvottelut 

johtaisivat tulokseen. 

Hra Ritter lupasi minulle tiedottaa Haagissa 

tämän kuun lopulla alettavien Hollannin kanssa käytä

vien neuvottelujen tuloksiata, joita Saksan puolelta 

tulee johtamaan maatalousministeriön ~nisteria1direktor 

löhler. Samalla hän tiedusti, ketä Suomesta tulee neu

vottelijoiksi, jolloin mainitsin, etten sitä vielä 

mutta koska tohtori Pitkäniemi oli täällä valmistavis

sa kesZnsteluissat on todennäköistä, että hän tulee 

yhdeksi neuvottelijaksi. Tähän vastasi hra Ritter: 

-Meillä on erinomainen kunnioitus ja arvonanto tri 

Pitkänientä kohtaan, sillä hän on vaikea, mutta tai ta

vimpia ja pätevimpiä neuvottelijoita, mitä koskaan 

olen tavannut-. Katkä Saksan puolelta tulevat neuvotte-
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luihin OS88 ottamaan, ei ole vielä päätetty. 

·~rliner Böraenzeitungin· talou.osastossa 

22. 10. julaistaan pitkä kirjoitus kauppaaopiDlllkseatam

me Inglann;n kanssa ja sen vaikutuksesta Saksan kaup

paan. Kirjoitus, joka erikseen lähetetään Ministeriöl

le, tuntuu kokonaisuutena asialliselta ja puolueetto

malta, päätyen Saksan kaupalle Suomesaa epäedullisiin 

tuloksiin. Lainaan kirj oituksesta s uraavat kohdat • 

·PUr den deutsoh-finpisohen Warenaustauaoh 

ist Teil 1 Ziffer 1 des Sohlussprotokolla von besonde

rer Bedeu tung. Dieser enthäl t nämlich die Erklärung 

der finnisohen Begierung, dass sie in Anbetraoht des 

proportionalen Umfanges der finnischen Auafuhr naoh 

England beabsichtigt, zur Erreichung des Zwecka des 

Abkommens die Einfuhr von engliachap laren Dloh linp1and 

.it Illen ihr zu Gebote Itehen4en Mitteln anzgregen und zu 
»nteratijtzen. nieae Erklä~ bedeutet zweifelloB einen 

groben Verstoas gegen den Geiat der YeistbegUnatigung. In 

der Praxis gibt sie dem englischen Gesandten in Helsingfors 

die vertragliche Unterlage. jederzeit bei den finniaohen 

Behörden zugunsten englisoher Lieferungen naohdrUoklioh vor

atellig zu werden. Die praktische Tragwei te dieaer Bestim

mungen lIsat sioh allerdinga erst dann ganz tiberblioken, 

wenn der Inhalt der privaten Abmaohungen. soweit sie Eisen 

und Stahl sowie den Bedarf der Bolzveredelungainduatrie 

betreffen, bekanntgeworden ist. - - - Die Presae aller po

litiachen Riohtungen hat zu de. neuen Abkommen Stellung 
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geno_en; dabei hat sioh nioht ain einzigaa m.tt 

gegen die Ratifikation dea Vertraga oder die Ver

let~ dea MeiatbegUnatigungsgedankena , .. &Ddt. Der 

Grundton bei der Beurtlilung des Vlrtraga 

einar gewiasen Reaignation. Man ist aioh darUber 

einig, dass die Verhandlungslalt Pinnlanda aU8seror

dentlioh sobwaoh war, und das~ die finnisohen Unter
hindler daher niohts andaras anstreban konnten, ala 

zu versuohan, den Druok dea ~berlegenen Verhandlunga 

gegnera, so weit als mäglich abZU8ohwäohen. Dieaea 

Ziel sei erreioht worden, denn die Absatzmögliohkai

ten fUr die wiohtigsten Erzeugnisse des Landaa auf 

dem englisohen Markt seien ~r die näohsten drei 

Jahre sichergestellt. Der da~ gezahlte Praia sei 

zwar reoht hoch, aber von zwei Ubeln das kleinere. 

-Helsingin Sanomat-, daa Blatt der Fortaohrittepartei, 

bedauert, dass die England gewährten Zollvergttnstigun

gen auch ohne weiteres anderen meistbegttnatigten 

Ländern zufallen. Das Kohlenabkommen kann. naoh !n

aioht aines Teila der Pressa zu Raibungen ftihren 

und dritten Ländern Veran1as~ gaban, fUr andere 

Jaran ähnliche Privatabkommen von Finnland zu for

dern. Man tröatat aich sohliesslich mit dem Hiuwail 

darauf, daas die von England mi t den anderan ekan

dinavischen Ländern abgeschlossenen Abkommen nicht 

viel gUnstiger sind, und setzt sline Hoffnnngen .uf 



die ~iberale anglisohe Handelspolitik-, von der maD 

erwartet, dase i dem finnisoh-englischen Randals

austausoh trotz der strengen Vorsohriften des Ab

kommens keina 801chen Hindernisse beraiten warde, 

wie man sie bei anderen Ländern erlebt hat. Ein!

ge Blätter kritisieren, dass Finnland nicht vor den 

skandinavisohen Stasten mit England verhandelt habe.-
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Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen oheisena 

lähetän raporttini n:o 39 aiheesta: 

Huomioita Ruhrinmatkalta. 

Kinisteri: 
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Kun t.k. 15 ja 19 päivän välisenä aikana 

matkustin Ruhrin alueilla Kruppin ja Rhein1sohe Stahl

industrien johtajain kutsuIta, kerron seuraavassa DJllU

tamia huomioita matkan varrelta. 

Jntaujana oli tri Böker, Remscheidin teräs

tehtaan johtaja, jonka vieraana rouvinen! olin 2 ensim

mäistä päivää ja tri Jussen, Krul>pin ulkolD881lkauppa

olaston johtaja, jolloin 1 1I2 päivää olin Kruppin 

tehtaiden vieraina. Dl1sseldorfiin I 88VUttuani kävin en

sin tervehtimässä Rheinische Stablindustrie-trustin pää

johtajaa Pönsgen'iä, joka heti puhui trustin vähenty

neestä kaupasta Suomeen ja 8 uowais-englantilaisen kaup

pasopimuksen vahingollisuudesta Suomen-Saksan kauppavaih

dolle. Selitin hänelle ololuhteita ulkomBankaupassamae 

slkä osittain niitä näkökohtia, joita tri Pitkäniemi 

täällä oli Isittänyt. frustin ulkn~~ankauppaosaston 

johtaja oli käyntini aikana myös läsnä ja teki m.m. 

sen huomautuksen, että Suomen voik~~tingantti on niin 
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Juuri, ettei Suomi pysty aitä täyttämään, johon vasta

ain, ettei vuosi vielä ollut lopuala ja että voituo

tantomme säännöllisesti kaavaa. Tämä olkoon mainittu 

osotuksena siitä, kuinka tarkoin asioita täällä huomi

oidaan. T~ vier ilun jälkeen sain tutustua trustin 

tehtaisiin Krefeldiasä, DUsseldorfiss8 ja Remaoheidiaaa. 

Viimemainitussa kaupungissa oli minulle järjestetty 

juhlallinen vastaanotto raatihuoneesaa puheineen ja 

mistolah ·oueen. ReJDIoheidisti aaattoi tri Böker, joka 

koko ajan oli minua autollaan kuljettanut, Eaae.niin, 

jossa sain tutustua Kruppin tehtaisiin ja johtajiin, 

paitsi pääjohtaja Krupp von Bohlen'ia, joka sattui ole

maan matkoilla. . aiili oli erinomaisen mielenkiintoista 

ja opettavaa nähtävää. 

~rkitykseltään arvokkaimpia olivat matkalla 

1mi tenkin keakustelut ja huom1ointini mielialoista, 

josta seuraavassa • 

laikilta babateluiata kivi ihd. etU Sekaan 

nvt,ollilUUI tuk" D3'kyiatä hallitusta, ei ehkä niin 

paljon aikai, että se hyväksyisi kansallis80sialistiset 

aatteet, Yaan siksi, että se pitää ~~istä suuntaa 

'ainoana mahdollisena sekasorron estämiseksi. !nyasen 

kuuluu jo aiemn olleen Hi tleru liikkeen päärahoi t

taja ja kuuluu hän jäsenenä Prenssin valtioneuvostoon 

ja lrupp von Bohlen t_ on Saksan Valtakunnan talous

neuvoston ~eenjoht.ja, joten molemmilla on "'rät~ 



• 

• 

-3-

vaikutusvalta maan taloudellisissa asioisla. Eräät kiih

keillllllät kansallislo,ialistiset alijohtajat tahtoisivat kni

tenkin mainitut herrat syrjäytettäviksi, mutta olivat 

haastattelemani teollisuusherrat sitä mieltä, etteivät 

johtajat siihen tulisi suostumaan, jos sellaista heille 

esitettäisiin. Suurteollisuuspiirit tuntuvat yleensä ole

van monarkian kannattajia päättäen siitä erikoisen 

ihailevasta äänensäTystä, jolla Wilhelm II:sta ja hänen 

aj'astaan joka puolella puhuttiin. 

Bi-kansallissosialistisista mielialoista sain 

vähäisen kuvan Remscheidin EO~klubin a8Bdaisilla, 

johon olin kutsuttu. Klubin jäsenet olivat ~macheidin 

liike- ja teollisuuspiireistä, kaupungin ylipormestari 

mukana ja kesknsteltiin kokouksessa siitä tilanteesta, 

mikä Saksan eron kautta Kanaainlii tosta oli syntynyt. 

Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että askel oli oike

aan OlUllut ja koko Saksan kauan oikeus- ja kunnian

tuntoa vastaava. Samalla huokui keSkustelusta erinomai

nen kunnioituksentunne -ruhreriäw kohtaan. ~tta sen 

sijaan kohdistui arvostelu varsin ankarana pikkujohtaji 

Painostettiin sitä, ettei nykyinen olotila, jossa Saksan 

kanaa on jaettu kahteen luokkaan, puoluetoverit (Partei

geDOssen) ja muut, voi jatkua, koska se käy kestämättö

miksi. Kaikkien kansallisesti ajattelevien saksalaisten 

on päästävä tasa-arvoisiksi valtakunnassa ja pätevyyden 

oltava ainoana mittana tehtäviä jaettaessa. Painostetti~ 
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että Hitlerillä olisi erinomainen tilaisuus tehdä täl

lainen ele marraskuun 12 p:n vaalien yhteydessä juli 

tamalla silloin koko kansallisen kansan t a-arvoi.eksi 

ja vallankumoukiellisen auunn,n todella loppuneeksi. 

Tällainen ele sitoisi Sakaan kansan yhdeksi ujaksi 

kokonaisuudeksi. Ylipormestari lupasi esittää nämä aja

tukset Preussu ministeripresidentille Göringille. Kiin

nitin erikoista huomiota siihen, että luottamus Hitle

riin ja hänen oikeudentuntooDSa näytti tässäkin ei

hitleriläisessä piirissä horjumat tomal ta, huolimatta esi

tetyistä arvosteluista. 

Seikka, jota koetin tiedustella, oli kysymys 

kommunisteista ja sosialisteista. KOmD1D;stien suhteen 

huomavtettiin, että ne edelleen toimivat aalaisesti ja 

että razzioita usein toimitetaan, jois.a niitä aaadaan 

kiinni samoinkuin heidän lalaisia toimistojaan ~öyde

tään. Kui tenka&n ei Dii.tä enää ole suurempaa vaaraa, 

vaan on kaikki siinä määrin rauh~ittunut, että Esae

nisaäkin kaduilla, joilla ennen oli hengenvaarallista 

liikkua, ~t on täyain turvallista. Tehtaista on 

ki notooriset kommunistit erotettu. 

Mitä taas sosialidemokraatteihin tulee, ei 

kukaan pystynyt lähemmin heidän mielialojaan selittä

mään ja yhtenäistä kuvaa luomaan. Vakuutettiin, että 

nuoresta sosialidemokraattisesta polvesta suuret joukot 

ovat liirtyneet kansallislosialistien riveihin, kun sen 



• 

• 

-5-

sijaan vanhempi polvi ei ole vanhasta uskostaan voinut 

luopua, vaan on jäänyt politiikasta syrjään, tehden työtä 

jokapäiväisen leipänsä ansaitsemiseksi. Sen sijaan väi

tettiin vihensa kohdistuvan vanhoihin johtajiin, jotka 

hylkäsivät joukkoD8a hädän hetkellä ja livistivät rajo

jen taakse turvaan. Useat haastateltavani viittasivat 

erääseen pari viikkoa sitten entisen sosialidemokraatin 

julkaisemaan kirjoitukseen tästä asiasta, pitä~ sitä 

lähimpänä totuutta olevana, sillä täyttä selvyyttä asian

tilasta on mahdoton saada. Lainaan tähän kirjoituksesta 

seuraavan kohdan. 

mit 

von 

Ich 

Werke 

fasse 

ich 

-10h habe ein Dntzend oder mehr Gespräche 

al ten SPD-Leu t en ge ftihrt und suo he mir e in Bild 

dem inneren Zustande jener Millionsn zu machen. 

habe auoh mi t e inigen Lei tern grosser und kleiner 

dartiber gesproohen. lenn ioh das alles zusammen

und auf seinen Wahrheitsk.rn hin prtife, so sehe 

dieses: Der sozialdemokratisohe Arbeiter steht 

im . eratreit der Empfindungen. Auf der einan Seite 

sind es Zorn und Veraohtung, die seinen einstigen 

Flihrern gelten; auf der anderen Seite steht seine Treue, 

die seiner eigenen Vergangenheit gilt. Die Partei ist 

f[nfzehn, zwanzig oder mehr Jahre seine grössere Welt 

gewesen. In ihr hat er Freundschaft und Kameradsohaft 
I 

die kleine und die grosse Gesohiohte erlebt. W. t aus-

weifenden Hoffnungen ist er einst zu ihr gegangen. 
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Die Hoffnungen haben sieh nioht erfUllt. Jber ea 

blieb ihm doeh ein Standort, eine poli tische Heimat, 

die ala Gemeinschaft grass und mlohtig geworden war 

und ' durch die sieh sein eigenes kleines Le ben IDi t 

dem Gesamtleben bertlhrte. Der Vergangenheit mit ihrem 

Hoffen und Glauben, mi t ihren Opfern und Kämpfen fU.blt 

er sieh verbnnden und wi11 er treu bleiben. Es ist 

ein ganz mensohliehes , kein poli tisohes Band, das ihn 

mit der Vergangenheit verbindet. Dieser Arbeiter ist 

ja im Grunde ein unpolitiseher nsoh. Aber das weiss 

er heute, dass die politische Substanz der Sozialdemo

kratie ersehöpft ist und dasa ea der Sozisldemokratie 

in einem wesentliehen Punkte am rechten Geiste gebraoh. 

Er weiss, dass die Gesehichte hier einen harten Sehlus&

strich gezogen hat.w 

Mitä teollisuuden ~öoloihin tulee, huomsuttivat 

tapaamani henkilöt, että viime syksystä noin 20 % paran

tuminen on merkille pantava. Heikoimmassa asemassa lie

nee tekstiiliteollisuus. Työaika on useissa tehtaissa, 

joi... vuorokausi umpeen työskenneltiin, muutettu 4-vuoroi

seksi, 6-tunnin vuoroiksi, minkä kautta lukuisia työttömiä 

on saatu sijoitetuksi työhön. 

Näihin varsin mielenkiintoisiin huomioihin johti 

Ruhrin alueelle tekemäni matka. Siellä minulle huomsu

tettiinkin, että ulkomaiden edustajain pitäisi matkustella 

ympäri Saksaa ja perehtyä sen maatalouteen, teOllisuuteen, 
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k uppaan ja kultuuriin, voidakseen oikein arvostella 

olosuhteita, sillä yksinomaan Berliinistä käsin ,1 voi 

saada oikeaa käsitystä Saksan oloista. Siksi tulenkin 

olosuhteiden myöntäessä tekemään matkoja eri puolille 
maata. 
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COMEN LÄHETY TÖ 

FINLAND BE KICKNING 
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Ulkoasiatnministeriölle kunnioittaen oheisena 

lähetän raporttini n:o 40 aiheesta: 

Saksan taloudellinen asema. 

IIiDisteri : ~ , tIw;;;;;. ~ 
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Syyskuussa ilmenneiden olosuhteiden perusteel

la voidaan Saksan taloudellisesta tilanteesta antaa 

seuraava kuva. 

Vaikka tuotanto useilla teollisuusaloilla 

onkin osotta~t jatkuvaa nousua, joka arvioidaan noin 

20 %:ksi , siitä, mitä se oli vuoden vaihteessa ja 

työttömien luku virallisen tilaston mukaan 30 p. 

syyskuuta oli laskenut 6 miljoonasta 3,8 miljoonaan, 

on Saksan talouselämän yleistä suuntaa siitä huoli

matta edelleen pidettävä verrattain epävakavana. Ta

loudel listen konjunktuurien absoluuttinen tila on mel

kein kaikilla aloilla vielä epätyydyttävä. Ulkomaan

kauppa ei anna minkäänlaista sysäystä ja yksityinen 

yrittel iäisyys on myös heikkoae Näyttää siltä, kuin 

olisi hallituspiirei ssäkin käsitetty, ettei työnhaDkjnta 

yleisten töiden ja verohelpotusten kautta riitä ja 

että yleisempi talouselämän vilk8st~nen vasta sitten 

voi olla odotettavissa, kun yritteliäisyyden käytettä-

J AKELUOHJE: J akeluohjemalleja : 

Tavallinen. 

•••••• • ••••••• u . .................................. ...... .. .. - • • •••••••• • •••• •• • •• ••• 

...................... .. ..... .. ~ ............... -- .. . ......... ".'. '" ............................ . 
UE 2: A 4. 

T avallinen. 
Tnalllnen jll lisäksi minis teriölle, 
EI u lkomaaeduatuksen tiedo ltuksiln. 
EI ulkomaaedustuksen, mult ulkoasiainm inister iön lIedol

tukalin . 
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visaä on pitkäaikaista luottoa edullisilla ehdoilla. 

Syyskuussa ryhdyttiin kahdenlaisiin toimenpi

teisiin yksityisten pääomamarkkinain tervehdyttlmiseksi. 

Ensimmäinen niistä on kunnallistaloukaien sa

neeraus, josta jo lyhyesti erll." edellisessä rapor

tiss i. jossa käsittelin hallituksen suunnitelmia eri 

aloilla, olen maininnut. Kahta tietä koetetaan kuntien 

taloudellisia vaikeuksia keventää: muuttamalla lyhytai

kaise 4 lainat pitkäaikaisiksi ja vapauttamalla kunnat 

sosialisista rasituksista (Wohlfahrtslasten). 

Uusi laki edellyttää Lainanuudistusliittoa 

(Umaohuldungsverband). johon kaikki vaikeuksiin joutuneet 

mlnnat voivat liittyä. Lainanuudistusliitto asettaa 

4 % yelkakirjoja (Schgldversohreibnpge;). jotka liiton 

jäsenet tarjoavat lyhytaikaisten luottojensa antajille 

velkansa auoritukseksi. Täten helpottuisi tilanne huo

mattavasti, koska lyhytaikaisten kunnallisten lainojen 

määrä nousee noill 2 miljard.iin Rmarkksan I ja silloi

nen korkokanta oli tuntuvasti yli 4 % • 
Työttö~savustus muutetaan taas siten, että 

työttö yysvakuutuksista erotetaan maa- ja metsätalous 

ja siirretään tämä työttö~shuolto valtakunnan työva

kuutuksen (Reichsanstalt fiir Arbeitsversicherung) huoleksi. 

Näillä toimenpiteillä toivotaan lievennystä 

korkokannan epävarmuuteen samoin kuin ~lnnallisten obli

gatioidan kurssien no sua. 

Toinen toimenpide koskee si tä, että val. "_.w.4.IUCU~-
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pankille annetaan mahdollisuus toimia pääomamarkkinain 

säännöstelyn (Regnlierung) hyväksi arvopaperimarkkinoilla, 

siis harjoittaa -avonaista markkinapolitiikkaa-. Valta

kwmenpankin presidentti onkin ilmoittanut tule.vens. 

runsaasti käyttämään tätä oikeutta. 

Toimenpiteisiin työttömyyden estämiseksi alka

vana talvena kuuluu myös vsltiovaroista rakennustyön 

edistämiseksi annetut 500 milj.Rmk. Valtion avustusta 

tästä summasta annetaan uudisrakennuksiin ja vanhojen 

korjauksiin ehdolla, että talonomistajat omista varois

taan suorittavat 4-kertaa avustuksen määrän. Täten saa 

rakennustoiminta mahdollisuuden 2,5 miljardin arvoisiin 

töihin. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on yksityis

yritteliäisyyden edistäminen. Samalla kehitetään talous

elämän järjestelyä. Olen jo aikaisemmin selostanut maa

talouslainsäädäntöä, jonka kautta kiinteiden hintojen 

avulla talonpo jat pyritään tekemään riippumattomiksi 

kapitalistisesta tal oudesta. Markkinahintojen sijaan 

tulevat maataloudessa kustannushinnat (B:>stenpreise). 

Mutta tässä järjestelmässä piilee vaara, että pakkohin

noittelu yhdestä tuotteesta voi levitä muihin sitä lä

hellä oleviin tuotteisiin ja yhä laajemmalle. 

Toinen uusi laki taloudellisesta mainostuksesta 

(Wirtsohaftswerbung) tuo ~öskin tälle alalle saman 

aäännöstelyperiaatteen luvanaDDon ja valvonnan maodossa. 

Ulkomaankaupassa noudatetaan edelleen periaa

tetta ostaa mahdollisimman vähän, ~dä mahdollisimman 
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paljon. Tuontitulleja lukuisille tuotteille on korotet

tu ja uusi laki 'Saksan viennin suojaamisesta" annat 

Jäistä seikoista on lähetystö aikanaan tiedottanut. 

Vientiä on pyritty edistämään ottamalla käytäntöön 

n.s. -franafer-soripstit", s.o. vientituotteet voidaan 

maksaa sislmaisilla Reiohsmarkoilla, jotka ovat 25-30 % 
kultamarkkoja halvemmat. Lankeavat ulkomaiset maksut 

suori teta8D ulkoma&nvaluutassa 50 % :iin saakka, loput 

suoritetaan velkojalle Rmks~rips·eillä. Jos velkoja 

haluaa vaihtaa nämä soripsit ulkoms&nvaluutta&n, on 

hänen kärsittävä 50 % tappio. Tämän eron suorittaa 

Golddiskontbank saksalaisille viejille. 

Syy. kuun kuluessa on vii takuPDenpankki onnis

tunut lisäämään kulta- ja valuuttavarastoja&n 25,6 Ddlj. 

markal la, vaikkakin tämä lisäys on huomattavasti pie

nempi kuin elokuussa (62,3 milj.Rmk.). Kun maksuväli

neiden lisäys on ollut vähäinen, on setelikate noussut 

lO,Sosta 11,2 %:iin • 

Bab,merkkinoilla on viime viikkoina rahan 

niukkuu. ollut huomattavissa, mikä aiheutunee siitä, 

että teollisuuden taholta on tuotannon rahoittamiseksi 

ollut suurempi rahan kysyntä. 

Lasku Saksan aryo»lPerimarkkinoilla jatkui 

syyskuussa. Indeksi oli syyskuun puolivälissä 61,1, sen 

01 tua elokuussa 66,1 ja toukokuussa 73,6. Syyskuun 

kolmannella viikolla indeksi nousi jälleen 62,3:een, 

mutta pörssi oli rauhallinen ja vaihto vähäistä. 
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Kaupan ja teollisuuden lupttotil'UPI on hiukan 
parantUhut. Konkurssien lukumäärä on elokuun 255:stl 

laskenut sYYlkuussa 217:aan (475 syysknussa 1932). 

Tnkpabiptaipdeksi, joka elokuus88 oli 94,2, nouli 

8.Y.Yskuun lopussa 95,3:een. TIm! nousu johtui ~talous

tuotteitten hintojen noususta. Raaka-aineiden, puolivalmis

eiden ja valmistuotteitten hinnat sen sijaan ovat hyvin 

Tähän muuttuneet. Ilinknlt'ppuaindeksi nousi samaan aikaan 

118,4:stä 119,O:aan. 

Valtion tulot ja .enot talousvuoden 5:ltä en

simmäiseltä kuukaudelta (huhtikn~elokuu) olivat 2,4 mil

jardilla Rmk:lla tasapainossa. 

UlkQla'nklUgpa oli syyskuussa 

aktiivinen. Koko vuoden aktiivisuus on lokakuun aluSI. 

471 miljJRmk. 

Ministeri: 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: 

OSASTO: 

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

• 

..... r.~~.~Jc .. (;.;.~.~~.Hi.. .. ~.~.~ ... 4:!..~.7 .. ~z~.· ... 1.r~ ..... ~;.(l.: •... .r..l: ....... . 

.......................................................... : .~ ~!..4.~f! .. t.1.t: .... !!f(; ........... ~~ .. ~. :':~ .. : ................................................. . 

....... _ ............................................................... .. ........................... ................. ............... ....... .. ...... .. .... .......... ~/~. ~ .}.j . 



• 

• 

OfEN LAHETY TÖ 

FINLAND BE KJ K.'I1ING 

Berl iinissä, 4 p:nä marraskuuta 1933. 

;3 

/ 

U 1 k 0 a S 1 a i n m i n i s t eri Ö lIe • 

J Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohe11isena 

lähetän raporttini n:o 41 aiheesta: 

I Kauppasopimusneuvottelut. 

Ministeri: ~~;-
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JAKELUOHJE: 

- I 

T.k. 3 p:nä lähetetty sanomalehtikatsaus se

lostaa niitä lukuisia kirjoituksia, osittain huomatta

van pitkiä ja yksityiskohtaisia, joita Saksan leh

distössä on viime päivinä ollut tulevien suomalais

saksalaisten kauppaneuvottelujen johdosta. Pääasialli

nen moite niissä kaikissa koskee suomalais-englanti

laista kauppasopimusta, jonka väitetään muodostaneen 

tilanteen sellaiseksi, että neuvottelut sen johdosta 

tulevat erikoisen vaikeiksi. Näitä sanomalehtikirjoi

tuksia on, Saksalla vallitsevat olot huomioonottaen, 

pidettävä hallituksen ohjeiden mukaan laadittuina, 

vaikkakin ne muotoilultaan jossain määrin eroavatkin 

toisistaan; toinen on jyrkempi, toinen sovinnollise~ 

pi, mutta pohjasävy kaikissa sama. Kun ~ålkisoher 

Beobachter- on kansallissosialistisen puolueen pää

äänenkannattaja, lienee sen kirjoitusta pidettävä lä

himpänä hallituksen käsitystä. Auswärtiges Amtissa 

huomautettiin minulle, että Börsen-Oourier'issa 27. 10. 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen, 
Tavallinen Ja lIalkll .. .. minilterlOlle, 

... _ ................... _.T.I!~li~t@~! .................. .. .. ........ . 

UE 2 : A 4. 

EI ulkoma.edultuklen tledoltukalln, 
EI ulkoma.edultuklen. mutta ulkoallalnmlnlsterlGn tledol

tukiIIn, 
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ollut rirjoitus on peräisin teollisuuspiireiatä ja 

kuvastaa -Industrienähr tand' in- käsi tyksiä. 

Sel laiset pääkirjoitakset kuin Helsingin 

Sanomain 29/10 (joka osittain lienee epätarkka) ja 

3lIl0 (nimim. V.M.J.V.) ja Uuden Suomen ~ ovat 

varmaankin terveellisiä vastavetoja täkäläisille kir

joituksille. Olisi mielestäni suotavaa, että mnidenkin 

puolueittamme päälehdet saataisiin kirjoittamaan sak

salaisia syytöksiä vastaan asiallisin ja kestävin 

perustein. Se osottaisi saksalaisille, että meilläkin 

o1laan yksimielisiä. 

Olen muuten viime päivinä keskustelle.sani 

m.m. talousministeriön osastopälllikön Samow' in kans

sa, joka hoitaa siellä Suomen asioita sekä Auswärti

ges Amtissa hra von Steinin kanssa huomannut ver

rattain suurta pidättyväisyyttä verrattuna niihin 

sin jyrkkiin kannanottoihin, joista aikaisemmin olen 

kertonut. Niinpä hra von Stein 3. 11. sanoi olevansa 

vakuutettu, että neuvottelut johtavat tyydyttävään tu

lokseen ja että neuvottelujen kuluessa vasta parem

min voidaan päätellä suomalais-englantilaisen sopimuk

sen vaikutuksesta ja merkityksestä. Hän sanoi ~ös 

ole tt avanaa , että neuvo t te lumme voivat alkaa 
ta," kuluvan kuun lopussa. 

Hollannin neuvotteluista ei kuulu toistais 8i 
mitään ja modostunevat ne verrattain sitkeiksi. Tälllä 
arvellaan niiden kestävän nelisen viikkoa. 

. tillisten: ;/'~I- _ 
.. 
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Ulkoasiainministeriölle knnnioittaen ohellisena 

lähetän raporttini n:o 42 aiheesta: 

Keskustelu Göbbelsin ja Rosenbergin kanssa. 

Jlinisteri: ~tI~-
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Pari päivää sitten kävin propagandaministeri 

Gtsbbelsin luona pyytläkseni häntä luokseni teemtsui

hin suomalaisten sanomalehtimiesten vieraillessa Berlii

nissä t.k. 13 pulI. Tällöin puhui ministeri Göbbals 

Saksan oloista tavalla, joka on syytä panna merkille. 

Huomautin ministerille, että Suomen ja Saksan 

suhteet ovat yleensä aina olleet erittäin hyvät ja 

on siihen vaikuttanut paitsi vanhat knltuuri- ja 

kauppasuhteet, myös suuressa määrin aseveljeys, joka 

mnodostui Suomen itsenäisyystaistelun aikana. Näitä 

hyviä suhteita on kuitenkin ,.iime aikoina pyrkinyt 

häiritsemään kauppapolitiikassa ilmenneet vaikeudet, 

jotka jälleen Saksan sanottua irti kauppasopimnkse~ 

ovat edessä. 

Tähän tarttui ministeri Göbbels heti kiinni 

ja ryhtyi t~tulla loisteliaalla esitystaidollB&n 

selittämään, ettei ole mitään toiveita taloudellisten 

olosuhteiden paranemiseen, ennenkuin poliittisella alalla 

"'AKELUOH"'E : "'akeluohjemalleJa l 

Tavallinen. 

Tavallinen. 
......... . ...... . _ ••••• • •• ~ .......... u~ . . . . .. ..... . .. ... ~ ..... .... .. .. . ...... • .............. . . . .... . 

UI 2 : A 4. 

Tavallinen Ja lIal kal .... .. mlnlaterl!!lIe. 
EI ulkomaaeduatukaen tledoltukaUn. 
EI ulkom. aeduatukaen. mutta ulkoaalalnmlnlaterl!!n tledo l

tukaUn. 
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tie on laatu raivatuksi ta.aiseksi ja kansojen väli

nen luottBJllls ja t ...... rvoisWll saatettu voillaan. 

Saksan halli tUlon astunut rohkean a.keleen tilli 

tielll, askeleen, jota viell ei ymmIrretl, mutta joka 

myBhemmin tullaan kiitollisuudella tunnustamaan oike

aksi kahdestakin syystl. Ensinnäkin on koJl1DUllismin 

kehitys Euroo 88sa pystytetty ja toiseksi on Seka • 

rGhkeaati j pelotta käynyt klsiksi probleemoihin 

(rauhanaopimkset), joihin lIikUn hallitui tlhAn saakka 

tosi eo11a ole uskaltanut kajota, vaan peittänyt 

kaikki koreihin fraaaeihin ja päivästä plivään lykln-

yt s lvityksen, jonka kumminkin kerran pitu tapahtua. 

Saksalla ei ole mi tälD mahtikeinoja vaatimuksienaa 

ajamiseksi, mutta silll on moraalinen oikeus pnolel

laan. ~enettely.e kautta ole_e epäilemättä vaikeut

taneet omaa alemaame ulospäin ja 888JD1le klrlil iso .. 

loituai.estall1lle, IIIltta me jaksamme sen karsii. silll 

tunnemae, että olemme oikealla tielll. Saattaa keatäA 

ehkä 10.15 'YUOttakin, ennenkuin tlJDl yslrretäln, _tta 

ae aio_e len kestää ja tuleJlDe ke.tlhzViAn. Jos taas 

va.tultajamme haluavat klyttäl väkivaltaisia keinoja 

meitl pakottaakseen. voivat he sen tehdä, t.e tule 

tekI"" yaltarint". ~tta heidän on lilloin v.ltata 

tava .. ioista ja aika tulee osott~an, ettl olemae 
olleet oike.ssa-. 
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Rosenberg, jonka kanssa olin tilaisuudessa 

pitkälti keskustelemaan, mainitsi, huoaanttaessani henki

löllisten vapauksien suurista rajoittamil'lta, m... ettl 

ellei sellaista olisi, ne miljoonat vaatustajat, jotka 

nyt ovat hiljaa, II1rhaisiyat kanaaUi.sosialistit, yrit

täen päästi valtaan. Sitäpaitsi vapauksien rajoittami

nen on hyvin relatiivinen, venyvi klsite, jota usein 

kirjoittamattomat lait ja ooutuait rajoittavat enemmin 

kuin lainaäädlntö ja määräykset. Niin on lai ta esia. 

Bnglannissa. Ja sanomalehdistön yapauskin demokraatti

sisu maissa on kyByllyksenalaista ea1m. silloin, kun 

se hallituksen ohjeiden makaan kirjoittaa ulkopoliitti~ 

sista tai muista asioista (Banska, Englanti y.m.). 

llaareformista kertoi hra Rosenberg m... että 

vaalit ovat lyhyeksi ajaksi pyaähdyttlneet hallituksen 

toiminnan muilla aloilla, mutta heti niiden jälkeen 

ministeri Dam ryhtyy tarmokkaasti perintötilain ja 

uudistilain aaioita jlrje.tImIUbl. Tällöin tulee i ._ ........... 

sissi olevista velkautuneista auurtiloista undistiloiksi 

jaettaviksi suuria aloja. Tilojen yelkojana on nim. 

pUasiassa Preussin valtio ja kn.n .uurtilojen omista

jat eivät pysty velkojaan suorittamaan, otetaan heiltl 

sen sijaan mikäli mahdollista velkaa vastaava -'ärA 
, 

aaat. lUoritukseksi. mikä sitten jaetaan pitkäaikaista 
, 

maksua Yaltaan undilasutukseen. fVelksantuneiden perintö-
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tilojen velat aiotaan järjeatll erigoisen perustetta

van pankin avulla, joka suorittaa velat yerrattain 

nopeasti ja perii ne pitkä-aikaisten lainakirjojen 

kautta). 
Pääosa keakusteluamme koski tulevia kauppa

sopimnaneuvotteluja, jolloin selostin Englannin-kauppa ... 

me ja EnglanniJ) luonnollisia yaatilDllksia siinä suh

teessa, jotka hra Rosenberg yarsin hyvin nlytti ym

mlrtäv8.n. Samoin huoJll&utin, että on turhaa tehdl 

Englannin-sopimaksestamme suurta numeroa niin kauan 

kunnes osottautuu sln todellinen vaikntus ja knnnes 

saksalaiset ovat saaneet nähdä, mitä neuvotte1ijoi1-

lamme sen ~teen on huomautettavaa. Asiaton kirjoit

telu ei tuo muuta tulosta kuin vaikeuttaa todennä

köisesti jo muutenkin vaikeiksi muodostuvi a neuvotte

luja. Hra Rosenberg kuunteli tarkoin huomautuksiani 

ja lupasi perehtyä asiaan paremmin, koskei hän sano

nut lIhemmin sitä tuntevansa. Kerroin hänelle myös 

niistä kirjoituksista, jotka Suomen lehdissä ovat ol

leet -Berliner Börsen Courier'in" kirjoitusten joh

dosta. Hra Rosenbergin kanssa on miellyttävää kes

knstella siksi, että hän on poikkeuksellisen tyyni 

ja rauhallinen kea~stelutoveri, joka ei turhaan in

DOstu. Hra Rosenbergin tähden väitetään huomattavasti 18S-

keneen. 

IIinisteri: ~ ~ 
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Ulkoasiainministeriöl 'autnioittaen ohelli-

sena lähetän raporttini n:o 43 aiheesta 

Saksan Taal i t • 

!.linisteri; A0Jd,;;;;;. ~· -
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!Imän knun 12 päivän! toimeenpantu kansan

lInestys ja Heiohstagin vaalit osottavat seuraavia 

tuloksia, jotka eivAt ole vie11 lopullisesti tarkistet

tuja, mutta joihin merkit ykselli s empii muutoksia enäl 

ei voi tulla. 

K'p,ep"p!IUI: 

idY'lnpt,vaalitj 

Yhteensä äänioikeutettuja 45,141,954 

hnettuja ääniä 

Hyljlttyjä • 

Hyväksyttyjä • 
joista ja-ilniä 

ei-äänil 

Annettuja Unil 

, 

Hyljlttyjä • 

Kan.al1iaaosialistise11e 
~o1ueelle annettuja hyväk
syttyjä Uniä 

43,452,613 

7~,Z71 

42,102,342 
40,601,577 
2,100,765 

42,988,152 

3,349,363 

39,638,189. 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemallejal 

Tavallinen. !a'fallineJle 

UE 2: A • • 

Tavallinen Ja 1I.lkll . .. ... minl.terIOlle. 
EI ulkomaaedu.tuklln tledoltuk.lln. 
Ei ulkomaaedultuklen. muttn ulkoa.illnmlnlaterlOn tledol

tukIIIn. 
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Prosenteissa otti äänioikeutetuista osaa 

kansanllDeltykseen 96,3 prosenttia 

ReichstagITaaleihin 95,2 -

Ja-äänil kansanllDeltyksesll 8Im8ttiiD 95,1 ~ 

hyväksytyistl äIDistä. 
Reiohstagsvaaleissa sai kansallisBosialistinen 

puolue 92, 2 pros. anm tuista UnistA. Reichstagin 

jäsenmäärä on 661. 

~. Liitteenä seuraa luettelo eri Taalipiireis81 

annetuista äänistä, Terrattuna Beichatagsvaaleihin 5.3. 

1933, jolloin Yiell kaikki paolueet esiintyivät omilla 

listoilla. Luettelo on sijtä mielenkiintoinen, että se 

osottaa ääneltäjien lukumäärän nousua kaikkialla maas

sa, verrattuna edellisiin vaaleihin • 

. tä i tae vaalien tulokseen tulee, näyttää 

se olleen ylllttävä i tae kansallissosialisteillekin •. 

Olin ennen vaaleja joutunut puheisiin lukuisien 

lisBoaialististen johtajain kanssa ja olivat opitimis

tisimmat heistl arvioineet saaV8DSa n. 80 prosenttia 

äänistl. Joukossa oli sellaisiakin, jotka arvelivat 

lInimäärän supistuvan ~-10 prosenttiin. Raportissani 

n;o 31, päivätty 2lIlO.33, jossa käsittelin Saksan eroa 

Kansaill1iitosta, lausun _. :-lIarralkuun 12 päivänä toi

aeenpantavassa kansanlänel~sessl hallituksen ulkopoli

tiikan suhteen on odotettavia.a, ettl i2k2 Saksan kansa 

_ist. olosuhteista riippumt\tta tulee olemaan yksimie

linen- • Vaikutukseni silloin tlstä asiaintilasta oli 
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erinomaisen VOi .. kal, ja vaalin tulOI olOttaa, etU 

olin oikeasla. Se pu.he, jonka valtalrnmenkansleri 

ffitler kahta päivO annen vaaleja Siemens-Schuokert

tehtaissa piti Saksan työväelle ja jota koko Saksan 

työväki oli mälrltty kuuntelemaan, oli niin voimakas, 

ettei ole epäilystäkään, että le on vienyt mukaansa 

työväeltön suurimman osan, riippumatta niiden entisestA 

puoluekannasta. Minulle on kerrottu työväestön Hitlerin 

kannatuksesta seuraava kuvaava seikka, jota ei ole 

syytä pitää keksittynl. Eräässä Keski-Saksan tehtaassa 

oli tehtaan työväestö kokoontunut tehtaan pihalle 

kuuntelemaan edelllmBinittua kanSlerin puhetta. PUhetta 

kuuntelivat tehtaan johtajat avaamalla työhuoneensa 

ikkunan ja seisoen ikkunassa. Puhetta seurasi kansal

lislaulun ja Horst Wessel-Liedin soitto ja olivat 

johtajat soiton aikana sulkeneet ikkunansa kuuntele

utta lauluja loppuun. Tämä oli siinä määrin loukan

nut t yöväestön kansallistuntoa, että he olivat tehneet 

mielenosotuksen sillä seurauksella, että johtajat vielä 

samana päivänä lähetettiin keskitysleiriin. Tämä ol

koon kuvaavana näytteen! työväestön meliaIasta. 

kansa on jo vuosia ollut ja on nykyään vielä enem

män yksimielinen hallituksen noudattamasta ulkopolitii

kasta, ja tämä Saksan kansan yksimielisyys on kansan

äänestyksen kautta osotettu koko maailmalle, jossa se 

vakavasti on otettu huomioon, sillä se on ollut suu

rempi kuin mitä yleensä näyttiän luullun. 



14:ielenkiinnolla odotettiin minkälaiset numerot 

olisivat Baichstagin vaaleista. Arveltiin,että vaikkakim 

kansa ulkopolitiikassa on yksimielinen, se vaaleissa 

osoittaisi suurempaa välinpitämltt6~tä ja että hy
lättyjä äänilippuja tulisi huomattavammin. Näin ei 

kui tenkaan käynyt, vaan on äänestäjämäärän ero kansan

äänestyksen ja Reichstagsvaalien välillä aivan mitätön. 

Loistavaan tulokseen vaikntti tietenkin ennen kaikkea 

se erinomaisen aktiivinen ja mestarillinen propaganda, 

jota maassa vaalien hyväksi tehtiin ja jota vas

tustamassa ei saanut olla ketään. Tästäkin huolimatta 

on tulos Hitlerille odotettua paljon parempi ja 

lä täysin vapaat kädet toimia haluamaansa suuntaan 

kansan väli t tömästi antamilla valtuuksilla. 

Vaalien ja kansanäänestyksen tulosta voidaan 

tietenkin pitää wöhämerkityksellisenä siltä kannalta, 

että jo etukäteen tiedettiin vallitsevissa olosuhteissa 
hallitukse~ 

Saksan /saavan e dottoman enemmistön. Toiselta puolen 

on kuitenkin varsinkin tuloksen t ul tue tunnetuksi 

kieltämättä tunnustettava äänestysten osottaneen Saksan 

kansan voimakasta yksimielisyyttä ulospäin ja sisään

päin, seikka, jota ei saa jättää kylmästi huomioon

ottamatta. Voidaan tietenkin sanoa, että kys~ksessä 

olivat pakkovaalit ja että äänestys tapahtui pelosta. 

Tämäkin pitänee osittain p ikkansa, mutta on siihen 

huomau tettava, että pelo ta äänestäjä td. ole vaaralli

nen, sillä hän ei uskalla asettua vastarintaan. Että 



äänestyksessä annettiin n. 3-4 miljoonaa kielteistä 
ja hyl jättyä ääntä, osottaa puolestaan, ettei Wterroriw 

ollut niin suuri, ettei halukkailla ol lut 
ta äänestää vastaan. Tapahtunut 
ta l aatua. 

Tääl täpäin katsoen näyt tää siltä kuin oli
sivat Saksassa tapahtaneet äänestykset vahvistaneet 
Saksan asemaa ulospäin ja ennen kaikkea hyvin voi
makkaasti sisäänpäin. Tunnettu Berliner Tageblattin 
kirj eenvaihtaj a Paul Soheffer analysoi lehdessään 
vaalian tuloksia. ästä mielenkiintoisesta tarkastal 
ta tehtäköön muutamia otteita. 

"Suurin osa Saksan valitsijoita näkee hal
lituksessa, jolle se on luottamuksensa antanut, sen 
voiman, joka tulee viemään meidät Versaillesin Euroo
pasta parempaan Eurooppaan. Tämän uskon on 12 päivä 
marraskuuta kaikkein uekomattomimmillekin ulkomailla 
eittämättömästi ilmituonut. - - - dehet ilhelmst 
sel la (Saksan ulkoasiainministeriö) eivät tarvitse 
aDIä, niinkuin tapa on, kieroilla yhdel lä silmällään 
neuvottelutoveriin ulkomailla ja toisella, joka on 
pal jon pel okkaampi, kotoista vastustajaansa. Saksan 
hallitus voi nyt huole t tomasti käyttää vaItiomiestai
don koko ääniasteikkoa, jokaista sen äänivahvuutta. 
- - - Luottamus, jonka Saksan kansa sille on antanut, 
täyt yy m öskin herätä neuvottelutovereiss&mme. - - -
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Saksan äänestysten tulos tulee monia pelästyttämään. 

Oppi ·saksalaisesta vaarasta" saa uusia kannattajia. 

Väkivaltapolitiikan kannattajat Saksaa vastaan tulevat 

yrittämään käyttää Hitlerin voittoa omiin tarkoit~ 

siinsa. Nämä negatiiviset vaikutteet ulkomaihin eivät 

positiivisten rinnalla ole vältettävissä." 

"käli täältä voi päätellä, ovatkin äänestys

ten tulokset ulkomailla herättäneet erilaisia vaikut

teita, osaksi siihen suuntaan , että Saksan kanssa nyt 
<?lV 

vakavasti ja rehellisestirryhdyt tävä neuvotteluihin 

tasa-arvoisena neuvottelijana, osaksi siihen suuntaan, 

että Saksa entistä tiukemmin olisi ouljettava muun 

maailman yhteydestä . 

Kaikkial l tietystikin kysytään, mitä maailman 

politiikassa nyt tulee seuraamaan. Tiedustelin täällä 

Auswärtiges Amtin poliittisen osaston päälliköltä, 

mi tä hän arvelee tapahtuvan. Hän vastasi siihen, 

'3ttei hän sitä tiedä, sillä Saksa on koko maailma] le 

ilmoittanut , ~itä se haluaa ja ~inkälaisilla ehdoilla 

se on valmis neuvotteluihin. Saksa odottaa, mitä muu 

maailma siihen vastaa, sillä alote on nyt Saksal ta 

siirtynyt toisille. 

Ministeri: ~ ''---
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5. 3. 1933 85,3 627156 45,5 755369 54,5 

33 . .6elTf.' 12. 11. 1933 95,6 8111.1 93,0 64417 7,0 964862 96,5 
~r.Jla"t 5. 3. 1933 90,6 420 513 47,4 466145 62,6 

12. 11. 1933 130851 140681 890 372 95,0 
5. 3. 1933 318747 501 769 61,1 

12. 11. 545348 62867 11,5 616834 95,4 
5. 3. 1938 268227 290961 52,0 
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Berliinissä, 18 p~nI marraskuuta 1933. 

UOMEN LXHETY TÖ 

FINLAND BESKJ KNING 

/ 

U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri Ö lIe • 

Ulkoa~iainministeriöl1e kunnioittaen ohellisena 

l ähetän report tini n:o 44 aiheesta: 

Saksan - PUolan suhteet. 

Ministeri: JJ~ ---
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................. BERLIINl ........................ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 4 4 . •.. 
~e.~~,J~t .. sBa .J~ .. p : n ä . ~:r.r"' ... kuut a 19 .... 3.3. 

Asia: ... .................. ........................................................ . ... I I - , 

................... SekllP bol. auhttlt • 

................................................... ................... --..... .... ................... . 

Eräissä aikaisemmassa raportissani jo mainit

sin, että Saksa on pyrk:i.uyt parant8118an suhtei teen 

Puolaan. Euomattava edistysaskel tässä snhteessa on 

jälleen tapahtunut Seksan ja fuolan välisen suulli-

esti solmitun hyökkäämlttömyyssopimnks8n kautta, jost~ 

viime päiv1nä lehdietBssäkin on suurta melua , pidetty. 

Kävin tänään fuolan uuden lähettilään miDis

teri Lipskin luona ja kysyin häneltä lähempiä yksi

tyiskohtia tässä asiassa. Tällöin kertoi hän, ettl 

valtaknnnankansleri Hitl~r, ministeri Lipsk.in klydessä 

hAnen luonean. suullisesti oli antanut kategoorisen 

deklaration, ettei Saksa aio klyttää väkivaltaiBta 

menettelyä aseellisessa muodossa Saksan ja Puolan vä

lillä ilmenneiden riitakysymysten selvittäDdseksi. Sa
manlaisella kategoorisella selityksellä vastasi minis

teri Lipski, ilman että hän erikoisesti asiasta olisi 

neuvotellut halli~sensa kanssa ja koska hän tiesi, 

juuri Puolasta saapuneena, sen edustavan marsalkka 

Pilsuclakin Ja fuolan hallituksen kantaa. Päätettiin 

JAKELUOHJE : Jakeluohjemal :ej a: 

..... __ ...... __ ... _ ...... _ .... _~'!~.l~~@ .. ......................... . 

\fE 2: A'" 

Tavallinen. 
Tavallinen ja lIalkal ... . mlnl.te,.IClle. 
EI ulkomaaedultukaen tledoltukalln. 
EI ulkomaaedultukaen, mut1a ulkoaalalnmlnlate,.ICn tledol

tukalln. 



•• • 

• 

• 
-

2 -

heti laatia vir~inan to ... iikea asiaata, joka sitten 

julksietiinkin ja job on varsinkin Parisissa herättl

nyt suurta huomiota. Myöhemmin on' Puolan ulkoasiain

ministeri Beok , sanomalehtihaastattelussaan yhtynyt 11-

hettilälnal kantaan. 

Ministeri Lipski muuten mainitsi, että kansle

ri Hitler tässä on toiminut täysin loogillisesti omi

en periaattei ttenaa kanssa. Niiden mukaan ei sota 

tuo kenellekään hyötyä, vaan karsii aii tA myöskin 

voittaja, jollei aivan yhtä paljon kuin voitettu. 

Tästä syystä on pyrittävä kaikki asiat selvittämään 

rauhallista ja neuvottelutietä • 

. isteri Lipskin vaikutus kansleri 

henkilön! oli erinomainen. Hänen käsityksensä eri 

ssioista ovat syvän harkinnan ja vske.umuks tuloksl.a. 

eikä ~ niiden rehellisyyttä, mitä ksnsleriin i eens~ 

tulee. voida asettaa epäilyksen alaiseksi. Puolan 

tiläs katsoo täydellä luottamuksella vo ' ansa suhtautua 

siihen, mitä valtakunnanaknsleri sanoo. 
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MEN 4ÅHETY TÖ 

F I NLANDS B KJ KNING 

Berliinissä, 24 p:nä marraskuuta 1933 

... _-
!-/ . f,t~ . 
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Ulkoasiainmlnisteriöllc . 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohellisena 

lähetän r aporttini n:o 45 aiheesta: 

Herra Daitz ja Saksan ulkomaankauppa. 
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RAPORTTI n: 0 4. 5 • 
Berl iinissa 24. p:nä marr.as kuu t a 19 .. 33 .. 

J 

As i a: ............................................ . 

He rra Dait z ja §.akaan 
...... .. ... . 4 •••• '.. ••••••••• • •• .... ...... •• • ..... ......... . .. . . . .. . ............. . 

................. .. v.±~9..~ .• p..9.~p" ., ........................ . 

JAKELUQHJE : 

Herra Dsi t z on nii t ä nimiä uuden Saksan 

polii ttisessa 

ti ulkomaille 

on näyt ellyt 

el"mä sä , joka ei ole erikoisen la8jal

levinnyt , buolimatta sii t ä, että hän 

ja näyttelee edell eenkin määrättyä 

kysymyksissä, jotka koskevat Saksan kauppasuht eita 

maih' ja yleensä ulkomaan kauppapol i tiikkaa. Hra 

Dai tz on virkansa puol es ta Lyypekin lähettiläs 

altakunnanshallituk~ en luona, mutta hänen varsi

erkitykssl li.nen toimintansa kuuluu kansallis

s i i seen puoluetoi«intaan. Hän on nimittäi.n 

l fred Rosenbergin johtaman kansallissosialistisen 

puolu~ en ulko antoimiston (Aussenpolitisehes Amt) 

ulko ankauppaosaston johtaja Ja tässä ominaisuudessaan 

on hän l äheisessä kosketuksessa Hitlerin ja muiden 

johtavien kansalli ssosialistien kanssa. Hän kertoi 

jo v. 1923 julaisseensa ajatuksia Saksan ulkomaankau

pan uudestaan järjestelystä kokonam toiselle 

kuin ennen, jotka 

puo~ue hyväksyi 

sittemmin kansallissosialistinen 

omikseen. Tä t en on hän voimakkaasti 

J keluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja 1I.lk.1 ministeriölle. 

Ei u1koll18sedustuksen t i oi t uks ' in:1 ulkomaaedultuklen tledolluklUn. 
. . .. ..... ..... . .. .......... -.. .. .. ........... ..... ... ....... ....... EI ulkomaaedustukaen, multa ulkoasiainministeriön liedol. 

tukailn. 

UE 2; A 4. 



• 

• 

- 2 -

vaikuttanut kansallissosialistisen puolueen talousoppei

hin, eikä liene ilman mielenkiintoa tutustua siihen, 

mitä hän odottamat toman avomielisesti allekirjoittane 

le kertoi siitä, miten aksan ulkomaankauppa 

dessa olisi järjestet tävä. 

Kateut ta ja katkeruutta eri kansojen 

ei saa poist etuksi, el lei kansojen välisiä kauppasuh-

t eita saada järjestymään ene tai 

roisiksi, s.o. pyrittävä keskittämään ostot myöskin 

niihin maihin, jotka itseltä ostavat. Tähän suuntaan 

p rrki v" t kansal lissosialisti t ulkomaanlgeuppaa kehittämään, 

t ahto n su~at8 kauppansa erikoisesti niihin maihin, 

jotka asemansa kautta ovat Saksan luonnollisia osta

jia. Tähän Saksan luonnnolliseen ostajapiiriin kuulu

vat kaikki Itämer enmaat samoinkuin Pikku-Entente • 

t" h en on ak an pyri t tävä kehittämään kauppaansa 

näihin suuntiin ja etsittävä, mitä ostomahdollisuuksia 

sil l " "istä maista on. un Saksa Rumaniasta ei voi 

ostaa viljaa, on ruve tu suunnittelemaan rumenialaisen 

bensiinin ostoa ja siitä syystä vaadittu tandart-Oil 

htiön avaamaan sulkemansa rumanial i et öljyltihteet. 

Yhtiö eI kuulu olevan siihen erikoisen 

se eI tahdo saad& tuotantoaan muistakaan lähteistä 

sijoitetuksj , mutta on eksa ilmoittanut siirtävänse 

ostonsa Venäj 'lle, ellei Standart ava rumanialaisia 

lähteitään, joiden öljyille Ssksa lisäksi rumanialai

eessa kauppasopimuksessaan voisi antaa erikoisetuja. 
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Asia on edelleen neuvotteluasteolla . 

Mitä Itämerenmaihin tulee, ovat ne Saksan 

tuotteille siksi luonnollisia markkinoita, ettei 

Englannin tunkeutumista Itämerelle voida pi tää l .... u .... ~- ... -

lisena, vaan on se nykyään noudattamasta8D 1 ~eren 

kauppapolitiikas saatava luopumaan. Normaaliolojen 

vallitessa ovat Englannin mahdol lisuudet Itämerenmaissa 

jo itsestään heikommat. Hra Daitzin mukaan onkin hän 

itse ena antilaisten kanssa asiasta jo keskustellut. 

Englantilaiset eivät tietenkään ilman korvausta tule 

saavuttamasta8D asemasta luopumaan, mikäli he sen yle 

sä tekevätkään. Korvauksena on puhuttu siitä~ että 

Saksa tulevaisuudessa tekisi kaikki Englannin dcmini-

oista 

t • 

hyvin 

ja siirtomaista tapshtuvat ostonsa Lontoon kaut

Kä tiete dn Lontoon kaup amarkkinoille olis:;. 

suuresta merkit ksestä. Tällä tavoin Saksa 

settuisi tukemaan British--Empiren yhtenäisyyttä, eikä 

osalli stuisi maailmanvaltiota hajoittavaan toimintaan. 

Englantilaiset ol ivat hra Daitzille tunnustanee t 

nä äkohdan ensiluokkaisen merkityksen. 

äin kertoi hra Daitz. Lyhyesti sanoen oli

si siis vaihtokauppa seuraava. En lanti luopuu aktii

vise sta talouspolitiikastaan ItämerenmBissa ja Saa 

siitä orvaukseks i akssn tuen valtakuntansa yhtenäise

nä pysymiseksi. uinka paljon realipohjaa näillä suun

nitelmilla on, sen osoittaa tulevaisuus. Olen t htonut 

tästä mielenkiintoisesta kuulemastani kertoa ja ihmet-
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telen vieläkin hänen avomielisyyttään ver rattuna siihen 

hermeettiseen sulkeutuneisuuteen, jota Aus ärtiges Amt 

osoittaa. 

( 
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t~ I N L ND . B KJ KNING 

U 1 k 0 a s i a i n m i n i s t eri ö 1 1 e • 

Ulkoasieinminist eriölle kunnioittaen ohel lisena 

lähetän r aport tini n;o 46 aiheesta: 

Ulkopoliittisia huomioita. 

'nisteri: 4t1J'f!ftnJ/I
'
.s<- • 

, 
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............. :BERLIINl .. . ........ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ, Salainen . 

RAPORTTI n: 0 4 6 

Berliini saa zr p:nä rr • . kuuta 19.}' 

Asia: 

,. ....... .. Hi~~.E?jlii ttisi huomioi t • .. , 

.. .................................................... _ ................................ , ..... . 

Saksasta on nykyään verr ttain v ikea 

maailmanpoli tiikkaa kokonaisuudessaan, sillä koko Saksan 

sekä lehdistön että hallituspiir~en huomio on kiin

tynyt maan sisäpoli tiikkaan ja vain Saksaa väli ttö

mHsti koskevaan ulkopolitiikkaan ja vain harvoin kos

ketellaan mita kaukaisempia kysymyksiä. Seuraavassa 

luotuoon katsaus te emiini huomioihin sekä väli ttö

mästi Saksaa koskevaan ettF1 kauempana olevaan ulko

politiikkaan, sellaisena miltä se vaikuttaa Berlinistä 

kat ottuna. 

Saksan ulkopoliittista asemaa arvostelevat 

aksalaiset piirit itse tällä hetkellä seuraavaan ta-

paan. 

DOBarmement-pääkomitean istuntojen ykkääminen 

tammikuun lopulle päivää määräämättä. on selvä voitto 

Saksan 14. 10. 33 alkamalle politiikalle . Kuka olisi 

silloin ajatellut, että kuutta viikkoa myöhemmin entis

ten liittoutuneitten yhteisrintama on hajonnut ja 

v kivaltsa lukuunottamatta, ei ole muuta tietä 

JAKELUOHJE : JakeluohjemalleJI; 

Ta" IlInen. Tavallinen 
•••••• _._ ...... . ........... .,.. • •••••. _ ............... . . ........ H · .... • •• • . ................ ......... . 

Ui 2 : • 4 

Tavallinen Ja 1i,lk,1 mlni.teriOlle • 
EI ulkomuedu.tuklen tlodoltuk.lln. 
EI ulkomueduatukten. mutta ulkoaslalnmlnl. terlOn tledol

tuk.lin. 
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ta kulkea, kuin vsltakunnanekanslerin osottamaa, 8.0. 

pääosallisten neuvottelut ulkopuolella Geneven piiriä. 

Tähän on ku.i tenkin tie vielä pitkä ja mutkikas. To

dennäköiseltä näyttää kuitenkin jo, että altsan, Englan

nin, Ranskan, Italian ja Yh~sve.1ta.in väliset neuvotte

lut ovat tulossa. Ratkaiseva tällöin on, millaisella 

mielellä eri osalliset neuvotteluihin saapuvat. Että 

äänet Ranskassa neuvottelujen puolesta lisääntyvät, ei 

vielä merkitse menestystä. Mut ta Hitlerin sovinnolli

sen kehoituksen jälkeen ~tin·-haasta1.telus8a,~ ei Rans

kan politiikka enää voi puikke ehtia maailman edessä. 

Kui tenkaaD eivät ~aksan vaalien jälkeen Ranskassa 

tyneet äänet anna aihetta erikoiseen optimismiin ja 

tällä hetkellä viivyttää asiain kehitystä Ranskassa 

jälleen syntynyt hallituspula, joka voi ratketa kah

della tavalla. Joko tulee uusi parlamentaarisesti 

heikko hallitus tai sitten luja keskustakonsentratio. 

Edellinen on kykenemätön suuripiirtei8een sovintoon 

Sak~an kanssa, jälkimmäinen taas, jonka on nojauduttava 

oikeistoaineksiin, on sellaiseen tuskin valmis. Enimmät 

mahdollisuudet tällaiseen sovintoon olisi voimakkaasti 

oikeistosuuntaisella hallituksella, mutta sellainen ei 

ole mahdollinen. 

initsen tässä välillä Ranskan suurlähetti

lään Francois-Ponoet'n käsityksen Ranskan hallituskrii

slstä olevan sen, että encin muodostetaan uusi lyhytw 
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aikainen heikko hallitus. jota tulee seuraamaan parla

mentaarinen diktatuurihallitus. 

Palaan saksalaisiin käsityksiin. 

Ellei Ranska itsestään ole suostuvainen so

vinnontekoon Saksan kanssa, tulevat toiset valtiot rat

kaiseva ti vaikuttamaan kompromissin saavuttamiseen. Ei 

ole antauduttava erheellisiin kuvitelmiin siitä, ttä 

Englan t i, varsinkaan niin kauan kuin MaoDonald halli t

see, luopuisi Kansainliitosta, vaan pyrkii se ensi 

sopivassa tilaisuudessa siirtämään asiat sinne. 

Italia ksnsainliittoarvostelussaan onkin lähellä 

on toiselta puolen mnistettava sen läheinen yhteys 

Englannin kanssa. Amerikasta, joka taistelee sisäisten 

vaikeuksiensa kanssa, ei ole tukea odotettavissa. Pie

nistä valtioista taas Pikkuentente ja Puola desarme

menttiasiassa kulkevat Ranskan mukana. KUn tilanne on 

tällainen, ei vsltainvälistä konferenssia niin pian 

ole Odotettavissa, vaan vaatii sen valmistelu perus

teellisuutta ja aikaa. 
Yhdysvaltain suhtautumisesta Euroopan asioihin 

kyseIin Yhdysvaltain suurlähettiläältä, professori 

Dodd'ilta, joka on Boosevelt'in llhimpiä ystäviä. Hän 

sanoi Saksassa oloaikanaan saaneensa sen leIvän käsi

tyksen, että Saksassa vallitseva systeemi 

pi tkäaiksinen. !merikas88 ollaan si tl mieltl, että on 

aivan kohtuullista, ettl Saksa saa siirtomaans. takai-
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ein liikavlest6nsä sijoittamista Tarten. TImä olisi 

Euroopan rauhoi ttwDiselle erittäin tärkeää ja todennä

köisesti muut hallitukset myös tämän seikan käsittävät. 

Yhdysvallat tulevat pidättäytymään osanotosta Euroopan 

asioihin niin kauan kunnes ne tulevat vakuutetuiksi 

siitä, ettei Euroopassa ole sodanhalua. sillä mieliala 

Amerikassa on jyrkästi sotia vastaml. Englannin suur

lähettiläs Sir Erio Phippa, joka syyskuun alussa jätti 

val takirjansa, oli olosuh teista SaksE,ssa siinä käsi tyk

sessä, että systeemi on luja ja tulee kestämään monta 

vuotta (for many yeara). Kanslf.iri Hitlerin rauhan

pyrkimyksiä on pidettävä vilPlttöminä ja niihin suh

tauduttava sen mukaisesti. Englantilaisiin vaikutti epä

edullisesti Saksan luopuminen Kansainliitosta, mutta on 

mieliala Saksaan nähden sittemmin jossain määrin muut

tunut. Hän näytti olevan toivorikas, että löydetään 

tie, jonka kautta ssiat saadaan selvitetyiksi • 

Saksalais-puolalaisten suhteitten kehityksestä 

olen äskettäin kirjoittanut. Muut eurooppalaiset ulko
poliittiset kysymykset jäävätkin varjoon Itä-Aasian ta

pahtumain kanssa, joita Saksassakin näytään kohtalaisella 

mielenkiinnolla seurattavan. Venäjän~erikan välisten 

sopimusten johdosta kysyin Yhdysl'altain suurlähettilään 

arvelujae Vastaus oli seuraavan laatuinen. 

Sovinnon aikaansaaminen ja suhteiden solmiminen 

oskovan ja lashingtonin välillä on epäilemättä rauhaa 
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edistävä. Amerikalle oli tämä sopimus paljon tärkebpi 

sen poliittisen merkityksen kautta Itä~a8iassa, kuin 

Yhdysvaltain taloudellisten etujen kautta Venäjälle . Eri 
Dodd tuntui tästä huolimatta olevan varsin levoton 

kehityksan suhteen Itä-Aaaiassa ja pelkäsi, että sota 

siellä tuskin lienee vältettävissä. ·Olisi todella 

valitettavaa, jos Japani vlkivaltaia8D valtauksen kautta 

saisi uusia alueita ja ne sille tunnustettaisiin.

Sodan ja anastuksen kautta saavutettuja Dl88-alueita 

ei hänen mielestään enää saisi tunnustaa &n8stajan 

omaisuudeksi. Hra Dodd kiinnitti vielä erikoista huomio

ta siihen syntyväisyyden lisäämispolitiikkaan, jota 

Japanissa, Venäjällä, Italiassa ja nyt viimeksi Saksassa 

noudatetaan, pitäen päinvastaista politiikkaa välttämät

tömänä, kun ei elossa ol&villeksaD riitä toimeentuloa. 

Tällainen kansanlisäämispyrkimys voi vaan lisätä sodan 

mahdollisuuksia • 
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Berliinissä, 28 p:nä marraskuuta 1933. 
SUOMEN LÅliETYSTÖ 

FINLAND BESKJCKNING 

I 

U 1 k 0 8 S i a i n m i n i s t eri ö 1 1 e • 

Ulkoasiainministeriölle kunnioittaen ohelli

sena lähetän raporttini n:o 41 aiheesta: 

Saksan talouspolitiikka. 

Ministeri: ~~~ 
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Saksan hallituksen talouspolitiikka perustuu 

teoreettisesti katsoen kahteen erilaiseen perusajatuk

seen. Toiselta puolen on yksityisyritteliäisyyttä kai

kin puolin edistettävä, kunkin on käytettävä koko ky
kynsä ja varansa tuotannon lisäämiseksi, hankkiakseen 

mahdol lisitmnan monelle työntarvitsijalle leipää ja an

siota. Toiselta puolen on hallituksen määrättävä Sak

san talouselämän yleinen kehityssuunta, valvottava ja 

säännöstel t ävä eri alojen taloudel linen toiminta. 

Etteivät nämä kaksi pyrkimystä käyt':nnöasä 

helposti käy yhteen, on ilmeistä, ja Saksan talouselä

män vastainen kehitys tulee epäil emättä riippumaan 

siitä, kuinka syvälle valtiovalta sekaantuu talouselä

mään sekä s i itä, missä muodossa ja millä aloilla 

säännöstely pannaan t oimeen. Tässä suhteessa ei näytä 

ielä täyttä selvyyttä vallitsevan. Talouselämässä 

noudatet t avasta suunnasta ollaan vielä paljon eri 

mieltä, kuten voi huomata puheista, joita ovat pitäneet 

talousministeri Schmitt, maatalousministeri Darr~, ~ö-

JAKELUOHJE: JakeluohjemalleJal 

Tavallinen. ....... _._ .... _ .............. _ .. _ .... 1.~y.~.ll1:u~.f) .................... . 
.. .............. _ ................ ~ ............................ ................................... . 

UE 2 : A'" 

Tavallinen Ja Illlkal ... .... ... mlnllterlGlle. 
EI ulkomuedultukaen t ledoltukalln. 
EI ulkomaaedultukaen. mutta ulkoallalnmlnllterlGn tledol

tukiIIn. 
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rintaman johtaja tri Ley ja puolueen teoreetikko 

insinööri Feder. 

Käytännöllisistä toimenpiteistä on ensi si

jassa mainittava maatalouden asemaa koskevat uudis

tukset, joista aikanani verrattain yksityiskohtaisesti 

olen tehnyt selkoa. Näillä toimenpiteillä on kaksi 

tarkoitusta. 1. Lisätä kotimai.nen tuotanto niin, että 

se tyydyttää tarpeen jo 2. luoda voimakas ja osto

kykyinen talonpoikaisluokka markkinain avaamdseksi ko
timaiselle teollisuudelle. 

Ensimmäinen toimenpide tätä varten oli 

suunni telma (Fettplan), jonka kautta voin hinta nos

tettiin. Tämä suunnitelma on suurin piirtein saavut

tanut tarkoituksensa, voin hinta en noussut. Viime 

aika on kuitenkin osottanut, että tässä yhteydessä 

toimitettu margariinituot~non rajoitus meni liian 

pi tkälle ja nyt pyritään margariinin tuotantoa li 

mään 50 %:s t a 80 %:iin entisestä tuotannosta. Voin 

hinta on sitäpaitsi noussut niin paljon, etteivät 

vähävaraiset pysty sitä enää ostamaan. Viljan tuonti 

on kielletty ja kotimaiselle viljalle määrätty 

hinnat ja valtio pidättää' itselleen oikeuden sään

nöstellä maatalouden tuotantoa ja kauppaa. On vielä 

mahdotonta sanoa, miten nämä toi~enpiteet tulevat 

kuttamaan. Lain edellyttäm1ssä myllyjen yhdistämistä 

koskevissa toimenpiteissä on ilmennyt huomattavia 

keuksia, kun suur-. keski- ja pikkumyllyjen omiatajain 
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edut ovat toisistaan vahvasti eroavia. 

Maataloustuotteitten hintaindeksi on kuluvana 

vuonna noussut 8l.:stä 93:een. Myöskin eräät muut hal

lituksen toimenpiteet: veronalennukset y.m. ovat maata

viljelevän väestön asemaa helpottaneet, vaikka si11l 

siitä huolimatta on monet vaikeudet vielä kestettä

vlnään • 

Teollisuudessa on valtion vaikutus varsin 

tuntuva. Useillll18t pankit ovat valtion valvonnan alai

set ja parhaillaan tutkitaan kysymystä, onko pankki

toiminta valtiollistutettava vai ei. Näistä neuvotte

luista toimittaa lähetystö eri selostuksen ensi tilas

sa. Palkat ja hinnat säännöstellään, talousministeri 

on kiertokirjeessään kieltänyt hintojen korotukset, 

koska ne saattaisivat vahingollisesti vaikuttaa halli

tuksen pyrki~ksiin lisätä työmahdollisuuksia ja vir

voittaa talouselämää. Työttömyyden vähentämiseksi on 

laadittu jättiläisohjelma, jota menestyksellisesti on 

täytetty. Että virallisen tiedoituksen mukaan 2,5 mil

joonaa työtöntä on saanut työtä, on epäilemättä menes

tys, jos kohta tämä menestys ei olekaan niin paljon 

tuotantovolyymin lisääntYDdsen kuin paremman työnjaon 

kautta saavutettu. Työttömyysobjelman toteuttaminen 

edistyy lmitenkin verrattain hitaasti. Ohje1msan sisl1 .. 

tyvistä 2,6 miljardia edu~tavista suunnitelmista, g.oihin 

tulee lisäksi Hitlerin noin 2 miljRrdia maksava auto

tiever.kosto, on lokakuun loppuun mennessä hyväksytty 
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vain 1,950 miljoonaa Rmk., josta taas vain 600 mil

joonaa on todella aaa.ttu käytettäväksi. 

Tuotant o ja kotimainen kulutus eri aloilla 

on noussut ja josoain määrin myös investointi. Vii

meksimaini tussa on kui tenkin vapailla pääomamarkldnoilw 

la vähäinen osansa • 

Edellämainittu talousministerin kielto hintain 

korottamisesta teollisuudessa sisältöä epäilemättä vaa

rallisia tekijöitä. Hintain, stabilisointi saattaa 

johtaa talouselämän jähmet~sean. Eikä voida sanoa, 

onko nykyisen hintatason vallitessa t~ouselämän vil

kastuminen yleensä mahdollinen. 

Ulkomaankaupan alalla on Saksan asema 

sen vaikea. Maataloustuotteiden hintainnousu kallistaa 

teol lisuustuotteita, joiden kilpai1~~ky ulkomailla en

tisestään heikkenee. Hallitus koettaa vientiä tukea 

palkkioilla. Psykologisista syistä ei uskalleta luo

pua kultakannasta •. Luotonantajamaita koetetaan taivut

taa lisättyyn saksalaisten tuotteiden tuontiin, että 

ne täten voisivat saada korkonsa. jäätyneistä luotois

taan. Tällainen tilanne ei tietenkään ole normaali 

ja niin kauan kuin ulkomaisia velkoja ei ole suori

tettu, vaan kaikenlaisilla Wmoratorioilla· lykätty, ei 

Saksa voi saada ulkomaista pääomaa. 

Saksan tuontirajoituspolitiikka puolestaan 

myös vaikeuttaa edullisten kauppa80pimusten aikaansa&-
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mista. Mitä viime knussa perustettu neuvoa-antava 

ulkomaankauppaneuvosto, jonka tehtäväni on olla tuot

tajain ja hallituksen välisenl siteeDl, S88 aikaan, 

jää nähtäväksi. 

Saksa suorittaa velkojaan ja sitoumuksia&n 

yksinomaan ulkomaankaupan ylijäwstä. On laskettu, 

että Stillhaltesopiansten vaikutuksesta näihin velkojen 

maksuihin tarvitaan 100 miljoonan Bmk:n kuukautinen 

vientiylijääml, että kaikki kehitt,yisi aälnnöllisesti. 

Kuluvan noden (tammi-lokakuu) keskimääräinen kuukau

tinen vientiylijääml on kuitenkin ollut vain 57,5 
milj.Rmk. Lislksi ei tilastoUinen päätössW111D8 Tutaa 

valuuttain todellista kertytymistä, vaan on se pie

nempi ulkomaisten vienti- ja Taluuttarajoi tusten, suo

ritusten täyttämättä jättämisen y.m. seikkain vaiku

tuksesta • 

nlämainituista seikoista johtuu, että huoli

matta nyåyisiatä transferrajoituksista, maahan tulevat 

valuuttamäärät eivät aina riitä kulloinkin maksetta

viksi lankeavien suoritusten katteeksi. Heinäkuusta 

alkaen ovat val tiopankin kul ta- ja valuu ttaT&rastot 

jatkuvasti lisääntyneet, nousten marraskuun alussa 

140 milj. Rmk:aan, mutta marraskuun toisella viikolla 

ilmeni ensi kerran jälleen 10 milj. Rmk:n vähennys, 

johtuen Young-lainan korkojen ja Taltion Amerikasta 

S8,·,n luoton maksusta. ~öskin jonkun verran suuren 

nut tuontilisäys D1yttlä aiheuttaneen, että Taluuttaa 
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on enemmin t arvi ttu. Joka tapauksessa ei nykyisen ul

komaankauppatilanteen vallitessa ja koska s telipankin 

tilassa on tähän mennessö huomattavissa vain mitätön 

elpyminen, Saksan valuuttabilanssissa ole läheskään saa

vutettu sitä t oimintavapautta, joka t ekisi mahdolliseksi 

traneferrajoi tusten l akkauttamisen. 

Lopuksi on syytä mainita, mi tä 

va kansa.l 1.issosialistinen talouspoli tikko minulle lau 

sui: -Kansallissosialismin vaikutus valtakunnan pol iitti

sessa elämäsaä on 100 %. sivietysellmässä 60 %, mutta 

talouselämässä toistaiseksi vain 10 %.- Se erinomai

sen vaikea rahallinen ja taloudellineL asema, jossa 

Saksa nykyään on, estää kansallissosialististen aatteit

ten toteuttamisen talouspolitiikassa muuten kuin 

varovas88 ja rajoi tetussa 1I!ll0dossa. J08 ja kun talou

de.llinen tilanne riittävästi paranee. mikä ei tapahtu

ne kädenkäänteeseä, on varmaa. että näitä aatteita py_ 

ritään voimaperäisesti toteuttamaan. 
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Sekä sanomalehdistön että sotilasasiamiehen 

kautta olen saanut tietää, että sotilasasiamiehen 

toimi Berliinissä on lakkautettu, vieläpä ilmeisesti 

tavalla, jonka tarkoituksena on mielenosoitus Saksaa 

vastaan. 

Kun eduskunnan päätös nimenomaan kohdistet

tiin sotilasasiemiehen toimen lakkauttamiseen Saksassa, 

tullaan se täällä selittämään epäystävälliseksi teok

si Saksaa kohtaan, jota seikkaa tietenkin täytyy va

littaa, ilman että sitä millään voi puolustaa. Että 

tällainen menettely ei vähi mässäkään määrässä hei

konna kansallissosialistien asemaa Saksassa, on aivan 

selvää, mutta että se meille saattaa vaikuttaa epä

edullisesti, on kyllä todennäköistä, varsinkin näin 

kauppasopimusneuvottelujen aikana, jotka muutenkaan 

eivät ole hel~t. 

Valitettavampaa tässä yhteydessä on se va

hinko, jonka tämä päätös meille itsellemme aiheuttaa. 

Sotilasasiamiestä on Berliinissä pidetty vuosikausia 

Jakeluohjemalleja: 

Tavallinen. 
Tavallinen Ja ""kal .. .., ministeriölle. 
EI ulkomaaedultuklen tledoltukailn. 
EI ulkomaaeduatuklen. mutta ulkolllalnmlnllterlön lIedol

tukiiIn. 
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aikana, jolloin mitään erikoisempaa ei ollut tapahtu

nut ja Saksa enemmän tai vähemmän välttänyt soti

laallista valmistusta. Sensijaan poistetaan toimi 

juuri sillä hetkellä, jolloin olisi mitä tärkeintä, 

että oma sotalaitoksemme mahdollisimman tarkoin 

seurata, mitä Saksassa sotilaallisella alalla tapahtuu. 

Kukaan ei voi kieltää sitä tosiasiaa, että Saksa 

aivan selvästi kansallisen nousunsa jälkeen on yksi

puolisesti luopunut Versaillesin sopimuksen siteistä 

ja opettaa sotilaskoulutusta vailla olevaa miehistä 

väestöään täysin sotilaalliseksi, mikä seikka ei s~in

kaan Saksan puolustuskyvylle ole merkityksetön, vaan 

päinvastoin. Kun puhts8sti aseellisellekin alalla 

kehit stä ilmeisesti on tapahtunut, vaikkei se niin 

suurlolekaan kuin ulkomailla huudetaan, mutta toden

näköisesti kuitenkin varsin merkittävä, olisi tämän 

puolen seuraaminen asiantuntijan avulla meille ollut 

erinomaisen tärkeätä. Se olisi ollut paljon tärke

ämpää kuin jonkun muun sotilasssiamlehen toimen säi

lyttäminen, joits vähemmällä vahingolla varmaankin oli

si voitu poistaa. Kun toisessa raportissani käsitte

le Saksan varustsutumiskysymystä, en siihen tässä sen 

laajemmin kajoa. 

Valitan vielä tässä käsitellyn kysymyksen 

saamaa ratkaisua, joka epäilemättä on 
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ja toivon, että hallitus löytää tien, jolla asia saa

daan korjatuksi, niin että meille tällä alalla tär

keät edut tulevat riittäv"sti huomioiduiksi ja soti

lasasiamlehen toimi Berliiniin, mitä nopeammin sitä 

parempi, palautetuksi. 

Olen saanut kuulla, että Saksa aikoo tässä 

asiassa ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin, todennäköi

sesti demarcheen Helsingissä , 'ssä muodossa se tulee 

tapahtumaan, sitä en tiedä. 


