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un uman ias sa äskettäin ta pa tuneesta hallituk

sen vai doks esta näyttä ä suomalaisissa le hdi s sä kulke

van mitä erilaisimpi a tietoja ja huhuja, katson olevan 

s tä 1 byesti selostaa as iaa. 

oin pari vii kk oa s itten lii kk~ i Bukarestis sa 

uhuja , että . IU'n hallituk en t ar ko itukse na olisi erot 

taa toi me staan santarmi kunnan 

T S U ja Bukares tin kaupun in 

1 S U. Sisäasiainministeriön j a 

päälli kkö , kenr ali 

pre fek ti, ever ti 

heidän välill '° än 

Dl I

I
oli 01-

lut er inäisiä vi rka- s ioita koskevia er i mieli sy ksiä. Kum

ma t kin k sy yks essä olevat henkilöt kuuluvat kuninkaan 

l äheisi mpään piiriin . delli sen poika, jolla on toimi 

hovissa, on kuninkaan paraimpia ystäviä, ja sanotaan, 

että hänellä on s uuri vaikutusvalta kuninkaaseen. Liik

keellä olevien huhujen johdosta lähetti eversti 1 -

N se alaisilleen kiertokirjeen, jossa hän sanoi, että 

eroja koskevat tiedot ovat vääriä , ja ettei hallitus voi 

erottaa kenraali Dl ITR SCU 'a ja häntä, koska kumpikin 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan): 
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1) T~vallin~n . 
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on kuninkaan nimittämä. 

Vastaukseksi tähän esitti sisäasiainministeri 

L C kuninkaalle, että molemmat henkilöt heti ero-

tettaisiin. uningas kieltäytyi täyttämästä tätä py yntöä. 

Hallitus teke yt yi silloin solidaariseksi ' IH L. CHE 'n kans

sa j a jätti erohakemuks ensa. Ulkoasiainministeri TITUL SCD, 

j oka konfliktin syntyessä oleskeli ulkom aalla, s aa pui Bu -

karestiin ja yritti välittää hallituksen ja kuninkaan vä

lillä. Välitysyritykset eivät kuitenk an onn i s tuneet, 

lä kumpi kin puoli 0 syi tai pumattomana . Se ur auksena oli 

hal l i t uks en ero. 

un i ngas jätti h lli t uk en muodostami s en kansal

l i s en t al on oi kui s puolueeu toi s en t unne tun j ohta j n, 

~ OD 'i n t e täv ä si. IU oli i tse kehot t anut kunin-

gasta ottamaan alli t u en kansal l i sesta tal on poi ais uo

lueesta, j oll on valtava enemmistö n ky ise s ä edustaj a

kamari s sa, j oten ei puolueess a ole syn t n t minkäänlais

ta a jaannus ta uuden hE,' lit uksen muodos tamisen kautta. Uu 

den halli t uks en j äsen i s tä ovat pää- ja sisäasi inminis -

t eriä l u uunottamatta muut samoja kuin edellisessäk in 

lituks essa. a' it uks en kokoon pano on s euraava: 

Päämi ni 8teri 1. V IDA VOiVOD 

Sisäasiainministeri G.G. 

Ulkoasiainministeri N. 

I RO SCU 

TlTUL SCU 

Oikeusministeri ihai POPOVICI 

Bessarabian ministeri 

Valtiovarainministeri 

2an AL A 

Virgil ADG ARU 

aatalous- ja valtion tilusten ministeri 

Voicu IT SCO 

Bukovinan ministeri T. SAUCIUC AVEA~m 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri S. IRTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri I. LUGOSI ANU 

Sosialiministeri D. R. IOA IT SCU. 
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- allituksen kokoonpanokin jo osaltaan näyttää, 

ettei konfl i kti ollut niin syvälle käypä kuin eräissä 

ulkomaisi ssa lehdissä on ke rrottu. Tä sin tuulesta tem

mattuja ovat myöskin ker tomukset siitä, että kuninkaan 

rakasta jatar, rouva LU seu olisi aiheuttanut °ANIU'n 

hallit uksen eronl ( olitiikka ja rakkaus ovat Rumanias

sa usein niin läheisesti kietoutuneita toisiinsa, että 

molempia on käsiteltävä samoissa yl eistä til annet ta kos

kevi s sa ra or t eis sa, mu tta t ällä kertaa ei sii hen lie

ne mitään ai et ta. 

11 Kun eräissä elsin inkin lehdissä on kerrottu, että 
rouva LU seu aSU1Sl kuninkaallisessa linnas sa, voi
daan sivumennen mainita, ettei tieto ole oikea. Rou
va LUP seu asuu erääaaå Puolan lähetystön vieressä 
olevassa yksityistalossa. 
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Herra M i n i s t eri 

Minulla on täten kunnia lähettää Teille , 

Herra M i n i s t eri ,raporttini n:o 2 vii

tenä kappaleena: 

Rumania ja venäläinen 

nonagressiosopimus . • • . ..... siv.l-2. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri, 

syvimmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri i . V. HACKZiLL, 

H e 1 s i n k i . 
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Pientä Bntenteä koskevaa uutta sopimusta rati

fioitaessa piti pääministeri V IDA VOEVOD Rumanian edusta

iakamarissa puheen, josta lainaan seuraavan kohdan,joka sa

malla antaa eloisan kuvan asiain käsittelystä Bukarestin 

parlamentissa. 

IIHyvät herrat, minun on tehtävä 

tus. Ministeri TlTULESCU'lla ja minulla on 

Teille tunnus

ollut erilainen 

käsitys siitä, mitä olisi tehtävä, miten meneteltävä. Hänen 

ajatuksensa ovat olleet puhtaat, j a puhtaat ovat olleet mi

nunkin ajatukseni / innokkaita kättentaputuksia/ . Tänään tun

nustan itseni voitetuksi, sillä ministeri TlTULRSCU'n luoma 

perusta antaa meille paremman nonagressiopaktin kuin olisi 

ollut se, joka minun tarkoitukseni oli solmia /iatkuvia kät

tentaputuksia/ ....• Minä toivon, hyvät herrat, että ministe

ri TlTULBSCU jatkaa toimintaansa nyt alkamallaan uralla ..•• 

Jumala auttakoon häntä Bteenpäin 1 Voittoon 1 Kunniaan 1 Kan

s ojen väliseen rauhaan / Valtavia suosion osotuksia TITU

LBSCU'lle, joka syleilee pääministeriä /. 

Niinkuin tunnettu, on V ID VORVOD ollut S8, 

joka innokkaimmin on kannattanut nonagressio paktin solmimis-

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta ]: 
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ta Venäjän kanssa.Hänhän oli pari kuukautta sitten val

mis allekirjoittamaan sen TITULRSCU'un kukiataeaaa hänet. 

VAIDA VOEVOD'in lausunnosta ilmenee, että Venäjän kansaa 

tehtävän sopimuksen kannattajat ovat nyttemmi~ lopullises

ti luopuneet tästä ajatuksesta. 
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Herra i n i s t e ri , 

inulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t eri, ministeri Idmanin Ru
maniasta lähettämä raportti n:o 3 viitenä kap

paleena: 

Keskustelu mini steri TITULESCOn 

kanssa. /Rauhansopimusten tar-
---------------------------------
kistus/ ••••••••••••••••••• siv.1-3. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri , sy

vimmän kunnioitukseni vakuutus • 

V.a. Asiainhoitaja: ~ 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZELL, 

HeI s i n k i . 
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BUKAREST! SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3. 

Bukarestissa . .1 p:nä touko kuuta 19 ... ;33. 

Asia: Keskus t elu minist eri TIT

LES. On ~an s s~, . /~~~.~.~.Qp.~mu~ t~~L. 

tar~.istus/ ' . . ........................................ . 

Salainen. 

---- ~--

. inisteri TITULhSCO palasi Bukarestiin tuloni jälkeisenä 

päivänä, joten minulla on ollut tilaisuus keskustella hänen kans

saan Rumaniaa nykyään kiinnostavasta rauhansopimusten t arkistusta 

koskevasta suunnitelmasta. TITULES 0 on, niinkuin tunnettu, oles

kellut useita viikkoja Parisissa ja Lontoossa Pienen Ententen yh

t eisenä edustajana. Rumanialaisille tavallisella avomielisyydellä 

hän kertoi minulle erittäin mielenkiintoisia tietoja MUSSOLINIn 

suunnitelmasta. Niinkuin jo ennen olen Ministeriölle arvelunani 

lausunut, kiinnosti MacDONALDia etupäässä Danzigin käytävää koske

va kysymys, kun sitävastoin MUSSOLINI teki ehdotuksen Pienen En

tenten maita koskevasta tarkistuksesta • 

TITULESCO vakuutti minulle -- hän sanoi saaneensa tie

dot Ranskan ulkoasiainministeriltä -- että MUSSOLINIn ehdotus oli

si ollut seuraava. 

Tshekkoslovakia luovuttaisi Unkarille Karpaatti-Venäjän ja 

osan Slovakiaa, samoinkuin Bratislavan /Pressburg/ kaupungin. 

Jugoslavia menettäisi Banaatin maakunnan. 

Rumania menettäisi osan SiebenbUrgeniä. TITULESCOn ilmoi

tuksen mukaan olisi kysymys alueesta, jossa 

karilaista ja 1,500,000 rwmanialaista. Missä määrin hänen mainit-

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

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

Ei ulkQU,edu~~kI3QJ.L. t~,«lQit~~Qii.ll, .. ~ut.~ .... .l.~.~.t.~U~.U-
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semansa tilastolliset tiedot ovat oikeat, on seikka, jota en 

voi arvostella. Luultavaa on, että tässä tapauksessa on olemas

sa eroavaisuuksia italialaisten /. unkarilaisten/ ja rumanialaia

ten tietojen välillä. 

Saamieni tietojen arkaluontoisuuteen nähden pyydän, että 

niitä käsitellään aivan luottamuksellisina. 

TITULESCO kertoi edelleen, että Italian Pienen Enten

ten maissa olevat lähetystöt ovat vakuuttaneet, ettei ole suun

niteltu aluemuutoksia niiden asemamaissa. Niin on esia. Bukares

tissa vakuutettu, etteivät tarkistussuunnitelmat koske Rumaniaa. 

4t Belgradissa on tehty samanlainen ilmoitus Jugoslavian suhteen. 

Prahassa luultavasti samoin. 

TITULESCO selosti minulle syitä, joita hän oli esit

tänyt Parisissa ja Lontoossa Rooman ehdotusta vastaan. Sen to

teuttamisyritys tietäisi sotaa, koska ei ole ajateltavissa, että 

nyt kysymyksessä olevat valtiot vapaaehtoisesti suostuisivat alue

luovutuksiin Unkarin eduksi. Pi eni Entente ei luovuta, vakuutti 

hän, tuumaakaan maistaan. Keskustelun kuluessa kertoi hän minul

le m.m. uhanneensa Parisia sillä, että Pieni Entente hätätilas-

.. sa tulee lähenemään Saksaa, jonka kanssa sen valtioilla ei ole 

mitään konflikteja. Jos näiden maiden alueellista koskemattomuut

ta uhataan, antavat ne suostumuksensa Itävallan liittämiseen Sak

saan. iten aikoo Ranska siinä tapauksessa estää sen? Italial

le ei myöskään ole hauska saada Saksa naapurikseen, koska tä

mä silloin uhkaa Adriatikia, jossa Italia tahtoo soittaa ensi

mäistä viulua. "Sanoin luonnol Usesti ranskalaisille", lisäsi hän, 

"etteiTät Pienen Ententen nykyiset ulkoasiainministerit koskaan 

tekisi tätä, mutta sen tekevät muut". 

En malttanut olla huomautbuaatta, että Tshekkoslovakia 

kyllä viimeiseen asti koettaa vastustaa A n 8 C h 1 u 8 S i a • 

"Kuka Teille sen on sanonut?" 
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• 
'~ENES itse ja jokainen tshekkiläinen, jonka olen ta-

vannut." 

"Se oli aikaiseDDllin, mutta nyt on mieliala Prahassa 

toinen. II 

On tunnustettava, että TITULESCOn A n s 0 h 1 u s s i a 

koskeva ajatus on taktillisesti yhtä onnistunut kuin rohkeakin. 

Niinkauan tuin Pienen Ententen valtiot ovat valmiita sotavoimin, 

niinkuin BENES on minulle vakuuttanut, estämään sen, voidaan si

tä koskevat ehdotukset ottaa Parisissa suhteellisesti rauhalli

sesti. MUSSOLI 1 olisi myöskin kaikkea muuta kuin tyytyväinen 

saadessaan Saksan naapurikseen. 

Mikäli ulkoasiainministeriön pääsihteeri FILALITY kertoi 

minulle, olisi Ranskan ulkoasiainministeri TITULESCOn Parisiin saa

puessa ollut epävarmalla kannalla, miten suhtautua MacDONALDin ja 

USSOLINIn tarkistusehdotuksiin. 

Englannin täkäläinen läh etti läs PALAIRET on sanonut 

nulle, että aksassa nykyään vallassa oleva systeemi juutalais

vainoineen on kylmentänyt Englannin aksaa kohtaan tuntemia sym

patioja. "Saksalla on taito", sanoi hän, "aina toimia omia po

lii ttisia etujaan vastaan." Italian ministeri SOLA on samalla 

kannalla. HITLERin juutalaisia vastaan käymä taistelu on epävii

sasta. Osaksi se todellakin herättää paheksumista. Osaksi sitä 

käytetään keinona katkeruuden lietsomiseksi Saksaa vastaan. 

K. G. Idman. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .... ~ .......................... _ ..... : ............ . 

. (! OSASTO . ..... J.!{. . . ................................ . 

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

1?a~~_~~k: Q. .Jf . 
~ r1rn 

••• • •• ••• • • ••• • • ••••• • •• u ••• ••• • •• •• ••••••••• _ . . ...... . . . . ..................... . .. _ ••• • _ • •• ••••• o. .. ~ ................................................................. . 



N:o 368-145. I >: () '. :</, ... : .. /7 
'Gf. ·1 / ~'l,u 

I / å .... (33 . _. 

33 

(! /'1 I 

Herra M i n i s t eri 

Minulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t eri , raporttini n:o 4 

tena kappaleena: 

Taloudellisia tietoja 

Rumaniasta ............................. siv.1-3. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri , 

syvimmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A.V. HACKZELL , 

HeI s i n k i . 
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BUCARlSTI .. SSA OLEVA LXBETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4. 

VaJ"sova ssa .15 p:nä touko kuuta I~~· 

Asia: Taloudellis ia tie to j.a RWIlAJlias ta. 

Rumaniaa koskevan varsinaisen kaupallisen kerto

muksen laatiminen viime vuodelta tuottaa vaikeuksia sen 

v~oksi, että se on laadittava .ilman tilastollisia tietoja. 

Tilastolliset tiedot valmistuvat Rumaniassa vasta useita 

vuosia jälkeenpäin. Kertomukseni on laadittu Buoarestin pää

konsulaatista ja Galatz'in konsulaatista lähetettyjen sa

moinkuin Rumaniassa ollessani itse hankkimieni tietojen pe

rustalla. 
Rumanian taloudellinen tilanne on vuoden 1932 ai

kana ollut vaikea. ~ämä johtuu ennen kaikkea yleismaail

mallisesta maatalouspulasta. 

aan tärkeimmät vienti tavarat ovat vilja ja mais

si. Galatz'in konsulaatista saamieni tietojen mukaan on 

vuoden 1931 kuluessa Tonavan satamien kautta viety viljaa 

844,763 tonnia. Viime vuonna oli vienti ainoastaan 160,237 

tonnia. Vähennys on siis ollut varsin huomattava. Sitävas-

toin on maissin vienti v. 1932 ollut tuntuvasti suurempi 

kuin edellisenä vuonna. V. 1931 vietiin Rumaniasta 392,153 

tonnia maissia. Viime vuoden vienti oli 942,890 tonnia. 

Paitsi maataloustuotteita, viedään Rumaniasta vuo-

Jakelu /kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitllksiin. "1) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta J: 

~avallinen j.~. e;r~~~e~.n . JI!.~~ni tu.il~~ .......................................... .. 
.. iJ."k~I.j..ir.j .e.B .tö.i.ll.e. • 

1. 
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~~ttain suuret määrät petroleumia. Saamieni tietojen mukaan 

on petroleuminkin viennissä huomattavissa enennystä vuoteen 

1931 verraten. Parisissa petroleumia tuottavien maiden välil

lä solmittu sopimus on tehnyt tälle teollisuudelle mahdol

liseksi työskennellä suhtee~sesti siedettävissä olosuhteissa. 

Rumanian kolmas tärkeä vienti tavara on puu. Fuutavarain 

vienti tapahtuu melkein yksinomaan Tonavan satamien kautta, 

joten Galatz'in konsulaatin lähettämät tiedot antavat joten

kin tarkan kuvan viedyn puun määrästä. Vuonna 1931 vietiin 
3 

maasta 68~,Oll m kuusipuuta ja 2,60~ tonnia tammea. Viime 
3 

vuoden kuluessa olivat vastaavat tiedot 660,630 m kuusipuu-

ta ja 574 tonnia tammea. Venäjän ankarasta kilpailusta huo-

• limatta ei vienti ole vuoden 1932 kuluessa paljonkaan vä

hentynyt. 

• 

Muut Rumanian teollisuudet ovat työskennelleet erittäin 

vaikeissa olosuhteissa. Myöskin ainoastaan kotimaista tarvetta 
vä.hentää 

varten työskentelevien tehtaiden on täytynyt~tuotantoaan ja 

työvoimaansa. 

Viime vuoden kuluessa voimaanpantu ankara tuonnin sään

nöstely on luonnollisesti ollut omiaan tuntuvasti vähentä

mään tavaroiden ostoa ulkomaalta. Suomesta Rumaniaan tuotujen 

säännöstelyn alais ten tavaroiden joukossa ovat kalossit, jotka 

ovat melkein ainoa t varalaji, mitä Rumania ostaa Suomesta. 

Valuutan osto ja myynti on keskitetty valtiopankkiln. Ulko-

maalta tuotujen tavaroiden ostoon tarvittavia valuuttoja voi

daan pyytää valtiopankilta vasta kolme kuukautta tavaroiden 

maahan tuonnin jälkeen. "Tämä määräys herätti alussa suurta le-

vottomuutta sekä viejien 

tiopankki on·...! toistaiseksi 

että tuojien keskuudessa, mutta val

voinut tyydyttää valuutan tarpeen • 

. Vuonna 1931 tuotiin Rumaniaan yhteensä 504,151 kiloa ka

losseja. Suurimmat myyjät olivat HutohinsoD/Ranskal, Treto~uo 
-

si! ja BatalTshekkoslovakial. Mikäli olen kuullut, ovat suoma-
- -

laiset kalossitIHokia/ saavuttaneet hyvän nimen Rumanian mark-

kinoilla. 
Paitsi kalosseja on mahdollista, että Suomesta tuodaan 

Rumaniaan jonkun verran selluloosaa, mutta tapahtuu se 
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saksalaisten välikäsien kautta. 

!ässä lhteldessä on slltä kiinnittää sekä Ministeriön 

että suomalaisten viejien huomiota siihen, että kontingenttien 

saamisen ehtona tullaan Rumaniassa vaatimaan, että Suomi os

taa tavaroita Rumaniasta. Tähän asti ei Suomi ole ostanut 

juri mitään sieltä. Keskustellessani rumanialaisten viranomais

ten kanssa viejiemme asiamiesten jättämistä kontingenttianomuk

sista, annettiin minun selvään ymmärtää, että Rumania tulee 

vaatimaan vastikekauppaa. Ulkomaalaista valuuttaa on niin vähän, 

että kontingentteja voidaan myöntää jollekin maalle ainoas-

taan siinä 

Mahdollista 

tapauksessa, että tämäkin ostaa 

on, ettei vielä aivan jyrkästi 

jotain Rumaniasta. 

tulla pi tämään ki 

ni tästä vaatimuksesta, mutta meidän on lähdettävä 

sijoitamme ostojammekin sinne. 

Se tavara, jota ehkä sopivimmin voitaisiin tuottaa Ruma

niasta, on petroleumi. Siellä on ensiluokkaisesti järjestettyjä 

liikkeitä, jotka voivat tyydyttää meikäläisten vaatimukset. Pai 

si petroleumia voitaisiin sieltä ehkä myöskin ostaa sokeria. 

Rumanialaisilla viineillä tuskin on kovin suurta menekkimah

dollisuutta Suomessa, jossa on totuttu ostamaan viinit muista 

maista. 

Paitsi kalosseja voisimme myydä Rumaniassa hienompia pa

perilajeja, fajanssia ja linoleumia. Separaattorien tuonti on 

hyvin suuresti vähentynyt, joten on epävarmaa voitaisiinko nii

tä viedä Suomesta Rumaniaan. Ruotsin vienti on myöskin aivaa 

vähäinen. Olen myöskin voinut todeta, että siellä on olemas

sa harrastusta kaupallisten suhteiaen alkamiseen suomalaisten 

liikkeiden kanssa. Eräät rumanialaiset liikemiehet saapunevat

kin kesällä Suomeen. Vientimme pysyminen nykyisellään ja sen 

edelleen kehittäminen edellyttää kuitenkin, niinkuin jo edellä 

olen maininnut, vastavuoroisuutta. 
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Varsova, 16 p:nä ~kuuta 1933. 

N:o 372/146 • 

Herra M i n i s t eri 

inulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra i n i s t eri, ra porttini n:o 5 vii-

tenä kappaleena: 

Keskustelu ulkoasiainministeri 

TITULBSCO'n kanssa /rauhansopi-
------------------------------
musten tarkistus/ II ••...• .•..•.......••• siv.l. 
----------------------

Vastaanottakaa, Herra i n i s t eri ,sy-

vimmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZSLL, 

H e 1 s i n k i . 
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Salainen. 

~.~ARlSTI .. SSA OLEVA LJUlETYSTO. 

RAPORTTI n:o 5. 

Varlova ssa 16 p:nä touko kuuta 19 33. 

Asia: !eskuste.1u ulkQasiainmill.isteri 

. Tl.TU1IS.CO ';n lUma.aIl . l.r(t,Ma~.EHtp.imus-

ten tarkistu~/ . U! ....................................... . 

Tässä mainitulla otsikolla varustetussa 

portissa olen selostanut m. m. TlTULBSCO'lta saamiani tie 

toja MUSSOLINI'n Unkarin rajoja koskevasta tarkistusehdot 

sesta. Kun havaitsin, ettei esim. Tshekkoslovakian 

sa oleva lähettiläakään näyttänyt olevan selvillä siitä ~ 

itse en myöskään luonnollisesti katsonut olevan 

hänelle selostaa- otin asian varovasti puheeksi 

lähettilään PALAIRBT'in kanssa. PALAIRBT sanoi, että 

CO oli hänelle kertonut samaa kuin minullekin, ja oli 

heti sähköttänyt siitä Lontooseen. PALAIRST on myöskin 

synyt TlTULKSCO'lta tiesikö tämä mistä Ranskan hallitus 

oli saanut tietää asiasta. TlTULRSCO kertoi, että JOUVSNRL 

oli Parisiin tullessaan tuonut mukanaan kysymyksessä olevat 

tiedot • 

.lakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja Ii. äksi 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mu·:ta J: 
.................... -................................................................................ ... . 
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VIITTAUS : D. U. M . ..... .. . 19 

ASIA : Bukarestissa ol~va~ .1ä.b..~. t.,Y.s. .t.ö.n 

raportti n: 0 6/3'3 • 

lk.o ai. inmin ' s.i.eriö ......... LLE 

. l lekir j oittanut lähettää täten kunnioittaen 

ohellisena 

n: 0 6 : II 

,inisteriölle uutena 

uman i an halli t uksen 

k pp leena r porttinsa 

v iht II ••••••• siv.l - 4. 
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alainen. 

B U K .. ,A" R. l! . ~. T. ... ISSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 6. ~ i~t. 33 
Vars ova s a 28 p:nä marragwuta 1933. I//~ .~3 .~ ~. 

~ ~(l{ 

A ja : Rumanian halli tuksen vaihto. 

T. . 15 päi vänä antoi kuningas C;JWL eron V ' ID 

V EV D' in j o dol la toimine el~e kansall isen t alon poi k is puo

lueen jäsenistä kokoonpannulle hallitu kselle. Samalla kert a 

nimitti hän vapaamielisen puolueen jäsenistä muodoatetun 

uuden h llituks en. Uusi pääministeri DUC on vapaamielisen 

puolueen j oht aja , j a on ennen monasti ollut hallituksen 

jäsenenä. Vuonna 1925 oli 

ves s~ , j ossa minul la oli 

hän ma nsa ulkoministerinä Gene
til isuus 

s mass ominaisuudess~tustua 

häneen. Va pa ielisestä nimestään uolimatta voidaan puoluet

t a yhtä hyvin kutsua vanhoilli s eksi. Enti et vuorotellen 

vall ssa olleet vapaamielinen ja vanhoillinen puolue su

lautuiv t nimittäin sodan jälkeen voimaanpannun ankaran 

reformin jälkeen yhde ksi . Kans allinen t alonpoi kaispuolue voi 

ehkä paremmalla syyl lä vaa ti a itselleen v paamielisen puo

lueen nime ä . 

Nyt valtansa menettänyt 

puolue on yli neljän vuoden ajan 

nisterien johdolla pitänyt valt aa 

kans allinen t alonpoi kais

yhtä mittaa er i päämi

käsissään. inoa päämi-

nisteri, j oka ei suor st a n kuulunut puolueeseen, oli 

fe .sori JORG I mutta no jau tui hänkin pääasi ssa t äm än 

een tu keen, johon useimmat hänen hallituksensa jäsenistä 

j.lke1u [kirjaimin seur.lavien ohjeiden mukaan : J) Tavallin en . 2) Tavallin en ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituk siin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin , muttol J: 

T a v a 1 1 i n e u • 
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kuuluivat. 

I i vi eläkään ole joutunut unohduksiin se suuren

moinen Siebenblirgen ' is t ä käsin Bukarestiin v. 1 28 j ärjestet-

t y t alonpoi ka ismar s si, j oka lopulta p koitti vapa mielisen 

uusille miehille. BR TI U'n l lituksen j ätt ämään paikkans a 

V. 1928 muo dostet tu 'NIU'n hallitus oli etupäässä kokoon -

pant u enti s istä Unkarin kansal aisista, SiebenbtiIgen'in miehis

tä, jotka olivat nousseet kapinaan - talonpoi kaismarssi oli it

se asi assa sitä - vallass a olijoita vast an näiden väärinkäy

tösten, lah justen oton y. m. vuo ksi. Tuskin on koskaan 

maassa suuremmilla toiveilla otettu vastaan uutt a hallitusta 

kuin silloin Rumani assa . Yleinen innostus oli vallannut yksin

pä Bukarestissa ol evat ul komaal aiset di plomaatit kin, niin että 

hekin kilvan kehuivat minull e uusi a mi ehi ä . Ka ikki alla kuuli 

ainoastaan h vää uudest hallituksesta , j onka toivottiin, ja 

myöskin us kottiin, voivan saa tta r ehellisyyttä maan mädännee

seen h llintoon j a jär jes t ystä kur jas sa til ass a oleviin r a-
1/ 

ha- asioihin. ~IU ' n hal li t us käs itti in t äm än päät ehtäväk-

seen . Ny t eronnut pääminister i V IDA VO VOD 01 " hal l i tuks en 

s i sämini s terinä . ui s t an hyvin kuink hän ensin t r koin 

tutkittua n ol i ko t öhuoneen ov ien t n kuunteli j oita - ker-

toi minulle 

lisyydestä. 

rityksis tään tehdä lo pun virk mi es ten e pärehel-

Tehtävä oli ki elt ämättä vai ke . Valitettavasti s e 

oli myö skin 

On olemassa 

ylivoim inen. Hallitus ei 

pal j on niitäkin - niiden 

karestissa olevia 

loin olisi ollut 

miesten joskus on 

lähettiläitä - jotka 

alotettava omasta 

täytynyt odottaa 

kuin he 

odottaa 

ovat saaneet p lkkansa, ei 

ihanteellista rehellisyyttä. 

s iinä onni s t unut kaan . 

joukossa on myö skin Bu

väittävät, että sen 

ke s kuudes t aan. Kun virka 

kuusikin kuukautt a ennen· 

heiltäkään aina voida 

Kansallinen t alonpoikaispuolue saa ainoastaan -------
1/ DUCA oli ollut hallituksen sisäministerinä. 
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tää kuninkaan vastenmielisyyt tä vapaamielistä puoluetta koh

taan siitä, että se näinkin kauvan on voinut pysyä halli

tuks essa . Vapaamielisten johtomiehet oliv at nimittäin vallas

sa s illoin kun Rumani asta r akastajattarensa kanssa Parii

siin lähtenyt kruununprinssi oli pakoitettu luopumaan oi

keuksista n kruunuun poikansa hyväksi, jOka oli syntynyt 

j onkun aikaa isän maast lähdön jälkeen. Oli luonnollista , 

että B ' TI AN ' jen DUC ' 'n y . m. etujen mukaist oli koettaa 

est ää kuninkaan t akaisin tuloa, koska he s aa ttoivat aavis

t aa, että hän vastustaisi heidän valtaan palaamistaan.Tähän 

tul i li säksi, että C 01 oli ilmiriidassa äitins ä, leskikunin, 

gat ar MARI ' ' n r akasta jan, ruhtinas STlRBN 'n kanssa , joka oli 
11 

BR TI HU 'n lanko. 

!.1ahdolli sta 011" että kans allinen t alonpoi ka is puolue 

oli si vie läkin voinut säil yttää asemans a , j os eivät sen joh

t ajat olisi j outuneet ilmiriitaan keskenään. AN I U, puolueen 

entinen tunnustettu j oht aja j a hen kilö, j onka rehellisyys 

lienee epäi lysten yläpuolell oli vetäyt ynyt syr jään puo-

1ueen johdost. Tähän t uliv t li säks i valtion r alliset v i

keude t. Eräissä l ehdissä on näkynyt tietoja s iitä , että Rans-

.. ka olisi käyttänyt vai kutust an vapaamielisen puolueen 

väksi. Sekä Puol an ulkoasi ainministeri össä s oin kuin Ruma-

nian Varsovan lähet stössä ei kuitenkaan oll a t ai puvaisi 

uskomaan tätä. Toinen asi a on, että kuninkaan päätö kseen mah-

dollisesti on voinut vaikutt aa sekin sei kka, että vapaamie-

lisillä on vanhat suhteensa Ranskaan, jotka l ainojen hauss a 

voivat aina olla hyödyksi. Kansall inen t al onpoikais puolue on 

luonnollisesti myö skin kannattanut liittoa Ransk n kanssa , 

mutta sen jäsenillä ei ole ollut henkilökoht aisi a suhteita 

r 6, skalaisiin. NlU ei edes puhu r anskaa, jol l a kielellä 

voi tulla toimeen Bukarestin myymälöissä ja aanomal ehtikios

keiseakin. 

11 STlRBBY muuttikin asumaan Sveitsiin CAROL'in paluun jäl
keen . 
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Uuden hallituksen jäsenet ov t seuraavat, 

Pääministeri J. G. DUCA 

Ulk oasiainministeri N. T1TU1 ' SCO 

Si säasiainmini s t eri Jean 1NCULETZ 

Val tiovar inminister i Const.J.C. BR'TI ;~O 

Kauppa- ja teollisuusministeri G. T TARlliSCO 

Kulkul aito s ten ja yleisten töiden ministeri Richard FRAN \SSOVlCl 

Oikeusminister i Victor NTONESCO 

Ope tusministeri tohtori e. ANGE1BSeO 

T ö- terveys-ja sosi al i minist eri • Dl ITRlU 

Maa t alous - ja valtion tilojen ministeri G. CI P I ANO 

( Puolustusministeri ke nr aali UleA 

( 

Salkuttoma t mini s terit: '1 .1 PED' TO,J. ISTOR j a Paul NGB1BSeO 

11m ilumini steri adou IRI seo 

Ulkoministeri ja puolus t usmini ster i eivä t ole puolue

miehi ä , va' n ovat k tsottav ' t kunin aan l uottamusmie hi ksi. 

Rumani ss olevan t van muk ' n määrätään v alit aina 

sen j älkeen kun uusi hallitus on nimitetty , j ott a se saa 

parlamentin, j onka k nssa se voi ty öskennellä. Va lien tulos 

ant aa säännöllisesti j ok i salle halli tukselle valtavan enem-

mistön. un vapaami el isel lä puolueella on 

kisiä voimi a ja rahavaroj a käyt et tävänään 

tal on poi kais puolueella. on luult avaa ettei 

käsistään valtaa , jonka Ben on onnistunut 

Pidättäydyn tällaisissa t ap uksissa 

toivomuksist ja ennust uksist • että uusi 

aljon enemmän hen

kuin kansallisella 

se helposti päästä 

uudelleen sa da . 

usein t avallisista 

hallitus tekee 10-

pun rehottavist a väärinkäy t öksistä. Pikemminkin pitänee paik

kansa vanha totuus; II Plus a c nge . pl us c 'es t 1 me'me 

chose ll
• 


