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SUOMEN LAHET YSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

N:o 202/33. 

Herra Kinisteri, 

Madrid , helmikuun 18 p:nä 1933. 

33 

Täten on minulla kunnia myötäli ittää raporttini 

n:o 1/1933, joka sisältää: 

Vientimme vaikeuksia Espanjassa. 

Vaetaanottakaa, Herra ~inisteri, ay-'n kunnioituk-

sen1 vakuutus • 

K. Herra Ulkoasiainministeri 

A. H a 0 k z e 1 1 , 

HeI s i n k i • 
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alainen . 

1lADRIDI- .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

j RAPORTTI n:o 1. 

1Ladr.~~}.::: .... sa 18 p:nä helmi.:- kuuta 19 33. 

panjassa. 

Kuten ulkoasiainmi nisteriölle lähettämissäni sähkeis

s ä olen tiedoittanut odotetaan t ä llä kerralla ratkaisua sanomalehtipa

periasiassa nä inä päivinä. Sitä on luvattu ja luvattu jo parin viikon 

ajan. Ensin selitetti i n, että kauppaministerillä oli asia jo valmiina 

esittelyä varten, kun hän sairastui ja ratkaisu lykkäytyi sen TUoksi. 

Nyt hän on jo ollut lähes pari viikkoa terveenä, ehtinyt nähdä yhden 

oman kappaleensa ensi illankin tä"llä tuntuvat ministerit harrasta-

van näytelmien kirjoittamista, sillä viime TUonna oli myöskin konselJin 

presidentillä ensi-iltansa , mutta paper.asiass& ratkaisu vain siir-

tyy päivästä toiseen. Tuntuu siltä, että kysymys on erittäin kipeä hal

litukselle ja vaikea ratkaistavaksi. Lehtien enemmistö on jyrkästi kaik

kia toimenpiteitä vastaan, jotka tietäisivät niiden myyntihinnan korot

tamista 10 centimosta 15, mutta Papeleran v~timusten puolella on kol-

me tasavaltalaista lehteä ja niistä kaksi lähellä hallitusta. Tähän 

viittasi myöskin suuren "Ahora"=lehden tirehtööri, jonka kanssa asias

ta äskettäin puhuin. Itse hän kallistuu Espanjan paperitrustin (La Pa

pelera Espafiola) kannalle, sillä hän omistaa myös paperitehtaan Yadri. 

di.sa. 

Vaikeutemme eivät tällä kerralla koske kuitenkaan yk

sinomaan paperia, Joten on syytä tehdä yleisemmin selkoa tilanteesta, 

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

3) Ei ulkomaaedustuks n tiedoituksiill. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ......... .J : 
......... ... .... .......... ................................... . -............. ~ ... ....... ~ ...................... ............................................ ~ ..................... . 
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lillä asemamme Espanj an markkinoilla on tätä nykyä kaikkea muuta kuin 

hyvä. Paperikysymyksen lisäksi tulee nim. mekaaniseen puuvanuun koh

distettu boikttti, joka näyttää johtavan meille aiTan erikoisen vaike

aan tilanteeseen. 

Olen jo aikaisemmin maininnut ulkoasiainministeriölle 

niistä Puuhiomtyhdistyksen ja Espanjan paperitehtailijain TAlillä ole

vista erimielisyyksistä, jotka johtivat jo puolitoistavuotta kestänee

seen puuvanumme boikottiin (vrt. 14adridV:lähetystön kirjelmä n:o 786 

toukokuun 3 p:ltä 1932). Vaikeudet eivät ole pysähtyneet ainoast an 

siihen, vaan vi i me vuoden syyskuusta lähtien ovat Espanjan paper iteh

tailijat julistaneet myöskin Suomen Selluloosayhdistyksen boikotin alai

seksi, jote. siitä lähtien vain Diesen Wood ja Waldhoof voivat myydä 
"au...tA...s"-'l. . 

tänne suomalaista lI\l\l'l'6l\ua. Kuinka järkkymätön espanjalainen rintama 

tässä suhteessa on, osoittaa pari esimerkkiä. Boikotin alaiseksi on ju

listettu myöskin tanskalainen Lauritzen-linja, jolla on ollut rahtaus

sopimus Puuhiomo- ja Selluloos~distysten kanssa ja jonka asiamiehen 

varomaton menettely oikeastaan vei nykyiseen tilanteeseen. Sellaiset-

kin paperitehtailijat, jotka ovat alkuperäisen riidan ulkopuolella, 

ovat nytt~in ilmoittaneet, että he eivät suostu ostamaan suomalais

ta tavaraa ennenkuin riitakysymys on sovittu. Tilannetta pahentaa vie

lä se, että Lauritzen-yhtiö on näinä viikkoina alottanut Puuhiomoyh

distyksen aikaisempien aiiamiesten toiminnasta aiheutuneen korvausjut

tunsa espanjalaisia paperitehtailijoita vastaan. 

Sovintoon oli kuitenkin olemassa kaikesta huolimatta 

heikkoja toiveita, kun tuli esille kysymys sanOmalehtipaperin tuonnis

ta Espanjaan. Yhtenä ehtona oli m.m., että juttuun sekaantuneet es

panjalaiset paperitehtaat sitoutuisi.at ostamaan määrävuosina tietyn 

määrän suomalaista puuvanua ja että myöskin Papelera Espanola antaiai 

samanlaisen sitoumuksen. Tällä pohjalla näytti sovintoon pääsy mahdol

liselta. Kutta kun asiasta viimeksi oli kysymys, kieltäytyi Papeleran 

johtaja siitä jyrkästi, ellei Suomi lopeta lehtipaperintuontiaan Ea

panJa .... Vieläpä hän 011 kertonut käyneenaä val tiominiateriöeaä eai t

tamäasä Suomen kanasa olevan kauppaaopimuksen irtisanomista. Sen jäl

keen kuin Papelera asettui tUle kannalle, ovat myBskin PohJoh-Eapan-
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Jan paperitehtailijat päättäneet ottaa saman asenteen, joten kaikki 

toiveet kompromissista ovat toistaiseksi turhia. 

Lähin seuraus tilanteesta on se, että tilaukset ovat 

ensi sijassa menneet Ruotsiin. Toiseksi mieliala Espanjan paperitehtai

lijain keskuudessa ei le suopea Suomen asianomaisia myyntijärjestöjä 

kohtaan uhaten, kuten edellisestä käy selville, varsin tärkeiltä osil

ta tuhota myyntimahdollisuutemme täällä. 

Yitä s&nomalehtipaperiin t ulee niin näytti tänne pala

tessani siltä, että ratkaisu tapaht uisi j ollain tavoin tuontia kontin

gentoimalla . Siinä menivät eri harrastukset kui tenkin vastakkain. Her

r a Olsen , joka täällä edusti norjalaisia paperitehtaita ja joka oli 

saanut valtuutuksen esiintyä myöskin Saksan ja Ruotsin puolesta, puo-

lusti saamieni tietojen mukaan eri maitten kesken Jaettua kon-

tingenttia edellisten vuosien tuonnin perusteella , kun taas trusti va

paat lehdet olivat suostuvaisia hyväksymään rajoitetun tuon t . määrän, 

jos se t ulisi kyllin suureksi ja eri vi entimaille jäisi täysi vapaus 

kilpailla keskenään sen puitteissa. ~älkimäinen oli meille tuntuvasti 

edellistä edullisempi. Peläten et tä herra Ol s enin onnistuisi kuitenkin 

saada virallisella taholl a kannatusta linjalleen ja kun matkal la saa

mani influensan vuoksi en voinut viipymättä käydä puhumassa a siasta 

valtiomini ster iössä, kirjoitin siitä vastan imitetylle poliittisten ja 

kaupallisten asiain uudelle päällikölle, Sr . Doussinaguelle, jonka tun

nen ennestään, selittäen, että sel lainen r atkaisu, jota herra Olsen 

tietääkseni suosittaa, asettaisi meidät ep""edulliseen poikkeusasemaan 

ja tulisi asiallisesti merkitsemään Norjalle, Saksalle ja Ruotsille 

niiden menettämien markkinain palautusta. 

Kun sitten kävin puhumassa ministeri Doussinaguelle ti

lanteesta ja niistä vaikeuksista, mitä se meille tuottaa, l ausui hän, 

että ratkaisu on aivan epävarma, mutta että kontingentoimis*ata ei ole 

pelkoa, '\illä Espanjan hallitus on periaatteellisesti niitä vastaan. 

Lievä tullinkorotus voi sen sijaan olla mahdollinen. Vientikiellon jat

kamisen johdosta tekemääni huomautukse~n hän vastasi verraten kyynilli

sesti, että maailma on tällä hetkellä niin täynnä kaupan vapaata kul

kua haittaaTia esteitä, ettei tämä siinä suuria merkitse. Samalla hän 

siirtyi puhumaan Suomen Ja Espanjan välisestä kaupasta esittäen samo-
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ja väitteitä kuin aikaisemminkin ollessaan kauppaministeriön kaup

pa- ja sopimusosaston päällikkönä. Tälläkin kerralla Jän kohdisti 

huomautuksensa lähinnä Alkohotliliikkeea ostopolitiikkaan lisäten, 

että kau pat ase on Suomelle sl nä määrin edullinen, että Espanjan 

on ryhdyttävä erikoistoimenpiteisiin sen tasoittamiseksi. Paperista 

hän huomautti vielä, että heidän on ehdottomasti p idettävä huolta 

kansalli sen teollisuuden suojelemisesta. (On huomattava että Espan

jan "kansallinen" paperiteollisuus ei käytä nimeksikään kotimais ta 

raaka-ainetta.) 

Kun tarkoitukseni on kosketella tätä keskustelua 

vielä erikseen toisessa yhteydessä, tyydyn vain viittaamaan edellä 

olevaan osoitukseksi siitä, että meiltä puuttuu täällä Norjan rin

nalla keinot mil lä puolustautua ja puristaa, sillä kauppapoliitti

sesti ei asemamme ole täällä suinkaan vahva. 

Olen asiasta ollut kosketuksessa myb~ ~itten mait

ten edustajien, lähinnä Norjan lähettilään kanssa. En voi olla ku-

vaavana piirteenä ohi mennen mai nitsematta hänen suhtautumisestaan 

meihin. Aluksi hän oli huomauttanut sekä yliolkaisesti että pilkal

lisesti, että suotta Suomen on tässä touhuta muutaman sadan tonnin 

takia. Minun kanssani hän alkoi samaan tyyliin. Suomi on tässä ky

symyksessä Norjan pahin vihollinen, me olemme kaiken pahan alku ja 

juuri,~e poljemme hintoja j.n.e. Saatuaan purkaa sisunsa hän lopuk

si tasaantui, minkä jälkeen keskustelumme on yleensä pysynyt asial

lisena. Hän ei ole tuntunut olevan asiassa yhtään sen varmemmalla 

pohjalla kuin minäkään. Herra Ols~n Olipättänyt Madr idin ja palan

nut Osloon uskoen asiansa hoidon lähetystölle. Ministeri BBgh oli 

uhannut valtioministeriössä appelsiinien tuontikiellolla (Espanjan 

tilaston mukaan Norja osti täältä v.1929: 14.475, v.1930: 20.543 

ja v.193l: 13.201 tonnia appelsiineja, meidän vastaavien lukujemme 

ollsssa 1.378; 1.827 ja 1.237 tonnia). Hänelle oli vastattu, ettei 

se suinkaan olisi toivottavaa. Lisäksi hän kertoi jättäneensä val

tioministerlB6n memorandumin osoittaakseen, että Norja ostaa Espan

jasta enemmän kuin mitä se sinne myy. Mutta vahvasta kauppapoliit

tisesta asemastaan huolimatta eivät hänenkään saamansa vastaukset 

ole sisältäneet sen enempää kuin minullekaan annetut eikä ratkaisua 
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ole hänen demarcheistaan huolimatta sen enempää kiirehditty. 

Ruotsi taas ei ole asiaan erikoisemmin puuttunut, kos-

ka se kuten kauppaneuToa ytterberg lausui ei ole aaiasta eri-

koisemmin kiinnostettu. Se on kyllä ymmärrettäTissä, sillä toisaalta 

Ruotsi hyötyy tilanteesta samaten kuin edelläkertomastani Suomeen 

kohdistetusta boikotistakin -, sillä Papeleran Tukholmassa oleva 

edustaja, herra Hans Hals ostanee firmalleen lähinnä ruotsalaista ta-

varaa. 

Yitä tulee Halsin osuuteen niin ministeri Bögh muuten 

Ti i ttasi siihen Papelera Espanolan s.o. Hans Halsin pohjoismaissa 

jakamaan kier60kirjeeseen, jossa m.m. huomautettiin Espanjan hallituk

sen tuonnin rajoittamista koskevista toimenpiteistä sekä suositeltiin 

E~panjasta tehtäTien ostojen lisäämistä. Kiertokirjeestä oli uutinen 

m.m. Kauppalehden vi i me lo~akuun 21 p:vän numerossa. ottaen huomioon 

että kiertokirje oli jaettu jo hyvissä ajoin ennen paperikysymyksen 

esilletuloa, ministeri BÖgh s~oi epäilevänsä, että hänen maanmiehen

sä Hans Hals on ollut jo silloin täysin tietoinen Papeleran suunnitel

mista. Tah60matta ' lau8 ~a asiasta sen enempää olen katsonut olevan 

syytä kiinnittää huomiota tähän detaljiin, sillä jos epäilykset ovat 

oikeutettuja asettaisivat ne toiminimi Hans Halsin toiminnan varsin 

kaksimieliseen valoon. Toisaalta hän toimii täällä m.m. hyvin monen 

suomalaisen puunjalostusliikkeen edustajana ~den heidän puutaTaroi

taan toisaalta hän toimii Papelera Espanolan edustajana niiden samo

jen liikkeitten etuja vastaan. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

r---:> 

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

OSASTO:C!t . . ............. . 

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

"uJ1;i:<;,~ ··~··~ ·T··,':Lo ..... tR . 
J~~ . 

... . ....... ... . .. . u •••••.• • ...••••.. ... • . .•••. • •. • •• _ .• • ••••. . .. • • ..•..•..•• _ .•• •........... ..... ...... ~...... . .. ... .. : . . .. .. . •..........•. . . 

• 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

U: o 415/ 33 . 

drid , maaliskuun 7 p:nä 1933 . 

Herra inisteri , 

TRten on mi nulla kunn ia myötäliittää raporttin i n : o 

2/1933 , j oka sisä ltää : 

ni vakuutus . 

Huomautuks ia Alkoholiliikkeen tilauspoliti ikan j oh

dhta. 

Vastaanottakaa , Herra Ministeri , syvän kunnioitukse -

• 

K. Herra Ul koasiainministeri 

A. • a c k z elI , 

HeI 8 1 n k i • 
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Salainen, 

lLADRI 1 - ..... SSA OLEVA LAHETYSTö, ._-------
. i. " r I C'. . t' 

ad.r. . ~.<i. .~. :-: .... ssa 7 p:nä mae:l .. i .. a.. kuuta 19 33 . 

I J • __ 1. . ,---_._-
. '1 f~ 1!f6 

1'2 3' ~ r ~q?..1 

RAPORTTI 0 :0 ' 2 . 

Edellise3sä raportissani maini t s i n m . ~ . niistä huomautuk

sista. joita täkäläisen valtiomin i steriön poliittisten ja kaupallisten 

asiain uus i osastopäRllikk8, ministeri Doussinague minulle esitti Alko

holiliikkeen suhtautumisesta espanjalaisiin pöytäviine 'hin. Vaikka mi

nulla olikin jo äskettäin kotimaassa ollessani t ilaisuus ko sketella 

tätä samaa kysymystä n i iden val itusten ja huomautust en johdosta, joita 

minulle jo aikaisemmin oli täällä esitetty sekä viralliselta että yksi

ty iseltä taholta OY. Alkoholiliikkeen tilauspolitiikan johdosta, pyy-

dän seuraavassa saada vielä palata asiaan, kun se näin on virallisesti 

otettu jälleen esille. Siihen on sitä enemmÄn syytä , kun sillä on huo

mattava. yleinen kauppapoliit tinen merkitys . Sehän voi vaikeuttaa tun

tuvasti asemaamme mahdollisissa kauppasopimuksen tarkistusneuvotteluis 

sa, ellei OY. Alkoholiliike siihen mennessä ole muuttanut nykyistä os

topolitiikkaansa. 

Yinulle nykyisen systeemin johdosta esitetyt huomautukset 

ovat seuraavat: 

1. Viinitul11 (15 mk. kg:lta) on liian korkea; 

2. OY. Alkoholiliike on asettanut Espanjan pöytäviinien 

suhteen aivan epäedulliseen poikkeusasemaan Ranskan rinnalla; 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 21 Tavallinen ja lisäksi ......... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... ) : 
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3. OY. Al koholiliike suosii ulkomaalaisia, l --hinnä -englan

tilaisia vi entiliikkeitä kotimaisten asemesta. 

Vaikka ensimäinen huomautus onkin varsinaisen aiheen ulko

puolell a , olen katsonut olevan syytä mai~ita myBskin siitä tässä yh

teydessä, koska se täydentää ja valaisee Espanjan viranomaisten suh

tautumi sta kysymykseen kokonaisuudessaan. Siihen on syytä jo ennakol

ta kiinnittää huomiota Iauppasopimuksen tarkistusta silmälläpitäen, 

sillä tämä huomautus osoittaa, että espanjalaiset voivat siinä suh

teessa esittää vaatimuksia, varsinkin kun Ranskallekin tehtiin ä sket

täin viinitulleissa myönnytyksiä. 

itä tulee t oiseen kohtaan, niin nykyinen tilanne ja sen 

johdosta esitetyt huomautukset vahvistavat täydellisesti ne epäilyk

set, jotka esitin OY. Alkoholiliikkeen suunnitelmien johdosta jo vii

me vuoden maaliskuun 12 p:nä lähettämässäni raportissa "Uusi väkijuo

malaki ja Portuga.1i ". Siinä mi nulla oli kunnia silloiselle Herra Ul-

ko siainministerille lausua m. m. seuraavaa: 

"Vi imeksi saamistani kotimaisi sta lehdistä näen, että alko

holil iikkeen johto aikoo ainakin aluksi supistaa saatavissa olevien 

vi i nimerkkien lukumäärän vain murto-osaan esim. Ruotsin monopoliyhti-

ön luettelosta. Uskallan epäillä, onko tämä taktillisesti harkittua, 

sil lä siten suljetaan suuri määrä vientiliikkeitR markkinoilta, mikä 

asianomaisissa herättää tietenkin tyytymättömyyttä, valituksia halli-

tUKsille j.n.e. Tässä suhteessa Ruotsin esimerkki näyttäisi seuraami

sen arvoiselta, sillä jo se se i kka, että alkoholiliikkeen luettelos

sa olisi runsaasti eri viinimerkkej ä olisi omiansa katkaisemaan kär

jen t ä llaisilta valituksilta ja muistutuksilta." 

Sen mitä silloin asiasta lausuin, voin t"ydell!=i syyllä nyt 

toistaa sekä samalla esittää harkittavaksi, eikö olisi mahdollisuut

ta tässä suhteessa saad~ aikaan muutosta, joka - kuten jo silloin 

huomautin - katkaisisi kärjen arvostelulta . 

Olen edellä viitannut Ruotsin esimerkkiin. Kun OY. Alkoho

liliikkeen viimeisessä hinnastossa on vain ~ espanjalainen pöyt~

viini, on AB. stoOkholmssys~emet-Yhti~ hinnasto8sa 6 espanjalaista 

pöytäviinimerkkiä Ja Norjan AS. Vinmonopolet-yhtiön hinnastossa ovat 

espanJalais~t pöytäviinit edustettuina 12 merkillä. 
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Tässä yhteydessä on syytä merkitä muistii n, että Ruotsin 

hi nnas toesa on myöskin kaksi ja Norjan hi nna stossa kol me por tugali

l ais ta pB täviini ä , OY . Alkoho lili ikkeellä ei ainoatakaan. 

Erä·· ssä Espanj an kaup aminl steriön Exporta c1 6n-julkaisun 

viimesissä numeroissa on ·ulkais t una Espanj an ja uotsin kaup.aa kos 

k eva raportt i, j ossa m. m. esi tetä··n tilastonumero t viinin myynnistä 

uo tsissa v .19 27 - 1931. Sen mukaan r uots is sa my t i in nä i nä vuosina 

seuraaV t määr ä t espanjalaisia pöytä vi i ne j ä : 

punaåiit v.1927 : 414 hl .; v.1928 : 303 h l j v.1929 : 278 hl.; 

v .1930 : 226 · 1 .; v .1931: 181 hl . 

Yalkosia: v .1927 : 2.684 hl .; v.1928 : 2. 884 hl .; v .19 29 : 

3. 408 h l .; v .1930: 2. 569 hl.; v.1931: 2.063 h l . 

Espanjalaisilla valkovlinei llä varsinkin näyt tä8 olleen hy

vä menekki Ruots i ssa s ivuuttaen m. m. useana vuonna r anskalaisten val -

kois ten Bordeaux- ja Bourgogn e-viinien myynnin , s aksalaisi sta einin 

viinei s t ä puhumat t akaan. Espanjalaisten pURaviin i en myynt i taas on 

ollut suurempi ranskal aisten Bourgogne-viinien j a italialais t en puna~ 

viinien myyntiä. Jo Ruots in kokemusten j ä l keen t untuu h iukan oudolta. 

että meillä on OY . Alkohol il iikkeen h innastossa kuitenkin m. m. neljä 

itali alaista ja kokonaista kuus i unkarilaista pöytävi i nimerkkiä, es-

panjalaisi a vain yksi • 

K·ytettävi ssäni ei ole numer oi ta Norjan Vi nmonopolet i n 

myynneistä, mut t a, sikäli kuin olen kuullut, ovat espanjalaiset vi i 

nit s i ellä kin varsin pidettyjä. Lisäksi molemmissa ma~ssa pidetään , 

ellen ere"hdy, sekä espanjal'ais ia että portugalilaisia viinimerkkejä 

monopoliliikke itten hinnas t ossa tarpeellisena jo kauppapoliittisia

takin ayistä, jotta nä illä mailla ei olisi aihetta syyttää , e t te i 

niille tunnusteta ja myönnetä ainakin muodollisesti kaikissa suhteis

sa samaa asemaa kuin muille viinimaille. 

On hyvin ahdollista, että espanjalaisten, samaten kuin 

portugalilaistenkin pöytäviinien käytt~ ja kulutus ei meillä muodos

tuisi millään tavoin huomattavaksi ja että tämän johdosta niitä 011-

ai turhaa ottaa OY. Alkoholiliikkeen hinnastoon. Jos oliai kysymys 

jostain yksityisliikkeestä, niin tämä selitys voisi hyvinkin olla 

oikeutettu Ja hyväksyttävä, m~tt~ asianlaita on toinen sellaisen 
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monopoliyhti9n kuin OY. Alkoho liliikkeen suhteen . Silloin on otet

tava huomioon myös in-yl eise t kauppapoli ittiset näkökohdat . 

inulla on ol lut tilaisuus tutustua luetteloon niistä 

espanjal is i t vi ininvi ejäli i kkeistä, j otka ovat tarjonneet tuot

teitaan OY. Alkoholiliikkeel!e. Siinä on muutamia poikkeuksia lukuun

ottam tta eduste t tuina myöek~n Espan jan tunne tuimmat pöytäviinien 

exportöörit enkä luulisi ol evan vaikea t a nii stä valita sopi via mer k

kiä hinnaston taydentämisekai . 

Kolmas minulle esitet ty huomautus on koskenut ulkomaa

laisten vientiliikke i tten suosimis ta kotimaisten 'rinnalla. Tämän 

huomautuksen oikeutus ei tarvitse perusteluja. Vaikka nii nhyvin por

to, madeira- ja jerez-viinien kauppa onkin ennen ollut etupäässä ul 

komaalais ten käsissä , on niinhyvin Portugalissa kuin Espanjassakin 

jo hyviä omiakin vienti li i kkeitä , joi ta olisi syytä ottaa nykyistä 

runsaammin mukaan vanhoj en, ennestään tunnettujen merkkien rinnalla . 

Tämä kysymys sivuaa n"itt en maitten taloudellista itsenä isyyttä , mi s 

sä suh teessa kehitys sekä Espanjassa että myöskin Portugal issa vi it

taa pyrkimykseen vapautua ulkolais i sta väli ttäjistä. Sellaisena se 

ko skee myöskin niit t en kansallista itsetuntoa j a on myoskin sel lai

sena ymmärrettävä. 

EPäil emättä OY . Alkoholi li ikkeellä on ensimäi s en t oi

mi ntavuotensa kuluessa ollut vaikeuks ia ostoj en ja uusien laatujen 

suhteen . Ne od it tain selittävät myöskin edellä koskettel emani ilmi

öt . Ottaen hu omioon että Espan ja ja Portugali muodostava t meidän 

ulkomaankaup assamme huomatte 'van t ekijän, on mielestäni kiinni tettä

vä vakavaa huomi qta edellä e~i ttämiini, nykyis en tilanteen johdos ta 

niitten taholta tehtyihin huolliautuksiin etkä vaarannettava eikä va

hlngoitett ava asemaamme nä issä maissa jostain toisarvoisist syistä. 

Ei tarvit~ paljon muuta kuin hyvää tahtoa, kun tässä suhteessa on 

riistetty aihe arvostelulta. 

e-
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICK NING 

N:o 432/33i. 

Herra inisteri , 

Uadrid, maaliskuun 10 p=nä 1933 . 

.. 
33 

Tät en on minulla kunnia myötäliittää raporttin i n :o 

3/1933 , joka sisäl tää : 

7unien vient imahdollisuus Espanjaan. 

Vastaano t takaa , Her ra iinisteri , syvän kunnioitukse -

ni vakuutus . 

. 

K. Herra Ulkoasiainministerl 

A. Hae k z e 1 1 , 

H e 1 s i n k i • 
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Salainen. 

YADRI lJI - ......... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o '3 • 

.... 'M~.<i r.J.<i .... ::: ..... ssa 8 . p:nä maa;!. tS. ... kuuta 19 33 • 

Asia: 

............. ~~.p..cu.: J~~n ...... ............... .... ........................ .... . 

Vaikka olenkin jo aikaisemmin kiinnittänyt huomio ta 

niihin mahdollisuuksiin, joita Espanjan markkinat tarjoavat m. m. mei

dän munanviejillemme, lienee jälleen sy ' tä palata asiaan etenkin otta

en huomioon ne vaikeudet, jotka näyt tävä t kohtaavan vienti ämme Saksaan. 

Tämän j ohdosta on minul la kunnia tiedoit t aa Ulkoasiainministeriölle 

seuraavaa: 

Kananhoito on vi ime vuosina mennyt huomattavasti 

eteenpäin Espanj assa, mutta siitä huolimatta on tuont i vi e l "kin huomat-

tavan suuri. eljän viime vuoden kuluessa on tuonti ollut seuraava: 

v.1929: 30.1 69 tonni a; v.1930: 26.640 tonnia; v.1931: 22.705 tonnia ja 

v.1932: 23.281 tonnia. Tuonti osoittaa siten jälleen viime vuonna nou

sua edellisestä vuodesta, hinnat sitävastoin laskua. V.193l oli tuon-

ni n arvo n.40 milj. pesetaa ja v.193 2 vain vähän yli 31 milj. pesetaa. 

Kun tuontimaitten suhteen on tapahtunut huomattavia 

muutoksia, mainitsen .seuraavassa kahden viime vuoden tuontimä"rät v . 

(100 kg:ssa) eri maista: 

Turkki 
Belgia 
Egypti 
Marokko, Ranskan 

v.1932 

82.642 
32.409 
30.630 
26.247 

v.193l 

81.954 
202 

17.489 
62.652 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .......... }: 
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Portugali 
Puola 
Marokko , Espanjan 
Saksa 
Marokko, kans. väl. 
Ranska 
Hollanti 
1 t alia 
Muut maat 

- 2 -

v.1932 

21.608 
17 . 266 

7.334 
3.796 
3.738 
3.609 

989 
497 

2.054 

v.1931 

11.115 
4.663 

14.843 
4.415 
2.415 

25.027 
283 
738 

1.254 

Ku ten nähdä"n on Turkki edel l een ensi tilalla t uon

timai t t en j oukossa, mut ta si tt en t u l ee Bel gi a, j oka on lisännyt oike i n 

huimast i mun anv ien t i ä "" n Espanjaan, samoin Egypti, Puol a ja Por tugali. 

Tuont i Ranskas ta j a Ranskan Marokosta on sen sij aan huoma t tavasti vä 

hen~~yt. Vi imeks i mainitt uun i l mi öön ovat syynä Ranskassa voimaan tul~ 

leet t uon t i rajoitukset, josta ol i seurauk sena ni i n suuri hinnan nousu 

Ranskan markkinoilla, et t ä ni i llä merkittiin Europan markkinain kor

keimmat not eeraukset. Ranskalaiset tuot t ajat pitivät silloin edullisem

pan a l ähettää tavaransa kotimaisille markkinoille. 

Tuonnin lisääntyminen Puolasta joh tuu sen kauppapo

liittisista vaikeuksista läh innä Saksan kanssa mutt a myö skin Ranskan 

ja Tshekkoslovakian tuonnille asettamista r ajoituksis ta , minkä johdos

ta se hakeutui Espanjan markkinoille. Tuonnin s ieltä odot etaan kuluvana 

vuonna edelleen lisä""ntyvän, mitä helpot taa lisäksi se s eikka, e t tä 

asi anomaisen tuontili i kkeen on onnistunut j ä rjestää muni en tuontia si l-

mälläpitäen er~nomai nen liikeyh t eys Puolan j a Espanjan välillä • 

itä tulee sUJma l a isten munien sijoitusmahdollisuuk

siin Espanjan markkinoilla, on ensinnäkin valttettava, että toistaisek

si suomalaiset liikkeet eivät ole niitä kohtaan tunteneet kiinnostusta, 

Lähetyst~lle on nimI valitettu, että monet liikkeet, joita se on suo

sittanut halukkaille espanjalaisille tuontiliikkeille, eivät ole teh-

tyih in tiedusteluihin vastanneet. 

Kuluvana vuonna on tänne ku i tenkin saapunut yksi koe-

l ähetys suomalaisia munia. Sen Johdosta on minulle mainittu, että suo

malaiset munat ovat laadultaan parhaita markkinoil l a olevista ulkolai

sista munista, muistuttaen lähinnä belgialaisia, mutta ovat näitä huo

mattavasti kalliimpia. Belgialaiset munat maksavat laatikoIta - 1440 

kpl. - Frc. 440:- eli noin 220,- ptas. Suomalaiset munat maksavat 120 

kpl. ~. -/11/- huonompi laatu Ja~. -/13/- parempi laatu s.o. vastaa-



vasti n.~7 j a n . 327 pesetaa 1 440 kp l . laatikko . uuten asianomainen 

tuontiliike on minulle aini nnut , että joe spomalaisten munien hin 

taa voisi laskea, niin niitä voitaisiin sijoittaa Barc elonan, adri 

din j Pohjois - Espanj an markkinoi lle n.12.000 laatikkoa ehkä ' enem

mänkin vuodessa. 
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d~:GATION DE FI NLANDE ~drid , maali skuun 11 p :nä 1933 . 

N: o 444/ 33 . 

Her ra Ministeri , 

Täten on minulla kunnia myötäli ittää raporttini 

n : o 4/1933 , joka sisältää: 

Ratkaisu paperikysymyksessä . 

Vestaanottakaa , Herra inieteri , s vÄn kunnio i-

tukseni vakuutus . 

-

K. Herra Ulkoasiainminister i 

A. Hae k z e 1 1 , 

H e 1 s i n k 1 • 
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Salainen, 

J.W)RIDI ~ .. ..SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

. ad.!. .. ~A.i. .:" ..... ssa J l p:nä maa.li !> kuuta 1933. ~ ~ lJ-~-C~ _ 
j. $ - ~3 ~ 

"-

RAPORTTI n:o 4 . 

_8_. _., _t._OJ'-i--_~J. 

Kuten j o sähkeitse olen Ulko asiainmi n i s t eriölle ilmo it 

tanut , tapahtui ratkai su paper i kysymyksessä t . k . 8 p :nä . Seuraavan päi 

vän virallisessa lehdessä . "Gace ta de • adridi ssa" ol i si t t en asiaa kos -

keva asetus , jonka ainoa pyk"lä kuuluu suomennettuna seuraavasti : 

"Viime j oulukuun 3 p : nä annet tu asetus sanomalehdille 

tarkoi te tun pa!, erin maahantuonnista juli ste taan t ä ten t "ydellisest i pe 

ruutetuksi ja twnän tuonn i n suhteen palaut e t aa n kokonaisuude ssaan voi-

aan se laill inen tila , joka ol i voi massa ennen edellämai nitun asetuk-

sen julkaise ista" . 

Kaikessa ly ykäisy dessä"n asetus siten ensinn ' k in mer-

ki tsee t uontikiellon kumoamis ta ja toiseksi sanomaleh tipa erin tullin 

pysyt tämistä en ti senä s.o. 50 paperisenttin" 100 g : l ta . Oikea staan se 

~i ole mikään tul l i, vaan eräänlainen tilastomaksu. 

Samalla se merki t si Espanjan suuren paperiyhtymän La 

Papelera Espanolan tullivaatimuksien hylkäämistä. Toistaiseks i ei ole 

t iedossa, millä tavalla se aikoo hallituksen pä .. t ökseen suhtautua . Ku

ten muistetaan uhkasi yhtiö ennen sanomalehtipaperin tuon t i a koskevan 

kiellon antamista tehtaittensa sulkemisella, mikä olisi merki nnyt työt

tömyyttä monelle sadalle työmiehelle j a yleisen työtilanteen huonone-

mista. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ········-1: 
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On nuuten ollut täkäläisille oloi l le ai van poikkeuksel lis 

ta se salaperäi syys , jolla tämän kysymyksen käsittely täijl l ä verhot

tiin . Etukäte en e i sii tä ~Jotanu t ulos itään tietoj a . Paperiyhdi s tyk

sen täkälä inen asiamieskin , jonka kanssa olin p"ivittäi n kosketukses 

sa , oli ivan epiHieto i nen sen käsi ttelystä j a h""nellä on ku i tenki n 

erittäin hyvÄ.t mahdol li suude t saada asioista s elkoa suhteitt en sa avul 

la . Yht~ huon o menes tys oli p "" ""konsuli Bauer illa , vaikka hän onkin -

inaki,n omien puheit ensa mukaan - nykyi sen kaup aminister in "bueno 

amigo n . 

Ratkaisun näin vi ipyessä katsoin uoles t ani väl tt"" ättö 

mFiksi kiirehtiä u udell een ra t kaisua r ttäen si i t"" nootin val tioministe ' 

rille . Siihen oli "eitä enemmän sy tä kun Suomesta oli tul ossa 440 ton-

n ia pap eri a , jotka oli vat jo matkalla odottaneet kysymyksen r a tkeamis 

ta . Lasti ehtikin j o s aapua Pasaj esiin ennen pp""töstä , mi kä nyt palas 

ti asiamieh emme rettelöistä ja kal li i sta varastoimi smaksuista. 

Ei ole tarkemoin tunnettua , mi kä lopullisest i kallisti 

vaa 'an hallitukses sa sil l e kannalle, et tä tilanne j Otett i in ennalleen . 

Hallitus oli - kut en j o aikai semmin olen maininnut - s ikäli erinomai 

sen va ikeassa asemassa , ett"" Papeleran vaa t i musten takana olevat leh

det - El Sol, La Voz ja Ahora - ova t tasavaltalaisia ja er Ä.ät muutkin 

tasavaltalaise t lehdet ovat siitä jollain tavoin riippuvaisia . Pälimo

ti ivi Papeleran vaati must en va stusta jilla oli s e , että t ullikoroitus 

ti etäisi leh t i en ks ityisnumeroitten h i nnan korottami sta 50% , mi tä 

ne a"s ettui v t j yr käst i vas tustamaan . inul l e kerrottiin , että halli -

tuksess ol evat sosi alis t i ministeri t olivat asettuneet ö s Uil le kan-

nall e ja to dennÄköistä on , että se tällä ker ralla vaikutt i t atkai s e 

v sti hal lituksen päätökseen . 

. 
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Li~:'GATlON DE FINLANDE ~adrid , maali skuun 15 p : nä 1 33 . 

li :o 460/33 . 

Herra ~inisteri t 

Täten on minulla kunni a öte1iittää raporttini 

n : ot 5 j a 6/1933, jotka sis··1tävä t: 

N: o 5 Espanja. j a neuvostoli i tto . Ky6~'l!l.YS venä

l·· isestä puu t a varasta Espanj an markkinoille j 

N: o 6 Suomalaisten puutavaral as t ien pidätykset 

Espanj assa IV. 

Vastaanottakaa , erra' inisteri , syvä n kunnioi -

tukeeni vakuutus . 

K. Herra Ulkoasi ainminister i 

A. H a 0 k z e 1 1 

H e 1 8 i n k i • 
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Salainen. 

iRIDI - .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 5. 33 

adr. .~.<i. i ~ .... ssa 16 p:nä maalis kuuta 19 33 . 

Asia : E~P. .aJ.:lj .. a. .. ja ... eu vos, o.l.~ .i. .~,~,? , ~ ....... 

t ESl'anj.arl1'llar kkinoille • 

Näinä päivinä ovat l e det kertoneet , että EspanJan a 

Neuvostoli i ton väliset neuvot telut kaupan va ihdosta uusit t a isiin jäl

l een. Samalla on kosketeltu mycskin venä läisen puutavaran tuontimahdol 

lisuuksia Espanjaan. ICun nämä neuvottelut ovat jatkoa vi ime t ammikuus

sa käydyille , jol loi n olin t änltä poissa , käs ittelen sam~lla niitä täs~ 

sä yhteydessä vähän t arkemmin. 

Mainitsen ensi nnä ki n täydennyksenä edel l iseen Neuvosto

l~ttoa koskevaan r ap ort tiini (Yumsainvälinen naftasyndikaatti ja eu

vos t oliitto) saane eni kuulla, et t ä s i inä kä sit t elemäni naftayhtiöit t en 

keskeinen sopi mu s on nyt t emmi n allekirjoitettu . Tämän vahvistaa myös-

kin lehdissä ollut uutin en naf t ayh tiöit t en joku aika sitten Lontoossa 

pitämästä neuvot t elusta, sillä euvos toli itto ei ollu t s iinä mukana 

eikä edustettuna. Ti lan t e lle on jatkuvasti kuvaavaa, että Neuvosto

l i itto ei ole vo i nut t äyttää sopimuksenmukaisesti petr oli ankintojaan, 

vaan on Espanjan täytynyt edelleen turvautua sen ohella m. m. romania

laiseen petroliin. Olen myöskin kuullut ker r ottavan, että Neuvostoliit

to olisi hanki ntasopimustensa täyttämistä varten ollut pakotettu teke

mään ostoja myöskin Yhdysvalloista. 

Vaikka Neuvostoliitto näin jo petrol isopimuksen suhteen 

on osoit tautunut Espanjassa huonoksi sopimuekumppaniks i yritetäpn tääl-

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

J) Ei ulkomadedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .... , ..... ] : 
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1" edell een saada ikaan kauppava ihtoa sen kan s sa uolimatta monista 

epäonnis tune_ata neuvot telu i sta. iimeksi teki aloit een neuvot t elui -

hi n Espanjan Berlinissä oleva suurlähett ilä s Araquistain . Sen OOrtää , 

kun tietä'; hänen olevan so s ialis ti sen yleisten töitten minister~da

leci o Prieton , joka ti" h l:\.n .sti · on t" l lä puo lell ol lut nOO itten neuvot 

t e uj en varsin inen n s iri tus rec t or ·", puoluetoveri ~ ' Si tävastoln val-

tiominister i Zuluet j a Parii sin=s uur lähetti l ä s . daria a mainitaan 

t ämän l ähentelyn vas t ustajiksi . 

_aMniku~ neuvottelut alettiin ilme isesti tavalli s ta 

euure'll1llill to i veilla , s i llä '!euvos toli i tto ei j ii ttänyt ni i t" t "llä 

ker all a yksinomaan naft aedustajansa Ostrowskin ho idet tavaksi, va an 

hetti t ä nne kokonaisen delegation , j oka sitten iersi Espanjan kaikki 

1 i va telak t . Tämän delegation kokoonpano paljastaa , ett .. ny t oli ky

symys muustak in kuin mahdollisesta kauppala ivojen rakentamisesta eu

vostoli i tolle . Si lhen kuuluivat nimittä i n varå- amiraali Alexandre Sin-

koff , ko ntra- amiraali Pablt Or as - ilme isesti 'oku virol ainen - ja 

insi nö"ri Vladimir Peregudoff. ' öhemmi n meriministeri vi er ai ta erikoi-

s esti mi elistelevijssä haas t attelussaan myönsi , että herroja kiinnosti 

erit täinki n j pä~asiallisest i vedenalai sten r akentaminen spanj an l ai -

vatelakoilla. 

Kauppaministeri taas i lmoit t i , että nii tten neuvo tte

luj en kuluessa , joita hänellä oli Ostrowskin kanssa , Neuvostoliitto tar

joutui tuomaan Espan jaan puutavaraa kaikkia Espanjan haluamia laatuja 

ja sen määrän, minkä se ottaa muualta ulkomailta tarpeita an varten kui 

tenkin niin, että se ei häiritsisi kotimaista tuotan t oa. Puutavaraa 

vastaan Neuvostoliitto olisi haluka s ot tamaan Espanjasta lyijyä, kupa

ria j a terästä . Edelleen oli ollut puhe tta vaihtaa espanjala isia he

delmiä hiiliä vastaan, mutta kauppaministeri ei agettanut siihen suu

ri a toiveita VenRjän oman hedelmien ylituotannon takia. 

On syytä todeta, että Neuvostoliitto edelleen pitää 

kiinni kannas taan, että nafta .on vaihtokaupan ulkopuolella s . o . Espan

jan täytyy makeaa Neuvostollitolt~ ostamansa narta rahassa Ja. jos se 

toivoo saavansa Neuvostoliitosta ostajan omille tavaroilleen, on aen 

otettava vastaan jotain muita venäläisiä tuotteita, lähinnR puutava-

roi ta. 
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utta ;euvostoliitolla ol i ol lut myöskin muita vaatimuk

sia: oikeus a settaa kpuppA v ltuuskunta Espanj an ja vaatimus , että Es 

panjan tulisi vi rallisesti tunnustaa Neuvostoli itto. "El Soc ialista", 

j oka nämä seikat t oi julk i suuteen settui nli tten suhteen myötämieli

sell e kannalle katsoen m. m. et tei ol isi mitään esteitä vaikka Neuvosto

liitto perustaisi Espanjaan j onki nl aisen keskuksen kaup allisia suhtei

t an varten . Täl l inen lausunto j uur i anarkosyndikali stisen kaap_aus

:rrityksen aat tona , kaap!'&.us rityks en , joka ei ollut k ukana kommunis

t i enkaan pyrki myksist" , tuntuu nykyise ssä tilan t eessa t ä "llä lievästi 

sanoen op timi stiselta. TulenAIko j a paikko ja on n iin monta , e t tä niitä 

oli si luullakseni pikemminkin s ytä varoa tälla isilta a ineksil ta x) • 

Neuvo t t elut eivÄ.t t"lläkään kerralla johtaneet positi i vi

s iin t uloksiin . Niin herra Dstrowskl kuin herrat amiraalitk in palasi 

v t omille mai lleen j a hallitus ri t ääl l" tu t kimaan j a po_ t i maan teh

t yj ä ehdo t uksia j vaikut e~'!li. Ennen pitkä" oli sitäpai t si kokonaan 

luovut ava aj atuksesta ryhtyä r akent amaan :aeuvostoli i t ol l e sotalai vo

j , s illä - n i inkuin minulle on ker r ottu - Englant i on t ä"ll" huomaut -

tanut , et t ä se ei pidÄ. sitä sop ivana. 

T~ikuun neuvot teluiss a heräte t y a j atus avata Es anjan 

markkina t Neuvos toli i ton puut varoilIe ei l öy tänyt vastak i kua kai ki l -

1 espanj al aisi l la tahoilla yhtävähän kuin koko va i htokauppatuumakaan • 

Sen j älkeen si tä on ti et t "väs ti harkit t u asi anoma.is issa piir eissR. päät

täen Espanj an tär keimmän puut avaral ehd en viimeieess' numeross ollees

ta pä " kir jo itukseeta, jossa lehden pä·' toimi t taja käsit t elee s itä hy

vin myö t" ielisessä. hengessä . I tse asi Ii vastaan ei hänellÄ. ole mi

t ä" n muistuttamista, vain a jankohdan suhteen hän tekee t ärkeimmfin va 

r auksen . Häntä samaten kuin myöskin puut avaraim_ ortööre jä suuresti 

hermostuttaa a j atus, että markkin in avaaminen euvostoliitolle tapah~ 

x) Erään täk"UUsen suurlähe tystön rsen , j oka. oli saa 

nut eriko isesti tehtäväkseen valvoa t äällä lennä tin- j a r adiokonfe

renseissa olleen neuvostovaltuuskunnan hommi a , vijitti minull e sen har

joittaneen tijÄllä s al aista kiihotusta J a sekaantune en tammikuun levot-

tomuuksien val misteluihin. 
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tulai cdott~Btt j n ~en~ÄÄn ole~att sl hen valmist utunut . 

J ohdost h'-in esi t t ·· ·· , et ~ä. puut va rant uont ia. Venäj ä l t e. ei i täisi 

n 

sallia nn enkuin ~~ ~ kuluttua. sopimuk en allekirjoi t t amisen j ä l-

keen , jotta puut varaimport·· örit saisi vat riit t ävästi ika vapautl..D. 

v ~· nhoi ta. varastoistaan . Lisä k i t.··n huon vut t a , että lIeuvo sto l iito l 

l e . ··nnettäv·· tuonti!!läl.' rä ei saisi lrui tenkaan vas tata Espanjan män -

ty - j a kuusipuun ko w tuontia . a. ett·· se olisi määrätty "cs ilmä lä-

~itä en ~aan OM. a tuotantoa . 

:En tunn e v ie l ä. tarker.'mlin , milU~ t a valla i !!lp rtc0ri 

en keskuudessa on s u!.t E_ud- ~t u t ähän kir2 c i t l..<kseen . ala n s iihen ~' c 

he"lr.lin S9. t uan i v8atauks i a. t iedustel uun i. 

Lehden saro".s s numeross kerro t a n vielÄ. t isessa. 

p a ika ss että puutavaraimportö~it ovat olleet pidättyväisiä päättä

mpän ostoja Suome s ta ja Ruotsi pta ja odottavat Espanjan hallituksen 

kannanot toa asiassa . 

Sikäli kuin olen kuullut mi elipitei tä siaa k iin -

nostaviss piireissä ei neuvottelujen uusimisesta odotet enempää tu

l os ta kui n aikuisemmist akaan . Ruotsi n kaup~aneuvoa herra ytterber s 

kertoi heidän listaneen ulkodepar t emen tin harkittavaksi , olisiko 

Ruots in tarpeellista huomaut taa tä··llii. , ett·· e t le korottamaan 

etppelsi ini tullia , jos Neuvostolii ton puutavara. pääste tä-o n mar kki noil 

l e . Tällä hetk el lä en vielä tiedä , mille kannalle Tukholaa on tämän 

esit ksen suhteen aset t unut. 
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I<ADH lDI - .SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 6 . 

~ dr trH ::- . ' ssa 1 p:nä ma 1 i Bkuuta 19 33 . 

Asia: Suomal i.st e~. puutava.ral.~B~ 

tien p'dety~set Espan'ass IV. 

alainen. 

d:' b UJr r.: . 
~ å/ s ~ 35 

~ r-lb , 

iime syksyn" tie o i tin useampa.an p t t eeseen nHst .. v i

k euksista , jotka kohtasivat p~utava.roitamme, l ähinnä kaivospylvä itä , 

Espanjassa. sen vuoksi , ettii erä s agentuur ili Ute lTJe i nosti nii t" enä:tö.i-

sin" . T8. ss ·· :;:h te;,' ess" ker roin , ett" valtiomin:sterion kaupallisten 

as i ain silloinen osastopäällikkö oli main i nnut niis t ä huomaut' ~sista , 

j oi ta oli tehty suomal .isten ' e.i vospyl v"i den j l? vastaavien es"' en ' alais 

ten hinto jen eroet (r a . n : o 18/32) ,j a että h" n esi t i suotavana , et -

t" lTJe m"ärä isim;ne Es j aa s ilm"ll"pi täen n lqistä. kork e mma h :'n et , 

a j atus , jonk~ heti t orjuin mRhdottom a. (r ap . n : o 24/~~ ). 

Luuli n tämän kys: ksen olleen j o loppuunkäsi t ellyn , 

kun tie toon i on tullut muuan se 'kka , j osta katson ol ev? n s); t ä ti edoi t -

taa . 

Eräs suomal a i st en kai vospöl kky j en suurimp i mRahantuo -

j' a V lenciassa. kertoi j oku aika sitten t .... lle. .. ydess· · ··n , että Espan

j a n itä.rannikoll l evi te t ä"n ti eto 'a, et tä minR muka olisin keho it ta

nut koro t tamaan suomalaisten kaivospylväid en h i ntaa ~span' s s • Hän l i 

säsi, että t"llaisten tieto j en leviäminen on omiansa suuresti pilae.

mae.n meill e suopeata mi elial aa osta jien k e skuudess • Selitin sen hän el

l e perät tölTJ"ks i j PY' sin h"nel tä j ä ljennö s t" main i tsemas te.a.n k i rto

ki rjeestä . Ol en sen nyttemmin s a anu t ja kuuluu inun ni~lnl pantu koh-

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

3) Ei ulkomaaedu tuks n tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, multa .......... } : 

... .. -.' .. ". .................... .... .. . ...... ' ..... .......................................... ~ ............... -............................................. -

........ ............... ..... ......... .............. ............................................. ...... ...... .......... 
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ta siitä suomennettuna seur av~~ ti : 

"V litan ol evani pakoitettu ilmoittamaan eteähallituk-

sel le , että sen kanssa liikesuhteissa oleva t : i AlE Söderlund Rode s 

my pyöreätä mäntypuuta Espanjan markkinoi l le dumpin - h intoihin . Es 

panjassa tavallisen hinnan oll essa 60 pese t a m3 :1tä , h e my v··t m3 : n 

40 p ese t alla . Pait si! että t ·· llainen dumping h erättä'· i käv· · huomiota 

Espan·assa , on se aiheuttanut yleisi ä va st l auseita monien p u t a v 

miesten taholta. HUn ollen pyydän kunnl oi t :aen , että 7e h v··ntahtoi 

ses ti tekisitte voi tavanne t~llai s en dumpins·n estämiseks i pakoittam 1 -

l a he idä t kor oittamaan h intojaan , j ot t a täten vältettä i s iin s en Espan 

j n markkinoilla t ekemii. i kävä vaikutus ." 

filtä tahol ta tällai s i a ti e to~ a l e vitet ·· ·n , e i kerto-

j ani voinut s anoa . ut ta näytt ·· ·· todennäköiseltä , että mi nun edellä -

ainituis~a tiedoituksistani ov~ eräÄ t tiedo t jo l l in t a voin joutu

nee t sellaisten si vu l listen tietoon , jo tka ensin n··kään ivät ole niitä 

käsittäneet j a toi seks i , j o tka ovat t ahtonee t omalla tavalla~ n ii tä 

korj ten j a mu ut t aen niitä käyt t ·· ii meitä va staan. 

Saan v iel ä mai nit a , et ten ole 01 u t as i a sta miss ·ön 

s uoraasa k irjeenvaihdossa metsO alli tuksen kanssa . 

Olen ilmoittanut as i as t i t··nmnikon konsulinv i r as -

toi.lle pyytä en he itä ilmo ittama n ähety s t ··lle , jos t"" l laista s aapuu 

he d13 n t i etOJ n s sekä tor · umaan sel l Riset vii i tteet erä t t ··minä j a mah-

do ttomin • 

.. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FI N LANDS B ESKICKN ING 

1-1" : 501/3 . 

öerra inisteri , 

adrid , "1aaliskuun '"'3 p : n·· 1 33 . 

r·· ten on m nul la kunnia TIlyöt··li · tt:· ·· raporttini 

n : o 7/1 933 , j oka s i s ··ltiiä: 

Italian ,yrkim kaistä V·:limerellä . 

Vastaanottakaa , Herra i inisteri , s vän kunn i oi -

tuksen i vakuutus . 

-

K. Herra Ul koasiai nminister i 

A. Ha e k z e 1 1 , 

H e 1 8 1 n k i • 
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Salainen . 

.. ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7 • 

. lladr: ~~.i..~ ......... ssa 23 p:nä maal ~.~.kuuta 19 ;5 ~ • 

merell' • 

Ku t en viime !'le.rraskuun :'1 ; 1 e pfiiv·· tyssä rep rtis 

sani n : o 21~ kerro in , päätt i ~6panja ryh t yä uudel leen Iin oittamaan 

1 aho. in s atamaa Baleate i hin kuuluva l la i norcan saarella. Olihan s e 

paljon puhuva merkki ai ko jen levo t tomuudesta , kun pasifist inen Espan

ja katsoi v··l tt~ttömäksi r htyä t ä llaisiin to i menpit e isi i n · a kun 

e orte s ilman muut a myönsi t arko itukseen t arvittavat var at . 

N;,r t olen t ·· än a sian yh teydess ·· kuullut se ikkoja , 

jotka ans a its evat ainitsemista . Fer r o t aan nim., et t ä Italia on osoit -

t~nut t' t ä linno itustyöt~ kohtaan tava li s esta poikkeavaa kiinno stus 

ta . Kun 61en kuul lut t apaht~asta kaks ikin eri vers ionia , jotka yks i -

t isko .dissa poikkeavat jonkun verran ~oisi s ta n , ker r on ne sen uok-

s i "'lole et . 

Edelläm initusta linno itustyöstä kuulutet tiin a i kaf 

naan hankin a ilpa:lu. Toi sen versi onin mukaan ki l patluun otti osaa 

myös er··s itali alainen li ike , j onka tarjous oli 50~ huokeamp i ku in 

halvin seuraava tarjous . TÄmän johdost a kerrotaan Englannin ambassaa

din kii nnittäneen y s t ävällisesti Espanjan hallituksen huomi ot a ni ihin 

s eurauksiin j EI. vaaroihin, joi t a vo i si koi tue., jos italialaisen 

men t arjous hyvi:i.ksyt t ··i siin . To i sen ver sionin mukaan Italian taholta 

palja~tu i täs sä yh teydessä sellainen "camouflet", ku ten kertojani sa-

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomuedustuksen tiedoituksiin. mutta .... _ ... . ) : 

. ~ ....... -...................................... ............. ..... -.... ......................................... ~ ............. .................................................. . 
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nO l, et" Espanj an hal li tue ka ':soi pe.llha.akei peruuttaa koko h nkin t a 

kilpailun aantoi tycn erä" ll e englantilaiselle toiminimelle . 

Täm"hän ei ol e en mfi.inen kerta , kun 1 t alla tavoi tte -

lee vaikutusv ltaa öskin Välimeren l e.nsipäässä . uuta:nia vuosia ta -

kaisinhan se laista sattui Tangeri n kysymyksen yhteydessä . 7"'l lä. ker 

rall ~enette yta a ol i kuitenkin toin en ja jo muu l la koe t el t u , joten 

oli ehkä syyt· odottaa si itl:\ parempia tuloksia . Ta koitan niitä huo 

mattavi <l avus tuksia , otka Itali on t):'k" lfiisten tietojen mukaan Myön 

tänyt se ., Turkille ett' Yxeikalle italial aisi lla laivate akoi l la ra -

kennettavista so t a ai vois t a . Zdelliselle myönnetty a l ennus ~itäis i 

kertC'~ ni -:ukaan olla ko onaista 90, ~ , ' älkimÄ.inen 6~. _r"in suuren 

8.lenn1 ksen myönt ':ninen 1':er 't t~" he l ost i a 'a.tuksen , että. sen turvi ssa 

ra ennetut ai va voi vat tarf;~en tullen joko kokonaan tai ositt.<Iin 

ulla var.v is amaan Itali an l ai vastoa Muuttaen siten voim su. teet esim. 

Ita i n a ~ans an. väli lä e,e lise le sovit t ua edullise ~a i . Oli -

siko Italialle. Tahon in ja Ralearien suhte en ollu t samantapaisia a s ... 

kelmia.? 

iime s' smä. kerrot ti in Italian yr itt~neen öskin 

Por tllga issa lai vat ' l au s ien su, een s ·"Hla "'lenette yt a:-:-aa , "pltta s e 

e::>/ionnistui J;n lannin vRli ' ntu on takia . Lis"ksi s:'itä. oli seuraukse

na Itali' n t: ' 1(i:iViisen ai vastoattashean vaihto , "lissä :::a ~ri 1n dipl o-

!11e a ttikunta j a seurap i ' ri t 1 enet t ivr1 ': :ri1 en '1lielly ttevimmist" j a s uo -

situi~ista j äaeni stäfi n . 

' inulla on ol lut viimeisten_ kuukausi en kul uessa jo 

ariin ott ee seen tilaisuus kertoa esimerkki ' EnGlannin vaikutusva1-, 
las t a P reneitten ni emimaal la. dell"kertomani tapaukset oso t tava t 

'!luun lispksi , et .. Alb ion harjoitt a t Ä'llä hyvin huomattavalla taval -
\ 

1a er "iinl a.ista hol hoo jan osaa. Se asenneha.n on Tortugalin suhteen ol -

lut hyvin tunnettu . utta vi imeaika iset tapahtumat osoittava t sen 

ul ot tuvan myöskin Espanjan uolelle . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

F INL AN OS BESKICKNING 

Jl: 0 670/33. 

Herra )[1nisteri, 

Kadrid, huhtikuun 8 p:nä 1933. 

/ ) 

33 

Täten on minulla kunnia my~täliittää raporttinl 

nlO a/lg33, joka eieAltääa 

uusia huhuJa paperintuonnin kontingentoinnista. 

Vaetaanottakaa, Herra )[1nieteri, syTAn kunnioltuk-

seni Takuutus • 

x. a.rra Ulkoaalala.1alaterl 

A. B a c k • • 1 1 , 

B • 1 ala k 1 • 
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llADRIDI - SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 8. 

hdridi - .. sa 6 p:nä huhU- kuuta 19 33• 

Asia : Uusi a huhuja paperintuonn i n 

kontingentoinnista. 

alainen . 

Viime viikolla pääsi Julkisuuteen uudelleen huhuja hal 

lituksen mahdollisista to imenp~teietl paperintuonnin kont i ngentoinnik

si. Ilmoitin niistä aikanaan Paperitehtaitten yhdis t ykselle. Seuraavas

sa on minulla kunnia Ulkoasiainministeriölle selostaa tarkemmin tilan

netta. 

Kun viime maaliskuun ll:lle päivätyssä raportissani 

n:o 4/33 selostamani hallituksen päätös tuli julkisuuteen, oli outoa 

panna merkille, millä välinpitämättömyydellä lehdet siihen suhtautui-

vat. Ei mitään otsikkoa uutisessa, ei Papeleran ei_kä sen vastustajien 

lehdissä. Tieto päätÖksestä kerrottiin vain lyhyesti puheenaolevaa hal

lituksen istuntoa selostavas8a uutisessa ja niin huomaamattomasti, et

tä sitä oli oikein etsittävä löytääksensä sen. Jälkeenpäinkään ei koko 

asiasta kirjoitettu 8en enempää, vaikka aikaisemmin lehdis8ä oli ollut 

pa18tottain erikoistoimenpiteitä puolustavia ja vastustavia kir j oituk

sia. Myöskään Papeleran suhtautumisesta tapahtuneeseen ratkaisuun ei 

kuulunut mitään. 

Olin v.k. 26 p:nä Norjan täkäläi8en lähettilään kanssa 

puheis sa tilanteesta. Hän kertoi myöskin juuri ennen kysymyk8en ratke

amista jättäneen8ä siitä valtioministeriöön jyrkkäsanaisen verbaali

nootin. Lausuin hAnelle ihmetyksen1 8iltl välinpitämättömyyde8tä, jolla 

Jak elu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

'V Ei ulkomailedustuk en tiedoituksiin. 4) Ei ulkolllilaeJustuk en tiedoituksiin. muHa ....... ] : 



• 

• 

- 2 -

sanomalehdistö oli ratkaisuun suhtautunut ja Papeleran vai tiolosta , 

mistä helposti voi päätellä, että as ia voi tulla vielä uudelleen esil

le, sillä olisi ihmeellistä, JOB Papelera ilman muqta alistuisi sii

hen . Tätä käsitystäni oli omi aan vahvistamaan tieto si tä, että kaup

paministeri oli ollut taipuvainen ratkaisemaan kysymyksen Papeleran 

eduksi, mutta että tilanteen pelasti sosialistiministerien vastu8tus, 

kuten raportissani edellytin. 

Kysymys tulikin uudelleen esille jo viime viikolla. 

Tiedot siitä pääsivät julkisuuteen Barcelonassa v.k. 31 p :nä, mistä 

ne annettiin Madridin lehdille. Näiden tietojen mukaan halli tus ol isi 

ollut valmis jo seuraavassa istunnossaan määräämään maahantuotavalle 

paperille kontingentin, minkä päätöksen katsottiin asiallisesti tule

van merkitsemään maan lehdistön jättämistä Papeleran monopooliksi • 

Katalonian sanomalehtikustantajainliiton puheenjohtaja lähetti näiden 

huhujen johdosta kauppaministerille sähkeen, jos ~ hän liittonsa ni

messä asettui jyrkästi sekä kontingento intia että tullikorotuksia vas

taan huomauttaen, että lehdist~ on pakotettu pahimmassa tapauksessa 

lakkauttamaan ilmestymisensä, jos hallitus ryhtyisi tällaisiin t oimen

piteisiin. Sähkeen lisäksi Barcelonan lehdistö julkaisi vielä yhtä 

jyrkkäsanaisen kirjoituksen. Tilanteelle kuvaavaa on , että vain harvat 

Madr i din lehdet tällä kerralla puuttuivat asiaan ja ni is tä Papeleralle 

kuuluvat ja halli tusystävälliaet lehdet vaikenivat kokonaan asiasta • 

HuhuJen päästessä julkisuuteen pide t tiin tilannetta 

uudelleen varsin huolestuttavana. Sen jälkeen on Papelerasta ri ippu

mattomien lehtien taholta jatkettu painostusta. Tuloksena on, että 

hallitus ei ole ainakaan toistaiseksi tehnyt asiassa odotettua ratkai

sua ja että pahin vaara katsotaan tällä kerralla sivuutetuksi. Sellai

set tiedot sain tilanteesta eilen. A8iantuntevissa piireissä katso

taan vaaran kui enkin olevan olemassa niin kauan kuin nykyinen päämi

ni s teri pysyy hallituksessa, sillä hän on mukana Papeleralle kuuluvas

sa lehtikonsorti08sa. Jos kauan puhutusta halli tuspulasta tulisi tosi 

ja hän jäisi uuden kombination ulkopuolelle, olisi vaara huomattavas-

ti pienempi. 

Sen jälkeen kuin edelläoleva oli kirjoitettu huoma

sin tänään lehdi8sä maaseutu-uutisten joukossa pienen Renteriasta 



• 

lähetetyn sähkeen, jossa kerrotaan Papeleran sulkevan t.k. 8 p:nä 

siellä olevan Oarso-nimisen tehtaansa -tilausten puut tee saa Ja kos

ka on mahdotonta lisätä varastoidun paperin määrää-. Papelera käyt

tää siis jälleen tlhtaansa sulkemista painostuskeinona kuten syksyl

läkin, vaarantaen siten uudelleen aseman • 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

F"INLANDS BESKICKNING 

N:o 762/33. 

MAdrid, huhtikuun 28 p:nä 1933. 

Herra llinisteri, 

Täten on minulla kunnia myötäliittää raporttini 

n:o 9/1933, joka sisältää: 

Rspanja Ja Neuvostoliitto. KYsymys venäläi sestä 

p utav&rasta RspanJan markkinoilla II. 

Vastaanottakaa, Herra ll1nisteri, syvän kunnioi-

tukseni vakuutus. 

. 

K. Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k a e 1 1 t 

H e 1 • i D k i • 
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alainen. 

lWEIDI- ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 9. 

1ladr~.di,:,: ...... ssa 28 p:nä huht1 - kuuta 1933. 

Espanj an markkinoilla II. 

Viime maaliskuun l6:lle päiTätyssä raportissani n:o 

5/33 seloatin Espanjan ja BeuToatoliiton Tälillä käytyjä neuTotteluja 

ja eräitten espanjalaisten piirien toimenpiteitä täkäläiaten markkinain 

aTaa.iseksi NeuToatoliiton puutaTarpille. Samalla mainitsin, että neu

Tottelut ennen pitkää uudiatettaisiin. Kun BeuTostoliiton naftasyndi

kaatin edustaja Ostro.ski on jälleen kahden tOTerin kanssa oleskellut 

t äällä jatkaen neuTotteluja, on syytä palata asiaan. 

Kitä ensinnäkin tulee edellämainitusaa raportiaaani 

koakettelemaani ~dera y su. IndustriasW-lehden kirjoitukseen, jossa 

puolustettiin Eapanjan aarkkinain aTaamiata Tenäläiaelle puutaTaralle, 

Toin mainita puutaTaraimport~ien suhtautumisesta kysymykseen seuraa-

Taa. 

Sr. Lantero, puutaTaraimportöörien liiton ent. presi

dentti ja eräs Espanjan suurimpia puutaTarantuojia, kertoi minulle, 

että liiton TUosikokoukaessa oli ollut 8.illä kyaymJs suhtautumisesta 

Tenäläiseen puutaTaraan. Liiton nykyinen p~.dentti, Sr. Arb6. ajaa 

asiaa suunnitellen englantilaiseen malliin suurta yht~, jonka johta

jaksi hAn itse tietysti tuliai. MYOskin eräs toinen espanjalainen puu

taTarakauppiaa, Sr. Piera, joka meitä aTUsti T.l929-30 kontin entitai.-

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

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

.. -.. -... _ ................. -................. _ .............. -........................... -.... .......................... _ .................. , ................ ......... . 
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telueaa, on venäläisellä linjalla kuTitellen itaelleen venäläiaen puu

tavaran edustusta BapanJassa. lmpnrtö~ien liiton 'YUosikokoukaeaaa e1 

Tleensä oltu suopeita Arb&stn suunnitelaille ja erittäinkin Pohjois

Espanjan puutavarantuojat ovat ehdottomasti venäläisen puutavaran tuon

tia vaetaan ja haluavat aäilyttAA itsellAAn vapaat kädet ostaa, mistä 

he haluavat ja sellaista tavaraa kuin he haluavat. TIhID Sr. Lanteron 

selitykseen olen sittemmin eaanut vahvistuksen myöskin muualta. X) 

Sr. Galindo, eräs barcelonalainen puutavaraimpor

tööri, kirjoitti minulle vastauksena tiedusteluuni, että edellAaainit

tu "La 1tadera y sus lndustrias" -lehdeasä aai tetty kanta on sen kirjoi t

tajan yksityinen eikä vastaa Espanj an puutavaraimportöörien enemmdstön 

mielipidettä. Samalla hän mainitsi, että hallituksen ase~tamassa puu-

tavarakomiteassa, johon hän kuuluu varajäsenenä, kaikki Kadridin 

puuseppätehtaiden edustajaa lukuunottamatta suhtautuivat täydelli-

sellä vastenmielisyydellä ajatukseen että Espanja tekisi kauppasopi

muksen taikka ryhtyisi muuten kauppasuhteisl1n Neuvostol1 i ton kanasa, 

koska se aikaaneaisi täydellisen sekaannuksen puutavaramarkkinoilla. 

Puutavaraimportöörien liiton kokouksessa,mainitsee 

Sr. Galindo, vallitsi sama epäsuopea mieliala, mutta päätettiin pie

nempänä pahana, siinä tapauksessa että hallitus päättäisi asettua suh

teisiin Neuv08toliiton kanssa, että heidät otettaisiin tuojina huomi-

oon. 

Päätöksessä, J08sa Sr. Arb&si* vaikutu8 on hyvin 

tuntuva, liitto tarjoaa hallitukselle yhteistyötä hänen 8uunnitelmi

ensa mukaise8ti. Huomattava kuitenkin on, että sen viimeisessa pykä

lässä lau8utaan, että ellei Beuvostoliiton kanssa saataisi aikaan so

pimusta, niin liitto katsoo välttämättömäksi pitää voimassa tammikuun 

24 panä 1931 annetun asetuksen, jossa aAärätAän tulli niistä maista 

tulevalle puutavaralle, joilla ei ole kauppasopimusta Espanjan kanssa. 

x) Sr. Lantero mainitsi 8y~syllä a.etetussa puutavarakomiteassa 

importöörienliiton edustajain vastustavan sahatun puutavaran tullien 

korotueta, mutta kannattavan sen sijaan tullikorotusta pyöreAlle puu

tavaralle paperipuita lukuunottaaatta. 



• 

• 

- 3 -

Sr. Arbos toimii edelleen hänelle ominaisella innolla 

ja tarmolla Neuvostoliiton hyväksi. Niinpä hän maali.kuun lopulla e8i

tel.öi Barcelonass. ·Unio · C.talana ••• • aihee.t.: ~itä kauppasopimus 

Venä jän kanssa voisi merkitä Espanj an puu- ja ylei.elle talOUdelle·. 

Esitelmässään hän lehtiselostuksen mukaan selitti, ettei ole mahdollis

ta asettua vastustamaan venäläisen puutavaran tuontia, jos Venäjä on 

v.lmi s kompenseeraamaan sen taValla, joka kiinnostaa Espanjan taloutta. 

x x x 

Kitä Espanjan ja Neuvostolii ton välisiin suhteisiin muu

ten tulee, niin edellä olen jo kosketellut seikkoja, jotka yhdessä 

Ostrowskin käynnin kanssa viittaavat toimeliaisuuden nousuun. Erääs8ä 

aikaisemmassa raportissani mainitsin, että on odotettavissa Neuvosto-

liiton koettavan hinnalla millä hyvänsä päästä Espanjan puutavaramark

kinoille. Kuten nähdään, niin rynnistys jatkuu ja nyt on jo saatu aja

tuksen taka my~skin espanjalaisia piirejä. 

Kutta Neuvostoliitto ei tyydy käyttämään yksinomaan suo

rinta tietä, vaan yritetään muok.ta mielialaa myöskin muilla tahoilla. 

Viime viikolla nim. levitettiin Kadridissa julistusta, jossa suuri 

joukko täkäläiseen tasavaltaiseen sivistyneistöön kuuluvia pOliitikkoj~ 

professoreita, asianajajia, lääkäreitä, arkkitehteja, kirjailijoita 

y.m., kehoitti perustamaan Neuvostoliiton ystävien seuran. Allekirjoit

tajien joukossa on m.m. Sanohez Roman, eräs Kadridin yliopiston tun~e

tu!mpia juristiprofessoreita, sekä kuuluisa lääkäri, tohtori Kar&öon, 

jolla kaksi vuotta sitten vallankumouspäivinä oli merkittävä osa sil-

loisissa tapahtumissa. 

Olen jo aikaisemmin kertonut Espanjan sivistyneistön 

keskuudessa havaittavasta Neuvostoliiton ja k.iken venäläisen ihailus

ta. Tämä julistus on 8iitä tuorein todistus. Vaikka sillä ei olisikaan 

kuten on tahdottu väittää mitään suur~aa poliitti.ta merki-

tystä, ei voida kuitenkaan kieltää, etteik~ •• 80pivall. tavalla muok

kai8i täällä mielialaa Beuvostoliittoa kohtaan suopeak.i. Ja muuta 

hankkeen takanaOlijat keitä he sitten lienevatkin 

tarkoittaneetkaan. suurin osa allekirjoittajista on mukana pelkAsta 
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Vähän s en j ä lkeen , tarkemmin sanoen t.k. 20 p:nä, maan

viljelys-, teollisuus - ja kauppaministeriön alivaltiosihteeri Ja talo

udel isen neuvoston presidentti Sr. Valiente antoi lehdille haas~att .. 

lun, oesa hän asettui avoimesti puoltamaan kauppasopimuksen tekoa Neu

vostolii t on kanssa esittäen vanhoja väitteitä sen edullisuudesta Espan

j alle. 

Seuraavana päivänä (21/4) julkaisi "El 501" artikkelin 

otsikolla "Kauppamme venäläisten kanssa. Laajennetaanko kaupp.suhtei

ta". Lehti viittaa ostrowskin käynti in, mainitsee hänen palaavan takai

sin toukokuun lopul la j a lisää: "Tämä matka tulee olemaan preludi 

erää lle liiketoimelle, j03ta ehkä syntyy suunnitelma kauppasopimuksek

ei ja kuka tietää vaikkapa Neuvostoliiton tunnustaminen meidän 

hallituksemme taholta". Lehti huomauttaa, että entiset neuvottelut 

ovat rauenneet riittävän takuun puutteeaaa, mutta ett.ä nyt ne olisivat 

olemas8a. 

Jouduin samana päivänä valtioministeriön poliittisen ja 

kaupallisen osastopäällikön, ministeri Dou8sinaguen puheille muissa 

a8ioissa. Tiedu8telin häneltä silloin, onko kauppaminiet •• iön alival

tiosihteerin esittämä kanta virallinen ja missä määrin tiedot parhail

laan käytävistä neuvotteluista pitävät paikkansa. Kinisteri Doussina

guen vastaus oli enemmän kuin jyrkkä. Harvoin olen kuullut yhtä perus

teellista desavuointia kuin minkä ministeri Doussinague teki vastauk

sessaan. "V31iente on idiootti; Valiente on tyhmyri, joka ei ymmärrä 

mi tään" , 8anoi hän, mainitakseni pari kukkasta hänen vastauksestaan. 

Kinisteri Doussinague huomautti, että ky8ymystä ei suinkaan ratkaise 

alivaltiosihteeri Valiente, vaan hallitus ja että hallitus on kysyays

ta käsitellyt ja ni.enoaaan päättAnyt, ettei sopimuksesta Neuvostolii

ton kan.s. tule altlän, koska venäläiset eiTAt auostu ottaaaan espan

jalaisi. tuotteita petrolia vastaan. Tiedusteltuani, onko perää vAit

teiss~, ett~ »euvostoliitto ei täyttäi.l petrollsopimustaan, miniate

ri Doussinague myönsi, että siinä suhteess. on olemas •• vaikeuksi. 

ja että Neuvoatoliitolle on sllt1 huoaautettu ja pidätetty toistaisek

sl maksut tlnne. Blin on 01 ...... petrolla.la ••• tyyty.lttö~ttl ao

lemaillapuolill •• Sen.ljaanministeriDou •• inagueeimyöntänyt.et

tI astro.akin aatk. oli.i koskenut k7a,.,sta Japanjan ja Neuvo.tolii-
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ton välieten suh teiden laajentamisesta. 

Tällä kerralla valtioministeriön pOliittisen ja kau

pallisen osaston päällikkö oli tavallista puheliaampi. MUtta niin sel

vä kuin hänen vastauksensa nyt olikin, on se kuitenkin otettava tie

tyllä varovaisuudella. Ensinnäkin on o.ettava huomioon, että Sr. Dous

ainague kateelee ilmeisesti asioita nyt val tioministeriöstA käsin toi

silla silmillä kuin aikaisemmin kauppaministeriössä ja käsitteli sen 

mukaan Sr. Valientea tavalli sta kovakouraisemmin. Toiseksi, vaikka hän 

edustaisikin esittämäänsä kantaa ja esittelisi kysymyksen siten halli

tukselle , niin ei ole unohdettava, ettei hänkään kysymystl lopullises

ti ratkaise ja että Neuvostoliitto ei ole vielä luopunut yrityksistään 

eikä heittänyt lopullisesti toivoa päästä ratkaisuun Espanjan kanssa • 

Niinpä Ostrowskl on palatessaan Pariisiin jättänyt tänne seuralaisen-

sa ja 

ni teee 

kuten -El Sol'kin" edelläm&initsem&ssani kirjoituksessa mai

hänen tarkoituksensa on palata ennen pitkää viedAkseen neu-

vottelut päätÖkseen. Sellaiset tiedot olen muualta saanut näistä ~yn

neistä. 

Kiintoisaa on nähdä, onko hänellä palatessaan tarjo

ta sellaiset ehdot, että Espanjan hallituksen vastarinta murtuu. Kutta 

tilanne voi silloin olla ~ös toinen ja hänelle epäedullinen, jos vas

tustuspuolueet lopulta onnistuvat yrityksissään kukistaa nykyinen hal

litus ja tilalla on uud, jossa sosialistit eivät ole mukana. Hiihin 

kuuluva yleisten töiden ministeri Indalecio Prietohan on tähän asti 

ollut näitten neuvottelujen varsinainen alotteentekijä ja uskollisi. 

kannattaja hallituspiireissä. 
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S U OMEN L AHETYST O 

F I NLANDS 8ESKICKN IN G 

Iho 808/33 . 

Herr a lIiniateri, 

Madrid, toukokuun 10 p:nä 1933. 

JJ. 

Täten on minulla kunnia my~täli i t tää rapor ttini 

n:o 10/1933, joka sisältää: 

Kansainvälinen asema Ja Espanja. 

Vastaanottakaa, Herr a lIinisteri, syvän kunnioituk

sen! vakuutus. 

.... .. _-- -----

K. Herra Ulkoa.iainministeri 

A. Hae k z e 1 1 , 

H e 1 • i n k i • 
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Salainen. 

llADRID1- SSA OLEVA UUlETYSTÖ. 

RAPORTTI 0 :0 10. 

1Iadr.~.~.i. :- .. sa 10 p:nä touko- kuuta 19 33. 

Asia : Kags .. i.nTäl1~en asema J a E~.~ 

panja • 

Viimeaikaiset kanaainTäliset suurtapahtumat, kansal

lisaoaialistien Taltaantulo Saksassa sekä Rooman neuTottelut n.s. nel

jän Tallan paktiata ja niitä seuranneet keskustel ut, eiTät ole menneet 

huoaaamatta Espanjassakaan. Kun Taltioministeri Zulueta antoi tilan

teeata pariin otteeseen selityksiä ja ~öskin konseljin presidentti 

Azafta kosketteli erääsaä puheessaan Espanjan suhdetta kansa inväliseen 

asemaan, teen seuraaTassa selkoa siitä, miten tilanteeseen on tälllä 

suhtauduttu. 

Aluksi on espanjalaisen mentaliteetin ymmärtämiseksi 

tehtävä pari yleistä huomautusta • 

AikaisemDdn eiTät kanaainväliset kysymykset suuresti

kaan kiinnoataneet espanjalaisia. Maa eli eristettyä elämäänsä Pyre

neitten takana ja mikäli ulkomaiset suhteet t uliTat kys~kseen, niin 

niistä pitiTät kuningas ja hOTi huolen. Kuningasperheen hababurgilai

siata aukulaiauu88uht.ista johtuen Xapanjaa ennen maailmansotaa ja sen 

aikana pidettiin aaksalaisystäTällis~. Seurauksena tAstä oli sakaa

laisystäTälliayys erinAiain poikkeuksi[ Tallit.eTana aristokraattisia

aa ja Tanhoilliaisaa piireiaaA. Kun taaa Tapaamielisten keskuudessa 

mielipiteet oliTat liittolaiaaaitten puolella. 

Vanhan r'gi.en aikana lAhinnä kuningas matkoine.n ja 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeidm mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallin en ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ... ... ] : 
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vierailuineen pit i huolta aaan .uhtei.ta ulkovaltoihin. Mutta ky.y_ 

.ykaen.!\lta kuitenkin on, johtiko kuninga.ta näihin matkoihin auu 

kuin mieskohtaiset .ympatiat ja hänen ylei.e.ti tunnettu matkuatu.ha

lun.a. Ky.~k.eeD antaa aiheen m.m. .e .eikka, että va.ta ... il.an

.odan jälkeen E.panjassa heräsi kiinno.tus vanhoja aaerikalaisia ty

tärmaitakin kohtaan ja että sinä aikana kuin Portugali on ollut ta.a

valtana, ei E.panjan kuningas ole kertaakaan vieraillut naapurimaas

sa. V.19 29 Portugal in presidentti kAvi Madridi.sa, mutta kuninkaan 

luvatu8 a vastavierailusta Li.boassa ei nytklän tullut mitään, kuten 

aikanani olen tiedoittanut. 

Kuten edellä mainitsin tapahtui tä •• ä suhteessa 

muutos maailman.odan jälkeen. Erittäinkin Prlmo de River,n aikana 

maan ulkopolitiikka vilkastui huomattavasti. Lukuunottamatta sinä 

aikana tehtyjä lukuisia kan.ainväli.iä sopimuksia on siitä merkittä

vä mui.tiin m.m. yhteisty~ Ranskan kansaa Marokon kysymyk.essä ja yri

tykse t E.panjan ja Portugalin vAlisten suhteiden parantamiseksi. Toi

.aalta ei voi olla toteamatta, että täs.äkin oli takana paljon enem

män eleitä, kan.allista it.erakkautta ja Espanjan entisen ... taTUuden 

tavoittelua, kuin eläTää poliittista harrastusta. Siitä ovat osoituk

.ena maalle erinomaiaen kalliiksi käyneet Barcelonan ja Sevillan maa

ilmannäyttelyt seka Espanjan hänen aikanaan tapahtunut eroaminen kan-

sainliitosta • 

Vallankamaa. toi maan johtoon uudet miehet ja 

niiden mukana my6skin uuden suunnan maan ulkopolitiikkaan. Sen ensi

mäisiä ilmauk.ia oli uuden hallituksen ensimlisen valtioministerin 

antama lau.unto, jo.sa hän erikoisesti korosti kahta seikkaa, niml~

tlin, ettl E.panja tulee mitä likei.i.-in liittymlän kansainlilttoon 

ja sen ty6h~n sekl pyrkimään entistä llheisimpiin suhteisiin vanho

Jen tytArmaitten kanssa. Siinä onkin lyhyesti sanottuna Espanjan ta

.avallan ulkopoliittinen ohjelma, jota se on kahden viime vuoden 

ajan u.kollisesti .eurannut. 

Sivuutan tässä Espanjan uuteen valtiosllnt6ön 

otetut ulkopolitiikkaa koskevat mAärlykset, Joissa on erikoisesti 

korostettu R8panJaa ulkopolitiikan pasifistista luonnetta ja suh-
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de t ta kanaalnlli ttoon. X ) Kitä Espanjan esiintymiseen kansainliitoaaa 

muuten t ul ee, niin on se niin tunnettua, että sitä ei t arvitse täseä 

tarkemmin kosketella. Voi taneen kuitenkin sanoa, että Espanja on kah

den viime TUoden kulues s a esittänyt varsin huomattavaa osaa Geneves

sä, mi ssä se on l i i t t ynyt n . s. kahdeksan valtion ryhmään Ja että sen 

as ema varmaankin on s lellä nyt ' untuvasti merkittävämpi kuin ennen. 

Latinalais-ameriikkalai8iin maihin on Espanjan suh

de t ullu t huomattavasti läheisemmäksi . Kuvaavaa on, että tasavallan 

pres i dentti on jo saanut ja ottanut vastaan kutsun niihin maihin teh

t ävää n vierai lumatkaan ja niin tapahtunee ensimäisen kerran näitten 

maitten i tsenäistyaisen jälkeen, että vanhan emämaan valtionpää saa

puu nli tten luo vierailulle. llyöskin taloudellisella s.lalla on voinut 

panna merkille suhteiden vilkastumista Espanjan ja latinalaia -amer iik

kalaisten maiden kesken . 

Voidaan sanoa , että kiinno stus ulkopoliittisiin 

kysymyksiin on yleisestikin kasvanut j a esim. lehdistö ei käsittele 

niitä enää samassa määrin kuin ennBn sisäpolitiikan aBeena, kuten 

diktatuurin a~kana ja viel ä sen jälkeenkin oli tapana, vaan todella 

ulkopoliittiBina kysymykBinä. Oli nimittäi.D tullut taval:si, kun sen

suuri ei sallinut maan oman halli tuseyateemin arvostelua, esittää 

muitten maitten vastaavat ilmiBt mahdollisimman epäedulli s '.aa valoB

sa ja lausua niistä mitä ankarin tuomio. Tämä selittää esim. täkä

läisten vasemmistolehtien kiinnostuksen ja suhtautumisen m.m. kesäl

lä 1930 meidän talonpoikaismarssiimme . 

Kaiken lisäksi tulee vielä Espanjan sivistyneie-

tössä jotenkin yleisesti vallalla oleva käsitys vapaudesta ja humaa

nisuudeeta. Sen mukaisesti tuomitaan kaikenlaiset pakkotoimenpiteet, 

tulivat ne miltä taholta tahanea. Niinpä ä~kettäin joukko EepanJan 

sivietyeelämAn huippuja, kuten Karafton, Unamuno y.m., lähettivät 

x) Keille kiintoieana eeimerkkinä tälle varsin yleieelle 

paeifietiselle katsantokannalle voin mainita, että eräänä päiv&D& 

Kadridin huomatuin iltalehti, taaavaltalainen"Heraldo de Kadrid

eaitti puoluatuslaitoe~a koskevaeaa pääkirjoitukseasaan aellaiaenkin 

n&k~kehdan, etU BapanJan ei kannata varuatautua Korjan Ja SUo.en (!) 

aaeaan takia. 
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Perun v. a. presidentille sähkeen pyytäen häntä vapauttamaan saman 

apristi (Amerikan vallankumouksellisten poliittinen järjestö~ puo

l ueen aikaisemmin pidätetyn JOhtajan, jonka jäsen juuri suorit t i pre

s ident ti Cerron murhan. 

Yitä ensinnäkin Saksan tapahtumiin tulee, niin 

ede l lä oleva r ii ttää selittämään, millä tavalla Hitlerin valtaantu

loon on tääl lä suhtauduttu. Konarkistiset piirit ja er i ttäinkin Pri

mo de Ri veran entiset kannattajat ovat t~rvehtineet ilmeisellä myötä

tunnol l a Saksassa tapahtunutta suunnabmuutosta. Vieläpä se anto i tääl

lä sysäyksen fascistisen liikkeen elpymiseen. Sinisiä paitoja oli jo 

tilat tu valmiiksi ja wFascio"-nimisen lehden ensimäinen numero ilmes

tyi Primo de Riveran kuolinpäivänä. Poliisi kui t enkin takavarikoi pai

dat ja lehden ja hallitus ~ielsi fascistisen järjestäytymisen. 

Espanjan sosialistista Berlinin-ambassadöör i ä, 

Araqu i atainia vastaan eräissä Saksan lehdissä kohdistetut hyökkäykset 

löysivät helposti tilan täkäläisten oikeistolehtien palstoilla ja 

yhdyttiin kannattamaan vaatimista hänen poiskutsumises t aan. x ) 

Tasavaltalaisten pi i rien ottama kan t a on j ohdon

mukaisesti se sama, millä ne ovat kaiken aikaa suhtautuneet kaikkiin 

diktatuuri-ilmiö ihin eritoten Italiassa ja Portugalissa. Siinä on 

voitu mennä niinkin pitkälle, että muuan johtava tasavaltalainen leh

ti moitti kovasti hallitusta siitä, että se oli viime valtiopäivävaa-

lien aikana sallinut Barcelonan saksalaisten nousta laivaan ja suo

rittaa äänestyksensä avomerellä. Ja tämä vaan sen johdosta, että kä

vi ilmi enemmistön Barcelonan saksalaisten keskuudessa lukeutuvan 

natseihin Madridissa äärimäiset vasemmistoainekset toimeenpanivat 

mielenosoituksia samana iltana Saksan, Italian, Portugal i n Ja Kuuban 

ambassaadien edustalla. Vieläpä mentiin niin pitkälle, että yritetti 

x) Kysymys Araquistainin erosta ~ järjestynyt kivutto

masti n.s. inoomptabilidad-lain avplla, mikä laki kieltää kansanedus

taJaa samanaikaisesti olemasta missään tuloatuottavassa valtion toi

messa. Hän on nimittäin säilyttänyt edustajapaikkansa ja luopunut 

ambassaa4ista. 



• 

• 

panna tul €en Primo de Riveran kannattajain orgaanin, "La Nacion"

lehden toimitalo . 

Espanjassa on oma diktatuuriaika vielä niin lähellä, 

ettei se voi olla vaikuttamatta vasemmistopiirien kantaan. Unohde

taan se hyvä mitä Primo de Rivera sai aikaan ja muistetaan vain, et

tä hän hallitsi sivuuttaen maan konstitutsioonin ja että kansalaia

vapaudet olivat silloin tuntematon käsite Espanjassa. 

Rooman neuvottelujen luomaa kansainvälistä til net

ta ovat Espanjan johtavat valtiomiehet käsitelleet, kuten edellä jo 

mainitsin. eri tllaisuuksissa. Valtioministeri Zulue ta on m.m. teh

nyt siitä selkoa allitukselle ja cortesin ulkoas i ainvaliokunnalle. 

Mol emmi sta on lehdille annettu viralliset tiedonannot. Samoin on pää

ministeri kosketellut Espanjan ulkopolitiikkaa eräässä äskeis~ssä 

puheessaan. 

Molemmat valtioministeri Zuluetan esityksiä koskevat 

tiedonannot ovat varovaisesti laaditut. Niitten tarkoituksena ei ole 

ollut antaa suurelle yleisölle lähinnä muuta kuin ilmoituksen siitä, 

kuinka Espanjan hallitus arvostelee näin syntynyttä tilannetta ja 

mitenkä se siihen suhtautuu. Edellisessä hän lausuu, että Espanja 

seuraa nykyisissäkin olosuhteissa niitä normia, jotka on määritelty 

tasavallan perustuslaissa ja jotka määräävät sen kansainvälisen toi 

minnan luonteen s.o. rauhanpolitiikka, Espanjan puolustus, vilpitön 

li ittyminen kansainliiton paktiin ja solidaarisuuden aikaansaaminen 

kansojen kesken. Näitten aatteiden mukaisesti Espanjan hallitus ter

vehtii suurella myötätunnolla Suurbritannian pyrkimyksiä saattaa 

aseriisuntakonferenssin työt positiiviseen tulokseen ja saada aikaan 

sopimus Europan neljän suurvallan kesken, joiden väliset erimieli

syydet aina muodostavat uhan rauhalle. -Ve toivomme puolestamme", 

lausuu hän, -että tämä niin toivottava yksimielisyys voidaan katsoa 

perustaksi muille yleisemmille ja julkisesti, kansainliiton hengessä 

tehdyille sopimuksilla, joihin kaikki kiinnostetut maat voivat osal-

listua. " 

Toisessa tiedonannossa hän tämän lisäksi lausuu sa

moilla perusteilla suunnitellusta neljän valtion paktista: -Espagja. 

Joka ei odota mitään yleisestä konflikt1sta Ja Jolla on todellhi, 
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perusteita epäillä sen seurauksia. katselee erikoisella myötätunnol

la kaikkia ponnistuksia päästä neljän maan sopimukseen. Mutta jos 

tämä sopimus, vastoin meidän kaikkien toiveita, kehittyisi perustak

si kansainliiton r i nnalla olevalle eristetylle organisatiolle pelkäs-

111* näiden kans ojen välisten kysymysten ratkaisua var t en, niin se 

ei voi herättää mitään kiinnostusta.-

Ti edonannossa korostetaan edelleen.kuinka suotavaa 

olisi, s itoutua paktissa alistamaan kysymykset lopullisesti kansain

liiton ratkaistav~si ja kuinka vahingollista olisi luoda sen rin

nalle t ois t a järjestBä. 

On erikoista syytä kiinnittää huomiota edellä alle

viivaamaani kohtaan, sillä siinä annetaan jotenkin selvä vahvistus 

niille tiedoille, j oitten mukaan Espanjankin alueet voivat olla uhat

tuja, mistä aikanani mainitsin Rooman neuvotteluja koskevassa säb

keessäni. Ehkä tässä valossa on myöskin ymmärrettävä, miksi valtio

ministeri Zulueta katsoi tarpeelliseksi myöskin ensimäisessä tiedon

annossaan erikoisesti mainita ulkopoliittisten tehtävien joukossa 

maan pUOlustamisen. 

x x 

Tässä yhteydessä mainitsen vielä lyhyesti eräästä 

saman sähkeeni toisesta kohdasta, nimittäin siitä, joka koskee Por

tugalin siirtomaita. MYöhemmät tiedot vahvistavat nimittäin oikeaksi 

sen tiedon, että niistä on todella ollut Roomassa keskustelua, vaik

ka se aluksi kiellettiinkin. Tosin hiukan toisessa muodossa kuin mi

tä minulle kerrottiin~ Saksaa ei nim. olekaan siinä jaossa kai kesta 

päättäen ubohdettu. 

Kysymys herätti tietysti Lisboassa suurta huomiota, 

minkä johdosta Roomassa kiirehdittiin selittämään Portugalin sikä

läiselle ministerille, ettei neuvotteluissa ole kosketeltu Portuga

lin siirtomaita. »utta ennen pitkää Portugalin hallitus antoi toisen 

tiedonannon, jossa ilmoitettiin, että Mussolinin Ja KacDonaldin vä

liset siirtomaita koskevat keskustelut on tiedoitettu Portugalin 

hallitukaelle ja että saadut tiedot niistä ovat maalle tyydyttävät • 

... 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

F INLANOS BESKICKNING 

:&:0 867/33. 

Jladrid, toukokuu.n 17 plnä 1933. 

Herra llinisteri, 

Täten on minulla kunnia my8täli1ttää raportt1ni 

nlo 11/1933, Joka sisältää: 

KYsymys sanomapaperin tuonnista Espanjassa • 

Vastaanottakaa, Herra llinisterl, syvän kunnio!-

tuksen1 vakuutus. 

K. Herra Ulkoasiainministeri 

A. B a c k • e 1 1 , 

B • 1 • 1 n k 1 • 
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lIa<i:r..~.~ .i .,:,: ... ssa 17 p:nä touko - .. k uuta 19 33. 

Asia: Ky.~P!Y..~ ~.~9.~.~p..l:!-p' .~r i.g J;1Jq.I').~ .. 

nista Espanj assa. 

Salainen. 

Kuten viime huhtikuun 6:1le päivätyssä raport i ssani 

n: o 8/33 kerroin alkoi Papelera-yhtiö uudellsen taistelun sanomalehti

paperin tuontia ?astaan saadakseen hallituksen äskeisen sitä koskevan 

päätöksen peruutetuksi. Kerroin samalla kuinka Papelera oli, antaakseen 

?aatimuksilleen suurempaa pontta, sulkenut Renteri assQ sijaitsevan suu

ren Oarso-nimisen paperi tehtaansa. Vähän sen jälkeen Papelera antoi leh

dille julistuksensa, jossa se puolusti uutta aktionl ansa pääasiallises

ti samoilla perusteilla r~ i n aikaisemminkin. Tällä kerralla siinä ko

rostettiin erikoisesti si t ä seikkaa, että ne maat, jotka vievät paperia 

Espanjaan, ottavat siitä kotimaisilla markkinoilla hinnan, joka on enem

män kuin kaksi kertaa taikka lähes kaksi kertaa se hinta, millä ne myy

vät sitä täällä (yhtiön mukaan 280-290 pesetaa tanni~ 

Lehdistössä asetuttiin jyrkästi näitä Pap el eran uusia 

yrityksiä vastustamaan ja varsinkin KataIonian lehtikustantajat ovat 

olleet aktiivisia. Hallituspiireissä ei ole kuitenk~ suljettu korvia 

Papeleran vaatimuksilta. Hiin~ä erään kertojani mukaan on kauppaminis

teriössä uudelleen neuvoteltu kysymyksestä myöskin lehtikustantajain 

kanssa, jotka olivat olleet jyrkästi Papeleran vaatimuksia ?astaan. 

Sen pitemmälle ei asian tässä vaiheessa ole kuitenkaan toistaiseksi 

tuo Ja viimeksi kerrotaan, että katalonialaiset paperitehtailijat oli-

Ja kelu [kirjaimin seura.avien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ...... . 
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sivat aikeissa erota Papelerasta. Eivätkä POhjois-Espanjan paperiteh

tailijatkaan ole tyytyväisiä yhtymän johtoon. Sillä taholla on siis 

merkkejä hajaannuksesta. 

Papelera ei ole ~öskään jatkanut mielenosoituk-

sellista työnsulkuaan Oarson tehtaassa, vaan t on se pan u jälleen käyn-

ti in. On huTi t tavaa ~öskin tOdeta, että sen taloudellinen asema, 

kaikista valituks i s t a hUOlimatta, on viime TUoden tilinpäätöksen mu

kaan erinomainen, ollen TUosivoitto hiukan edellisen TUoden voit toa 

suurempiki n eli vähän yli 7 milj. pesetaa. Siitä jaettiin osinkon .. 

10% mukaan 5 milj., loput varattiin tai siirrettiin erilaisiin rahas

toihin. Yhtiö' 011 valmistanut paperia viime TUoden kuluessa 60.081 

tonnia tehtaitten tuotantokyvyn ollsssa 80.000 tonnia • 

Ruotsin täkäläinen kauppaneuvos, herra ytterberg, 

on kahteen otteeseen ottanut kanssani puheeksi kys~ksen paperinhin

noista. t.ähtökohtana se Papeleran syytös, että ulkomaalaiset myyvät 

täällä paperia dumpinghinnoilla, hän kertoi tiedoittaneensa tästä se

kä esitti, että asiassa olisi jotain tehtävä. Kun hän lisäksi mainit

si ilmoittaneensa Tukholmaan puhuvansa asiasta minun kanssani, on syy

tä mainita näistä keskusteluista. Otta~n huomioon kuinka erinomaisen 

vaikeasti toteutettavissa ja arka tällaisen ajatuksen esittäminen on 

tein hänelle eräitä kysymyksiä. 

Tiedustelin häneltä ensinnäkin, millä tavalla Ruot

sin paperitehtaat .tulisiwat suhtautumaan mahdolliseen hinnan korotuk

seen sekä onko hän puhunut ajatuksestaan ~öskin Norjan ja Saksan 

edustajien kanssa. Ilman heidän myötävaikutustaanhan ja näiden maiden 

mukanaoloa 

Espanjaan 

Norjahan ssim. on näistå maista suurin paperinviejl 

ei ajatuksella ole ml tään toteutumismahdollisuuksia. 

Edelliseen kysymykseen kauppaneuvos ytterberg vastasi, että on tuskin 

mahdollista saada Ruotsissa aikaan täyain yhtenäistä rintamaa, sillä 

todennäköisesti ainakin yksi tehdas (Skönvik) tulisi olemaan vastus

tavalla kannalla. Jälkimäiseen kysy.ykseen hän vastasi kieltävästi. 

Sen Jälkeen en ole puhunut asiasta hänen kanssaan, 

joten en ole tietoinen. siitä, onko hän mahdollisesti puhunut asiasta 

myöskin muitten kan.sa. Kun tapasin toissapäivänä Norjan täkäläisen 

ministerin, tiedustelin sen TUoksi häneltä, oliko kauppaneuvos ytter-
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berg puhunut hänelle mitään paperinhinnoista. Ylnisteri Bögh vastasi 

kielt~Tästi. Ei hän puoleptaan osannut myöskään sanoa mitään siitä, 

mitenkä Norjan taholla tultaisiin kysymykseen suhtautumaan. Saksan 

suurlähetystön herrojen kanssa en ole pitänyt tarpeellisena kosketall"a 

kysYMYstä. Se on sitä tarpeettomampaa nyt, kun osottautui, että Ruot

s i n kauppaneuvos ei sii tä ole puhunut edes Norjan edustajan kanssa. 

Äskettäin kävi täällä Suomen Puuhiomoyhdistyksen joh

taja, herra Godenhjelm. Hän oli oman yhdis tyksensä asioitten takia 

neuvotteluissa myöskin Papeleran jOhtajan kanssa, joka antoi hänelle 

saman vastauksen kuin aikaisemmin Puuhiomyhdistyksen täkäläiselle 

edustajallekin: Papelera ei suostu ostamaan suomalaista puuvanua niin 

kauan kuin Suomesta tuodaan paperia Espanjaan. Huomautukseen, että os

taahan Papelera puuvanua ja selluloosaa Ruotsista ja Norjastakin, 

vaikka niistäkin tuodaan Espanjaan paperia, vas t asi hän vain sen ole

van Papeleran asian. Papeleran katkeruus näkyy siten kohdistuvan eri

koisesti Suomeen. Sama sävy on aina myöskin ministeri Böghillä keskus

tellessani paperikysymyksestä hänen kanssaan. Hä.n on ei ten toinen, jO

ta kasvanut ja viimeksi Suomen mukaantulon johdosta kiristynyt kilpai

lu näyttää erikoisesti karkeroittavan. 

SIkäli kuin olen kuullut on Papeleran myyntihinta 

suurille lehdille 420-470 pesetaa, pienille lehdille vieläkin enem

män tonnilta. Eroitua on siten todella huomattava. KUtta toisaalta 

Papeleran edullinen TUositulos ei ole suinkaan omiansa antamaan lisä-

tukea sen vaatimuksille. 

Edellä oleva riittää kuvaamaan nykyistä tilannetta. 

Tuntematta riittävän yksityiskohtaisesti kaikkia asiaan vaikuttaTiå 

seikkoja en katso pUOlestani mahdoll"iseksl tehdä es1 tyksiä hintakysy

myksestä, mutta mielestäni on ollut aihetta tehdä selkoa myöskin sii-

ta siltä varalta, että se tulisi mahdollisesti herra Ytterbergin 

esitysten johdosta esille pohjoismaisten tuottajain keskeisissä 

neuvotteluissa. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

N:o 989/31 . 

Herra Ministeri , 

Madrid, kesäkuun 6 p : nä 1933. 

/r /9.t. 5a.e 

/~-33 I 

Täten on minulla kunnia myÖtäliittää raporttini 

n : o 12/1933 , joka sisältää: 

Poliittinen tilanne Espanjassa • 

Vas taanottakaa , Herra Ministeri , syvän kunnioi -

tukseni vakuutus • 

K. Herra Ulkoasiainministeri 

A. H r c k z e 1 1 , 

H e 1 8 1 n k 1 • 



Salainen. 

JlADRIDI - . . .. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 1 • 
"3 • 

drJ~ .k: . .. ssa 6 p:nä kesä- . kuuta 1933 . 

Asia : P.o..U.i.~ ~.~ .~en .. ~.~~.!.IJl.ne .. ~~P.a.n..~ ... 

Poliittinen tilanne Espanjassa on koko tal ven ja ke 

vään ollut erin omaisen epämääräinen. Viikos ta viikkoon jatkuvat puheet 

ja huhut t ulevas ta kriisistä . Olen odottanut tilanteessa j onkinl aista 

ratkaisua tehdäksen i siitä selkoa, mutta se näkyy j älleen siir t yneen 

epämääräiseen tulevaisuuteen. Kun kuitenkin Espanjan olot ovat pitkin 

vuotta antaneet verraten usein a ihetta j opa hälyyttäviinkin tietoihin , 

on syytä luoda katsaus poliittisen tilanteen kehi tykseen tä~llä . 

Tasavallan koko olemassaoloaj an on sitä uhannut vaa

ra sekä äärimmäisen oikeiston että äärimmäisen vasemmiston taholta. 

Vaikka edellisten v iimeinen ja laaj in vallankaappausyritys viime vuo 

den elokuussa epäonnistuikin, ei sil l ä tahol la ole senkään Jälkeen ol 

tu hilj aa. J a ä 'rimmäinen anarko-syndikalist inen vasemmisto on tämän 

vuoden kuluessa pannut toimeen jo kahdesti vakav i a levottomuuksia, 

joista etenkin edel linen, tammikuussa puhjennut kapinaliike oli luon

teeltaan s iinä määrin uhkaava, että sen kukista:nise ssa oli käytettävä 

tavallista runsaammin voimakeinoja. 

Kummankaan äärimmäisyyssuunnan merki tystä ei ol e vä 

häksyttävä tällaisessa maassa, jossa mielipiteiden siirtyminen tapah

tuu odottamattoman helposti. Niiden mahdollisuudet riippuvat hetken 

konjunktuureista ja kummatkin ovat koettaneet Ja koettavat tietenkin 

Ja kelu [kirjaimin seuraav;"n ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ..... . 
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edel l eenkin käy ttää nii t ä hyväkseen. Tällä hetkellä äärimmäinen oikei s 

to ko ettaa ka i k i n ke i noin uskonnollisia yhdyskuntia koskeva laki ki iho

t uske i nona kerätä kokoon joukkojsnsa. Siitä tarkemmin alempana. 

'Åär immäisellä vasemmalla sivust,lla ovat maan anarko

syndikalistiset järjestöt, jotka ovat olleet tähänastisten siltä ta

holta t ullei t t en kapinayritysten takana. Ne ovat epäilemättä erinomai

s en suur i vaara yhteiskunnalle, sitä suurempi kun ne ovat liittoutu

neet kommunistlsiin aineks iin ja toimivat niiden kanssa käsikädessä. 

Tois t a i seks i vars i nai nen kommunistinen aines on Espanjassa verraten 

he i kko , kuten viime kunnallisvaalien tulos selvästi osoittaa. N • 

valitusta kunnan val t uutetusta oli vain 26 selvää kommunistia ja niis

t~kin neljä j älkeenpäin ki eltäytyi siitä kunniasta. Mutta jos kommunis

tien onnis t ui si saada johtoonsa koko äärimmäinen vasemmisto, muodos

t uisi tilanne nykyistä paljon uhkaavammaksi. Epäilemättä myöskin so

sialistien ero hallitukses ta olisi omansa vaarantamaan t ilannetta, 

vaikka Espanjassa ei olekaan sitä pelkoa, et tä syndikal is tinen Ja so

sialidemokraatti.an ammattiliike voisi yh tyä. Niin huonot ovat kumman

kin järjestön keskinäiset välit, että tämä mahdollisuus on pidett ävä 

laskelmien ulkopuolella. Mutta sosialistien joutuminen oppositioon s iir

täisi painopisteen si i nä määrin vasemmalle, että siitä voisi yhte iskun

nalle olla vielä suurempi vaara kuin heidän osanotostaan hallitukseen. 

Ei puutu ni i tä, jotka pelkäävät sosialistisen diktatuurin mahdollisuut-

ta. 

Nykyisissä olosuhteissa olisinkin valmis pitämään mo

lempia edellämainittuja sivustoja sittenkin vähemmän vaarallisena ta

savallalle kuin sitä kautta maan jatkuvaa järjestyshäiriöitten tulvaa, 

joka kalvaa hallituksen arvovaltaa, ja tasavaltalaisten keskinäistä 

eripuraisuutta, joka uhkaa tehdä lo?un cortesin toiminnasta. ~ärjestys

häiriöt palauttavat helposti mieleen diktatuurin aikana maassa vallin

neen rauhan. Ne yhdessä tasavaltalaisten ryhmien ja johtajien välisen 

taistelun kanssa ovat sikäli vaaralliset, että ne helposti voivat luo-
't 

da täällä sellaisen ilmapiirin, jossa kaikki on mahdollista. Kenraali 

Godedin tapaus ä~kettAin o.oitt .... ttä E.panjassa ei ole vieläkään puu

tetta äärimmäisen kunnianhimoisista kenraaleista. Ei ole UDohdettava, 

millä tavalla Espanjan ensimäisen tasavallan päivät päättyivät. 
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Siinä taistelussa, jota Lerroux'in johtamat radikaalit 

käyvät yhdessä eräitten tasavaltalaisten oikeistoryhmien ja muutamien 

porvari stasavaltalaisten äärimmäisten vasemmistoa\nes t en kanssa nykyis

tä hallitusta vastaan, on muodollisena syynä sos~~listien mukana olo 

hallituksessa, asiallisesti ovat syyt kokonaan toiset. Tätä osoittaa 

parhaiten Lerroux'in viimeinen keksintö. Saarnattuaan koko kevään so

sialisti en hallituksesaaoloa vastaan, hän esitti muodoste ttavaksi ko

koomushallituksen konseljinpresidenttinä cortesin presidentti Besteiro, 

ortodoxisin marxilainen Espanjan sosiali steistl. 

Sen jälkeen kuin nykyinen konsel jinpresidentti Azana muo

dosti joulukuussa 1931 toisen ja nykyisen hallituksensa, j ol loin s il

loinen valtioministeri Lerroux Jäi puolueineen hallituskokoomuksen ul

kopuolelle, on taistelu näiden kahden miehen välillä ollut käynn i ssä, 

aluksi laimeampana nyt ta,JIvesta lähtien ajoi ttain erinomaisen kiihkeänä. 

Tasavaltalaisista puoluejohtajista vanhimpana Lerroux' i n 

on vaikea sulattaa, että Azana jatkuvasti on konseljinpresidenttinä 

eikä hän. Ja kun sitten eräät toiset nykyisen hallituks en vastustajat 

kuukausi tammikuun kapinayrityksen jälkeen lähtivät syyttämään halli

tusta siitä, että se oli toiminut kapinaa kukistaessaan liian kovakou

raisesti ja liian säälimättömästi (Casas Viejas), käytti Lerroux yhdes

sä koko tasavaltalaisen ja monarkistisen oikeiston kanssa tilaisuutta 

hyväkseen saadakseen aikaan hallituspulan. Kun tämä ei onnistunut, ju

listettiin hallitusta vastaan cortesissa leppymätön obstrukt io Ja yri

tettiin tehdä koko parlamentaarinen työ mahdottomaksi vaatimalla halli

tusta eroamaan koska se ei enää vastannut ylei stä mielipidettä. Saaal

la Lerroux on ennustanut säännöllisesti sanomalehdille antamissaan pik

kuha_stattelui8sa, jotka ovat Espan~ an valtiolliselle elämälle hyvin 

luonteenomaisia, jokaisen seuraavan viikon tuovan mukanaan hallituspu

lan. Sitä ei ole kuulunut. Hallitus selittää, että perustuslakiasäätä

vän cortesin on täytettävä ennen hajaantumistaan ohjelmansa ja että sen 

ei ole syytä erota niin kauan kuin sillä on takanaan oortesin enemmistö. 

Eikä sitä ole tähän asti onnistuttu murtamaan. 

Vastustuapuolueet ovat epäilem§ttä oikeassa väittäessään, 

että nykyinen oortes ei enää kuva~ta yleistä mielipidettä. Vutta AsaRa 

on kieltämättä yhtä oikeassa selittlesaään, että perustualakiaaäätäTän 
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kokouksen on ennen hajaan t umis taan . päätettävä t~önsä ja e t tä hänen 

e1 tarvi tse erota ilman epä luo t t amusl ausett a. Ja kun Lerroux syyt

tää , että halli tus on sosial isessa pöli tiikassaan mennyt li i an pit

källe , vastaa Az~a, e t tä Ler r ou.x on it se ollu t hal l ituksessa hy

väksymässä niitä l ake ja, joita hän nyt moitt i i . 

Näitä syytÖksiä onkin p idet tävä pikemmi n t ekosyynä, 

todel l i nen syy mOl empi en tasavaltalaisten johtajien välisen rivali

t eetin ohes sa on syvemmäll ä . Voidaan sanoa, että si inä syöksyy vas

takkain vanha ja uusi Espanja. Ler roux samaten kuin monet muutkin 

johtava t asavaltal ai set, ku ten nykyinen pr es i dentti Alcalå Zamora 

j a Maura y . m., katsovat, e t tä tasavallan ei olisi pyrittävä tekemää n 

l ii 60 suur i a ja jyrkkiä muutoks ia. Heille olisi r i ittänyt muodon

vaihdos kuninkuudesta tasavaltaan kunhan tapa hall i ta maata olisl 

suurin piir t e i n säil~ tetty ennallaan. Tois in sanoen, e t t ä hall i tuk

si en eroami nen ja muodostaminen tapahtuisi kuten aikaisemminkin 

män taikka vähemmän keskinäisten sopimusten merkeissä. Azana ja hä

nen kanssaan muut tasavaltalai set ryhmät katsovat, et tä enti s en kor 

rupt iolle alttiin hengen tilal l e on l uotava uusi j a uudenaikainen, 

jo t ta Espanjankin valtioll~nen elämä voisi kulkea ja keh i ttyä samal

l a tavoin ku in muissa demokrat ioissa, lähinnä Ranskassa ja Englan

nissa. Si i nä mielessä he vaativat parlamenttaarisuuden ehdotonta 

tunnustamista ja seuraamista, si i nä mielessä he vastus tavat halli

t uksen sekaantumista vaaleihin, s i inä mielessä on ymmär r että vä hal

lituksen k i rkollinen politi i kka, jolla se pyrkii murtamaan katolisen 

kirkon vallan j.n.a. Teh tävä on määrätön ja e inomaisen vaikea. Tu

levaisuus osoittaa, käykö se ylivoimaiseksi ja voivatko vallassa 

olevat jOhtajat saada kans an kulkemaan mukanaan tällä tiellä. 

Huhtikuun lopussa toimitettujen kunnallisvaalien 

tulos on t ässä suhteessa hyvin merkille pantava. Jos muistetaan, 

niin niiden kunnallisvaalien jälkeen, jotka v.193l johtivat Tallan

kumoukseen, selitettiin yleisesti, että lopputulos niissä oli yli

voimaisesti monarkistinen t.s. että tasavalt& ei vastannut kansan 

tahtoa. Nyt toimitetuissa Taaleieea, jotka OTat Tarmaankin vapaim

mat Espanjassa toimitetuista, tasaTaltalaiset ryhmät hallituk-

sen takan. ja sitä Tast .... oleTat saiTat yhteensä yli 2/3 kaik-
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kien julkisten ja salaisten monarki s ipuolueiden saadessa va i n 1/3 

valtuutetuista. Kuva on selve.. Enkä ol e tavannut ketä"n monarkistia , 

joka olisi niin optimi s ti nen , että hän p it··is i monarkian paluuta nykyi 

si s sä ol osuh t ei ssa ah10llisena . 

ainitsi n ede lä kongrega si oneja koskevan ain o Sen 

j··lkeen ku i n cortes sen oli hyv~ksynyt suurel la määräenemmistöllä , 

mobil i soi k i rkko ja katoli s e t j ärjestö t ka ikki kannat tajansa taiste

l uun s itä vastaan . Tasavallan presidentt iin, joka on tunne tusti syväs

t i uskonnolli nen ja harras ka tolinen , koetettiin vaikuttaa sähkein , 

adressein ja päätöslausel :ni n. Turhaan . y"':. on itse paa.i antanut sen 

j ohdosta kiertok i rjeensä. Tämä laki on viimeinen ja ehkä ankari n isku 

katoli sen kirkon i tseval tiutta vasjaan Espanjassa, sill ·· jos kat olinen 

kirkko menettää kokonaan kasvatusoikeutensa, voi sen katsoa lopulli

sesti menettäne en tähänastisen mahti aBemanBa. 

ot t aen huomioon että kirkolla edelleenkin on laajoissa 

piireissä suur i kannatus, voi edellyttää, ettei tais telu ole vasta 

kuin alussa. On muis tettava, kuinka vaikea oli sisäpoliittinen tilan

ne Ranskassa l880- ~ vul la , kun säädettiin maallikko-opetus, taikka 

1900-luvun alussa, kun pantiin toimeen valtion j a kirkon ero. Ja Rans

kassa oli kuitenkin suuri vallankumous valmis tanut kansaa tähän. Es

panjassa on tilanne toinen. Siellä on kirkon valta ollut murtumaton 

näihin asti, mitkään valistusajan opit eivät ole täällä menneet pin

taa syvemmälle eivätkä pääs3eet kaivamaan sen perustuksia. Valtio on 

sitä tukenut ja kansa on sille pysynyt uskollisena. Kuinka käy nyt? 

Suatta ei näinä päivinä eräs kirkollisissa piireissä hyvin tunnettu 

ja huomattu henkilB minulle sanonutkin, että ellei nyt tapahdu mitään, 

niin ei sitten milloinkaan; sen jälkeen hän ei enää sanonut jaksavan

sa toivoa mitään. Ja viime pyhänä Madridissa keskikaupungillakin ole

vat hyökkäysjoukkojen ja ratsastavan poliisin ryhmät osoittivat, että 

hallituskin odotti jotain. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan tapahtunut 

mitään, mutta olisi kovin uskallettua vetää vielä tästä jOhtopää töstä, 

että vaara olisi sivuutettu. 

Hallituksella on sitäpaitsi muitakin vaikeuksia. Ag

raarireformin toimeenpano ei ole helppoa. Edessä olevat uudet statuu-

tit galicialaisten ja baskien voivat nostattaa uuden chauvi-



- 6 -

nlsUsen aal l on . Vaikka obstruktio onkin oortesissa heikontunut, tu

lee se jatkumaan ja hallltuspuolueidenkin keskuudessa esiintyy mieli

piteitä, jotka puoltavat hallitusvaihdosta. Näistä vaikeuksista huo

limatta halli tus voi ve dota ilmapuntareista herkimpään, pesetan kurs

siin. Se ei ole ainoastaan hyvin säilyttänyt asemaansa, vaan vieläpä 

huomattavasti vahvistunutkin. Tuntuu kuitenkin niinkuin ajatus tasa

valtalaisten puolueiden uudesta keskityksestä saisi laajempaa kanna

tusta ja se ol isi varmaankin tasavallan kannalta otollisin ratkaisu. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKN ING 

Herra Mini steri, 

Madrid, kesäkuun 7 p:nä 193!. 

/ h / Y.:l 5a.l 

/~ - )3 

r.> 

d 

I 

Täten on minulla kunnia myötäliittä raporttini 

n:o 13/1933, joka sisältää: 

Espanjan kauppapolitiikas ta • 

Vastaanottakaa , Herra Mini steri, syvän kunnioi-

tukseni vakuutus. 

.. 

K. Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e 1 1 , 

H e 1 8 i n k i • 
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....... ~.I.;!>.~ - ... SSA OLEVA LJUlETYSrö. 

R.APOR.TTI n:o 13. 
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14adrldi- ssa 7 p:nä ke. .S.~::-' ... kuuta 19.~.~. ~ .. / y j . 33 

ei) 
7 

Olen viime aikoina verraten usein Ra~ t tiedoittaa 

Ulkoasiai nministeri611e Espanjan hallituksen toimenpiteistä kauppapo

litiikan alalla. Se aktiivisuus, jota hallitus on tässä suhteessa 

osoi ttanut on osittain tietenkin ollut seuraus ajan.kohtai sista kaup

paa koskevista vaikeuksista, mutta se on ollut myöskin jo aikaa sit

ten odotettavissa. Niinpä kirjoittae sani heinäkuun 17 p:nä 1931 

(r ap. l2/31) Madridin=lähetystön tarpeelli suudesta lausuin asiasta 

seuraavaa: 

·Onhan odotettaviss a , että niin pian kuin tasavallan 

perustavat työt on saatu suoritetuksi, t ulee myöskin taloudell isten 

kysymysten vuoro ja on odotettavissa, että maan koko talouspolitiikka 

tulee silloin tarkistettavaksi. Tullitariffin muutoksesta on jo ohi

mennen mainittu ja helposti joutuvat silloin myöskin maan kauppasopi

mukset uusittaviksi.· 

Voidaan sanoa toimeliaisuuden tällä alalla päässeen 

alulle joulukuussa 1931, jolloin nykyinen hallitus muodostettiin. Ny

kyinen maata1ous-, kauppa- ja teollisuusminister i Domingo on talous

mieheni tunnettu . tuotannon ratsionalisoinnin suosijana. Hän~ensimli
nen huomattavampi toimenptteensä tällä alalla oli kansantaloudellisen 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta ... -. J: 
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neuvoston uusi minen viime syksynä. Vaikka Ben töistä ei olekaan 

päässyt paljon julkisuuteen, voidaan nyt jo jotakuinkin selvästi näh

dä, mihinkä suuntaan Espanjan talouepoli tUkka alkaa mennä. Ja se 

mitä lähes kaksi vuotta sit ten asiasta kirjoitin, osoittautuu nyt 

oikeaksi. 

On ensinnäki n tässä yhteydessä syytä merkitä 

muistiin, että Espanja on, kuten olen Ministeriölle tiedoittanut, 

ottanut myö skin käytäntöön tuonnin kontingentoinnin. Eihän s iitä to 

sin ole kovin kauan kuin valtiomini ster i ön poliittinen ja kaupalli

nen osastopäällikkö ministeri Doussinague minul le vakuutti hali ituk

sen olevan periaatteessa ~itä vastaan. Ja äskettäinhän valtiomini s 

teri Zulue ta selitti Genevessä Espanjan puolus t avan kaupan vapautta • 

Tämä selitys on kyllä luvalla sanoen verraten r ohkea, eillä vaikka 

ei ki i nnitettäisikään huomiota viime aikaisiin tuontia säännöstele

viin toimenpit eisiin, niin onhan tunnettua, että Espanjan tullitarif

fi on maailman protektioni s tisimpiä. Sen myöntävät espanjalai set it

sekin. Niinpä ~apana Economica y Financier a " lausui siitä eräässä 

äskeisessä numerossaan, että "se tullisuqjelu, jota meidän teolli

suut emme nauttivat, on todella erikoinen.-

On hyvin ymmärrettävä, että ne vaikeude t , joita 

muut maat (Ranska ja Engl anti) ovat asettaneet Espanjan viennille, 

ovat sen pakottaneet vastatoimenpiteisiin. Toisaalta siihen on johta

nut eräissä tapauksissa, kuten ministeri Doussinague minulle selitti 

eläintuotteita koskevan asetuksen jOhdostafs~eettoman korkea tuonti , 

toisaalta halu edistää maan maatalouetuotteiden vientiä, jolloin 

sellaisille suurille kuluttajamaille, jotka ottavat 35% tuotteen ko

ko vientimäärästä, myönnetään vastavuoroisesti tulliperuutusta. Vii

meisen asetuksen suhteen ollaan diplomaattipiireissä verraten ylei

sesti sitä mieltä, ettei se ole sopusoinnussa suosituimmuuaperiaat-

teen kanssa ja sikäli kuin olen kuullut niin ainakin Italia tulee 

esittämään sen johdosta Vastalauseensa. Ruotsi taas katsoo, että 

vaikka se ei koakisikaan ai tä suoraan niin se voi vaikuttaa välilli

aesti. Tilanteen seuraamiata vaikeuttaa se seikka, että hyvin vähän 

todennäköiaesti tullaan julkaisemaan ttetoja niistä tuotteista, jois

ta on myönnetty tulliperuutuata. 
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IIltä meidän vientituotteieiimme tulee, niin tähänastiset 

kontingenttimääräykset eivät ol~ vaarallisia sen jälkeen kuin on seli

tetty, että esim •. munien ja juuston tuontilupien suhteen ei tulla teke

mään vaikeuksia. Paperin suhteen on kysymys edelleen avoinna, sillä 

Papelera jatkaa ponnistuksiaan vaikeuttaakseen ulkolaisen paperintuon: 

tia. 

Toinen kuvaava piirre Espanjan nykyisell~ kauppapolitii

kalle on pyrkimys vaihtokauppaan. Neuvostoliiton kanssa käydyt neuvot

telut ovat siin" suh teessa kuvaavia. Pitemmäll e on kuitenkin päästy 

Meksikon ja Argentinan kanssa.' Edellinen on tilannut Espanjasta aluk

sia laivastoansa varten ja Espanja ottaa Meksikosta petrolia. Argenti 

nan kanssa on metalliteollisuustuotteita vaihde u maissi in. Sikäli 

kuin tiedetään, on tarkoitus sisällyttää t~ä p eriaate vastaisuudes-

sa myöskin kauppasopimuksiin . 

Mitä uuteen tullitariffiin tulee, niin siitä on silloin 

tällöin näkyny t julkisuudessa epämääräisiä tietoja. On kerrottu, että 

kansantaloudellinen neuvosto valmistaa sitä ja e t tä se tulisi jätett ä 

väksi parlamentille. Ministeri Domingo lausui s i itä eräässä puheessaan , 

että se tulee antamaan Espanjall e keinot nykyisien vaikeuksien torju

miseksi . 

Luotettavien tietojen mukaan uusi tull i tariffi sisäl

täisi, kuten nykyinenkin, kaksi sareketta, j oista toinen korkeampi nii

tä maita varten, joilla ei ole kauppasopimusta ja toinen sisältä isi ne 

äärimmäiset myönnytykset , jotka vo idaan tehdä sopimuspuolelle; mitään 

näistä tullimääristä ei tultaisi antamaan kuin erikseen vastavuoroi s 

ten myönnytysten perusteell~ Edelleen mainitaan, että vastaisiss a kaup

pasopimuksissa tultaisiin m.m. luopumaan suosituimmuusperiaatteesta ja 

sovelluttamaan vaihtojärjestelmää mahdollisimman laa.jassa määrässä. 

säksi huomautetaan, että ensimäisenä ehtona saadakseen markkinoita Es 

panjassa tullaan asettamaan se vaatimus, että täytyy myöskin ostaa es

panjalaisia tuotteita. 

, 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ............................. ... l~ ................... . 
· " 

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

• ASIA: ......................................... ........................... .. 

/o~ - ", . ...... -......... ............... .... ... .................................................. -................. ............... .............................................. "7.4: .. .... :-...... . 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANOS BESKICKNING 

N: o 1008/33. 

Herra Kinisteri, 

Madrid, kesäkuun 10 p : nä 1933. 

/} /1} _)4( 3.'5 

/0 -33 I 

Täten on minulla kunnia myötä1iittää raporttin! 

n:o 14/1933 , Joka si sältää: 

Huomioita propagandatyöstämme • 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, syvän kunn i oi-

tukeeni vakuutus • 

K. Herra Ulkoasiainminister i 

A. Hae k z e 1 1 • 

H e 1 8 i n k i • 
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Salainen . 
.. .. WI.D . .1.. J ~ .. _ ... SSA OLEVA IAllETYSIö. 

RAPORTTI n:o 14 • 
/1 ' 19,f & ~ J.3 

lladridi - .ssa 10 p:nä . lcfe~.~.~ .. kuuta 19.~~.~. /~ -JJ . . ~ 

tämme . 

Vaikkakin lkoasiainministeriön käy te tävRnä ole -

vaa määrär ahaa propagandaa varten onki n ku1uvaa vuotta varten tu~tu

vasti supistettu, rohkenen seuraavassa esi ttä·· eräitä huomioi ta ja 

tehdä e äitä ehdotuksi a propagandan suhteen, koska se muodostaa u1ko -

maisen edustuksen toiminnassa niin verrattomen tärkeän as een. 

Olin tätä esi t stä silmälläpitäen koonnut muistiin

panoja jo pitemmän aikaa kun sain äskettäin käsiini Ranskan edustaja

kamarin fi nanssivaliokunnan ulkoedustuksen kuluvan vuoden menosään -

töä koskevan mietinnön. Tästä lähes 200 sivua käsittävästä asiakir

jasta raportööri Adrien Dariao omistaa suurimman osan propagandakysy

myksel1e. Se osoittaa , että tehokkaan propagandatoiminnan merkitys 

tulee jäll e n ja on jo ajankohtainen. Tätä käsitystä vahvistaa lisäk

si Ranskan molemmissa kamareissa tästä kysymyksestä käyte tyt puheen-

vuorot . 

Niin kiintoisaa kuin olisiki n eräitten omakohtais 

ten huomi oitten ja edellämainitsemani mietinnön nojalla puuttua tähän 

~ysymykseen hiukan laajemminkin, rajoitun seuraavassa vain propagan

datyömme niihin puoliin, j otka lähinnä ovat tuleet kysymykseen to i mi 

essani tämän lähetystön päällikkönä. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta .. .. ..]: 
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Voidaan kat~oa, että Ulkoas iainminister i Bn budjetissa 

on var oja propagandaa var en ne jällä eri momentilla , nim. n . s . seka

laise t meno t, Suomen tuotteiden tunnetuksi tekeminen ulkomailla , muu 

konsuliedustus ja tiedoitus s ekä apuraha OY. Suomen Tietotoimistolle. 

Näistä vain n . 5. sekalaisten meno jen osalle kuuluva mainostus koskee 

var sinaisesti ja lähemmin ulkoedus usta. 

Ulkomaisen edus tuksen suorittama propaganda keskittyy 

lähinn " seuraaville aloille : 1 ) kirjallisuuden jakamiseen ; 2) elokuva

esi tyksiin ja 3) n ""yttelyihi~ , musiikki y . m. vastaaviin tilai suuks i in , 

urhei lijavi era i luihin j . n.e. Vi imeinen ryhmä on etupäässä tilapäi s 

l uontoinen, joten s e jää tässä koskettelematta. 

Se k i rjallisuus, jonka Ulkoasiainministeriö on vuosien 

kuluessa maamme tunnetuksitekemistä s ilmälläpi t "en julkaissut , on mo 

nessa suhteessa täyttänyt mainiosti tehtäv""nsä . Ja monilla näistä jul

kaisui s ta voidaan sanoa olevan pysyvä arvo . el laisia ovat täs t ä suu-

resta j oukosta mainitakseni muutamia ja omasta mi elestäni ansiokkaim

pia esim. Iir o!. "Sireliuksen kirjaset suomalaisten alkuperästä ja suo-

malaisista ryi jyistä , prof . Ti kkasen Suomen uusimmasta taiteesta , mais

ter i Okkolan Suomen urheilusta , Ilmi Hallsteni n naisen asemesta Suo -

messa J a lähetystBneuvos Numelinin esitys Suomen maan tieteestä . Talou-

delliselta alalta on mainittava erää t tohtori Koveron esitykset , jot-

ka kuitenki n jo ovat vanhen t uneet, sekä ktijanen Suomen osuustoimin

nasta . Jälkimäises tä on Ulkoasiainministeriö pyynnöstäni luvannut toi 

mittaa uuden l a itoksen. Tässä yhteydessä ei ole sy tä unUltaa Ulkoasi 

ainministeriön tukemana ilmestynyttä tohtori Perret ' n ranskankielistä 

La Finlande-teosta. 

Ni i n ansiokasta kuin ,ämä t yö on ollutkin, on siihen 

mielestäni kuitenkin jäänyt huomattavia aukkoja. Tuntuu melkein kuin 

julkaisujen toimittamisessa olisi puuttunut t ietty, selvä ohjelma. Ja 

v1ime a ikoina on tässä julkaisut yössä ollut havai ttavi esa pysähdys. 

On tyydytty pääasiallisesti tukemaan eräitä suurehkoja yks ityisten 

kustannusliikkeitten kustantamia julkaisuja, jbtla erinomaisesta suo-

~tuksestaan huol imatta on se vika, että ne ovat liian kalliita ja 

liian laajoja propagandatyössä käytettäväksi. Lisäksi nykyinen talou

dellinen ahdinko pakottaa supistamaan tällaista toimintaa. 
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ottaen kuitenkin huomioon että arvokkaan ~ a hyvin toi 

mitetun kirjallisuuden avull a suor ite t tu propaganda 'a maan tunne 

t uksitekemi nen on merki t kseltään PYSY VR" , useas ti vaikutuksel taan 

laajempaa ~ a kustannuksiin verra en huokeampaa kuin mone t muut, oli

si tätä t,;ötä mielestäni täys i syy edelleen jatkaa ja kehittää jo 

yksin e s im. espanjankielis tä maailmaa s ilmälläp itäen . Val i tan e t tä 

tässä suhteessa omat ponnistukseni eivät j ohtaneet inisteriölle 

netuista sy st" espanjankielisen Suomi - ki r jan aikaan_saamiseen . Esi 

merkkinä sii tä kuinka suotavaa , jopa vält t ämätön tä tämä t yö on , mai 

nitsen , että 0 en suull isesti saanut useamman kerran antaa t ä ydentä 

viä tietoja Per r et ' n kirjan ·ohdosta . 

ainitsen seuraavassa eräitä aiheita , joista mielest"

ni n . s . ylei sellä puolella kai vataan esityks i ä : uomen his t oria , a 

levala ja suomalainen kirjallisuus , Si belius j a suomal a inen sävel

tai e , kansallisuuskysymys ja ruotsalaisen väh emmis t ön asema uomes 

sa. Lisäksi 0 isi saatava uudet lai tokset prof . Sireliuksen molem

mista edellämainituista ·ulkei suista. Ehk"pä myöski n pro . ikkasen 

uonen ut;simmasta tai teeste , si lä prof . Okkosen ansi okkae,s een esi 

tykseen o te ttujen teosten valinta ei 0 e , r ohkenen sanoa , a ivan on

n istunu . ainitsen vain hden esimerkin, Edel eltin maailmankuulu 

Pas eur - kuva ei ol e siin" mukana! Luettel oa vo ' si jatkaa, mut a t y' 

d n nä ihin • 

Suomalaisesta kir jallisuudesta ja ibe iuksesta on ky -

l ä ol emassa er"i t ·· ulkomaalaisten kir ' oi ttami a esi t ks i ä , mutta näis 

t" tar vit taisLn mielestäni kuitenkin omi en miesten laatimat ju ai

su t . Erikoisesti tah oi si n huomauttaa , kuinka tärkeätä 0 is , e tä 

esim. his tori ast~Tme oli si antaa ulkomaalaisten käs i i n oikea ja hei 

tä silmälläpi täen kirjoitettu esitys . Tiedän omaEta kokemuksesta 

kui nka ulkOmaalai sissa erätt .... erikoista kiinnostusta Suomen asema 

Ven" jän yhteydessä . Monellakaan ei ole pienint"kä'n aavi stusta auto

nomiamrne aajuudesta j a kun heille tekee selkoa , millainen as emamme 

odellisuude ssa oli, mitä kai kkea meillä oli oma a ja miten vähän yh

teist' enäJän kanssa, ovat he ä listyneinä ihme ykses ä . Esim. toh

tori Perret 'n teoksess ei tätä seikkaa ole ollenka&n tuotu sillä 

tavoin korostaen esille, kuin se pitäisi tehdä. Toinen hyTln tärkeä 



• 

• 

- 4 -

~a usein esi le '.l eva asia on kansal li suus .ysYJI'IYksemme . Samo n suo 

menkielen suhde ilui i:1 kie lin . 

itä tal oudell ista laa t a 0 evi i n ju ka isuihin ulee , 

n in olen l ehdistä huomannut , e t tä äskettäin on ilme t ;,--rl t usi rans -

kan - espan'ankie 'nen esitys puutavarateollisuudes ~e . Siten tä t -

t,y er s a ik l semmlssa rap rteissani esittRmeni toivomu • Taloudell i 

sel la 2_alla ien+iyhdlsty sen 'ulkaisutoiminta k r va pa.j on , 'oten 

Ulkoas iainministeriön ei tarvitse samassa mRärin puuttua näih in al oi 

hin kuin yle i tä laat a olev~in ai .eisiin . Tälläki~ puolel la on ulten

kln muitakin tuo tannon ~lJja , j otka an aitsi si va t man esit1ksensä , 

esim. maatalouetuotantomme . "'iit" on ai kanaan ulkoed s uk en kä tettä 

vänä ollut p~r kln erikoisjulkaieua , toinen voita , toinen uust a kos" 

kev . , mu tta tämän alan kuvaus voita i siin luull aksen i he pos i yhdis

tää amaankin j lkaisuun. 

701nen tärkeä propagandatyön muoto neo va. Siinä 

su.h teessa me lä on jo tel_ kokeihlja ja aatu kokem ksia. Ka' .<k1 ko.

me ~ omea e ittävää elokuvaa on näytet t myös Esp anj a ssa. Finlandi a 

filmi l'enee t ähänas tisista kOkoonpanoItaan onnistunein . etseelokuvan 

näyt tiiminen raj oi t tu i t ä "llä vain koe - esi t 'kse n puut avara- ammattimies

ten si itä anta.man lausunnon erusteella . V' imeinen Suomi kutsuu" elo 

kuva esitettiin Madridis a viime syks ne , mutta ei sen !:iän jättämä 

vaikutus , hyv in su . tetu ta val okuvauksesta huol imatta , ollut lähes

kään myönteinen . Jä kimäi este on ehkä sy t .. esittää muutama yks't i s 

kohtainen huomautus . 

Va i tettavasti täy tyy "S omi kuts~u" el okuvan kokoon

panoa vastaan tehdä er ittäin vakavia mui stutuksia. ~sivaikutelma sii 

tä on, että sitä ei ol e tehty ki inteän edeltäpäin harkitun ohjelman 

mukaan ja et tä s e ei läheskään täytä matkailumaipos t uksen kannalta nii

tä vaat imuksia , j oi ta sille sellaisena on asetet tava. Siinä suhteessa 

on ensinnäkin pidettävä suurena puutteena , että mukana ei ole s isäku-

via lai vahyte istä , ho tellihuoneista eikä makuuvaunui sta kaikki nä-

mä huomautukse t tehtiin minulle esityksen jälkeen • onpa kokonaan 

unohdettu Imatran . Punkahar jun ja el len vätirin muista myöskin Ko lin 

ho tellit. Helsingistä on muker,a perin vähän, sen ympäristöstä e1 mi

tään. uistan kuinka suuren A3C-lehden ulkomaaosaston toimittaja tuli 

näytöksen pä .. ty·t tyä luoksemme valittaen, minkä suuren pettymyksen Hel-
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elngi n kuvaus hänelle tuotti . Hän ke toi kaikille ympärillänsä lausu

neen , e ei tämä vielä ole mitäRn, mu tta kunhan ~aatte nähdä Helsin 

gin ympäristöineen niin näette jotain kaunista . Se Jäi kuitenkin näke 

~ttä , sillä tästä ei lopulta näytetty pal~on mitään . Samalla hän a i

van oikein huomautti , kuinka vä··rin on turistinäkökannalta erikoises

ti näytellä Pohj ois - Suomessa käytettäviä sääskiverkkoja, si llä sehän 

suorastaan pelottaa läh temästä sääskien syötäväksi . Siit··kin oli huoma

utettu esityksen kestäessä . Viipurista ei myöskään näytet ty palj on mi 

tään muta kuin pyöre~ torni , mutta sensijaan omituista kyllä alamos

ta 0 i otettu mukaan kreikkalaiskatol i sta kirkkojuhlaa noin parisataa 

metr · ä . Sen me täällä leikkasimme pois , sillij sehän on omiansa an ta

maan a ivan väärän kuvan ol oistamme . ösk in Lapin kuvaukselle oli si i

nä mielestäni annettu suhteettoman paljun tilaa • 

Elokuvaa katselles sani tu i mieleen erä s täällä aikai

semmin näkemäni baskilaismaita koskeva elokuva, j ohon oli maini osti 

yhdistetty paik li set kansanjuhlat musiikke neen. Se on näkökohta , 

j oka ehkä ansaitsisi tulla jo skus meilläkin huomioonoee tuksi . 

Jälkeenpäin näin täällä elokuvissa muun ohjelman täyt

teenä m. m. lyhyen , mut ta hyvän esityksen Ruotsista . Samaten ovat uot

sin tap ahtumat use n olleet pä vän kuvi ss mukana . Tulee epäilemättä 

paljon huokeammaksi j os saadaan tällainen l yh rt esit s el okuvateat e

r ien 08j el~aan uin es ittä·· pitkjä el o~~va j oskus kutsu leis ·lle . Päi 

vän kuvat on erittäin tehokas propagandavä i ne. iin·· suht eessa luuli 

si ainakin urheilukilpailujen tarjoavan me ill·· riittävästi ki itoll i ta 

ainehistoa. 

Yhtä tärkeä on , että ulkomaalaisel le sanomalehdistöl 

le voidaan tarjota uutisainehistoa j a kirjoituksia . Lähetystölle ovat 

espanjalaiset , vieläpä portugal ilaisetki n lehdet esittäneet pyyntöjä 

saada Suomea koskevia ki rjo i tuksia . B1ihin pyyn t öihin on t ··voimaln 

puut eessa ollut pakkO vastata kieltävästi . Tässä suhteessa olis i suo

t a va , et ä se suunnitelma , joka tarkoittaa tällaisen kir jal lisen pro

pagandatoimis ton perustamista , voitaisiin tavalla taikka to isella tote

uttaa , sillä mielestäni meidän on pidettävä huoli siitä, että ulkomaa

laisille lehdille on tarjolla maatamme koskevia kirjoituksia ja uuti

sia. 
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Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota my~ekin 

Suomea koskeviin toimistosähkeisiin , sikäli nim. että niiesä sään

nöllieesti ja jatkuvasti käytetään suomalai ~ i staki n paikois ta ruot

sinkielisiä nimiä . ottaen huomio on että Suo~en Tiet toimi s to naut t ii 

siksi huomattavaa valti oapua, ei mi lestäni olisi liikaa vaadittu , 

jos tässä saata:siin aikaan asianmukainen korj aue . Puoliviralli nen 

tietotoimisto ~i saisi mi elestäni paikannimien sur.teen noudattaa tois 

ta menet telytapaa kuin ulko as i ai~minister i··. Tämä näkökohta on myös 

yleisen propagandan kannalta tär eä • 

.. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESK ICKNING Madrid , kesäkuun 12 p : nä 1933. 

N:o 1036/33. 

r 

/i /9.1 5 ..... ( 3J 

1~-lj I 

Herra 'Ministeri , 

Täten on minulla kunnia myötäliit tää raporttini 

n:o 15/1933 , joka elåä1 t ää: 

Suomen ja Pyreneitten niemimaan välinen iikenne . 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri , syvän kunni~i

tukeeni vakuut s . 

... 

K. Her r a Ulkoasiainministeri 

A. Hae k z e 1 1 , 

H e 1 9 i n k i • 
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Salainen . 
.... u?!.::' ... . SSA OLEVA IAllETYSrö. 

RAPORTTI 0:0 1 5 . / 1 1'1 J 5'a.t. JJ 

4adridi - .ssa 12 p:nä kesä ... kuuta 19 .... 3 . I%-)~ 

:--

~ Asia : ...... S.y..gIn.~.!l ... .J~ .. ~ .. r..~I'1.e.~. ~ :t.~n n i emi -

maan välinen l iikenn e • 

P ittäessä ke .i ttämään maamme vi ent iä Pyrenei t ten 

ni em i maan valt oihin ki~nty h omio ky s yksiin, mi t en Suomen li iken

ne h t eys as i anomais t en maiden s . o . Espan an ja Por tugalin an ssa on 

järjes te tty a tyydyttääkö se vi ent i mme kehit ks en kannal ta s il l e 

a s etettavi a vaatimuks ia. 

Täl l ä hetk el l ä on t i l ann e seuraava . Suomen 6yr ylai va 

OY: llä on kyllä n . s . Vä l imer en lin j an s a , mu t t a se palvel ee vain po i k

keustapauksess a Espan jaan tap ahtuvaa vientiä, Portu ali i n tapaht vaa 

vien iä e i ensinkään. Ohjelmans a mukaan t ämän linjan l ai vat ottavat 

Suomesta kyllä las t i a Italian s a t amiin 'a paluumatkalla las taava t 

millo ' n ri i ttäväs t i las tia on saa t avissa Espanj an Väl i meren sa-

t amis a Suom een , poi keten n t temmin myöski n La Ro chell e 'i ssa Ranskan 

l änsi rann i kolla. itä sii s tul ee kauppaamme Pyreneitt en mait ten kan s -

sa , niin täm~ inja palvel ee etupää ssä tuontia ei kä vient iä . i t en 

tap ah tuu vientitavaroitt emme kuljetus tänne etupäässä ulkomaalaisi l la 

laivoilla. Sahatavaran lastauksessa käytetään hakulai voja paperi te

ollisuuetuot eiden vienti on lähinnä uskottu tanskalai selle Laur i tzen-

linjalle ja koko muu vienti sikäli kuin sitä on kulkee tran-

sitona Hampurin kautta. ~uvaavaa on , että Ulkoasiainmini steriönkin 

l ähetykse t tulevat kaikki sitä tietä vieläpä sellaiseenkin vuoden 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, muNa ..... ..J: 

18- 11 
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aikaan , jolloin omat laivat poikkeavat Espanjan satamissa. 

Tähän ast i lienee tilanne ~uurin piirtein ollut vie -

tiliikkeitämme tyydyttäv"" . ainittava kuitenkin on , että Laur itzen

linjan kanssa sattuneet er imielisyydet ovat johtanee t puuvanu- ja sel 

luloosavientimme keskey t ykseen Espanjassa. Toivottavasti konflikti 

saadaan onnellisesti järjestetyksi , mutta on kuitenkin todettava, e ttä 

ulkomaal aisen laivanvarustamon takia vientimme on tässä tapauksessa 

jou unut pahasti kärsimään . 

itä tulee Hampurissa ~~~.tuneeseen uudelleen lasta

ukseen , niin tiedän tapauksia , jotka eivät ole olleet vienni l lemme 

eduksi . Ja viime aikoina minulle on huomautettu , että uu elleen las

taus ei suinkaan ole munaviennillemme edulli sta , vaan olis i suora kul 

jetus ehdottomasti niille melkeinpä vältt""mätön . 

Sitä mukaa ku in vientimme näihin maihi n lisääntyy ja 

monipuo is t uu , tulee kysymys niiden ja Suomen välisen hteyden paran

tamisesta . TR löin on lähinnä aJat e tava suoraa lin"aa uomen ja oh

j ois- Espanjan (Pasa es) sekä Por ugalin välillä. ielestäni on riittä

västi aihetta ottaa se jo nyt vrutavan hark i nnan alaiseksi ja r-htyä 

kaikkiin vaI istaviin toimenpiteisiin sen avaamiseks " ni i n pian kuin 

nykyinen p uvanua koskeva konflikti on saatu pois päiväjärjestyks es 

tä . Linjan kannattavaisuus on luullakseni okse nkin taattu si lä 

e elI t;ksel ä nimit äin, että se saisi paper i teollisuåt emme laivauk

set . 

Viimeiset käsi lä olevat numerot ovat vuo elta 1931 . 

Sil l oin laivattiin 

Espan jaan puuvanua 10. 500 tonnia 

selluloosaa 7 . 425 " 

pap eria 520 " 

portugaliin y'"'.teensä 729 " 

yhteensä 19.17 4 tonnia 

Sen jälkeen on m. m. paperinvientimme kasvanut huomat

tavasti sekä Espanjaan että Portugali in . Lis~ksi tulisi koko se tava

ramäärä, mikä nyt kulkee Hampurin kautta. 

ittävän paluulastin saamisessa voisi a luksi olla 

suuremp i a vaikeuksia. Kieltolain poistamisen j ä lkeen l astinaaanti mah-
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doll1suudet ovat kyllä huomattavasti parant neet a se se ik.ka , että 

Espanja on siirtänyt suuren osan appel siinien viennis t ä t pahtuvakc i 

Poh"ois- Ee an jan kautta helpottaa sen saanti a . Si inu tapauksessa että 

kannattavaisuuela kelmat a ksi eiv" t oso "t ta si rii t täväst i paluu-

l a t ia , vo si ate la lY{an yhdistämistä balt tilai sii n satam " i n . 

Tiedän että kerran minun tääl äo on1 aikena uol ala1 selta tah lta teh-

tiin t ällainen esit s . 

inu la on ollut ~ilaisuus kesk stella ede läes1t -

tämästäni ajatuksee a !ll ÖS in erä"n suomal aisen l ai vanvarus tam n edus -

taj an kanssa. a us nä'tti huomattavasti kiinnostavan häntä j a 

käli kuin 'öhemmin kuulin asiasta sain sen käeit ksen , e ttä asi -

anomaisissa piireissä tällaisen li~jan a ikaansaamista pidettiin esi t-

tämilläni edell'trksillä peria tteessa mahdollisena. 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

No. 1130/33. 

lKadr1d, kesälo.uDl 21 I>'ni 1933. 

II /i;;5d H 

~~-Jj I 

U1koas1a1nm1n1ster1ö11e. ~ 
J 

Täten on minulla kunnia myötäl11ttää r aI>ort

t1n1 n:o 16/1933, joka sisältää: 

%skeinen ba1l1tuspula Es:panjassa • 

As1a1nho1. taj a 

/ 
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Salainen. 
SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 16/33. 
/1 /,t j ..i 

v~"f~ , lfadridi- ssa 2.1. p:nä kesä kuuta 19 33.. 

lasMo 

Edellisessä Espanjan poliittista tilannetta kos· 

kevassa raportissani selostin niitä vaikeuksia, joita vastaan silloi· 

nen hallitus sai taistella. Sen olemassaolo näytti jo senkin puolesta 

varmalta, että hallituskokoomukseen kuuluvan radikaalis·sosialistisen 

puolueen samoihin aikoihin pidetty kongressi päättyi sulaan sovintoox-

halli tusta kannattavien Ja vastusta vien aine sten kesken edellisten 

voitoksi. Sen vuoksi hallitus]Ula tuli kaikesta odotuksesta huolimatta 

verraten odottamatta Ja vielä tavalla, jota ei niinkään aavistettu, 

Tasavallan presidentti kun kieltäytyi hyväksymästä ryhmän Joht~ien 

mie 'tä. lruuil.ema t ta konselj in presidentin ehdot.us ta halli tuksen täyd~ tä· 
d 

misestä. Azana katsoi sen ellåJ,uott8Jll.lslauseeksi ja erosi hallituksi· 

nean. 

" Olen jo edellisessä raportissani tehnyt selkoa 

siitä hermostuneesta poliittisesta tilanteesta, missä EspanJa on elä

nyt koko kevään. Epäilemättä se ei ole ollut vaikuttamatta myösldn 

val takunnan päähän, etenkin kUn hänen henkilökohtaiset sympatiansa 

ovat opposition Plolella. Se ei kuitenkaan 7ksin riitä selittämään 

pulan syi tie 

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

. J) Ei ulkomaaedusluksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. muHa . .. .. J: 
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On mis tettava että, kun nyKyinen :presidentti syksylä. 1931 

erosi väliaikai sen hallituksen johdosta, se tapahtui perustuslain 

uskontoa ja kirkkoa koskevan artikkelin johdosta. Sen jälkeen hän 

ryhtyi vaa tima.an perustuslain tarkistusta. Nyt oli Cortes hyväksy

nyt uskonnollisia yhdyskuntia koskevan lain, jossa kielletään niiltä 

- kuten olen jo kertonut - oikeus antaa opetusta. Sen jälkeen oli 

esillä. :perustuslaillisia takeita koskeva laki, johon hyväksyttiin 

pykälä., joka tekee edellämainitun kongregatioita koSkevan lain tar

kistuksen mahdottomaksi . 

Ei ollut oudoksuttavaa, että presidentti tahtoi koettaa 

&1a&ansa~ hallitusvaihdoksen kautta päästä laaje~aan hallitus-

kokoomukseen. 

Si:tnä. mielessä hän tarjosi ensin hallituksen muodostamisen 

sosialistiselle Cortesin presidentti Besteirolle - Lerroux'in ~i

meinen idea - joka kuitenkin uskollisena ballituskielteiselle kan

nalleen ei ottanut sitä vastaan. Sen jälkeen presidElltti uskoi hal

lituksen muodostamisen toiselle sosialistij ohtajalle , Azanan yleis

ten töiden ministerille Indalecio Prietolle, joka saamiensa ohjeiden 

mukaisesti yritti suurta kokoomusta. Se raukeni lruitenkin radikaa

lien vastustukseen. Myöskin radikaalisosialistien johtaja Karcelino 

Domingo ei onnistunut, jolloin Azana sai kolmannen kerran tehtäväk

seen lIIlodostaa halli ~sen. Se 011 päivässä. valmis. Sen takana on 

Azanan entisen hallituskokool!llksen lisänä myöSkin federalistit, 

joitten JOhtaja tuli lIIlkaan kauppam1n1sterinä. 

Pulasta ja sen ratkaisusta on ens1nnäld.n sanottava, että 

se lIllodostui lo:pul ta presidentin tappioksi ja Asaiian voitoksi. Toi

nen tärkeä seuraus siitä 011, että hallituksen esittäyt.yessä. Cor

tesille, ratikaalien JOhtaja Lerroux ilmoitti s11rtyvänsä obstIUk

tlosta lojaalis8en oppositioon. Sikäli lm1n hallitus lähtee tai~

leelle hyvin ente1n. Pahin soraääni on vanhoillisen parlamenttiryb-
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IDän ()(aura) jul i stus hallitust a vastaan ja vetäytyminen pois Cor

tesista. Toinen on hallituksen ohjelmaj ulistusta Cortesissa käsitel

täessä ·servicio republicano·-ryhmän jäsenen, Kadridin ylippiston 

siviil i oikeuden professorin Sanchez Romanin ankara hyökkäys halli

tusta vastaan. Tuntuu si l t ä, e t tä Sanchez Roman tulee yhä selvemmin 

opposi tion t odelliseksi johtajaksi enkä ihmettelisi, vaikka hän olisi 

tulevan hallituksen pää. Nykyinen halli tus pysynee' syksyyn asti. Azaiia 

alkaa olla väsynyt. Eikä hänen ole niinkään helppoa. ohjata hal11tus-

kokoomust aan vaikkakin hänen nauttimansa arvonanto on harvinaisen suu-

ri. MUtta kahta vuotta pitempään tää~lä ei mielellään nähdä samaa 

miestä . konseljin presidenttinä. 

Ulkopoliittiselta kannlta huomattava oli valtiom1n1sterin 

vaihdos, Zulueta erosi ja tilalle tuli entinen opetusm1n1steri sosia

listi Fernando de los Rios. 

Se on tuonut jälleen ajankohtaiseksi kysymyksen Neuvosto

liiton tunnustamisesta. Siinä suhteessa arvellaan yleisest i Neuvosto

liitoU,nyt olevan entistä suuremmat mahdollisuudet. Sitä takaa vielä 

sekin seikka, että radikaalisosialistit, joitten asema uudessa halli

tuksessa vahvistui, asettuivat kongressissaan puolustamaan Neuvost o-

liiton tunnustamista. 

Käydessäni tänään Valtiom1n1steriössä k06kettelin myöskin tätä 

kysymystä. Valtioministeri de los R10s sanoi itse pyytäneEllsä sHtä 

asiakirjat, mutta muu~ hän ei siitä myöskään suostunut lausumaan. 

Min1stBri'Doussinague - poliittisten ja kaupallisten asiain ~sasto

päällikkö - lisäsi, että m1nisteri6 on antanut asiasta uudelle ääl

lik611een kielteisen lausunnon, mutta mikä tulee hallituksen kanta ole-

maan, sU-tä ei hänkUn tahtonut sanoa. Hänen apulaisensa, m1nisteri 

Castillo oli avomielisempi eikä kieltänyt sitä mahdollisuutta, ett ä 

hal11tus tällä kerralla tunnustaa NeuTostoli1ton : kertoen, että asia 

011 kerran ollut esillä konselJ!ssa, IIltta että sitä e1 oltu neIä sillä 
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kerralla ratk istu. Hän lisäsi, että mitään asiallisia syitä ei 

ole tähän toimenpiteeseen, Jos se tehdään, on se puhdasta sno

blsmia. Omana mie1ipitenään hän kertoi esittäneensä, että Jos 

Moskovaan aiJotaan 1ähettä·· ambassadööri on se lShetettävä myös 

Vatikaaniin, sillä t ässä tapauksessa on syytä antaa hyvitys 

mo1e~11e äär1mmä1s111e sivustoille. 

-
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Täten on minul la kunnia ötä li i t tä-' r aportt i ni 

n ~ o 17/1933 , joka s l s""l tää : 

suhteemme Esp anjaan a Por tuga lin • 

Asiainhoi t a j a 
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Salainen . 
SSA OLEVA LÄHEIYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 7 • 

'ali i Ii i - ssa 22 p:nä kes"-:- kuuta 19 33 . 

Asia : ... ~te .. ln.'!le Es anj aa ja For -

tugali :'n . 

"in n t :,'cni "adrid':n::: ··':1.et sttin .. .. likkönä' ä'itt- y 

nyt a e ik i e;, . ln_nul e h:fvin oik e • selli s ' se. 0 05 _.toe_ s a . 

aio ainoa ta~ nnakkoilmo ksen s i.:tä , että ~inu t 1 aan ~i~i t tä-

mäL:.n kaupallisen saston ap l ais .... lliköks . _. tä f..lc l· atta että 

:'1 sen saatuan mi el es täni riittävän ainavil_1l. s.iil ä kieJ.. "y _ 

l ' in tta."fllasta aa va taan , ~in t s ihen n ·m· t n . i nen s -

ten 0 staiseks ' a noa lP h~t stöpäi31lik ", j lIe ei 0 e mitään vai -

t oehto a t ar ' ott , vaan j oka on -lman ~uut a k men ettu to i seen pai -

kaan. :sttä t ehtäväni ' a r idissa äät!.:; täl ä taval a , on inun er 'n-
. 

oma ' sen vaike a käsit äF . 

n olen i s "ksi siirrett- takai s _n minister iö " 

virka- ar vo taan aivan saman a i selle pa kalle , 'Ilistä t lin tän e läl e -

t tö ääl i öks i, rohkenen olettaa , e tä allitu8 on täten tahtonu t 

osoi ttaa ri't tävän selvästi olevansa t "tön m' nun toimin taani ja 

katsovansa , e t ä en 0 e nii en ne jän vuo en aikana , ' otka "fllinulla 

on ollut kunnia to imia tääl ~ maamme etuj en valv jana , voinu t t yd t 

tävä ti enkä me es 'ksellä suori tta minulle us ottua tehtävä " . Tätä 

s eikkaa on ilmeisesti tahdottu vielä er koi est i k r st s illä , e t tä 

- kuten minulle on ilmoitettu - seuraa ' ani tul la n ni 'lli ttämään tänne 

inis1: eriksi . 

Jak elu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ..... . 

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

........................ -......... _............ ..................................................... ...... ............... . .... ....................... ................. . 
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~' , "k" n ' in en ' a odo t tamaton to menpide on minulle kä

sittämät" n sitä käsi tämättömämpi, kun esimieheni eivät ole aikai a em

min ei vätka vielä ä skettäinkään Suomessa käydessäni esi t tän eet m nu 1e 

,," itä"n moit eita toirointSUl ' johdosta , ainakin aikaisemmin minu l a on 

9äinvaetoin olut 10 - jos nun sallitaan se sanoa - saa a heiltä t un 

nustus t östäni. 

Rohkenen kui tenkin tästä uo imatta vi e " luoda to i min 

tani p ä äj""' seksi kat s auksen suhtei ttemme ke ' t kseen spanj an ja Por 

tuga in kanssl'I viime:sten nel ' '' n vuod n kuluessa. 

!;B.mä vuo et ovat olleet t"" sel ieen ki'nto i-

saa a ' ke a . tiitten pu ittei s iin ahtuu pal' on . Europan anhin d nast ia 

on inÄ akana kukistunut , Espanj a on uuttun~t tasa val la si , atol i sen 

k r on maht on sen u 0 1 simmaksi uskotussa maassa kukistunut . a ou -

de linen pu a on aimansa e ämä"n. jie 0 0811 teet, joissa näin 

l en joutunu täällä toimi maan e ' vä 'suin~aan ole oll eet he ot e 

'1i anne oli minll e a ks1 sitä aikea.mri t un e e 1.Ä. ' ä -

n ie ä viimei sessi:i. ra ort ssaan to jui j rkästi aikki i. ,a -

tuur ' ha litl.lkse en u komaisess8 ehd stössP hd stetut e. voste t aihee t 

tom iT1 a kat oen sen 9seman e e l een a kin .1. :'Dl in ke tÄ vä • "'a"llal a ;';n 

varott ' ' 1'nn ttä.mästä m tään .uom' ota Primo de .'i veran oa koskevUn 

tie oih n huoma ttaen ett" kansan VB. ta a enemmistö kannattaa häntä . a 

sunnon arvoa oli m'ansa korostamaan viel~ se se k a , että edeltä'äni 

antoi s en kuus ivu0ti sen oleske un sa _ .een maa ss • 

Ennen pi tkää. olin i tenki, täst" huolim t ta pe.k i tettu 

tie 0 tamaan tilanteen ehityksestä. kokonaan toisessa s" vyssä . Ei e 

tänrt on ta kuukautta . un Prim de iver er o 0 i tap ah.unut to'i-as i a . 

Enki? ollut vi el ä en tin t ol l a vuottakaa.n I!l. a ssa , kun sain rllveta t e 

do ittamaa.n yksinpä _unink utta hka avi st vak vi s~a naro's:a se~~ en

nustaa sen kuki stumista. Vi e ä aivan h iljak oin s 1 oinen :er ra J keasi

ainmin i steri sanoi minulle, inka vaikee. h" ne 0 i uskoa tu evaan val - ' 

1 Pllkumoukseen , vaikka minä j ohdonm iCalsesti tie oi ti n. in s i n ' en essä . 

un vallankumous si tten t ap ahtui - en ollut s il oin vi e

lä. 011 t tä~llä kUin vajaat kaksi vuotta - toi ce mukanaan maan ju ki

se n elämää n niin t äydellisen muutoksen kui n vain va l ankumous voi te -

dä. Koko entinen, siihen asti hall i tsevas a asemassa eva osa ansas ta 

joutui syrj"n j a ti lalle tuli kokonaan toi se t ainekset, joilla siihen 
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=.et i e i cllu _pMnlaieta asemaa ei " merkityst- "a jon akan a 

d " ~ l omaa ttik~nnalla ei c lut ennestään mitään k ske·us ta . iel~ a ivan 

Ets et äin - uotsin täkijl""inen 1"" ettil""spari vai tti kuinka erinnmai oen 

vaikea heidän a eman a tä"" l lä on n:lk"! is i ssä olo suhteissa . Ja e ovat 

tätäl i " kuitenki n 0 le t ahte n ot t e seen :,' r_ te ensä kymmenen v~ tta. e 

uvas "aa mie estän i selvästi ntit"" va.i keuks ia, j o " ta d iplomaatti n a1 -

1a tä""l1ä on . 

~:en n kaukaisen maan as iainho:ta"an star . t i ei 

kaan ole helpp a tällaisessa pääkau un i ssa , "onka lähettiläs unnan 

muodostaa n . 40 lähet töpääl lik~"ä, niistä 1 2 suurlä.~tti ästä , ja ~on 

a loi tavan ,;,' ei is te n ja vanhoih n tradit i oihin uurtuneen, jopa 

kan et neen Eeurap i irir. m ötätunto ja harrastusta ei ole ä än 

helpp a vo ttaa . Sitä vaikeampaa, kun es anjalainen on s lke tun t 

omaan elämään ä sek" :.ar vinai se8sa määrin i cserakas . 1n eli ens"n ö -

tätun on saamin en n e_pomp a~ , mutta se on vasta n t val~anh~ouksen 

"Eil e n päässj't maassa määräävään asemaan . 

~itä jälkimä isiin piireihin tul ee , niin ol en pan t 

merki le , että Suomi n k !te .. :!!n Espan j a s sa aivan er i koisessa a p ik-

keuk elli en edul e sa asema a . En uule , että tär.än seikkaan on 
, 

aikaisemmin(p rio t evästi huomiota , "oten sii t ä kanna taa llä mai -

n ta . Tarkoitan Angel ~ani vetin merkit stä suo a ais - es anjalai s ille 

suhteille • . 6 k ir"eet , j otka tämä l ah j aka d plomaattikirjai ija kir-

joitti Quomes t a oll e saan v. l 90-1uvun l op ul la ~aansa k nsulina Hel a in 

issä j a "otka si tt en on "ulkaistu nimellä" uomalaiskirjeitä " - " ar 

tas fin l andesa ", ovat tehnee maamme oloja täällä enemmän tunnetuksi 

in ehkä mikä""n m u . e se ikka, että kirj eistä on olel"'lc.ssa kolmen eri 

kustantajan "ulkaisemaa lai toata , joista ksi on vi e l"" i mes t niin 

ö ään kuin v . 19 _ toisena painoksena , osoittaa arhaiten niiden aaa-

vuttamaa a osiota. Omasta kokemukaestani voin anoa , että kirjeet tunne -

taan konsel jinpresidentistä lennätinvir~amie een saakka. 

x x x 

adri in= ähetyst""n merki ty s maen!l1e u koroli ti ikasaa. 

on 1 "" inn"" kaupa1linen. Sen mukaan olen J:lYös in esettanut t eht""väni . 

iedoi tuksissani olen seUT nut Espanjan ulkopoli tUkkaa lähinnä sen 

lu.u a oliittis!.a suhteita 8i mäl ä pitäen . ikolsel a huo e la olen 
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koettanut Pt te :Sspan'an ja euvo tolii on välisten sur. eiden ke~ ' t:1's 

tä, joka on niin ensiluokkaisen tärke ' mei än puutavaran~ienn 1 e e . 

Kansain älis in kys kai n olen puuttunut vain 5i loin , kun jo in er i -

ko' sin or aUo on si hen antanut aihetta . J a Espanjan sis"po i' ttiseen 

tilante sean vain terpeelliseksi katsoman i a'anj akson jä kcen, i ä 

liian tarka a si5äpoliti ' kan se'lr am ' !\esta ei k" 5ittäii'k eni 0 e v te a -

aa :;f e pi tii -

n:t ilm"Mä':rqnä ",,7.;; si ' tä " 51 t :,'kseni mu" aisest1 0 ~ ekU vi en u en 

va ais.t::n "i'n" sui +"t n " r •. eiss ' I:I11net ua uvea ,, ' i R. :'" 

suhtee S8 on ~uomattava, et~M 

~ a .e e pein 'r a ta t "}rj:i 

kuin r. eenva ' htaj "ln . 

or:ugp in 0 oih i e 

man e tie 

t 

lten "lle, tn 

tet ta sti:> e aan,·t +,i ,'1: -

suuttapuu· a n'i.n s Luin c in ajate lut . 

ann et ti ;:1' .,uutta kä:,r ., sie lä in ar esi . Toinen .Ke 

naan kaup.aso imus neuvot e uih in , toisel a ker r alla kului aika pä ä a s i 

allisesti k i eltolain kumaami s en johdosta syntyneen uuden tilant een selvi 

telyyn. Olen pahoillani, että käynt ini Lisboassa on supis t e ttu näi n vä

hiin, sillä mi e lestäni sen jälkeen kuin onn i stuin lopultakin saamaan 

aikaan kaupp asop imuksen Portugalin kanssa, oli si 011 t omistettava enem

män a ikaa sen arkkinoitten tutkimiseen itse paikalla. Edeltäjäni siel 

lä k l l ä vi eraili vähintä än kuukaud en vuodessa , m nlm osal len1 e i 

vuoden ai ana t ullt! t ~!h te ns" ~ uin r nsa i kaks ka t a , kau papol ' i -

Uses i '7Iuu:t:,meesta t'lant9_s~a h 0 ' ''lB,';ta . :':' ole ~' öEkä'n n9.in sa 

ti l ai u' tta neuv te la iel ' m' !1un a_o:~~cs : an':' ?o tuc;a 1 le tar ' t " -

ta it 'st omioso i~u seata . 

Y>.i:i " t 'keen n , n 0li.,i e:, ot c!:la.,ti s. -

tett ava enemmän iinno t· sta crt kohta lcuin iime '0 ina 5i t" 

suuremmal a s y l lÄ. 10..1 n ';oi eet in 'fadridi et kfis ' " Lisb ~ sa akr i t o -

dut l i:\het s '1 ikt't k ' '~ät sie lä ve raten us i 

x x 

! t:' varsinais in au pasurtt:!i5ii!:l!lle ::spanjan l{ans ::; 

tulee n: "n ni ir.in on , xu:en ede l ' uo autin, tal ou e linen u a p a1na-

n' e !:lansa nelj 'n v 1me vuode , ku ue s • Raskaimmin ämä tun t uu uu -
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.. ä ';"n,1e . :.losi 1 9:::~ cJ, 1. i~l " t. :rt t"iv:" , "'l "; ta sen 

~äl ' een on osu te~e "span an u avarain t:.lon i 3a 1 ut ko v n a:, i -

"~I"\ . 'Jai t';a n t 'l"l' on seur a s t " k" l~ist n p U.l tavarai 

p ' ":e :;';' • uutavar 'au an 'sn. östel k,>~ sen " ' lkean !l:u l n S:.l' ~ ;; r:t;; 

" ikÄ 01. i "r.et~'2 tön OSUll täm" n .."ei le ni n t rmi Ii en s :,lUnni te_ al"\ 

';0r J ~ s~ks' n : "n ls";er:~lle tunnettua . a l itscvis a J_osu~.ei~:a e 

te on puutt.ln l i p. ivÄt 7alite':.tav et : 

:o •• _an~· "; eU:i ':. :si'n tulrks:'i!'l . ::räät lotteet ovat vielä .eskel1eräise , 

~otem n':':5"ä ei 7 e lF; !Jis ä ;y'!. te:, de:;sU xal1 ata maini:a sen 1 ar' e.!!t~:'n . 

'!'Ja eri eo lisuuden "; otteis':.a 0"1 ... 1. ' anu la ja se_lu-

l oosalla o:lut v :\ van .as taan tää lä -ark ina. J a vi i me vuosin!". n i iden 

vien"; tän. e kelitt i ed llisest. kunnes Rp ahtuiva n~ selk aukset, j o ";

~a ' o,t V?t 'M edel leen ke tÄv" :'n vien in se isal-d ~ een Su {!lesta • . e,pe -

ri' .dist:,'ksen ed.;.tstusK:!S:''!'' s on saatu järj es seen . 

TJseitten muitten teo lisuusa : en ~'lnti'!! lli suu' -

a on t t' itt' , m tta :!tonet ovat nii'tt än et ";; n " hän ..l aa ilta. 

Se la ' sten j ouko ~a on , "(5 l:.c ':' teo ll' i'ana n arvelt : ~n olevan 

~ahdo l i ta si j oitta en tu t tei ta Uilcäl"isille markki no':' l e . arce 

nan n ttel;,rn ~Ä. keen on aan 0 a l as i t 01 s uus '.ui t nkin slin" määrin 

kehi ttyn:,rt , että s_ SU'.IT t a osa ta t;r dyttä,' maan ~si tavaran t.a.rpeen 

~o a ~io t n lAsinkin ky~:,~nän ' oka va_ litsevien 0 o j en tak'a n,u -

tenkin I eikon funu t . ~en s aan kumi t t ei e nÄ.:,'t ää 1 an e i " i tus -

ma:ldoll ia , samoin p r s : i ' ni a sikä i ku n te das vain voi Qt taa 

va taan tilauk ia . Er ' tten muitten alo j en ';ut i mus on v e ä e sken . 

i'aa ta1 0 stuotte eta vi et "in E5 anj ~an aikaisennin vain 

i en iä er ä Emment hal - j uustoa . Sen vienti tän e ienee ä llä "he ~ke ä 

keske t yksi s ä . Sen s ij a an munien vienti pääsi tän" kevä.än" I välle 

al 1 e . Bollant i l a ' sen Edamer -j uus ton tuonn s t a Esp an ' aan, Portugaliin , 

Kanari an s aaril e j a Espan jan ar k oon ol en ki rj oi ttan ut aivan p sket 

t äi n . Tos in ulko l a i sen va luutan kalli s tumi n en j a kotimaisen t uotannon 

k~svu on kumma ssakin maassa vähentänyt juuston tuonti a, m tta luu l ak

seni kannat t a siihen edelleenkin kiinnit tä" huomio t a . 

Er inomaisen t'rkeäksi voiva t s ekp Espanja et t ä Por t uga

li muodostua mei l le kalliokalamarkkinoit t ensa takia niin pian kuin sen 
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valmi stus äii e(. vauh ti in . Toinen tähän kuuluva Virkeä tuontiarti kke 

li on turskan mäti sardiininkala tusta varten • • a sitähän on 0 merk 

kejä ol emassa . Osoitukseksi s itä mi kä erk i t· s ka iokalal . en näis 

sä ~ais3a mainitsen , että itä tuotiin v .l 3~ Es an'a n ' 1 56 . 0 

n i a y i 27 • ku tapesetan ar vosta j a Pc,rt a iin' li 41 . 40C tonnia 

. li 0 rn ~~ . e c . ar vosta. Ärke mmät tuontimaa ovat ~orja , Is1ar.ti , 

" ewfou!ld1an , Tanska ja Zng ant i . Lä i ne. kal lio' uan vuoks i ~' r ' 113 

on tsenä set '!l ni s e:ri "het stö t sekä 3s an ' assa et tä !'or tuga1 i ssa ' a 

is"ksi vie ä ][xDc1lli]!f][J[ näitÄ. mai a varten er ikoinen attashea . ~on a 

te!. ävänä on seu ei ta ' inomaan ka J. 0' e.1amarkkinoi ta . 

Yi t " erikoises i ortu aliin tul ee , niin os i t t a 

vi enti~~e s inne v.l ~O a11ekirj oittamani kauppasopimuk en jä keen ~el 

kais a vi kast' ls ta . u;J tavaran vi en t on p syn j otenkin entisellään • 

en s aan on t rkeimmäksi v ent ' tavaraksi s nne muo ostumlt . ute 

o ot aa s ~ ' k n . rape i . Portugalin 1 o ' sta siirt ai ata n sen ä -

Afr e hu m~ttava utavaran 6ta~ a . 

E e 1ä ol evat viittaukset ri t p ät ' 0 , 0i ttamaan 

a 0Tl • en til!l!~e kan!"la a . 0 en 

vruuutettu 5i tä ett " '" ky sen e.makau en p"ät, tt ' ' voim.'!!e i "tä nL 

, in ientiä.m:ne . ..,aj: 1)11 5esti lö' tää mar' k i noi ta u:J.!!l e i. tuotteill 

Luuli in e ä se aiva inj a. :;;JO~Hl"1 - EteHi -TIanskan - Poh~o ' s -=sp a."'l'an 

a n satami en vii illä , ' osta äskett" n k ... r " oit in , 0 is i ooa1 -

taan om a e vy ttämään v ent äm."!le sek" :rlee 9 ' 'EtU Els,)rteitam.-

me bäi;ten a ten kans ~a . 

ä s " suh eessa olisi mie ea:äni ki ' nni tett') ä 

, öskin ene!lll'llän '<uin t" ,"n ast ' huomi ota tUlJnt ikaup~ aan , sil ä v 118on 

. 1n n _ isis5ä , poikkeuksellisissa 0 osuh teis sa 0 1 tuonti saatava 

tukemaan vientiä . Tämän eikan merkitys on n t onin verro in tärkeämpi 

kuin säännöllisinä aikoina. Tarkemmin kuin ennen tutkitaan nykyisin, mi

tä kukin maa toise1taan ostaa. Kinulla on ollut aikaisemmin t ilaisuus 

esittää Ulkoaslainministeriö11e , että kauppapoliittinen asen~e on Es 

panja~68 verra en he i kko sen vuoksi , että vi ent mme on s inne paljon 

suuremp i ~~ i tuontimme s i eltä . Samaten olen ki i nnittän' t huo i c ta s i i 

,en , e t ä e i dän ollsi oet et tava li sätä tuontl anme Espanjasta tukeak

semM e vi entimme as emaa. Suunni l leen sama on ti l anne suh eis arnme Por -
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-:L:.baliin . feikkf:a ei olisi sy tä pä ·· st· ä un o 

"'a ri ~ r=_p. ·et- etc E: i mie estän i ol e to ' s a i se 5i 
SensU aan ulko!:laicecsa edus"~kse a aanu t sill !:l.4 _ vaa as~ l _ä kuu_ ' -

nut ääniä , j otka ovat va ti e t sen lakkauttami s t a . Ei s i i t ä l e uin 

kaksi vuotta ku in arvc valtai s i sta ta 0 s i ehis tä k onpantu komi tea 

ilman sen enempiä . a er'dot • J s p idetään k i inni s i itä , 

että "'lei Iä l komai ... en edustuksen tä:it ns si j assa pal vel la ma e 

vientiä , ku:nkp s illoin voida - ehdottaa l akkautet avaksi lä-

'let stö , j on a te täv"nä n yksinomaan val voa etuj amme ienti- a_ eel l 

joka on n11 tä 8 : s j'"r ~ es ykee säe Ol en e eI ä es i t än t tästä t ehtä 

vä s tä erfi t .. pi ' r tei ä j a ol en puol s Anl 1Vakuut ttu, että j oi' den 

te tävien t akia l adrldin~lähetystö n meil l vält tämät ön . 

x x 

Olen us east i le: e ' stön menoar ioehdotl,;.ksen yh t e:/des-

sä ki' nr.! ttän' t koasiainmi ieter i ön uom ' ota töitten 

1adrid n=länet stös ä . 70distuksena siitä 0 en m. m. es_t t än t tilast n 

1 '1 et s t ön ä tevien kir ei en ukumä"rän kasvusta. n !';e mieles p.ni 

vars n hyvin k vastaa tilannetta ro kenen ot ~aa sen myöskin "hän : 

. 1 27 ; 31; v .19 2 : 76 ; alku uo i v. l 9 : 2 

jälkipu Ii v . 19 2 , mi stä a ka oma to i mi n an i . adridissa 427; v.19 

1352; v . l 1: 1 60 v.19 2 : 2106 'a k luvan oden alk' oli , mi hin 

t oimintani pä" t t Y l ähes 1200. 

Lähet stön t övoi ma on si tävP.stoin kaiken llut 

ama . e on mi e les tän i ollut k htuutonta ' a ol enki n usean kerr n s i itä 

i ni s teri öll e huomaut tanu t s ekä yytäny t t änne l' sä" kan s iahenkilo n-

taa . Periaat t eessa on ee i ttämäni näkökohdat tunnustett ' ke ik i j a n 

myönnetty - esim. ulkoasiainmini s teri r oco e - että lisätyövoi ma on 

tänne j arpeen. Y~ytännö ssä se ei ole ku i tenkaan 'ohtanut mi hinkään pysy 

vään tulokseen . Vain par kertaa l ähetystön arki s ton kuntoonpanoa var -

ten se sai lyhyeksi a i kaa tilapäistä lisäap ua. 

-
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Salainen . 
.. .. )ladrld1.- ...... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 18. .f!{ i73C 'ö 

Madridl- ssa ~~. p:nä . s~Js .. kuuta 19 . ~~.·. ~~ . J:5 

"- . (;) 'J 

l 
Asia : .~~l.l.i ~ult~en val hq,os E~Jlan

j assa. 

Kaatunut hallitus, joka paria rekonstruktiota lukuun

ottamatta on ollut vallassa lokakUusta 1931, on rakentunut por

varillisen vasemmiston ja sosialidemokraattien yhteistoimintaan. 

Hallituksen koossapitävä voima on epäilemättä ollut konsel j i pre

sidentti Azafia, joka kasvavasta oppositiosta huolimatta on lujal

la kädellä johtanut valtionperäsintä pyrkimyksissään tänä kohta-

lokkaana aikana nostaa maansa' siitä sekasorrosta, joka kaikkial

la vallitsi hänen ryhtyessään luomaan uutta Espanjaa. Kaaref'ormi, 

suurtilojen expropriointi, jesuiittavel~eskuntien hajoittaminen 

ja niiden omaisuUden takavariko1m1nen sekä laki uskonnollisista 

yhdyskunnista, jossa valtion herruus kirkon yli lopullisest i lyö

tiin kiinni, ovat kuitenkin laajoissa ei-monarkistisissakin pii

reissä nostaneet yhä ki1h~yvän vastarinnan hänen hallitusregi

meään kohtaan. 

Vaarallisimman opposition hallitukselle ovat koko 

ajan muodostaneet radikaalit, joiden johtaja, entinen ulkominis

teri Ierraux on esittänyt huomattavaa osaa Espanjan viimeaikai

sessa politiikassa. Oppositio on jOhdonmukaisesti aset tunut sil

le kannalle että. nykyiset voimasuhteet perustuslakia säätävässä 

Ja kelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ........ 
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kansalliskokouksessa, jossa kaatuneella hallituksella oli varma 

enemmistö, eivät enä?n olleet tosioloja vastaavia, vaatien siis 

sen hajoittamista. Azanan hallitus ei kuitenkaan katsonut olevan 

syytä kiinnittää huomiota opposition vaatimuksiin ja etenkin hal

lituksen sosialistiset jäsenet ovat jyrkästi vastustaneet uusien 

vaalien t oimeenpanemista. 

Ensimäisen kolauksen hallituksen arvovallalie antoivat 

viime huhtikuussa toimitetut kunnallisvaalit, ei kuitenkaan sii-

nä mielessä että monarkistiset ainekset olisivat niissä saaneet 

voiton, vaan siten että ne tasavaltaiset puolueet, jotka olivat 

oppositiossa saivat huomattavan vaalivoiton niihin tasavalt~iin 
puolueisiin verrattuna, jotka kannattivat hallitusta. Tästä huoli

matta Azana nytkin uskollisena aikaisemmille periaatteilleen tor

jui kaikki opposition puolelta hallitusta vastaan tehdyt hyökkäyk

set sillä että niin kauan kuin ei perustuslakiasäätävä kansallis

kokous ollut antanut hallitukselle epäluottamuslausetta hallitus 

voisi jäädä paikOilleen. Silloin synt yneestä IUlasta mikä, kuten 

tunnettua pää ttyi siten että Aazana vielä kerran voittajana pala

si hallituksen johtoon, on edeltäjäni aikanaan jo tiedoittanut, 

joten minun ei tarvitse laajemmalti siihen puuttua. Opposition toi

minta hallituksen kukistamiseksi ei suinkaan vaimentQnut kärsimän

sä tappion johdosta, vaan jatkui se yhä suuremmalla innolla, odot

taen sopivaa tilaisuutta, milloin se voisi hallitukselle antaa 

ratkaisevan iskun. Tätä tilaisuutta ei sen myöskään tarvinnut kauan 

odottaa. Tämän kuun 3 päivänä tapahtuivat nimittäin regiobaa.l1set 

vaalit perustuslaillisen hallitusmuodo~urvaamiseksi asetettuun 

tuomioistu1meen 'j a nämä vaalit toivat mukanaan uuden musertavan 

tappion hallitukselle, jonka kannattajat miehittivät ainoastaan 25 % 

tuomar~ikoista. Lerrous ryhtyi nyt uuteen hyökkäykseen halli

tusta vastaan, syyttäen sitä. nimenomaan vaseDll11stodiktatuuristan 

hankkeiden hautomisesta, koskei se, huomattuaan vielä. kerran että 

silti puuttui valitsiJoiden eneDll11stön kannatus suostunut hyvällä , 
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eroamaan. Puolustaessaan asemaansa Aazafia turvautui väitteisiin, 

jotka ei vät osottautuneet onnellisesti valituiksi. Hän huomautti 

nimittäin että syy hallituksen kärsimään vaalitappioon oli siinä 

että puheenalaiset vaalit omioistuimeen olivat epäpoliittiset, 

joten ne eivät olleet suuremmassa määrin kiinnostaneet hallituk

sen kannattajia, jotka niinollen enimmäkseen olivat pidättäyty

nee,t ä.änest~·mästä , sek" että ainoastaan yleiset vaalit, joiden 

toimeenpanemi!ta hän koko ajan itse ol~ vastustanut, voisivat 

antaa vastauksen kysymykseen kenellä oli valitsijain enemmistc 

takanaan. Huolimatta siitä ett" hallitus t"ssä yhteydessä sai luot

tamuslauseen perustuslakiasää tävältä kansalliskokoukselta hän kui

t enkin katsoi, että hallituksen arvovalta oli tullut järkytetyksi 

ja vetosi tasavallan presidenttiin saadakseen häneltä positiivisen 

mielenilmaisun muodossa sen moraalisen tuen , jonka hän tunsi halli

tukselta puuttuvan, ja jotta presidentille tässä suhteessa jäisi 

vapaammat kädet asetti hän paikkansa presidentin käytettäväksi. 

Tämä vetoo~en asetti presidentin hyvin vaikeaan tilanteeseen. Toi

selta puolen hän oli tietoinen siitä että nykyinen perustuslakia 

sää tävä kansalliskokous ei enään kuvastanut todellista mielialaa 

maassa, mutta toiselta pUOlen hänet asetettiin sen tilanteen eteen 

että hänen olisi se hajoitettava ennenkuin se Olisi ehtinyt lop

puunsuorittaa kokoontuessaan itselleen hyväksymänsä ohjelman. Saa

dakseen å1nakin väliaikaisen ratkaisun tilanteeseen presidentti 

teki sellaisen välitysehdotuksen, että hallitus jäisi väliaikaisesti 

paiko~lleen kunnes erää t keskeneräiset tärkeät lakiehdotukset olisi 

saatu ratkaistuiks1 perustuslakiasäätävässä kansalliskOkouksessa. 

Azana kieltäytyi kuitenkin suostumasta tähän, vaatien lopullista 

ratkaisua kysmykseen. Tämä menettely aiheutti presidentin hyväksy. 

mään Åzaiian hallituksen erohakemuksen ja ryhtymään neuvotteluihin 

uuden halHtuksen JIIlodostamisesta. Neuvottelut johtivatkin ennen 

pitkää siihen että radikaalien johtaja Lerroux sai toimekseen muo

dostaa hallituksen mahdollisimman laajalle kokoomuspohjalle. 
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Lerroux'n älkuperäinen suunnitelma oli muodostaa hallitus 

eri porvarlllisiin puolueisiin kuuluvista kykymiehistä ja esittäes

sään presidBntille hallituksen kokoonpanon samalla pyytää häntä 

hajoittamaan :Perustuslakia s· .. ·tävän kansalliskokouksen. Hänen pyr

kimyksensä tässä e~äonnistuivat kuitenkin lukuisten kieltäytymi

sien johdosta. Lerroux'n ollessa jo luopumaisillaan hallituksen 

muodostamisai keista presidentti vielä kerran puuttui asiaan ja on

nistui hänen taiwttaa er" :;; t edellistä hallitusta kannattaneet por·· 

varlll1set ryhmät, "taiI$M ~sbb, ottamaan osaa Lerroux'n 

johdolla muodostettavaan tasavaltalaiseen kokoomushallitukseen, 

rajoittamalla kuitenkin kaunatuksen niiden perustuslakiasäätävän 

kansalliskokouksen ohjelmassa olevien kysymysten ratkaisuun, jotka 

vielä olivat loppuun käsittelemättä. Lerroux'n suostuttua tähän 

muodostettiin uusi hallitus näissä, merkeissä. 

Lukuunottamatta konseljipresidentt1ä eivät hallituksen 

muut jäsenet ole tunnettuja ulkopuolella Espanjan. Uusi ulkominis· 

teri Sanchez Albornoz on 40 vuotias historian professori Madridin 

yl1pp1stossa ja jyrkänpuole1nen vasemmistolainen, kuuluen hän s11-

hen puolueeseen lAcci6n Republicana), joka oli mukana edellisessä 

hallituskokoomuksessa sosialistien kanssa • 

Hallituksen vaihtuminen tullee tuskin vaikuttamaan muu-
siinä 

toksia Espanjan Ulkopolitiikassa, mutta kosk~kuitenkin on huomat-

tavissa selvä suuntautuminen oikealle on syytä Olettaa, ettei se 

tule Jatkamaan sitä liehittelyä Neuvostoliittoon nähden, jota edel

linen hallitus ja etenkin sen sosialistiset jäsenet ovat viime ai

koina niin ahkerasti viljelleet. 

Hallituksen suurimpana heikkoutena on kuitenkin sen si

säinen rikkinä1syys, eikä se oikeastaan tyydytä ketään. Konserva

tiivit, jotka tähän mennessä ovat olleet ottamatta osaa perustus· 

lakiasäätävtiL kansalliskokouksen töihin, ovat tosin ilmoittaneet 

~alaavansa sinne, mutta ainoastaan tarkoituksessa asettua o~posi

tioan hallitusta vastaan. Sosialistit ovat raivoissaan siitä että 
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heidät on jätetty hallituskokoomuksen ulkopuolelle, eivätkä s" ?stä 

edes tasavallan presidenttiink~kohd1stuvia uhkauksia siltä varalta 

että hän katsoisi täytyvJnsä aikanaan hajoittaa perustuslakiasää

tävän kansalliskokouksen. Mitä taas tulee nykyisen hallituksen enem

mistöön e11 radikaaleihin, eiv··t hekä?n ole tilanteeseen tyytyväi

siä koska heidän k··tensä on sidottu yhteisto1m1ntansa vuoksi vasem

mistoporvarien kanssa, joten heidän harras toivomuksensa saada pe

rustuslakiasä"tävä kansalliskokous hajoitetuksi on t aas lykkääntynyt 

toista14eksi~ Ja mitä lopuksi tulee vasemmistoporvareihin, jotka 

tasavallan presidentin onnistui taivuttamaan ottamaan osaa hallituk

sen muodostamiseen, on olemassa heidän keskuudessaan suuri vähem

mistö, joka suhtautuu vähemmän suopeasti nykyiseen hallitus~okoo

mukseen. On siis vallan" epätietoista, tuleeko hallitus saamaan luot

tamuslauseen esittäessäEn lokakuun 2 p:nä ohjelmansa perustuslakia

säätävälle kansall1skokoukselle. 

UUden hallituksen muodostaminen ei siis ole mikään t ilan

teen ratkaisu, vaan jonkinlainen muutaman kuukauden 11nnarauha, jon

ka kuluessa optimistit toivovat, että perustuslakiasä"tävä kansallis

kok~ saisi ohjelmassaan olevat työnsä loppuunsuorite tuiksi ja sen 

jälkeen ehkä suostuisi vapaaehtoisesti ha aantumaan, kun taas pes

simistit eivät toivo mitään parannusta tilanteeseen ennenkuin tasa

vallan pr~sidentti rohkealla otteella, hajoittamalla perustuslakia

säätävän kansalliskokouksen, ottaa alotteen uusien yleisten vaalien 

toimeenpanemiseksi saadakseen todetuksi, mitä poliittista suuntaa 

Espanjan kansan enemmistö kannattaa. 
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l4adr1-<ii-. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 19/1933. 

lla~id1- sa 2 p:nä loka ... kuuta 19 .. 3~. 

Asia : .. ~~.t.~~~~f3.,,:;:vottelut Neu

vostoliiton kanssa; I. 

1~ 

Salainen. - --

A ~ ~ 
~3 ~ 

D 

Kysymys espanjalais-venäläisten kauppasuhteiden voi

mistuttamisesta ja sen aiheuttamista vaikutuksista pohjoismaisen 

puutavaran tuontiin on viime aikoina ollut vilkkaan pohdinnan 

alaisena ei ainoastaan virallisella taholla , vaan myöskin sekä 

espanjalaisessa lehdistBssä että asiaan kiinnostuneissa liikemles-

piireissä. 

Tosin ei odoteta, että neuvottelut ainakaan läbimmäs-

sä tulevaisuudessa tulisivat johtamaan sopimukseen, mutta mielen-

kiinto keskittyy nykyäPn lähinnä siihen kysymykseen, joka espan

jalaiselta viralliselta taholta on mainittu kauppasuhteiden kehit

tämisen nimenomaiseksi edellytykseksi, nimittäin Espanjan ja Neu-

vostoliiton kauppataseen tasottamiseen. 

Viralliselta , tahol ta selvästi inspiroi tu3_.·lehti-

tietojen mukaan olisi Espanjalla hyviä toiveita myydä Neuvosto

liittoon ei ainoastaan lyyjyä, puuvilla-, rauta- ja terästuottei

ta, rautati8kiskoja, rautatievaunuja, vetureita y.m., yaan myös

kin oliv1öljyä, appelsiineja, manteleita, viinejä ja korkkia. Tä.

män vuoksi arvellaan kauppataseen tasottamisen noin 66 miljOOBafO 
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lful tapesetan .... älle ei tulevan tuottamaan suurempia vaikeuksia. 

Neuvostoliit to puolestaan, niin lasketaan, voisi myydä Espanjalle 
( 

paitsi öl jyä (25 milj. kultapesetaa) puutavaroita noin 40 milj. 
I 

kultapesetan arvosta. 

Nämä. optimistiset laskelmat Neuvostoliiton halukkuu

desta ostaa espanjalaisia tavaroita ovat selviä todistuksia heidän 

neuvottelijainsa kyvyst ä sumuttaa vast apuolen silmät. Mutta se joka 

tässä yhteydessä on mielenkiintoisempaa on t oteaminen että t ä?llä 

ai naki n t eoreettisesti pidetään kiinni siitä ett ä vastaisessa sopi

muksessa do ut des periaate on otettava huomioon. Jos näin tapah

t uisi myös käytännössä ei pohjoismailla olisi kovin pal j on pelät 

t ävää venäläisten kilpailusta. Ottamalla nimittäin huomioon ett .. 

Neuvostoliitto viime vuonna osti espanjalaisia tuott eita 385.000 

kul tapesetan arvosta, kulunee kotvaJ.:l aikaa ennenkuin sen tuont i 

Espanjasta tulee vastaamaan sen nykyistä vientiä eli noin 28 milj. 

kul tapesetaa . Tähän mennessä venäläisten edustaj a t tosin ovat j yr

kästi pitäneet kiinni siitä, ettei Neuvostoliitosta Espanjaan tuo

tua naftaa saataisi ottaa lukuun kauppataseessa, mutta täkäläisen 

taloudellisen neuvoston (Consejo Ordenador de la Economia Nacional) 

julkisuuteen päästämän tiedon mukaaqblisi venäläisten puolelta nyt

temmin suostuttu sii hen että nattaostot saataisiin ottaa lähtökoh

daksi kauppavaihdossa. Millä ehdollla tämä suostumus olisi annettu 

siitä ei ole toistaiseksi tietoja. 

Mutta joskin venäläisille tässä suhteessa olisi vas

talahjaksi myönnetty joitakin etuja, ei sittenkään liene syytä olet

taa että Espanjan :puutavaramarkkinat '_lman rajoituksia avautuisivat , 
heille. 

Tässä suhteessa on ensiksi otettava huomioon, että 

kotimainen puutavarateollisuus valppaasti seuraa asian kehitystä 

siinä mielessä, ettei heidän oikeuksiaan tulla loukkaalDBan salli

malla liian suurta tuontia Neuvostoliitosta. Täällä väitetään ni-
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mittäin että jos venäläistä ]Uuta ilman rajoituksia sallittaisiin 

tuoda maahan kotimaiset tuotantomahdollisuudet vähenisivät noin 

80 %:lla. Joskin tämä väite voi olla Jossakin määrin liioiteltu 

.on kuitenkin syytä olettaa että kotimainen puutavarateollisuus 
I / 

joka viime vuosina on huomattavasti elpynyt ja jonka suojaaminen 

on ollut hallituksen huomion kohteena, tulisi saamaan suuria vai

keuksia yrityksissään kilpailla Neuvosto iiton hintojen kanssa. 

MitOO sitten importööreihin tulee, ei heidän suhtautu

misensa asiaan näytä Olevan yksimieltnen. Ne heistä, jotka odot

tavat saavansa edullisen aseman venäläisiä myyntejä varten ehkä 

perustettavassa keskuselimessä ja siten tul evansa siitä taloudel

lisesti hyötymä2n, toimivat t ietysti innokkaasti, jotta Espanjan 

markkinat avautuisivat venäläiselle puutavaralle. Ne taas, joilla 

ei ole tällaisia etuja odotettavissa ja näihin kuuluu valtavin 

osa importööreistä, suhtautuvat asiaan vastahakoisesti, tietoisi

na siitä että venäläisen puun päästäminen markkinoille voisi saada 

aikaan täydellisen hämmennyksen nykyoloihin. 

Koska täällä viime viikolla aivan yleisesti kerrottiin 

että importöörien liitto olisi suostunut siihen että 50 % ensi 

vuoden ]Uutavaratuonnista varattaisiin venäläisille, josta myös 

sähkötin Ministeriölle, asetuin yhteyteen erään huomattavan impor

töärin kanssa tiedustellen häneltä miten asia todellisuudessa oli. 
I 

Hän kertoi tällöin että taloudellinen neuvosto, joka käsittelee tu-
. / 

levia kauppasuhteita Neuvostoliiton kanssa, oli asettanut alako-

mision1n ja kutsunut siihen myöskin importöörien liiton edustajat. 

Nämä neuvottelut jatkuivat edelleenkin, lI11tta mihinkään lopullisiin 

tuloksiin asiassa ei vielä oltu tultu. Joskin neuvottelut, ~yystä 

että import~reille oli tärkeätä viljellä hyviä suhteita~litus

elimiin, tulisivat johtamaan ehdotukseen että venäläisille varat

taisiin huomattava osa ensi vuoden tuonnista, tulisi tuo päätös 

" 
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kuitenkin olemaan enemmän teoreettinen, koska ainakin hän puoles

taan oli vakuute ttu siitä , etteivät venäläiset tulisi suostumaan 

kauppavaihtoon sellaisilla ehdoilla kuin taloudellinen neuvosto 

nykyään suunnitteli. 

Importöörein kiinnostusta asiaan eivät myöskään lisää 

venäläisten suunnitelmat konsignatiovarastojen perustamisesta, sil

lä noiden suunnitelmien toteuttaminen aiheuttai si todennäköisesti 

sen , että useimmat nykyisistä importööreistä jäisivät osattomiksi 

venäläisist"" puutånrak:aupoista . 

Seikka, joka edelleen :puhuu sitä otaksumaa vastaan että 

venäläinen puutavara tulisi halli tsemaan espanjalaisia markkinoita 

on se, että se he l posti halkeillen,ainoastaan osaksi soveltuu tä

käläiseen kuumaan ilmastoon ja lähinnä siis pOhjOis -Espanjaan, se

kä että venäläiset tuskin kykenevät t äyttämään täkäläisille 010-

suhteille ominaiset piklrutilaukset . 

Olen importöörien keskuudessa tavannut MYÖs sellaisen 

käsi tyksen, että venäläisille ehkä myönnettävästä edlillisesta kon

tingentistakin huolimatta Neuvostoliiton puutavaraintuonti tosi

oloja silmälläpitäen ei ensi vuonna tulisi ol emaan noin 10.000 

standerttia suurempi. Tosin venäläiset itse kuUleman mukaan kers

kailevat tuontinsa Espanjaan ensi vuonna nousevan noin 100.000 

standerttiin, mutta kuinka mielettömiä tuollaiset väittee ovat 

käy selville Jo siitä ~osiseikasta että Espanjan koko puutavaran

tuonnin vuonna 1934 arvellaan alittavan mainitun määrän ja tOden-. 
näköisesti pysyvän 80 .000 standert~enoissa. 

LA" . ~ 



• 

• 

ULKOASIAINMINISTERI Ö 

~~ . 

RyHMÄ: ................. ..... ... ................. . 

C OS~STO: .... ? ........................ .. .......... .. . 
ASIA: ................................................................ . 

JM~~!!',9::_~~-~~~_&>--r~ __ "",~A 0 . 

({},~"i~i~;f,~J,;,.'g!J (J~<""" _ 
.; 

........ .. .. _ ......... ...... - ... .................. - .............. ................ ................... ....... _ ... .... ....... ..... ..... ... .. .................. ... .... _ ... ........ ........ . 

1I,ooo-X- .. 1111 



• 

• 

SUOMEN LÄHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

No . 1690/33. 

Madridissa lokakuun 16 p :ni? 1933 . 

Ulkoasiainministeriölle, 

T"ten on minulla kunnia kawalee-

na Madridin lähetysten raport in no . 20/1933 koskeva 

Uutta mallituspulaa Espanjassa . 

V. a . ASiainhOitaja)~ 
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MADRIDI-....... - .... ' ............. . SSA OLEVA IJUlETYSTö . 

RAPORTTI 0:0 20/1933. 

Madridi ssa],6 p:nä loka, " kuuta 1S15.;3 • .. 

Kuten raportissani No . 18 olen huomauttanut n",ytti jo 

alusta alkaen todennäköiselt", ettei Lerroux'n hallitus nnylsen 

:perustuslakiasäät~vän kansalliskokouksen ollessa koolla voisi jää-

d" pitkäaikaiseksi, mutta ett? se, hallittuaan ainoastaan kolmatta 

viikkoa, jo ohjelmansa esittämistilaisuudessa saisi katastrofaalisen 

epiHuottanllslauseen, sit1=i tuskin voitiin odot taa. Syyn" hallituksen 

kaa tumiseen oli l ähinnä se, että vaikkakin tasavallan presidentti 

henkilökohtaisen viHiintulonsa kautta onnistui taivuttamaan er· .. ·t 

aikaisemmin Azanan hallituksessa edustettuina olleiden pienten j a 

keski kokoisten puolueiden jäsenet osallistumaan Lerroux'n hallituk

seen, l?hip?ivien tapahtumat kui tenki n jo selvästi osottivat, ettei

vät asianomaiset puolueet sen johdosta katsoneet tulleensa sidotuik

si suhtautumisessaan siihen. Useimmissa näist~ puolueista uusi ti

lanne aikaansai hajaannuksen, joka radikali-sosialistisessa puoluees

sa (porvarillinen tasavaltalainen vasemmistoryhmä, jolla cortesissa 

011 50 edustajaa) meni niin pitkälle että puolue haj osi kahteen yh

täsuureen osaan, joista toinen puoli asettui jyrkkä8n oppositioon 

halli tusta vastaan, toisen puoliskon sit" kannattaessa. ytls entisen 

ppäm1nisterin Azafian puolueessa (Accion Republicana), jolla oli ulkO

ministerin paikka hallituksessa, syntyi täydellinen sekaannus, vaikka-
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kin Azanan loppurynnistyksess" hallitusta vastaan onnistui koota 

joukkonsa kannattamaan sosialistien epäluottamuslausetta. Opposi· 

tion johdossa olivat t ie t ysti sosialistit, cortesin suurin puolue, 

jotka pelk"sivät Lerroux'n politiikan ermen pitkä? saavan jyrkän 

oikeistosuunnan ja sen pä2määränä olevan perustuslakia s?ät~vän 

kansalliskokouksen hajoittamisen, ep~ily, johon he ill" olikin täy· 

si syy . TämÄn vuoksi he heti hallituksen muodos t amisesta alkaen 

koettivat kaikilla tavoin vaikeuttaa sen tOimintaa , järjestäen 

kaikkialla maassa puhetilaiSUuksia , joissa uhattiin yleislakOlla 

ja suoralla toiminnalla . Madridin työväentalolla pitämäns" suuren 

puheen päätti sosialistisen puOlueen johtaja l ausumalla, että jos 

t ilanne kehi ttyisi sellaiseksi että puolueen olisi valittava fas· 

cismin ja anark smin välillä, se ehdottomasti antaisi etusijan anar

kismille . 

Kun Lerroux siis perustuslakiasäätäv"n kansalliskokouk

sen jälleen kokoontuessa esitti sille Ohjelmansa, oli hän jo sel 

villä siitä , mihin suuntaan asiat tulisivat kehittymään . Hänen alku

sanaBsa "los 'lue van morir os saludan" osottivatki n , ettei hän enää 
ttomuus 

paljoa toivonut, ja tämä toivo~ löi leimansa myös hänen esi inty-

miseensä, joka ei suinkaan ollut korkealla tasolla eikä vakuuttava • 

Täysin katkeroituna h~n puheessaan veti esille kaikki vanhat vihat 

ja syytöksiä sek" henkilökohtaisia loukkauksia sinkoili vastustajia 

kohtaan . Mutta n?m2k?"'n eiv··t jääneet sanattomiksi j a i stunto muo· 

dostui niin myrskyiseksi, ettei edes Espanjan parl amentissa, jossa 

kuitenkin t"ssä suhteessa on totuttu yhteen j a toiseen, usein liene 

sellaista nBhty. Keskustelun vielä jatkuessa ja ennenkuin sosialis· 

tien esittämästä epäluottamuslauseesta oli ehdityy äänestääkä~n , il

moitti Lerroux l ähtevänsä kohta tasavallan presidentin luo j ättämään 

hallituksen erohakemuksen . Tämän menettelynsä kautta hän toivoi so

sialistien luopuvan epäluottamuslauseestaan, jolloin hänelle olisi 

j~~nyt mahdollisuus saada toimekseen uuden hallituksen muodostaminen, 

tällä. kertaa perustuslaklas?ätävän kansalliskokouksen hajoittamisen 

merkeissä . Espanjan hallitusmuodon nykytulkinnan lII..1kaan ei nimittäin 

epäluottamuslauseen saaneen hallituksen pääministeri voi saada toi

makseen uuden hallituksen lIllodostamista. Lerroux·n laskelmat pettivf:lt 
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kuitenkin , sillä sosi c.list it eiv?t menneet ansaan vaan pitiv" t kiin-
va l tavalla 

ni ep"luottamuslausestaan , joka hyWksyttl1I1 ääntenenemmiställ ", jO-

ten Lerroux ' n oistuminen toista it seksi poliittiselta n?ytt~mölt? 

ol i tapahtunut tosiasia . 

Se n?ytelm? , joka seurasi presidentin hyv;;ksyt t yä hal

lituksen erohakerouksen antoi t ukea niille pessLmistisille l ausunnoil

le, joita ti'Efll1:\ t avan takaa kuulee , nimittäin ettei Es anja viel" 

011si kypsF 12nsimai selle parl amenttarisIDille . Kevisi liian pi tkäksi 

selostaa niit? lohdu tornia neuvotteluj a , joita viikon kuluessa kä y

tiin uuden hallituksen muodostamisesta, ja j otka kaikki epäonnistui

vat puolueiden poli ittis en vehkeilyjen vuoksi. V"itetä"n jOltisel

lakin varmuudella, ett? tasavallan presidentt i, tuska stuneena hal

li tuksen muodostamista kohdanneis iin vaikeuksiin olis i suunnite llut 
f 

luopumista ase astaan sekä ette tpmå seikka olis i ratkaiseYasti väi-

kuttanut siihen ett" hallitus l opultakin saatiin p styyn . Ilman uh

rauksia presidentin puolelta ei t "mä kuitenkaan tapahtunut , sillä 

siihen lii t t yi lupaus perustuslakjz sä ·· ti:iv··n kansalliskokouksen ha j oit

t amisesta j a uusien vaalien t OimeenIanemisesta , toimen id e , ' ot a hän 

viimeiseen saakka oli tahtonut v"lttä1=i ja j ohon h"n suostui vasta 
1) 

sitten kun kaikki muut sovittelumahdollisuudet olivat rauenneet . 

Hallituksen om i tui 10 Jullisesti odostaa Sr . Marti-

nez Barrios, tunnettu radikaalinen politikko ja Lerrouz'n lyhytaikai 

sen hallituksen sisäministeri . Ulkoministeriksi tuli Lerroux'n halli

tukseen ulkomini steriksi nimitetty, professori Sanchez Albornos, 

vai kkei hän l ainkaan ehtinyt ryhtyä toimeensa siinä. ennenkuin halli

tus h?nen pal atessaan kultturipropagandamatkaltaan Etelä Ame rikaan jo 

oli kaatunut. Koska mini steri Albornos kuuluu jyrkimpiin vaaemmisto

porvareihin k"ytin tilaisuutta hyv1:iksen i jättäessäni hänelle osasto-

1) :Tässä yhteydessä mainittakoon, että Espanjan b811itusDluod.on mu

kaan on presidentillä oikeus hajoittaa parlamentti ainoastaan kaksi 

kertaa kuuslvuotisen toimikautensa aikana. 
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p'" likkö Orasmaan rapellikirjeen j a oman valtakirjani, tiedustella 

II" en käsi tystä2n "euvos tol11ton ja Espanjan kaupallisten suhteiden 

vastaisesta kehityksest ä . Ulkoministeri vastasi tähEn että kaupal

lis1a suh eita Neuvostoliiton kanssa jRrjestettäessä tulisi Espanja 

asettumaan vastavuoroisuusperiaa tteen kannalle, joten niiden vastai

nen kehitys tulisi kokonaan riippumaan Neuvostoliiton halukkUudesta 

ostaa espanjalai si a tavaroita sek? että 1 oton rryönt?mi ~ ,stä venä

läisille ei voisi olla puhe t takaan nykyisen Espanjalle hyvin epä 

edullisen kauppataseen ollessa vallalla ja Espanjan maksaessa nafta · 

ostonsa _ euvostoliitolle k-' teisellii . 

Hallitus on kokoonpanoltaan tasavaltainen kokoomusha l11-

tus, jossa ovat edustettuina kaikki muut puolueet paitsi äärillimäinen 

oikeisto ja sosialistit . Sosialistit, joille tarjottiin yksi sal kut 

toman ministerin paikka , kieltäytyivät osallistwna.~ hallit ukseen , 

koska he katsoi~at perustuslain vastaiseksi että epäluottamuslauseen 

saaneen hallituksen jäsenen oli sallittu muodostaa uusi hal litus. 

Tosiasiallinen syy kieltäytymiseen lienee kuitenkin ollut siinä että 

he valmistautuessaan uusiin vaaleihin tahtoivat olla vapaina halli -

tllsvastuusta . 

Samanaikuisesti kun hallitus nimitettiin julkaistiin jre

sidentin dekreetti perustus laki as·· .. t ävän kansalliskokouksen hajoi t

tamisesta ja uusien vaalien toimittamisesta ens i marraskuun 19 p-'i-

venä. 

Koska uusiin vaaleihin on verrattain lyhyt ai ka odotetaan 

vaalitaistelun muodostuvan erittäin kiihke~~si . Vaalien tuloksiin nEh

den ennustetaan että. ~unta tulisi käJntymään huomattavasti oikealle 

sekä että. kaikki ne puolueet, jotka vallankumaQksen kuumeisessa ilma

kehässä saavuttivat vaalivoittoja ja jotka siitä. lähtien ovat IlllO 

dostaneet enemmistön perustuslakias?Bt ävässä. kansalliskokouksessa, 

mutta erittäinkin sosialistit, tulisivat nyt kärsimään musertavan 

tappion. 

_ ....... "clr'. ~J : •• ~.O . 
I 
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FINLANDS BESKICKNING 
Madridissa lokakuun 5 p . 1933. 

No. :"736/33. 

Ulkoasiainministeriölle. 

Täten on minulla kunnia myöt··:liitt2.ä kuutena kappaleena 

Madridin lähetystön raportin no. 21/1933 koskeva 

Puutavaraneuvotteluja Neuvostoliiton kanssa. II. 

V. a. 
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Salainen. 
~RIJ)I- SSA OLEVA LlUIETYSlö. 

RAPORTTI n:o , 1/33. 
/ J!J ttt r ~. 

Madridi - ssa .?'Q. p:nä 1 o~~ ....... kuuta 19. 3~~ 
I .?~ 

/ 

Asia: Puutavaranetivottelut Neuvos

toliiton kanssa . II . 

Ra ortissani No . 19 olen selostanut veneläisen puuta 

varan Llahdollisuuks ia p;':"stä Espanjan markkinoille. yttermnin ol en 

Juote tavalta t aholta saanut erE-'it:': luotta..rmlksellisi a lis"tietoja 

neuvottelujen nykyvai heist a ja eri harrastuspiirien suhtautunisesta 

niihin . 

Tal oudellinen neuvosto on se ke skusel in , jonka hoidet 

tavana kysymys kauppasuhteiden solmimisesta Neuvostoliiton kanssa 

t ··t .. nyky" on. SE presidenttinä on kau paministeri"n alival tl.o

sihteeri Valiente , joka todenn"köi sesti Azanan halli tukselta ai 

kanaan saamiensa ohjeiden mukaisesti koko ajan on innokkaasti aja

nut t aloudellista l?h~ymistä ven~ l ä i siin . Neuvosto on venäläisen 

puutavarantuonni n kaikinpuol i sta tutkimista varten asettanut se

kakomit ean , joss a ova t ' edustettuina hallituseli met , kotimainen puu

tavarat eollisuus, w~anviljelij ät ja importtöcrit . Ko~assa on 

sl1ntynyt varsi eri §vi " mielipiteitä asiassa. Valienten suosikki 

j a hänen henkilökoht~inen edustajansa sekakomiteassa, kvasi puu

tavaraimportt"öri Sr . Piera, joka j o piteIllIll2n ajan kuluessa on val

mistanut maaperl'1:i ol emalla suorassa kosketuksessa ven?l"is ten edus

tajien kanssa sekä. t .... llä että Parisissa , on komiteassa tehnyt 

Jakelu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lis,'iksi ........ . 

J) Ei ulkomaa II tuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, muHa J: 
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seikkaper?isen e dotuksen asian järjestfmiseks1. T··i.IDä ehdotus s i 

s?l t2i:i p····asial lisestl sen että vastaisessa puutavarain kontingen~ 

toimisessa ven?l~isille varattaisiin noin 50 % puutavarai n koko 

tuonnista, tolsin sanoen, että. heille yönnett ·· isiin kontingentti 

noln 41.000 standertllle. Kauppasuhteiden k·· yt··nn··llistä. järjestelyä 

varten ehdottaa Piera keskusj2rjestön perustamista , jonka hyvin 

palkatuksi presidentiksi hÄn toivoo itse pääsevänsä . Tämä keskus

järjes .. V?l1tt ·ls1 kaikki venäl ·· isten puutavaramyynnit ja sijoi:b

taisi ne ostajien kesken . Pieran l askelmien mukaan tulisi venäläisen 

puutavaran hinta ali ttaJll.a.an nykyiset markkinahinnat ainakin 3 pun

nalla standertilta, ~tta polkumyynnin v?~ttämiseksi ei j?rj estö 

tulisi sitOO myym":':n osta i11e alle markkinahintojen. Hintaerotus 

tUlisi järjestön voitoksi ·a k2ytettä i siin siten että puolet va r at

taisi in avu s tuksiksi koti maiselle puutavarateollisuudelle, jonka 

kannatus ehdotukselle siten ostettai siin, kun taas toinen puoli 

käytettäisiin järjes tän arganisatiokuluihin s .o. sen korkeapalkkai 

sen virkamieskoneiston kustantamiseksi. Myynnistä saadut rahat tal

letettaisiin erikoiselle tilille Espanjan valtiopankklin , tullen ne 

muodostamaan jonkunlaisen vakuuden venäleisten Espanjassa tekemien 

ostojen suorittamiseksi. Välit selvitettäi s iin määrä.a.join clearing

menettelyä noudattamalla • 

Tämä. ehdotus, jot a a l1val t,iosihteeri Valiente, kuuleman 

mukaan, puoltaa, on kuitenkin sekakomiteassa saanut osakseen hyvin 

eps suopean vastaanoton. HedelmäDviljelijäln edustajat, jotka eivät 

luota annettuihin vakuu..tukslin venäläis ten suurista appelsl1nios

tOista , pelkä8vät mar~ollisia repressalioita pohjoismaiden pUOlelta 

venäläisen puutavaran tullessa pilaamaan n-iden markki nat . Myös ko

timaisen puutavarateollisuuden edustajat, joita luvatut avustukset 

eivet ole lumonneet, ovat ehdotusta vastaan syistä, jotka r aportis

sani No. 19 olen lähemmin esittänyt. Importtöörien keskuudessa on 

ehdotus aikaansaanut suurta hämminkiä. He asettuvat myös ehdotusta 

vastaan lähinnä sen vuoksi että. he tietä.vät, ettei venäläisen puu

tavaran kauppa misBäEn tapauksessa tulisi vapaaksi, joten beidän 

hy6tym1 smahd 01 11 suu tensa EspanJ an markkinoiden avaamisesta venälä.1-
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selle puutavaralIe tulisivat hyvin väh~isiksi. Seu vuoksi onkin 1m-
~ porttöörien lii ton puheenjohtaja Sr. Arbos, joka lii ton nimessä, mut-

ta vastoin sen ohjeita on itsekkäistä pyyteistä asettunut puoltamaan 

suurehkon kontingentin myöntämistä ven"läisille, erotettu puheenjoh

t ajan toimesta, vaikkakin ero myönnetään henen omasta pyynnöstä?n ja 

tulee voimaan vasta kuuden kuukauden kuluttua , j ohon me~essä hän 

kuitenkin on luvannut olla puuttumatta liiton asioihin. Hänen seuraa

jakseen on valittu Sr. Lantero, yksi huomatuimpia puutavaraimporttöö

rejä, joka myös toimii heidän edustajanaan mainitussa sekakomiteassa. 

Lantero on laajasti perustelemassaan l ausunnossa asettunut Pieran 

ehdotusta vastustamaan ja ehdottaa omasta puolestaan että venäläisen 

puutavaran kauppa tulisi täysin vapaaksi, mutta että pOlkumyynnin 

estämiseksi sille olisi asetettava erikoinen surtaxe, j onka suuruuden 

rnE"räisi valtion, kotimaisen puutavarateollisuuden ja importöörien 

edustajista kokoonpantu komitea kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos 

kui tenkin kontingentin myöntämistä ven"läisille ei voi taisi väl ttää, 

ei sen Lanteron ehdotuksen mukaan missään tapauksessa pit"isi ylittää 

25 %, jos tahdottaisiin v?lttyä repressalioilta niiden maiden puolelta, 

jotka tulisivat siitä. kärsimään. 

Sekakomi tean mietintöön joka kaikkine eriä.vine mielipi

tei neen l ähipfi ivinä. toimitetaan taloudelliselle neuvostolle, on syytä 

tehdä eräitä reunamuistutuksia. 

On otettava huomioon että taloudellisen neuvos ton kOkoon

panon oli määrännyt Azanan hallitus, joka lähinnä sen sosialist~sten 

jäsenten painostuksesta oli sille antamissaan ohjeissa lähtenyt siitä 

että venäläistä puutavaraa joka tapauksessa olisi ostettava, jotta 

espanjalaisia tuotteita voitaisiin sijoittaa venäläisille markkinoille. 

Miten nykyinen hallitus tulee suhtautumaan taloudellisen neuvoston 

ehdotukseen, jos se, kuten on syytä luulla kaikista eriä.v1stä mieli-
I 

piteistä huolimatta, tulee ehdottamaan huomattavan kontingentin myön-

tämistä venäläisille puutavaraille, on vielä epätietoista, mutta sen 

yleisestä pOliittisesta suunnasta pä"ttäen lienee kuitenkin syytä olet

tamukseen, että se antaa reaalisten hyötynäkökohtien vaikuttaa kannan

ottoonsa . Väitetään kuitenkin n1kyisenk1n kauP18m1nister~ lausunean 
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ettei venäläisen puutavaran pääsem1selle Espanjan markkinoille olisi 

asetettava vaikeuksia sen Jälkeen kuin venäläiset nyttemmin olivat 

tehneet konkreettisia ehdotuksia espanjalaisten tavarain ostamisesta. 

Tässä yhteydessä on myös syytä huomautukseen, kuinka 

erinoma isen kevyesti venäläisten tunnettu luotontarve on Pieran eh

dotuksessa sivuutettu. Sekin on merkkinä siitä kuinka vähän täällä 

yleensä tunnetaan venäläisiä. Eräs huomattava liikemies sanoi minulle 

2skettäin että espanjalaiset kyllä vuoden kuluttua tulevat venäläisiin 

nähden olemaan viisaampia kuin he tällä hetkellä ovat sekä että t~y

tyy vaan toivoa ette i tuo oppi tulisi heille liian kalliiksi. 
I 

J. K. Edelläolevan raportin ollessa jo valmis saapui 

pääkonsuli Westerlundin raportti no. 23 lisä ineen, jossa hän kos-

-kettelee venäläisen puutavaran matnollisuuksia, IlDJUn massa, Espanjan .... 

markkinoilla. P~äkonsuli Westerlund on aivan oikeassa siinä ettei Es-

panja, yhtävähän kuin Illlut maa kaan, tule kerenkään hyväksi luopumaan 

toim1ntavapaudestaan puutavarain ostoihin nähden sekä ettei täällä 

myöskään ole m1tä~n periaatteellisia epäilyksiä ryhtyä puutavarakaup-

po1hin venäläisten kanssa. Kysymys on vaan se, miten kauppasuhteet 

saadaan käytännöllisesti järjestymään. Että tässä suhteessa monet vai

keudet vielä on voitettavissa vahvistaa myös raportissan1 no. 0 mai

nitse~ni Espanjan ulkoministerin verrattain jyrkånpuoleisessa s"vyssä 

minulle esittämä toteaminen, että Espanjan ja Neuvostoliiton kauppa

suhteiden vastainen kehitys tulisi kokonaan riippumaan venäläisten 

halukkuudesta ostaa espanjalaisia tuotteita sekä vastavuoroisu desta 

myöskin maksuihin nähden. Kitä. pääkonsuli Westerlundin mainitsemiin 

määriin tulee, joita Espanja suunnittelisi ostaa Neuvostoliitosta, 

viittaan ainoastaan siihen mitä. raportissani no. 19 olen asiasta huo

mauttanut. Ettei kuitenkaan mistään 100.000 standertin ostoista voine 

olla Plhettakam osottq Jo se tosiseikka. että. asiantuntijat ovat ar'" 

vioineet Espanjan koko puutavarantuonnin vuonna 1934 korkeintaan 

80.000 standertiksi. 
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Sal.1inen, 
lWnUDI- SSA OLEVA LAHETYSTö, 

RAPORTTI n:o 22 /1933 . 

Madridi ssa 8 p:nä marra..l;kuufa 19 33 . 

4 ' E ... p? su. bde kauppataseessa Espan.1an 
J la : 

ja Suomen v.? lillä. 

K8ydess"ni tuonnottain ulkoministeri Albornosen :puheilla 

kosketteli hän, muun muassa, Suomen ja Espanjan välisiä kauppasuhteita, 

huomauttaen si1n·' yhteydesse, ettei hän tosin toistaiseksi ollut ehti

nyt niihin seikkaperi:=isemmin perehtyä , mutta ett" hän kuitenkin jo 011 

ehtinyt saada sellaisen vaikutelman että niissä täytyi olla jotakin vi

nossa, koska kauppatase oli Es})anjalle niin epäedullinen . Lähinnnän aiheen 

t ··hän huomautukseen 011 ulkoministeri todennäköisesti saanut tutkies

saan Espanjan äs en julkaistua kauppatilastoa v. 1932 . Tämän tilaston 

mukaan on Suomen viennin arvo Espanjaan mainittuna vuonna ollut 

6 .977.373 kultapesetaa (kultapeseta vastaa nykyään noin Smk. 14:-), 

tuontimme arvon ollessa ainoastaan 930 .130 kultapesetaa eli vajaa seit

semäs osa viennistä. Huomautin tämän johdosta ettei ollut kiellettävissä 

vissin epi:isuhte en olemas dolo kauPllataseessa . mutta ettei se Suomen 

kauppatilaston mukaan ollut lehimainkaan niin suuri kuin Espanjan ti

lastonumerot 0 ottivat. (Vastaavat numerot tilastossamme ovat: vienti 

Espanjaan Smk . 60.689.025:-, tuonti Espanjasta 28 .755.929:-, siis var

sin huomattava er otus kummankin maan tilastonumeroissa) • Keskustelun 

kuluessa olin myös tilaisuudessa ulkoministerille mainitsemaan huomat-

Jak elu [k Irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen, 2) Tavallinen ja lisäksi .. 
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tavista appelsi1n1ostoistamme Hampurissa, jossa Espanjalla oli t ran

sito rastonsa , sekp viittaamaan siihen, etteiv"t espanjalaiset lii

kemiehet olleet omistaneet riittäv .... huomiota Suomen markkinoille 

tuotte ttensa turmetuksi tekemisess·· . Ni1n1k1:iän oli puhetta siit" , 

ettei meillä ollut mit1:ien tuonti- eike valuuttasäännöstelyä sekä että 

espanjalaisten tavarain tuonti Suomeen oli viime vuonna, lähinnä 

edellisiin vuosiin verrattuna, osottanut nousua . Ulkoministeri sanoi 

mielenkiinnolla kuulleensa esitykseni ja myöntäen Espanjan kauppati

l aston ehkä antavan liian yksipuolisen kuvan kauppavaihdostamme , lau

sui mielihyvällä tutustuvansa esim. tämän vuoden alkupuoliskon ti 

lastonumeroih1mme, jos ne jo olisivat saatavissa . Lupasin tiedustella 

asiata ja olenkin siitä eri yhteydes sä Ministeriölle kirjoittanut . 

Keskustelumme n"ist" asioista ::ättyi siihen että ulkoministeri, lau· 

sui toivomuksen, ett" asiat molemminJ;Uol ista hyvää tahtoa osottamalla 

ehkä saataisiin itsestä?n järjestymään mol empien asiapuolten tyydy

tykseksi. Henen sevynS2 maastamme puhuessaan oli koko ajan mitä symp

paattisi n ja laa,j an Suomen tuntemuksensa hän :perusteli sillä. , että 

Suomi hyvin usei n oli ollut keskustelujen kohteena Madridin yliopis

tossa , j onka professoreih1n hänki n kuului • 

Ul koministerin suopeamiel1sistä lausurmoista huol imatta 

tuntuu minusta kuitenkin , eräist ä markeistä p .. .. ttäen, silt" kuin kaup· 

pasuhteemme Espanjan kanssa olis i vat ainaki n jatkuvan tarkkailun alai

sina asi anomai s i ssa instanseiss~ . T .. tåhän olettamusta tukee myös ne 

viittaukset , j ot ka Espanjan Hel singin-lähetystö viime aikoina aina

ki .n pariin otteeseen on t ehnyt Ministeriölle suot avuudesta lisätä 

tuont iaJIlIOO Espanj asta. Sekä kotimaisen t eollisuuden että lehdistön 

puolelta on nimittäin j atkuvast i vaadittu hallitusta käytännössäkin 

soveltamaan vastavuoro1suusperiaatetta kauppavaihtoon nähden Ja siinä 

tarkoi tliksessa omistamaan enemmän huomiota sille seikalle , missä 

m"ärin kauppataseet eri maiden kanssa ovat sopusoinnussa tämän peri

aatteen kanssa. Ensimmäinen näkyvä tulos main1-ruista mielipiteiden 

ilmaisuista on Espanjan j a Bumanian välisen kauppasopimuksen irti

sanominen. (Espanjan kauppatilaston lIllkaan on Rllman1an viennin arvo 
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Es:pan.1 aan v. 1932 ollut noin 11 mil.1. kul tapeaetaa. tuonnin arvon 

ollessa ainoastaan 95.000 kultapesetaa). Mutta me1dänkään kaup~a

so:piImlksemme ei ole noissa l ausunnoissa s·· .. stynyt nimenomaiselta 

mainjnna] ta. 

En tosin olisi taipuvainen uskomaan että vielä tällä 

hetkellä suunnitelmat meihin nähden olisivat kehittyneet tarkkailua 

pitemmälle. sillä kaikki huomio on t"tä nyky" _ kiintynyt Iliraikaa 

k?yt?viin, Espanjalle erinomaisen t?rkeisiin k .uppasopimusneuvotte-

luihin Ransk an kanssa , .joissa monet vaikeudet vielä on voitetta-

vissa. mutta tästä huolimatta olisi meidän käsitYkseni Imlkaan, k~y
I 

tettäv? t§tä väliaikaa mahdollisimman monen valtin hankkimiseksi 

siltä varalta että kysymys kauppasopiImlksemme revisiosta tulisi 

a.1ankohtaisek:si. 

Harkitessani niitä toimenpiteitä, .1oihin tässä suhtees· 

sa voitaisiin ryhtyä olisi tietysti tuonnin lisääminen Espan.1asta 

suurmerk.ityksellisi n . Edelt"jäni, osastopäällikkö Orasmaa on lukui

sissa valaisevissa tiedoituksissa kiinnittänyt Ministeriön huomiota 

siihen, kuinka su~tavaa olisi että O.Y. Alkoholiliike omistaisi enem

män huomiota espan.1alaisten viinien Ja etenkin päytäviinien ostoihin • 

Onko tässä suhteessa .10 ehkä tapahtunut ll1lu toksia parempaan päin, sii

tä minulla ei ol e tietoa . mutta en ol e tahtonut olla käyttämättä tä 

täkään tilaisuutta hyväkseni vielä kerran buomauttaakseni , kuinka hy

vän vaikutuksen .10 ll1.lutama suureIll.Pi tilaus eri merkkisiä espan.1alai

sia p .. ytäviine.1ä tekisi .1a kuinka tuolla ista tilausta .10 -pidettäi

s i in hyv"n tahdon osotuksena . Siitähän myöski n s euraisi , että O. Y. 

Alkohol i l i ikEeen hinnasto tulisi nykyi stä paljon täyteläisemmäksi 

espan.1al aisiin viineihin nähden , j ohon seikkaan täällä tietysti o11s i 

mieluista viita t a . 

l!1 tä muihin espan.1alaisiin t uotteisiin tulee todis t avat 

viime aikoina saapmeet verrattain t Li1eät kyselyt liikemiestemme 

keslruudesf.a vallitsevaa kiinnostusta espan.1ala1siin tuotteisiin. Niin

:pä on låhetystö ollut tila1suude.sa .1är.1estämään suoranaisen yht ey-



• 

den suomalaisten t uo.1ien sekä espan.1alaisten kal1suolan tuotta.1ien 

kanssa, .10tka ovat rii:p]:Ulll3. ttomia täkälä1sestä. ranskalais-saksa

lais-puolalaisesta kalisyndikaatista. Niinikään on yhteyksiä .1är

.1estetty riisiryynien j a rusinoiden ostamiseksi suoraan täältä 

ilman välikäsiä. Uihetystöllä on myös syyt" olettaa, että eräät 

yhteydet .10 ovat JOhtaneet :positiivisiin 1ll10ksiin. 

Seikka, .i oka myös tä ~llä tekisi mielu i san va1ku1llksen oli

si .1os meikUei se t tuojat Yleensä ~hdollisimman suuressa mäBrin 

saataisiin suuntaamaan ostonsa tänn~oraan välikäsiä käyttämät

tä. TÄmä tietysti edistäisi mOlemminpuol ista tuntemusta liikemies· 

ten välillä. ja olisi omiaan herättämään vientimaailman keskuudessa 

myötämielisen o:pinion meitä kohtaan, joka o:pinio, ottamalla huo· 

mioon täkäläisten vientiarganisatioiden vaikutusvallan voisi olla 
hYVinkin,,' , 

/ arvokas kontingentti- y.m. vaaro.1en uhatessa vientiämme Es:panjaan. 
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LEGAT ION DE FINLANDE Madridissa marraskuun 20 1). 1933. 

No. 1873/33. 

-21 19", ~ .... e 53 

~0/ . .3J I 

Ulkoasia1n.'n1ster1e11e. 
{ l[Z 

Täten on a1Du la kunnia myötäli1ttää seitsemänä kaI)pa-

1eena lladrid1n lähetystön raI)orti1a> n~. 23/1933 koskeva 

KfSY!lfBtä 'Pesetan nJknryon säilytt.äm' saati • 

V. a. .1s1a1nhoi ta.J a 
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lWlRIDI-
alainen. 

RAPORTTI n:o 

SA OLEVA LAHETYSrö. 

231'1933 . ., , 
"'i /'ly I 

lfadrid1 ssa 20 p:nä marras kuuta 19 33 . I 

Asia : 

f7)1 
L 

KysymYS pesetan n:vlryaryon 

säillltämisestä • 

KansainvälU1llä valuuttamrkkinoilla yhä kasvava 

levottomuus on täällä saattanut etualalle kysymyksen pesetan ori en

to1nn1sta s.o. onko pesetan annettava laskea samassa suhteessa kuin 

johtavat paperivaluutat, läh1nmä dollari j a punta, ovat l askeneet, 

vai onko sen, kuten tähän asti on tapahtunut , edelleen seuratta-

Va trangia. Asiassa toiselta ja toiselta puolelta esitetyt näkö 

kohdat OTat olleet suunnilleen sama. t kuin ne, jotka. vastaavan ky

symyksen ollessa vireillä. missa maissa jo niin moneen kertaan on 

esitetty, joten en katso olevan syytä niitä t ässä yhteydessä t ois

taa. Ä1van viime viikkojen kuluessa on tlilä kuit enkin vo1.tu ha

vaita se mielenkiintoinen ilmiö, että vaikutusvaltaisissa talou

del lisissa piireissä, jo~ssa aikaisemmin vientikaupan vaikeuksista 

huolimatta asetuttiin kannattamaan pesetan pysyttämist ä vakaana, 

nyttemmin esUetään sen suuntaisia mielipiteitä, et tei Es.panjalla, 

yhtävä.hän kuin mlllakaan maUla, joiden raha on pysytetty sta

bil11Da, ole ollut mitään etua siitä että. on koetettu väl ttU rahan 

arTon alenemista, vaan etu. tähän asti seuratun valuuttapolit11kan 

haitat päinvastoin ovat käyneet yhä selveadksi. Baban arvon ale'l -

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . .J) Ei ulkomaaedustuk en tiedoituksiin, muita 1: 
.. 2).. .Tavall1n~. Ja .. ~c:.en Pa~itehtaitten Ih41stya. 

68- 31 
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tamista p.1ol ustetaan nyt bi llä t ene1ll!län tai Vähe!lll1än hYJloteet

tisella edulla t j onka lluku~ valuutta voisi tuottaa ~s~anjan 

"9"1ent1kau~lle . Huomautetaan mytSs e ttä. joskin Espanja maailman

taloudellisesti eristetyn asemansa ja valuuttasäännöstelynsä vuok

s1 on tähän asti rauhallisesti voinut suhtautua de tacto stablli

sointinsa aiheuttamiin haittoihin tällainen passiivisuus kansain-
I 

välisillä valuut tamarkkinoilla ei enää 011s1 ]}81.kallaan. Tämän 

suunnan kannat taj a t myöntävät tosin että vakavat syyt edelleen

kin ~uhuvat pesetan vakaana pysyttämisen puolesta, muun muassa 

vieraan päl\oman saaminen maahan sekä lotima.isen hintatason nousun 

a1heut1ama sos1alisten levottOlDJuks1en vaara, jonka ~setan kan

sainvälisen arvon horJutta.m1nen kiel täJDä.ttä. toisi lIllkanaan t mtta 

he katsovat kuitenkin, etteivät nämäkään näkökohdat aAna aihetta 

~spanjalle asettua kansainväliste~ valuuttamarkkin01den yleisiä. 

tendenssejä vastaan. 

V1rallisten piirien suhtautumisesta asiaan on tois

taiseksi vaikeata mitään varmelipä a sanoe.. Kerrotaan tosin että. 

nykyinen hallitus kannattaisi pesetan vakaana pysyttämistä, jonka 

saavuttaminen aikanaan tuotti niin raskaita uhrauksia. Kutta tämä. 

seikka ei itsessään paljoakaan merkitse kun hallituksen ~äj:vät 

lähi Uvinl toim1tettavien vaalien vu~s1 ovat luetut. :Batkaise

vampana seikkana voi taneen ~i tu' sitä., mitan:Banska tulee suhtau

tumaan 1ml takannan ja tku'faan yllä.~i tlim!seen. 

Koska eru,t Qlomen vientiteollisuuden haarat anvä.t 

tuotteensa EsIBDJaan pesetobsa, olen katsODUt syytä olevan selos

taa asiassa t§.§.lli vallitsevia a1eli~iteit&, Jotta vientiteolli

aNt..- ajo1aBa Tol81 Talll1Stautua sellaisen tilanteen varalle 

etu. ~8panJan raha, Jolla tihIn _DD8ssl. on lIib1nnä ollut i:W.ta

Taluutan luonne, 1kk1ä tulisi 814ötukai tanin stablliaoimat

tolliin valuutto1hin. 

1 
<' . r 
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SUOMEN LAHETYSTÖ 

FINLANDS BESKICKNING 

No . 1916/33. 

Madridissa joul un 1 1>. 1933. 

/:"/"- 13 ... ~. 

/ 

U1koasia1nm!n1sterlö11e. 

Täten on minulla kunnia myötäliittää seitsemä

nä. kappaleena Madridin 1älletystön raportin no. 24/1933 kOs-

keva 

Suomalaisten tavarain tuontia EspanJAap y.1932. 



Jladri<i1- __ .. SS A OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen . 

RAPORTTI n: 0 24/1933. 

Jladr:1<1.:1.':" ..... ssa 1 ... p:nä jO\?),.\l ... kuuta 19 .... ~~. 

Asia: .Suomalai§t§n ~Yära1n tu ont1 

_ .. _ .. _n_. _nE spanJ aan II 19~2 1 ............... _ .... _ 

Valm1atellessanl Espanjan äsken j ulkaistun virallisen 

kauppat1laston nojalla yksityiskohtaista selostusta ~spanjan T11me

vuot1ses t a ulkomaankaupasta, olen katsonut syytä ottaa tämän t1.-
suomalai s ten 

doituksen kohteeks1 täkäläisen kODSuli~rkostomme raport1t tuottei-

den asemasta Espanjassa. Tosin ne e1nt Qa anna yhtenäistä. kuvaa 

vienm1.stäm:De tänne, DIltte. silti ne eivät kuitenkaan ole vailla mle

l eDk11ntoa, m.m. sen woksi et~ä ne sisältävät erä1tä viit teitä. 

uus1sta menekkimabdolllsuuksista suomalaisille tavaro1lle Espanjan 

markkinollla . -

fbomen tuotteiden kannalta vo1da.an Espanja Jakaa viiteen 

vy6hJkkeesHn, nimittäin Pohjo1a-ESRanjaan (såt •• kaup.mg1~ PasaJes, 

Bilbao, Santamer, GiJon, Aviles, Coruiia ja Vigo), .ln4alus1aan (sa

taakauplIl61t Sevilla, Ruel .. , Cad1s, llalaga Ja Almerla), !.J.rob,n JI 

Val!JlOleep (satamaltauplIl61t Valenoia, Den1a, JJ.icante, TorreviJa Ja 

C&rtageDa) sekl Katalmhan (sataJDakaupmgit Baroelona Ja Tarragona). 

Edelleen on otettan bu~oon Balearit, BSJlaDJaD Karokko Ja Ka:aariaD. 

saaret. Koskei tlali. tiedoitukaes8& kosketella BaleareJa eliel :lspan-

JAKELUOHJE : 

TaTall1ua 

UI . : A 4. 

Jakeluohjem. ll ej.: 

T.vallln ... . 
TavalIIn ... ja lIaIlr.al .... . mlnl.te,Ullle. 
EI ullr.omaaeduatulr.aen tledollulr.slin. 
Ei ulkomaaeduatukaen, mutta ulkoasialnminl.te_r i6 n t iedoi· 

lu1r.alln. 
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jan llarokkoa, johtuu se s11tä., ettei Ba1eare11la ole Suomen konsu-

• 1 ustajaa sekä. että Marokko ansaitsee oman t1ed01tuksensa. 

POHJOIS-ESPANJA. 

Pasajesin varakonsulinviraston antamat tiedot osottavat 

seuraavia tuonttnumero1t& al1ama1n1ttavi11e tavaroi11e: 
3 

Lanklmja ja lautoja w,ksuus Il1 75 mm. 11.651 m (v.1931 
3 

10.620 m ) siitä Ruotsista 4.902 (v. 1931 7.570), Suomesta 2 . 887 
3 

(v. 1931 72), Yhdysvalloista 2 .084 ja Espanjan Guineasta 1.505 m • 

Lanlclru.1 aJa 1;(0.1 a mksuus I11 49-76 mm. 5.609 m 3 (v .1931 
3 

6 .536 m ), siitä Ruotsista 2.768 (v. 1931 4.648), Suomesta 1.207 
3 

(v. 1931 6) ja Yhdysvalloista 1.572 m • 
3 

Lauto,la mk811:1." ~ mm. asti 18.457 m (v. 1931 

siitä Ruotsista 8.964 (v. 93l 18.729), SuQmOsta 5. 666 ( v. 1931 
3 

71), ja Yhdysvalloista 3.693 m • 

Pmripu1k 16.656 tonnia (v. 1931 17.418 tonnia), siitä 

Suomesta 11.289 (v. 1931 16.609) ja Ruotsista 5.366 tonnia (v. 1 

433 tonnia). 

PuuuasHCI..(mekaanista). 12.740 tcmn1.a (v. 1931 17.365 

tODDia), siitä Ruotsista 11.397 (v. 1931 10.474), Norjasta 1.145 

(v. 1931 2.342), Suomesta 197 tonnia (v. 1931 4.251 tonnia). 

SelluJ.ooM& 41.979 tonnia (v. 1931 44.663 ), s11.tä Ruot-

sista 20.841 (v. 1931 22.408), Suomesta 6.411 (v. 1931 4.564), 

Liettuasta 6.287, Saksasta 4.102, Norjasta 2.128, ViroJsta 1.772 ja 

Puolasta 743 tom:d.a. 

@aR9"',ht1mw2# 7.9~8 tonnia (v. 1931 4.945 t.onnda), 

aUtl. HorJasta 6.409 (v. 1931 3.246) Ja SuOMsta 1.160 tODllU 

('1'. 1931 279 toDD1a). 
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Juustoa 37.000 kg. (v .193l 40.900 kg.) siitä Hollannista 

33 . 600 (v.193l 33.800) ja Suomesta 2 .600 kg. (v.1931 5.772 kg.). 

Pohj ois-Espanjan muista kac3Uliedustuksista huomattakoon 

Vigon varakonsulinvirastoJll. antamat seuraavat tiedot: puutavar01t& 
3 3 

3. 800 m siitä Yhdysvalloista 2 .300 ja Ruotsista noin 1.000 m ; 

sanomalehtipaperia noin 700 tonnia, siitä Ruotsista 326, Saksasta 

226 ja Suomesta 80 tOnnia, juustoa 25.180 kg. josta 24.932 Alanko

maista. 

Santander1n varakonsulinviraston ilmoituKsen mukaan on sinne 
3 

saapunut puutavaraa yhteensä noin 52.000 m , siitä Puolasta 23.000, 
3 

Ruotsista 9.600, Suomesta 9.300 ja Espanjan Guineasta 9.200 m • 

CgruQan varakonsulinTirasto ilmoittaa seuraavat tiedot ' kai

Tos:pölkkyji 62.000 kg. Yhdysvalloista, Saksasta ja Belgiasta sekä 
3 

lankkUja ja lautoja 9.424 m , josta Suomesta 3.658 ja Ruotsista 
3 

4.878 •• 

ANDAIDSIA. 

Tämän alueen tärke1n sataakau]UIlki Suomen viennin kanna] ta 

on Sev111a. Sikäläisen kOIlSllinviraston raportista ansaitsevat ma1-

nitsem1sta seuraavat t1edot. 
3 

Lnp!rkR1a Ja lautoja paksuUI 111 75 _. 13.007 11 (v. 1931 
:5 3 

6.036 • ) a11tä Ruots1sta 9.517 (T. 1931. 769) ja !»rM ..... 1 2.721 • 
:5 

(T. 1931 2.211.). 
3 

9.69:5. (-v.1931 IePk!ra.1a Ja lOHja plkl»»1 49-76 -. 
3 

2.:572) Ja Suomesta 1.574 • :5 
6.362 • ) IUtl Buot,1IJ'h. 6.0016 (T. 1931 

3 
(T. 1911 1.688.). 3 3 

kIWI P'k_ 10 •• al. 6.367. (T. 1931 6.268.), 
3 

IU\I. lPuO~I1a_ 2.181 (T. 1.1 1 •• 1) Ja luOMat& 1.546. (T.1Nl 



3 
2 . 106 m ) . 

PuwnUsaa (mekasm1s!.t.) 411 tonnia (v. 1931 1.339 ton

nia) kaikki Ruotsi sta. (V. 1931 tuonnista 011 Ruotsin osuus 928 

tonnia Ja tbomen osuus 411 tonnia). 

SellulooSAA 2 .427 tonnia (v. 1931 1.436 tonnia), siitä 

Ruotsista 2. 036 (v. 1931 794), Saksasta 212 (v. 1931 642) Ja ~ 

mesta 153 tonnia (v. 1931 ei mitään). 

SapomapaR§r1a 1.419 tOnnia, siitä Norjasta 1.150 tOnnia, 

Ruotsista 68 tonnia ja Saksaata 201 tonnia. 

Juustoa 5.592 kg. josta Alankoma1sta 4.850 ja Ruotsista 

1.742 kg. 

KtJIr:::U JA V ALENCU , 

Valencia.n konsulinvirasto ilmoittaa seuraaTat tiedot' 

ItplrIru.la ja lautoja paksuus Xli 72 m. tuotiin yhtecsä. 
3 3 

46.479 m (v. 1931 54.069 Ja v. 1930 66.278 m ), siitä Yhdysval-

loista 13.429, XsJ;6IlJan auineasta 12.368, Ruotsista 9.648 (v. 1931 
:-:.3 

6.612 Ja v. 1930 13.102 II ), Jugoslaviasta 9.194, Su_sta 532 
3 

(Ve 1931 44 Ja T. 1930 1.431 m ) • 

LePk'PLla ja lautoja paksuus Xli 40-75 JIIl. yhtemsä 
3 3 

47.670. (v. 1931 35.227 ja v. 1930 46.165 Il )s11tä Buotsist& 
3 

21.529 (v. 1931 15.000 ja v. 1930 16.700 m ), Jugoslaviasta 12.621, 

Ibd7Bvallo1ata 8.031, Buman1asiie. 3.067, Suo_sta 1.977 (v. 1931 
3 

216 ja v. 1930 1.738 II ). 
3 

!eutoJa paisuU 40 Wc asU, yhteenal 23.629 Il (T. 1931 
3 

18.071 Ja v. 1930 25.29111), siitl. Jugoslav1asta 17.192, Ihdnnl-
. 3 

101sta 3.810. aaota1.'a 2.161 (v. 1931 1.187 Ja T. 1930 5.Ml.). 

Pul="" (-!re'P'·.) yhte.l8i 219.291 q. (v. lMl 

242.400 Ja v. 1930 218.1" q.) silti BQot81sta 172.186 (v. 1911 
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111 .920 ja v. 1930 227.983 kg.), Saksasta 36.945, Norjasta 10.160, 

Suomesta ei mitään (v. 1931 130.480 kg.). 

Se1luloQII' yhteensä 2. 293. 269 kg. (v. 1931 2.365.841 ja 

v. 1930 2. 431.518 kg.) siitä Ruotsista 878.321 (v. 1931 869.802 ja 

v. 1930 1 .010.627 kg.), Norjasta 780.067 (v. 1931 611.628 Ja v. 

1930 703.158), Suomesta 356,611 (T. 1931 69.950 Ja v. 1930 195.177 

Ja Saksasta 210.849 (T. 1931 756.270 Ja v. 1930 471.523). 

Paperia yhteensl 5.923.393 kg. siitä Englannista 3.610.904 

kg., Saksasta 1.249.355, Banskasta. 563. 927 , Sveitsistä 163,658, Itä

vallasta 159.848, Hollannista 142.008 kg. 

KATALONlA. 

Barcelonan kona1linvirasto on Um01ttamt seuraavat 

Pyöreitä pölkky,lä Ja paaluJa tavallisesta 'PUusta sekä kai

vosp61klcyJä tlaksuudel teen ainak:tp 25 sm. läp1m:ttaten, (100 kilolssa) 

yhtelllsl. 324.544, josta Suomesta 99.473, Portugalista. 94.928, Sak

sasta 64.022, Banskasta 33.388 Ja Ruotsista 24.757. 
3 

~toJa Ja ltnklru1a mksuus yli 75 •• yhteensä 192.132 m , 

siitä Buotsista 87.367, Yhdysvalloista 33.477, 7ernaDdo Paosta 23,493, 
3 

~_sta 23.056, Jugosluiasta 16.617 m • 
3 

Ienkku,la Ja 1ll!toJa mksuus 40-75 •• 173.283 • , siitä 

Buotsista 103.002, Jugoslav1asta 30.458, !lJ.omesta 18.962 ja !hdysval-

10uta 14.766 • 
3 

=IalliulA,;to~j~a ..... pak_u .... UI-.....;t&lO ...... ' ..... ...Ia .. at1~ yhtetnal 214.996 • , s11 tI. 

Buot81._ ".tOt, Ale'ta 39.608, 
3 

9.8ft Ja Partupl.1e_ 9.008 •• 

JugoalaTiasta 19.661, BanW8ta 

lp .. i.ak 22.1'" tonn1a, 8iitä ._s1'4 17.028 Ja .ot-

.1,t, 5.165 toDDia. 



PuumA881.& (mebn1 sta): (100 kiloi ssa) 262.957, s11tä 

Ruotsista 226 . 044, Suomesta 2l . 205 ja Norjasta 15.098. 

Selluloosaa (100 ki10issa) 763.550, siitä Ruotsista 

390.611, Suomesta 117.717 , Liettuasta 94.572, Saksasta 65 . 848, 

Nc~jasta 51 . 222 ja Virosta 16.733. 

KirJ oltus- tai painopaperia. paino y11 21 sr. sisältäen 

yli 40 % mekaanista JNW!I!.saa (100 klloissa) 133. 823, 

86.861, Saksasta 17.815, Suomes1'§ 13. 935 ~~ ja Ruotsista 

13.240. 

Juustoa 1.125.370 kg. siitä Hollannista 961. 071, 

Sveitsistä 93.431, Hanakasta 30.947 ja Italiasta 27 . 529 kg. 

Tarragopap l§rakqgaulinvj rastolt§ on saa~UDUt s uraavat 

tiedot: 

Pyöreitä J2Ö1klq.lä ja p'aJuJa tavallisesta 'DUU§ta sekä 

kaivosWlkkyJä paksuude1taan ainakin 25 mm. yhteensä. 105.370 kg. 

josta Saksasta 75.260 ja lllomesta ei mitään. 

lt@!'tlP ' a Ja lautoja Paksuus 11i 76 _. 
3 

siitä SuOJ!lesta 1.681 Il • 
3 

Iapk1mla Ja lautoja paksuus 49-75 _. yhtemaä 2.906 m , 
:3 

siitl Suomesta 1.089 m • 
:3 

lautoja paksWl' 40 •• asti yhteeosl 5.712 m siitä. Suo-
:3 

mesta 2.269 Il • 

PyuN.aw4_ltaaniBta) yhtee:uJ1 4-77.650 kg. kaikki. 

lIuots1sta. 

.11ulooP' JbtelllBI. 1.646.680 q. 811 tl SuOMSt. DU 

220.~9& k&. 
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KANAlUAN SAABET, 

Las Palmsin kOngulinviraston t iedoitusten llllkaan on 

sinne tuotu I 

Laat1kkolautoJa banaani en, tomaattien Ja perunain pak

kaus t a varten yhteensä 7 , 1 50 standerttia siitä Buotsis~a 2 , 000, 

Portugalista 1,875, Suomesta 1,625 Ja Venäjältä 1.500 s tamer1ltia. 

Lank1mla, bottens1& ,la laitOja tuotiin 2 ,480 standerttia, 

siitli. Yhdysvallo,i.sta 1.500, Puolasta 600 Ja Ruotsi sta 350 s tandert

tia , Puolasta tuotiin yksinomaan lruusta ja Ruotsista etupäässä lruus'

ta, mtta myös j onkunveITan mäntyä. 

;astuvillA& tootiin yht eensä 600 tonnia, j akautuen ta-

sam Suomen, Buotsin ja Norjan vä.11llä, 
2 

J'aneeria tuotiin yhteensä 26.000 m • 

hMnttiä tuotiin 65.000 tonnia pääasiallisesti - ...... &'-''''., 

ta, BnglaDD1sb, Jugoslaviasta, Saksasta ja Italiasta. 

Tunet\a tuotiin 3.000 tonnia, pääasiallisesti Saksasta 

Irlannista ja Hollannista sekä pienempi määrä JI16sldn Ruotsista. 

Paperia tuotiin seuraavia laatuja: 

Banaanien pakkaukseen 

voiapaperia 60-70 gr. 1.000 tonnia 

• 40 gr. 260 • 
ll. G. valkea ta suUA..pa .... Pu.i...--o..-l50IQ!... __ ·_-

1.100 tonnia 



• 

- 8 -

:paino:Pa:peria 50 gr. 250 tonnia 

• G. Cappaperia 19/21 gr. 250 • 

aJiure Brown 40 gr. 150 --
Paino-ja kirJoitusp&:peria 
:paremman laatuista 10Q • 

yhteensä 750 tonnia 

Suurin osa tuonnista tulee espanjalaisen monopoliyhtiön 

Almaoenes Generales- de Pa:pel osalle, mtta myös Suomella, Buotsill,a 

ja Rol18nmd~ta on tuntu~ osuus pa:perintuonnissa. 

VarakOllBulinvirasto Santa Cruz de Tener1t'.:ralla on antanut 

Q8 IQtap1t seuraavat tiedot. 

Rek,npuBWutavaraa tuotiin yhteensä noin 4.726.602 :\(g. 

siitä Yhdysvalloista 2.633.489, Ruotsista 1.436.000 j Saksasta 

491.702 kg. (todennäköises ti puolalaista ja suomalaista). 

It.at1lr1ro1autoJa tuotiin yhteensä 21 . 252 .909 kg. siitä. 

Ruotsista 16. 344.662, Portugalista 2,869.649, Venäjältä749.808 ja 

• ~OJDesta 660.234 kg. 

li1ista Santa Cruz1in tuoduista tavaroista ma1n1ttakoon: 

kg. 

a..mtti •.........•.....••• 
Pah.'Y1 •••••••••••••••••••••• 
lIalr:e1set ••••••••••••••••••• 
It.a1 ~aTarat •••••••••••••••• 
KOD4ena. lIa1 1;0 ••••••••••••• 

I l:I.lrepapa-i •••••••••••••••• 
Pa.1aa~ •••••••• ' •••••••• 
PaJlCi"l1ie«* •• t ••••••••.••••• 
1.8 • •••••••••••••••.•.••• 
~ ..................... . 
0I'aD1.1" U •••••••••••••••••• 

45.263.364 
70.136 

226.641 
2l. 9. 41. 
317.888 

1.123.966 
1.046.941 

341.140 
40.910 

4.238.186 
64.681 



ta 

Edellä seloste'Jut tllaston~rot antavat aihetta erä isiin 

havaintoihin. 

W. t· ensiksi m l ee suomalaisen saha tun puutavaran asemaan 

Es:pa.nJan markkinoilla on Me suomalaisen ja ruotsalaisen puutavaran 

tuonnin välil ä jatkuvasti kehittymässä. meille e]äedulliseen suuntaan. 

Tämä valitettava ilmiö ei myöskään ole paikallinen. Tilaston~rot 

sekä Andalus1an että Valencian mrkkinoilta pUluTat selvää. kieltään. 

Kitä tämä. yhä väheneTä vientimme mlee merkitsemään tu:sJcin vältet

tävissä olevassa puutavaroiden kontingento1m1sesS& on itsestään sel 

Sanomalehtipaperin tu~ti Suomesta osotti viime vuonna vä 

häisempiä elpymistä, joka todennäköisesti tulee jatkumaankin, sen 

jUkeen kuin sen edustus täällä nyttemmin on saatu tarkoitukseWlllkai

sesti järjestetyks1. ll1tä sanomalehtipaperin tuODDLn mahdollisuuk

s11n yleensä tulee, liene. hallituksen, lladrid1n suurten sanomaleh

tien ja paperitehtaitten välillä paraikaa käynnissä neuvotteluja, 

joissa tohotaan päästä.vän sop1ll1lkseen, joka samalla kuin se tyydyt-

ta tä.1si ulkolaisen paperin tuojia, suojelisi kotimaista paperiteolli-

suutta ulkolaisel ta kilpailu! ta. 

Kuten ylläolevat tilastonumerot osottavat on mekaanisen puu

II&saan tuonti Suomesta Espanjaan melkein täydellisesti lUanmlt. Tä

mä. johtuu, kuten tunnettua, siitä. saarrosta, jonka alaiseksi suoma

lainen mekaaninen PU\IIE.S8& on s7Ksystä 1931 lähtien julistettu 1I:s

llUJu ~1.tehta111Jain puolelta. lIa1n1t1U saarto ulotett11D aJk

sylll 19~ .,e. auc..lai •• c •• 1lulooaaaD, IIltta sen 'ft1lNtukset tu

len' DIk}'T11B _.ta kulu'ftn woden t1la8t~rois8&. ltoska niJ.atl. 

aa10iata laat1an1 sÄkkaperUno rapcrtU p1altkoin TalII1.tuz:a.. ei 

tl. aihetta .... Jhte~"" nUh1D llh.mn pluttua. 
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Lastuvillan tuonti Kanarian saarille, jossa sitä käytetään 

bananien ja tomaatt1en pakkauksessa, osottaa vuos1 vuodelta yhä 

jatkuvaa nousua. Sen tuont1, joka vuonna 1930 011 150 tOnnia, 011 

vuonna 1931 - 300 tonnia ja 'tUonna 19~2 - 600 tonnia. Las Palmas1n 

konsu11DvirastoLonkin nimenomaan huomauttanut, että suomalaisen 

1astuvi11an viennin l1s«lm1seen nykyts&stä 200 tOnnista~hd01-
l1suuksia • t4 .,--

Rde11een on hu0m1-~k11n~~~i1hen, että suomala1silla 

lasi-, porsl11n1- ja kristall1tavaroUla pitäisi olla menekki

mahdollisuuks1a POhjois-ES];)anjan markkinoilla. Jos tämä. tieto v01-

51 k1 ostaa asianomaisia tuottaji olisi syytä r,yhtyä toimenpi

teisiin asian tutkimiseksi ja edustuksen j1:irjestäm1seksi, Jossa 

tarkoituksessa San Sebast1an1n varakOIlSllinvirasto llaikall1sena 

as1antun~jana voisi antaa arvokasta apu • 
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Ulkoas1a1nmin1steriölle. 

/ 

Täten on miDulla kunnia myötäl11 ttlä kuutena 

kappaleema lladr~ lähetystön raportin no. 25/1933 kos-

keva: 

Stmpn@DP1utosta :lsp an.1 "Me 



................. .. l.!:A.!'~.~_~ ...... .............. ..... SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. Salainen. 

RAPORTTI n: o .. ?~1J,.9.33. 

1laö..r.i.U ... s s a ... .l..~ . p : nä .jQU1\L .... kuu tai 9 ... 3.3. .. ,-i) / ?5"Sa.C 

As i a : ... &l\!DD!Hl1!!UUtOS Espanjassa . .. 

Erinomaisella jännityksellä odotetut Espanjan tasavallan 

ens1mä1set parle.men.ttivaal1t tapaht uivat mitä ki1htyneimmän mielen

tilan vallitessa. VUODDB 1931 toimitetulssa vaaleissa valittiin, ku

ten tunnettua, perustuslak1asä.ätävä kansalliskokous, J oka sen Jälkeen 

on ollut koolla yhtämittaisesti kunnes tasavallan presidentti vl:1:me 

syyskuussa hajoitti sen ja määräsi cortesvaalit toimitettaviksi. Kos

ka vaalilain sä"nnösten lIIlltaan vaali on pätevä. ainC8staan 511mä ta

pawksessa että. en~mmä.n ääniä saanut ehdokas on saanut 40 % Ja DUut 

.. vähintäin 20 % kaikista annetuista äänistä, 011 tällaisen enemmistön 

puuttuessa toimitettava uusintavaal1t 16 Vaalipiirissä. 

Vaalien 10plll1nen tulos on nytt8llllll1n tUDIl8ttu Ja cortes 

kokoontu1 ensimå.1seen 1stuntocmsa tämän kUUn 8 plnl.. 

Vaikkakin yleisest1 odotett1in ette vaalit tulisivat osot-
I 

taaan huomattavaa siirtymistä. Oikealle, ei kUitenkaan eniten opti-

.tst1sissa oike1stopi1reisslkään uskallettu odottaa sellaista maan

T18l'81111. kUin vaallen tulokset osott1'9at. Kun Ploluesuhteet perustus

lakiuUtbl.ssl. kaDsall1akokoWt88SA ollw.ta oikeisto 61, keskusta 

loe Ja 'Ylu,8IIIII1sto 306, silti 110 sos1alistia, on oor1ieltses8&-aikei, 

"AKELUOH"E, 

r~J·· · .... ,g.· __ --= __ ... _ .. .=:... __ ..... _ ... _ .. _~ .. u •• ~ . . ... .. . . .. .. . . . . 

. "." 
...... luo!\Jem.n.J., 

Tavallinen. 
T .... 11Inen J. lIa.kal .... .. ............ mlnlderlall • • 
EI ... ~ tIedoItubIIn. 
EI ulkomueduatullMn. mutta ulkoulalnmlnlatwHln tledol

w..tln • 
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la 227, keskustalla lA6 ja vasemmistolla 101 edustajaa, siitä so

sialisteilla 58 ja kommunisteilla 1 edustaja. 

Syyt t ?llaiseen valtavaan mielenmuutokseen valitsijoiden kes

kuudessa tulkitaan tietysti eri tavoin, riillPUen kunkin tulkitsijan 

puoluev~ristä, . J.Utta t ääl lä voi myös tavata tasavalt~ta hallitus

muotoa lämpimFsti kannat tavia henkilöitä, jotka :puolueettomasti ja 

.. lntohimottomasti kykenevät tilannetta arvostelemaan, olkoot:pa vaalien 

tulokset heidän mielensä mukaiset vai ei. 

Nä~ssä lliireissä selitetään tapahtunut suunnanmuutos suunnil-

leen seuraavasti. 

Kun tasavaltalainen hallitusmuoto kaksi vuotta sitten luotiin 

ESllanjalle, tapahtui se yleisen kansallisen liikkeen merkeissä, johon 

kaikki puolueet, kourallista monarkisteja lukuunottamatta, osallistui 

vat yhteisrintamassa, tarkoituksessa korjaamalla vuosisataiset vää

ryydet hankkia ESllanjan kovia kokeneelle kansalle uudet elämisen mah-

• dollisuudet. Kauan ei kuitenkaan kestänyt tämä. yksimielisyys ja llian 

voitiin todeta, että er~iden tasavaltaa luomassa mukana olleiden ryh

mien oli onnistunut saada vallan käsiinsä tote~taakseen enel!llllän tai 

vähemmän itsekkäit~ luokkallyyteitään yleisten etujen kustannuksella. 

TasaTaltalaisel1e hallitusmuodolle uskollisissa piireiss! lausuttiin 

jo varhain, tulevaa reaktiota peläten, vakavia epäilyksiä tämän 11ian 

yksiplol1sen or1ento1m1sen johdosta, mtta nJJ1h1n varoituksiin ei 

perustuslak1as~ätlv~n kansalliskokouksen mahtava enemmistö, joka oli 

saavutettu aivan toisis_ olosuhte18ea, k11nnittlnrt IlitUn huomio

ta, ei edes niin luonnollisem TUt1ll1kseen lDI1n etU, perustualakia

s~.tlTln kansalliskokouksen o11si haJaaDIlUttaTa sen suoritettua lap

plUJl tehUTlnsI, taaaw.ltalaill8ll balli1iu .. OClon lu_sen ll8JI&DJalle. 

PI1D'ft,8Win l"Jllt71 se tOClen1ieolla Tare1tla1etMll la1ne1'd'ntetJ6blSn, 
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aset taen päämäärEkseen luoda mi tä kebittynein sosiaal inen lainS2 ä

d?ntö maalle, joka siihen asti oli tässä suhteessa ollut enemmän 

takapajulla kuin useimmat muut maat . Tämä piti sitäpaitsi tapa. t ua 

mitä suurimmassa kiireessä ilman että maaperÄä olisi muokattu tai 

mielialaa kypsytetty suopeamiel iseksi näille uudistuksille, 5111? 

seurauksella, ett eivät ne alusta pitäen saaneet ymmärtämystä osak-

seen l aaj ojen kansalaispiirien taholta , mikä olisi ollut välttämä 

töntä niiden menestykselliselle toteuttamiselle. 

Faitsi edelläkosketeltua tyytymä~tÖmyytt: hallitusregi

men yleistä suuntaa kohtaan, on arvos t elu kohdistunut myös siihen 

taitamattomaan tapaan , millä. eri hallitukset ovat t oteuttaheet lain

säädännölliset uudistukset, siten aiheuttaen hämminki ä eri aloilla. 

Suurisuuntainen !paaretpDmi ei toistaiseksi ole johtanut 

juuri mihinkään tulokseen. Jo tapahtuneet ja odotettavissa olevat 

4t expropriatiot ovat slt2vastoln synnyttäneet t äydellisen epävarmuuden 

tilanteen maaseudulla . Ker k.kinä t"" stä voidaan mainita, ettei l ähes 

kahteen vuoteen j uuri mitään maanvil j elysluottoa ole käytetty sekä 
" että maatilojen hinnat 9vat laskeneet puoleen. Maanviljelijät väit-

palikatason 
tlvät sitäpaitsi että maataloustyöväestön huomattava korottaminen 

ylittää maatalouden kantokyvyn. Epävarmuutta maaseudulla on edelleen 

lisännyt se leväperäisyys, jota halli t ukset ovat osottaneet levot

tomuuksia järjes~eitä anarkistisia aineksia kohtaan, josta on ol

lut seurauksena että talojen ja metsien pOlttamiset, luvattomat 

viljankeruut ja karjanryöstöt sekä III\IO.t tihutyöt ovat muodostuneet 

jOkapäiväisiksi llmHliksl. Seikka, joka myös on herätt""nyt paljon 

katkeruutta on ollut se, ettei maanomistajan ole sallittu ottaa työ

voimaa toiselta :paikkakunnalta , kuin missä hänen maattlansa sijait

see, johtuen kielto poliittisista syistä ja tarkoituksessa suosia 
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järjestyneen työväen ki?yttämistä . 

Ei ole t ietenkä;ill kiellettävissä, etteikö maailman talous

pula olisi osaltaan myötä.vaikuttanut Espanjan maatalouden nykyiseen 

tukalaan tilaan ja etteikö erikoisesti hedelmänviljelys olisi k~rsi

nyt v?hentyneestä kulu t uksesta. Mutta toiselta puolen on otettava 

4a huomioon, että Espanj a maailmantaloudellisesti verrattain eristetyn 

asemansa vuoksi olisi tullut kärs1mä13n pulasta vähemmin, ellei vä.t 

muut tekijät lähinnä valtiovallan aiheeton sekaantuminen, olisi la-
, yk~tyiseen 

maannuttavasti vaik~ttanut kaikkeen yrittelijälsyyteen. 

Kaupan ja te ollisuuden alalla on valtion sä-ännöstelypoli tii-.. 
kan ohella enim.tä. levottomuutta aikaansaanut ohjel massa ollut teol

lisuuden sosialisointi~ joka kuitenkaan ei ehtinyt tulla toteutetuksi. 

Valtion raha-asioiden hoito on myös saanut osakseen kirpeän 

arvostelun. Vältetä8n ett 8 budjetissa tätä nykyä on 800 miljoonan 
/ 

• pesetan vajaus', jOka/ ottamalla huoinioon nykyisen korkean verotaakan , 

kylläkin voi antaa aihetta huol estumiseen. 

Niiden voimien joukossa, jotkA. innokkaimmin ova t työskennel

leet suunnanmuutoksen 'aikaansaamiseksi ei suinkaan ole vä.heksyttåvä. 

katolisen kirkon osuutta . Jesuiittaveljeskuntien lakkauttaminen ja 

n1~den omaisuuden takavarikoiminen sekä laki uskonnollisista yhdys

kunnista, Jossa valtion herruus kirkon yli lopullisesti lyötiin kiin

ni, ovat tekijöitä, joita katolinen papisto ei tule hevillä unohta-
I 

maan. Ja tässä taistelussa sillä on ollut erinomaisen r vokas liit

tolainen, m1m1ttäin Espanjan naiset, Jotka ensi kertaa osallistuivat 

poliittisiin vaaleihin. Åsioita hyvin tuntevalla taholla on minulle 

k~rrottu, että. valtava osa työläisnaisistakin, mutta ennen kaikkea 

keski luokan naiset ovat äänestettäessä sokeasti seuranneet rippi

isiensll antamia neuvoja. Tämä on s1 tä vähemmän ihmetel täTeiä, kun 
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papiston vaaliagitatio on ollut sekä taitavast i että huolellisesti 

j 1=irjestetty. Koko Espanja on ollut jaettuna piireihin , joissa papit 

henkilökohtaist11å käynneillä valitsijoiden kodeissa ovat tunnetulla 

vakuuttavalla t avallaan selostaneet ka to lisen kirkon osaksi tulleita 

k?rsimyksiä . 

Voitaisiin luetella muitakin toisarvoisia s~~tä; jotka 

ovat olle9't omiaan vaikuttamaan vaalien tulokseen, kuten Katalonian 

autonomia, jota oikeiston vaaliagitatiossa on kutsuttu kansallistun

toa loukkaavaksi isänmaan silpomiseksi, mutta koska ne t uskin voivat 

yleisimmin kiinnostaa luovun niiden selostamisesta. 

Sitä mukaa kuin oikeiston vaalivoitot alkoivat tulla tun

netuiksi puhkesi ympäri maata anarkistien, syndikalistien ja kommu

nistien j ärjestämiä levottomuuksia, jotka aluksi näyttivät hyvinkin 

uhkaav11ta ja aiheuttivat hallituksen j ulistamaan ensin suojelutilan 

ja kun senkään suomat valtuudet järjestyksen ylläpitämiseksi eivät 

r iittäneet, sittemmin hälyytystilan, jost a aikanaan Ministeriölle 

sähkötin. Hal l i uuksen ryhdyttyä kaikin voimakei noi n levottomuuksi a 

tukahUttamaan ja si t tenkun oli sel villekäynyt että sosialistien puo-
/ 

l ueneuvosto oli päättänyt olla julistamatta ~eislakkoa , johon heidän 

fanaatt inen pääs ihteerinsä Largo Caballero, tunnettu 111kanimellä 

"Espanjan Lenin-, 011 koettanut yllyttää. puoluet taan, on tilanne kui

tenkin huomattavasti rauhoittunut ja voidaan levott.om.lUdet tällä ker

taa katsoa likvido:t..tiksi. Huolestumisen aihetta antaa kuitenkin 

vastaisuudessa se tosiseikka, että mikäli aivan luotettavalta t ahOlta 
f 

olen saanut tietää, kolllllllIlistiset aatteet. viime aikoina ovat saanee,t 

huomattavan jalansijan armeijan alipäällystön keskUudessa ja että 

Kuuban viimeaikaiset tapahtumat ovat niille antaneet erikoista v1r1-, 
kettä. 



Kysymys uuden hallituksen muodostamisesta, joka levot

tomuuksien jatkuessa on saanut levätä, tulle~PiakkOin. päiväjär

jestykseen. Tilanne on kuitenkin edelleen hyvin sekava, koska oi

keisto vahvuudestaan huolimatta tQdennäköisesti taktillisista syi8· 

tä aikoo vetäytyä hallitusvastuusta. l~äin ollen jäänee ainoaksi 

• mahdollisuudeksi radikaalisen puolueen johtajan Lerrouxtn muOdos

tama vähe~1stö-hallitus, jota oikeisto ainakin toistaiseksi lupau· 

tunee kannattamaan. 


