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Var sova, 3 p:nä tammik . 1933. 
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Her ra li i n i s t eri 

Minulla on t äten kunni a lähettää Teille, 

Herra i n i s t eri, ra porttini n :o 1 vii-

tenä ka ppaleena: 

"Puolalaisten hdi stys t en 

sopi mus ten tarkistusta kos-

ke va memorandumi . . siv . 1- 4 . 

Vas t aanottakaa, Herra ; i n i s t eri 

s yvimmän kunoioitukseni vakuutuB, 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. H CKZ LL, 

H e 1 s i n k i . 
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v . S 0 v SSA OLEVA LÄHETYSTö, 

RAPORTTI n:o 
1. 

Var s ova s a 3 p:nä tamm i - kuuta 19 33. 

sia: 
lI Puolala isten yhd isty~ten 

sopi mul?t en tar.h s tus t~ . koske-

va memorandumj.", 

i lläolevalla ots akkeella /Memorandum of polish so

cieties concerning propaganda for the reviaion of trea

tiesi on 52 puolalais ta yhdi stystä julkaissut yhteisen eng-' 

lann inkielisen lausuman, j os sa kosketell an 

ten t ar istus ta. J ul kilausuma on myö skin 

rauhansopi mus 

toimi tet tu kai 

kille täkäläisille l ähe t ystöille, S ynä j ulkaisuun ovat 01-

lee t viime ai koina ulkomaalaisissa , erittäinkin engl an ti -

1aisi ssa ja ameriikkalaisissa lehd issä ja aikakauskirjoi s

sa esitetyt ajatukse t ja lausunnot, jo i ssa on ase tuttu 

puolus tamaan uolaa koskevi en rauhansopi mu sten tarki s t usta. 

Sii en nähden, että arvos telut ensi sijassa tavallisesti 

ovat ' kohdistuneet Danzi gin käytävään, on tälle kysymyk 

selle omistettu er ikoista huomiota . Selostan seuraavassa 

lyhyesti kirjan sisältöä. Itsestään selvää on, ettei mi

nulla ole mahdollisuutta kontrolloida esitettyjen numero

tietojen paikkansa pitäväisyyttä. 

Julkilausuma näyttää ensi si jassa 01 lan tarkoi

tettu ameriikkalaista yleisöä varten päättäen siitä, että 

sen alussa sanotaan tarkistusta vaativien henkilöiden 1 -

kumäärän olevan vähenemässä iuropassa Ilr. lussa olivat 

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

J) Ei ulkomaaedustuksm titdoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen titdoituksiin. muHa .. J: 

.... !Ayal~in'D. •........ .............................. ~ ................................... . 
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rauhanjn ls tykaet tukemassa näitä vaatimuksia, mut ta viime 

ai koina ovat niitä pääasiassa esittäneet "sotaisa natsi o

nalismi ja militari smi". 

nnen sotaa eli 85 miljoonaa henkeä vieraan val

lan alla, sitävastoin kuin vähemmistö jen lukumäärä 

on ainoas taan 15 miljoonaa. Vähemmistökansallisuuksien ole

massaolo valtiossa ei ole estettävissä, mikä j o käy 

mi siitä in, et tei Puolan nyky inen alue ole edes 400,000 

km2 kun sitävastoin sen alue ennen jakoja oli 751,000 

km2, j oten useita miljoonia puolalaisia elää vi eraan val

lan alla. Saksassa on yli milj oona ja Venäjällä 1 t mil

joonaa puolalaista. Puolalta puut tuvat luonnolliset rajat. 

Sen maara j a on 5,390 ja merira ja ainoastaan 146 km. Täs

tä huolimatta kuuluu Puola niihin maihin , jo tka toivovat 

"että urooppa vihdoinkin lakkaisi koe ttamasta muutella 

joja, vaan sitävastoin yrittäisi luoda kaikille maille pa

remman tulevais uuden kehittämällä kansainvälistä yhteistoi

mintaa" . 

Etenkin Saksan poliittiset piirit vaati vat tarkis

tusta, ja tarkistusvaatimukset kohdistuvat etupäässä 

kohtaan. Saksa ei ole ratifioinut Puolan kanssa v. 

tekemäänsä kauppas opimusta ja on myöskin kieltäy t yny t 

mimasta Itä-Locarnoa, mitkä molemmat seikat ovat olleet 

omiaan vaikuttamaan häiritsevästi Itä- uropan yleiseen 

lanteeeeen. 

Kirjassa vastustetaan käsitystä, että Itämeren 

Puolan välistä aluetta voitaisiin oikeudella kutsua "käy

täväksi". Alue on kapeimmalta kohdaltaan 31,2 km. 

läisessä OSaSsaan 213 km. ja muodostaa se entisen 

valtakunnan osan. 

Baden ja Saksi . 

Laajuudeltaan on se suurempi 

Kun Saksalla ennestään jo on 

kuin 

1733 G. 
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merira jaa, olisi kohtuutonta antaa sille vielä Puolankin 

ly yt raja. Puolan meriraja on 2,5 sen kai ki sta ra-

jois ta, kun sitävastoin Saksan meriraja~ on 22,6 

autatieyhteys Itä-Preuss in ja Saksan välillä ta

pahtuu häiritsemät tä, minkä us ea t saksalai se t kin tunnusta

vat /Dr. HOLZ, Os t preus sens Wirtschaft und Ve r kehr vor 

und nach dem Kri ege , Königsberg, Gräf e und Unzer/ . Puo-

lan merirajan kau tta tapaht uva tavarainvaihto on 11,730,570 

tonnia , kun sitävastoin "käytävän" kautta tapahtuva tava

rainvaihto on ainoastaan 3,429,665 tonni a vuosittain, 

hon määrään sisältyy myöskin Venäjältä, Liet tuas ta ja 

muista mais ta tuodu t tavarat. Taloudellinen vältt~ättö 

m ys ei siis suinkaan vaadi kysymyksessä olevan alueen 

an t amista Saksalle . Tämä ol isi kohtuutontakin kun Puolan 

väk iluku on yli 32 milj oonaa j a Itä- Preussin 2,2 0 , 0 ° 
asukas t a, jo ista s itäpaitsi 3 0 , 000 on puolalai sia . Väes

t ön kas vu on Puolassa 19 ja Saksassa 6 , 9 j oka i s ta 1000 

henkeä kohti. 

Pai tsi taloudelliset , puhuvat myösk in poliittiset 

syy t sen puoles ta, ettei Saksan vaatimuksiin suostuta. 

Lausunno ssa väitet ään , että Saksa.n ainostus it ää kohden 

tarkoit t aa myösk in Liettuan, Latvian ja Viron t uhoamista 

ja välittömän yhteyden ai kaansaami sta Saksan ja Venäjän 

välillä. Puola on v. 1920 tehnyt suuren palveluks en ko 

ko Euro palle estäess ään bolshevi kkien etenemisen länteen. 

ngl annin Berlinissä olleen suurlähettilään, lordi B RNON '

in julkaisemassa kirjassa "The eighteenth deci i ve battle 

of the world" sanotaan, että uola usein on ollut u

ropan muurina Asiaa vastaan, ja etteivät sen tällöin 0-

sottamat palvelukset milloinkaan ole olleet suuremmat, ei

kä vaara koskaan uhkaavampi. Puolalla on nyt oikeus j a 

velvollisuus muistuttaa tästä koko sivistyneen maailman y-

e 
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leiselle mieli iteelle, kUn tahdotaan ottaa siltä Osa sen 

valtioalueesta . Ei kukaan voi luulla, että Puola vapaa

ehtoises ti luo puisi t uumankaan verrasta aluee~taan. Aseel

linen yh t eentörmäys ei jää kahden valtion väliseksi, vaan 

synt yis i s i itä yleiseurooppalainen sota. On siis syy t ä va

roittaa kaikkia niitä, jot ka ehkä paraimmassa tarkoituk 

sessa kannattavat t ark ~ stus pyrkimyksiä, koska he 

asias sa valmistavat al aa suur i lle konfli kteille. 

, " 

t aan miten 

herättävät . 

Tämänkin kir jaaen ilmestyminen osottaa 

s uurta levot tomuutta t arkistusvaatimukset 

puoles

täällä 
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V rsova, 11 p:nä t ammik . 1933 . 

N: o 24-7. 

~ I I 

Herra inisteri 

~inulla on t äten kunni a lähettää Teille, 

Herra fu i n i s t eri, ra porttini n:o 2 vii 

ten ä ka ppaleena: 

Puolan ki vihiilen vi enti 

pohjoi smai hin. si v. 1 

Vast nottakaa, Herra ru i n i s t eri 

s vimmän kunnioitukseni vakuu t us . 

3. 

Herr a Ulkoasiainmi nis t eri . V. H C ZBLL , 

H e 1 B i n k i 

• 
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V A R S C A SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 2. 

Vara ova- ssa 11 p:nä tammi -kuuta 19 33. 

Asia : Puol an ki vihi ilen vi~nti 

poh j oismai in. 

alain en. 

. ,'" 

... 

a r s z a s k i "ssa Täkäläises sä II ' U r j e r 

on äske t äin ollut kir joitus, j ossa on kos keteltu puola-

lais ta ki vihi ilen vientiä pohj oismaihin. Kun kir j oi tus Suo-

menkin kannalta tar j oaa mi elenkiintoa, teen seur aavassa l y-

hyesti selkoa sen sisällöstä. 

Aluksi viitataan arti kkeli ssa Englannin parlamen

t i ssa erään välikysymy sen johdos t a tapahtuneeseen keskus

teluun, j ossa Englannin hallituksen taholta ilmo it ettiin, 

että se tulee t ekemään voi tavansa saadakseen puolalai s~n 

hivihiil en t önne t yk si pois Skandinavian markkinoilta. Puo

lan kivihiili on itse asiassa tähän asti menestyksellä 

kilpaillut engl antilaisen kivihiilen kanssa ky symyksessä ole

vissa maissa. 

Viime kuluneen vuoden kymmenenä ensimäisenä kuu-

kautena vietiin Ruotsiin Puolasta ,172,00 tonnia ja Bng-

lannista 1,104,000 tonnia, joten Puolan vienti oli 196 ~ 

Bnglannin viennistä. Vuonna 1931 oli suhde 303 %, 1929 -

118 %. Norjaan vietiin sam~an aikaan Puolasta 733,500 

nia Iv. 1932/, mikä takee 104 % Ing1annin viennistä. B-

Jakelu (kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) TavalIin n. 2) Tavallin en ja lisäksi .... 

J) Ei ulkomaaedusluksen tiedoituIc.siin. 4) Ei ulkomaaedustuksen liedoituksiin. muHa J: 
.~~ oy ~l;U.l;l,.'~.' ... j • ...... 1.1 u .I.i ..... 11.s.ls.u.8.ls.a uppak.a.m.arill e ... ja. 
Suo.men Vi.ntilhdiB..tJ.ks.ell ............................................................................... . 
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dellisinä vuosina 

rempi. Tanskaan 

nia, mikä on 68 

1 30 85,7 %, 

-2-

oli Englannin vienti Puolan vientiä suu

vietiin Puolasta v. 1932 - 1,138:000 ton-

Englannin viennistä, 1931 1 8,5 

1929 83 Englannin viennistä. 

Ki rj oituksessa selostetaan myöskin vientiä Suomeen , 

mut t G kir j oitta jan esi ttämät tilastolliset tiedot ovat vää

riä. Puolan virallisen tilaston mukaan on vuoden 1932 ku-

lue ssa viety Suomeen 85,000 tonnia kivihiiltä. Kun Suomen 

vir llisen tilaston mukaan Suomeen on kaikkiaan tuotu 

840,700 tonnia, on Suomi kaikista pohjoismaista se, joka 

on ostanu t suhteellisesti enimmän Englannista viime vuoden 

kuluessa. 
Yhteisenä piirteenä kaikkien nyt kysymyksessä ole

vien maiden hiilentuonnissa on, että ne viime vuoden ku

luessa ovat tuoneet suhteellisesti vähemmän Puolasta kuin 

v. 19 1. Tämän lukee lehti englantilaisten kilpailijoiden 

s yksi, jo tka ovat käyttäneet hyväkseen halpoja rahteja ja 

pitkäaikaista , halpaa luottoa. n pelätt~vissä, että ng

lannin ja pohjoismaiden kauppaneuvottelujen tuloksena tulee 

olemaan Puolan kivihiilen viennin erittäin tuntuva vähen

tyminen Englannin hyväksi. Pohjoismaissa on kuitenkin 

rejä, jotka vastustavat riippuvaisuutta Englannista. 

ei myös~ään aina olla ty ytyväisiä erinäisiin jälleenlas 

tausvaikeuksiin ja englantilaisen kivihiilen lajeihin. 

Englanti on vaatinut Tanskaa otta an 10 % tar-

vitsemastaan kivi hiilestä Englannista . Tanskalaiset 

suostuneet tähän ja huomaut tivat, että puolalainen 

eivät 

kivihi i-

li on halvempaa. He esittivät myöskin muistutuksia eng-

1antilaisen hiilen lajittelua ja lastausta vastaan. Eng 

lanti o~ sittemmin luopun~t vaatimasta monopooliasemaa 

seIleen ja on ehdottanut, että TaAska ostaisi 20 % 
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vits8mistaan hiilistä muualta. Tilanne on Puolalle epäedul

linen, sillä Puolalla ei ole mahdollisuutta ostaa ~anskas
ta samaa määrää tavaroita kuin Engl annilla. Ruo tsi s sa ja 

No jassa on viime aikoina todettu, että englantilaiset 

kiinnittäneet huomi ota englantilaisen hiilen lajittelua vas -

taan te ht yi hin huomau t uksi in. Engl annista tuotu ki vihiil i ' on 

laatuns ja hintansa puolesta yhtä edullista kuin puola

lainenkin. Ruots ille lienee Englanti ehdottanut, että se os

taisi korkeintaan 25 % muualta j a lopu t Englannista. Ruot

si ei ole kuitenkaan suostuvainen näin pitkälle meneviin 

vaatimuksiin, mutta toistaiseksi on epätietoista mitä pakko-

keino ja Englanti 

seksi. Norjassa 

sekä teollisuus-

on valmis käyttämään vaati mus tensa tukemi

kohtaavat Engl annin vaatimukse t vastustusta 

että hallitusmiesten taholta, j a yle inen 

miel i pide on , ettei ole suostuttava tämän tapaisiin mää

räyksiin. 

"K u r j e r a r s z a w s k i l1 n arvelun mukaan 

rat kaistaan lähiviikkoina Puolan hiilenviennin kohtalo Skan

dinavian maihin, minkä vuoksi se kehoittaa hallitusta ja 

kivihiilenmyyjiä tekemään voitavansa ~ten etujen val

vomiseksi . 

.f 
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.:0 3 - 1 . 

'lc..r ova , 1 p :nä t ikuut 

• 

. ,j trSC. . J ~ 

. .'il i.. 3 ~ 

L (7)r ~ 

Her ra L i n i s t e ri , 

Linulla on t äten kunn i a 18.hettä"" leille, 

ner r .~ i n i s t e ri, raporttini n :o 3 viite

nä kappal een : 

.,oskovaan nimi te t t ävä 
------------------------------

otilasa siamies ...•. . . . . . siv . 1 - 2 . 

V s taanottakaa , Herra i n i s t e ri , sy-

vi n kunnio ~ t uk eni v k utus . 

• I 

Her ra Ul koas i a i nminis t eri • V. HACKZELL. 

ti e l s i ~k i . 
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3 0 SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 3 . 

Varaova ssa 14 p:nä tammi kuuta 19 33 • 

A ia : 

tävä 

Saka n Moskovaan 

sotH sasiamies. 

nimi tet-

t . 

alainen . 

.~ f i 5' 

1.3~ 
--- . 

J3 

Prahassa ilmestyväs s ä " P r g e r T a g a b ~ a t 

issa on k. 11 päivänä kir joi tus, jossa annetaan eräi

t ä tietoja Saksan uusista sotilasasiamiehistä. Näiden tie

to jen mukaan olisi m. m. tarkoitus, ttä Pragiin nimitet

tävä sotilas siamies samalla kertaa valtuutettaisi in 019-

m an sotilasasiamiehenä Jugoslaviassa sekä Bulgariassa ja 

o s k 0 v a saa ole v a S 0 t i 1 a sas i a m ies 

v a 1 t u u t e t tai 8 iin s 0 t i 1 a s a 8 i a m i a -

h e k s i m y ö s k 'i n r e u n a v a 1 t i 0 i h i n. Viime

mainittua jär j stely ·· olisi lehden mukaan ajateltu m. m • 

sen vuoksi. että uotsin Berl ini ssä oleva sotilasasiamies 

samalla toimii so tilasasiamiehenä Venäjää varten. 

Niin uskomattomalta kuin tieto tuntuukin, olen 

joka tapauksessa katsonut olevan syytä kiinnittää Minis

teriön huomiota asiaan. Suomi kulkee usein maailman a-
I 

noma19hdistössä reunavaltion nimellä.On mahdollista, ettei 

Saksa haluaisi nimittää Varsovaan nimitettävää aotilas

asiamiestä Suom.en ja Baltian maihin,jotta ei se tä

ten puolesta n myötävaikuttaisi k~itykseen näiden mai-

f 

Jakelu (kirja imin Sf'uraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäkSI 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitulcsiin. muHa J: 
TavallJD.:tt~·....... . .............. . ............ . 
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yh teydest ä Puolan kanssa . Toistaiseksi ei den läheise tä. 

Saksalle. liene aikomusta nimittää sotilaaasiamiestä Tuk

holmaan , jo ten ei ole 

g e r T a g e b 1 a t t 

aivan mahdotonta, että " P r a -

Uin tieto on kokonaan tuulesta 

temmattu. Jos suunnitellaan oskovassa olevan sotilasasia-

miehen valtuuttamist Liettuaan, Latviaan ja Viroon, on 

luultavaa, että hän tä tullaan tarjoamaan Suomeenkin. 

Tällaiseen ehdotukseen , mikäli sellainen Saksan 

taholta tultaisiin tekemään , ei liene mahdollista suos -

tt } tua. Useat yyt puhuvat sitä vastaan. Venäjä on ainoa 

maa , josta vara voi uhata Suomea. hteinen sotilasasia

mies oskovassa ja Helsingissä olisi täydellinen muodo t

tomuus, joka helposti voisi aiheuttaa väärinkäsityksiä 

Suomen ja Saksankin välillä. Että tällainen järjestely 

• 

, 

uol a tekisi huonon vaikutuksen, on sanomattakin sel

vää.. Olen kiinnittänyt asiaan sotilasasiamiehemme, eversti 

luutnantti S NSSON'in huomio ta, ja on hänkin yksimieli 

nen ka eani siitä, että tällainen jär jes tely olisi hyvin 

onneton. ~ n myöskin huomauttanut asiasta Viron ja Lat

vian t ä äläisille ministereille, POSTA 'lle ja GROSVAlD 'ille, 

j otka a ettuivat s malle kannalle ja ilmoittivat kirjoit-

tavansa siasta hallituksilleen. 
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Varsova. 17 p:nä t . k . 1933 . 

( 

1 erra 1. i n i s t e ri • 

inu lla on t ä ten 'unni l ähe t t=' ä Te i 11 e. 

,erra . i n i t eri. raporttini n:o 4 vii-

tenä kappal eena: 

Puolan ulkomaisten velkojen 

korkojen suori tus. . . siv. 1-3. 

V staanottakaa. Herra M i n i s t e ri • 

syviunän kunnioituksen i vakuutu 

Herr Ulkoa iainministeri • V. ZhLL. 

H e 1 s i n k i 
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SSA OLEVA IAllETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4 

/ 

V rsova ssa 17 p:näummi kuuta 1933,. 

Asia: Puol n .u).k9ma~~~~~ . ve1.lt<?jen 

korkojen suoritus. 

Niinkuin tunnettua ei Puola viime joulukuus

s suorittanut Pohjo is- merikan Yhdysvalloille maksu

osaans 4,43 miljoonaa dollaria. Velka on syntynyt 

elintarpeiden saannista niinkuin Suomenkin. Tunnettu 

puolalainen kansan talousmies , professori Adam KRZ' Z -

1 on rakaussa ilme styvass å ne z a s "_ lehdes

s ä kosketellut k sym stå onko Puolan yleens åkäån 

suoritettava kysymyksesså oleva velka. sao Kun kirj oi

tus on monessa suhteessa mielenkiintoinen, lainaan 

siitä seura van k dan: 
II inusta åyt t ää siltä u , kirjoit taa KRZYZ -

NO S 1, II et t ä uolalla on m 0 r a ali n e n oikeus 

011 maksama tta näitä velkoja, johtuen se Puolan 

viennin ra joi tuksista, dollarin ostokyvyn noususta, 

joka ostokyky nykyisin on noin 50 ' suurempi kuin 

so pimuksen allekirjoituspäivänä, työläistemme maastamuu

tosta ja lopuksi marraskuussa v. 1924 tehdyn laina-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

'PtT&llinen ... _.-... _ ............. _ .................... _ ...... .......... .................. -
......................... . ............ ..... r • • H ••••• • • •• • ••• _ ••••••••••••• • •••• • ••••••••••••• • •••••• -. • ••••••••••• 

1) T.,·.lJjn.n. I 
2) T.v./lin.n ja Ii .·ksi 
J) Ei ti«loituksiin. 
f) f' tiedoi!~ksi;n , muN • .. ~ 

. .. ...... . . ... . .................................... .............. . , 
. . 
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.... ... .. ............ .... } ...... . 
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sopimuksen Puolalle epäedullisista ehdoista. Puolan velan 

nykyinen arvo 4: ~ mukaan kapi tal iseerattuna nousee ame

rikkalaisten tal oudell isten asiantuntijain l askelmien mu

kaan 89 h velkojen kokonaissummasta. uiden valtioiden vas 

taavaan prosenttiin verraten on tåmä maksimimäärä. ~nglan

nin velka nousee nykyisin 82 ja Italian vain 32 pro

senttiin. Puolan hallituksen ohjelmana on valuutan vaka

vuuden säilyttåminen ja valt iotalouden tasapainoon saatta

min~n. Senjälkeen kun sopi muksen mukainen kuoletusmaksu 

on l ykätty , nousee meidän joulukuun m ksuerämme tosin 

vain 27 mil j oonaan zl oty;n . Huomioonottaen jännittyneen 

valuutta-ja budjetti tilanteen olisi tämän pienenkin erän 

maksaminen omiaan vakavasti vähentämään hallitusohjelman 

toteuttamismahdollisuuksia. Puolalla on qnemmän kuin mil

lään muulla valtiolla syytä olla myöhempänäkin määräai 

kana maksamat ta joulukuun maksuerää. II 

Olen kuullut muidenkin kuin KRZYZANO SKI'n esittä

vän tämän tapaisia ajatuksia. Entinen valtiovarainministeri 

CZ CH ICZ lausuu eräässä 11 G a z eta H a n d 1 0 W a l1 s sa 

julkaisemassaan ar tikkelis sa , e t t e i P u 0 1 alI a hä-

nen mieles t ään. 0 1 e m i t ä ä n m a h d 0 1 1 i suu k 

s i a j a t k u v a s t i suo r i t t a a u 1 k oma i 

t a 0 t t a m i e n s a v a 1 t i o n , k u n t a i n a 

Y k s i t Y i s t e n 1 a i nai n k 0 r k 0 j a, j otka 

nykyään kys vät noin 4 miljoonaa zlo t a . v. 1~32-1 33 

noussevat valt ion t ulot vielä 1 miljoonaan zlot yn , 

mu tta jollei huoma ttavaa parannusta taloudellisessa ti

lanteessa saada aikaan, tulee niiden määrä vv . 1 33 - 34 

varmasti alenemaan 15 0 miljoonaan. orkojen ja kuoletuk 

sen suoritus ulkoma i lle ei ole mahdollinen ilman tun-

l-
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t uvaa vi entiä. uiden valt ioiden asettamat korkeat tul

li t, kontin nt i t y . m. raj oitukset vaikuttavat, ett ä Puo

l a on usein pakoitet tu myymään t uotteensa l uonnottoman 

halvasta . Jiin eeim . vas t aa soke rista saa t u hinta t uski n 

30 
. t uottokustannuksi sta . CZ CHO ICZ e h d c t t a a sen-k> 

vuoksi m 0 r a t 0 r i 0 t a , j oka m öskin es t äisi t äl -

laisen t eollisuus t uot teiden häviöll ä myynnin ul komai lle . 

dellamainitut l aus unnot os ottavat, e tt ä Puolan r a

hataloudellista asemaa pi de t ään vakavana . 

Niinkuin tunnet t u, ei Puola koskaan ole saanut 

anskas t a l uva t un l a inan toist a osaa , joka a i ka i semmin 

tehdyn s opi muksen mukaan j o puolitoista vuotta s itten 

ol i s i ollut s uoritettava , ja j oka l a ina annettiin rau

t a tien r akentamiseks i Katowicen ja Gdynian välille. ah-

dollista on myöskin, että anskass a eräillä t ahoilla huo-

ma ttavissa olevat rauhansopi mus tea tarkistusta puoltavat 

mielipiteet ovat voineet vaikuttaa siihen, e ttei edell ä

<mainittua tarkoitusta varten luvattua lainaa kokonaisuu

dessaan ole annettu. 

Puolan valtion obli gatioiden pö rssihinta on alentu

nut niin suuresti, että niitä nykyään voi daan ostaa hin

nalla , j oka vastaa 12 a 13 ~ korkoa maksetulle summalle 

ilman että hal ullisia ostajia on saatavissa 
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!arsovassa,25 0äivänå t~ik . 
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_ er r e. M i n i t eri 

viiten" kappaletma . 

?oliittinen tilanne 

Kaat kois - 7 uroo passa . 

r aporttini n : o 5 

· si'! . - 5 . 

Vastaanot t akaa , derra ~ i n i s te' i , 

vimmän kunn i oit uh eni vakuu t u' . 

erra Ulkoasiai nministeri r . V. H. C ZSLL, 

H e 1 s i n k i . 
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Salainen . 

v R .. S 1 ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 5. 

Var.f3.9va ....... ssa 2Ö .. p:nä tammi kuuta 19 :P , 

Asia: (lJ .~ i.,t ti llf3..Il ..... . ~.U.~:tlIl~ .. .......... .. .. 

aakkois- -uro o~as sa . 
.................... ....... ......... .. . 

~ uroo pan 

teessa nykyään 

t ys t ä . Tähän on 

kaakko is kulmalla on poliittisessa 

huomattavissa tavallist a suurempa 

olemassa useitakin syitä . 

tilan 

j änni-

Italian j a Jugoslavian välinen ystävyysso pi mu s 

lakkasi v . 192 ilman et t ä sit OO se n jäl keen on uu

s ittu. Italia vaati Jugo slaviaa luo pumaan kolmannen val

tion kanssa tehdyi stä sopi muksista , j otka voi s i v t vel

voittaa sitä sekaant umaan I talian ja j onkun vieraan 

vallan kanss a mahdollisesti yn t yvään konfliktiin . Tämä 

vaa timus sisälsi , et t ä J ugosl avian oli luovuttava ans -

an kanssa te kemäst"än liitosta, ja sitouduttava puolu

ee ttomuuteen . Kun ei Jugoslavia katsonut voivans a suos 

tua t ähän vaatimukseen, ei Italia uudistanu ys t äv ys

sopimus t a . Jugoslavi a on puolestaan ~hdottanut , ett ä 

i ko l me ~aata , anska, Italia ja J ugoslavia takaisiva t 

nykyisen tilanteen Adrianmeren rannalla, mutta Italia ei 

ole suostunut t ähän . ans kan ja Itali an väliset vas ta-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

Tavallinen. 

J) Tal,.lIinen. 
2) Tavallin.n ja lisäksi ..... ...... . .. ........ . . ........................ .. ........... ......... ............. ...... .... .. ..... .... II •. 
J) Ei tiedoituksiin. 
4) Ei tiedoituksiin. multa ............. ... ... ............ . .... .. ........ .. . ................ ..... ................. ..................... II • . 
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kohdat lisäävät t ä ten jännit s t ä myöskin Kaakkois-uroo
passa . 

: ske tt " in on I talian ja umanian väl inen ys t ä
vyysso pimus kauan 

tennetty ja t kumaan 
kestäne i den neuvottelujen jälkeen 

t oi staiseksi heinäkuuhu 1933 . On 

si t ä enää saada pitennetyksi, sillä dollista , ettei 

pi -

mah

I ta-
lia vaatii umaniadkin pysymään puolueettomana siinä ta-

paukses sa! että Italian ja holmannen val ti on välill ä syn

t yisi konfl i kte ja . Italian umanial l e esi tt ämä vaa timus 

on kieltämättä ensi s i jassa t ähdätty Jugoslavi aa vast aan . 

ja Jugoslavian välinen umanian , Tshekkoslovaki an 

lii ttoso pimus tarko it taa tosin 

Unkari a vastaan , mutta un ei 
ensisijassa yhteistoimin taa 

luonnollisesti ole ajatel -
tavissa , e tt ä Unkar i koska n yk s i nää n jout uisi 
tel emaan kai kk i a kolmea maata 

t ent e merkityksens ä , j os siihen 
vas t an , mene tt ää pieni 

kuuluvat valtiot suostu-
vat edellämai nitun ta p isiin eh t oi hin · Pienen ententen 
nei kk ous 

valtioilla 

via eivät 

vast n . 

on ilmankin juuri siinä , e tt " sii hen 

on e i vi holliset . Tshekkoslovakia ja 

halua si toutua puolus t am an numani aa 

umania ja shekkoslov kia eivät t do 

kuuluvilla 

JuoosIa 

Venäjää 

suostua 
s itoumuksiin , jo t ka velvoittai si vat nii t ä puolustamaan Ju

goslavi aa Italiaa vastaan . Jos kuitenkin pienen ent enten 

valt iot jo e d el t ä P ä i n si t ou t uvat olemaan an t a

matta t ällaista apua , menettää li itto r ealisen merkityk
sensä. 

Kysymys ei ' ole ainoas t aan t eor ee ttinen. I talian 

j a Jugoslavian välit ovat nykyään mahdollisimman kireät. 

Jugoslavian t äkäläinen l ähet tiläs VITCH on sanonut 

minulle, että Belgradiss a ollaan erittäin levottomia. Pe

l ä tään , ett ä Italian tarkoituksena on joko lii ttää Al

bania lähemmin Italiaan tai r yht yä johonkin toimenpitee
seen Adriatikissa. 
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Levottomuutta ovat ne salaiset aselä-

he ty k e t, j oita seroialaisten vakuu tusten muka n vii ko t 

tain toimitetaan Ital i as t a Unkar iin. Unkari on myöskin 

r yh t ynjt Jugoslavian rajan l ähell - erinäis iin toimen pi 

tei s iin . Niinku in tunnettua , on Itävallan edus ta jahuo

neeSSa äskettäin teh t y välikys ymyskin Italiasta saapu

vi en aseläae t 's ten j ohdosta . 1 iinkuin Tshekkoslovakian 

t äk-läinen edus ta ja minulle huomau tti, sattuu hyvin ar

voin, että t allaiset lähetykset tulevat ilmi , j oten on 

l uultavaa, ett ä nii t ä ~o pitkän a jan kuluessa on toi 

mi tettu. Italian suurlähe ttil äs B STI 'N I !I , j onka kanssa 

olen kos ke tellut kysymys t ä , on vakuuttanut , e ttei Itäval 

taan Sa puneita kivääre itä ollut t rkoitus lähettåå 

edelleen Unkariin . Ne oli l ähe t et t y I t ävaltaan korjat-

tavaksi . 1 tali oli sekin t ä t en puolestaan halunnut lie -

ventää Itaval l assa vallitsevaa vai keata taloudellista 

tilannetta ankk imalla työtä asete ta i lle . Tämä on ita-

lialainen virallinenk in selitys huomio t a he rättäneen t 

pauksen johdosta. 

Kerrotaan, että pienen en tent en äskettä in elg

radissa pidetyss ä kokouksess a olisi t eht y salais i a so

pi muksia s iitä , ett ä Tshekkoslovakian II vahti palvelusta II 

Unkarin rajalla vähennet ään . ysyes säni LAZ ~VITCH 'ilt ä 

t äs t ä , sanoi hän , ett ei hän t arko in t un t enut asiaa, mu t

ta hän pi ti si t -- mahdollisena . Tshekkoslovakia lienee 

nimittäin ans kan eS it - ksest a suostunut siihen , että 

se siir t ää määrä tyn l uvun divisione ja Saksan rajalle 

s iinä t a auksessa, että S ksan ja Puol an välillä s n

t yisi aseellinen yh te ent örmäy s . 

ahdollis esti johtui t äs t äkin, että niinku in olen 
1/ v 

inisteri ölle ilmoittanut, B N S 'in huomio lokakuussa 

oli eri ko isesti kiintynyt Saksan ja Puolan välisiin 

1/ Vert. Prahas ta l ähe t etty r aportti n :o 13 , 26/X-32 . 
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'" uhteis iin . 'skettäin on B- S ui oasiainvali okunnassa 

pitämässään puheess m· !ll . lausunut seuraavaa ; " .... On 

myös kin revisionivaatimuksia , j otka kohd istuvat erikoi

sesti ra joihin . Tämä kysymys on jokaisen maan tär

keim pi a ja siina piilee vaara , joka voisi johtaa 

sotaan .... ~ inä olen t ä sin vakuutettu siitä , ettei 

mei:Fn tarvi ts e pel ä t ä sotaa Saksan k nssa .... eidän 

t äy t niinkuin ka i kk ien muidenkin, pelätä yl eise uro op-

palaista katastroofia , mutta ei koskaan konfli ktia ~ ak-

san k nssa .... On totta, että 

linen r yhmitelm ", j oka veis i 

varalta t äy t yy meidän olla 

voisi s nt yä kansainvä

me i dä t konfli ktiin , ja sen 

val mistautuneita . " 

Varsovassa on kul kenut uhuj siit ä ,että olisi 

tar ko itus 

väli llä . 

sol mia so taliitto ?uolan ja Tshekkoslovaki an 

ämä ei ku itenkaan liene us hottav a . Tshe koslova-
v 

kian varovdi suus ja B NES ' in edellämai ni t ut ana t 

use ita mui t a se ikkoja lukuunottamatta - puhu va t t äl lais-

'" ta olettamusta vas t aan . Sen si jaan ei B S 'in lausun-

to olisi ristirii dassa sen kanssa , ett ä Tshekkoslova ia 

olisi s it ou tunut si irtämään so t aväkeä aksan ra j all e . 

Puolan ja Tshekkoslovakian väl iset suht eet ovat 

j oka ta pauksessa vii me ai ko ina t un tuvasti parant uneet. 

Niiden välisen ystävyyden ilmauks ena maini ttakoon t ässä 

tshekkiläisten sanomalehtimiest en äskei ses t ä käynnistä 

Varsovassa. ymmenkunta tshekkiläistä sanomalehtimies t ä 

oleskeli tääll~ kolmisen päivää puolalai sten vi eraina. 

I sännät ja vieraat j ulkaisivat väl ist ens ä neuvo ttelujen 

tuloksena julkilausuman, joss a m. m. sanotaan ; " Me sano-

male htimiehet, mu istut taessamme j älleen 

dän kansamme, jo t ka ovat olleet j a 

hallisen kansainvälisen yhteistyön 

siitä , että mei 

ovat vieläkin rau

kannalla , ova t samalla 

myö s päättäneet yksissä neuvoin puolustaa elinehtojaan 

ja ovat siihen valmistautuneet, siinä varmassa vakaumuk

seeBa, että toisen kansan vakava uhkaaminen sisältää 
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myös uhkan toista ~staan,esitämme vain maittemme ylei -
/. 

sen mieli piteen. ~ 

Jo useita vuosia sitten olen kerran : inisteri 

ölle tiedoi ttanut suunni telmasta, joka tarkoitti Itä

vallan t unnus tamista ikuisesti neutraaliBeksi valtioksi. 

Tällöin kerro ttiin, että Italia olisi ajatuksen takana , 

ja ettå 'U SSOLINI mielellään olisi nähnyt , ett ä ion 

Geneven sijasta olisi tullut ansainliiton asuinsijaksi. 

Tarkoitus ol i täten estää Itävallan liittyminen Sak

sadn . Ny t kannattavat rtanska j a Jugoslavia ajatusta . Ju

goslavian kannalta olisi suotavaa, että Itävalta täten 

estet täisiin yhteistoiminnasta Italian ja Unkarin kans -, 
sa o Niinkuin tunnet t ua, on It ävallan kansleri D LL FU SS 

äs ke ttäin unchenissä kumonnut ti edo t , että I t ävallalla 

olisi j ota in asian kanssa te kem i s t ä . J os t ällainen 

dotus sille t e t äisiin, ei se suostuisi siihen . 

I 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RVH MÄ: .. ... .. f.; ............................... _ .......... . 

OSASTO: 0t3 .. : ................. : ............... . 

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

~= __ ~~~: __ ~4= _ 
_ J!f~~ 

• 



• 

2~On ok g~nok Varson, h.bl.ik.... 18 p:Dll 1933. 

N: o 106 -37. 

i /~. '?!3 
!LI!-t.;,S L 

å 03 

Herra M i n i s t eri , 

Minulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t eri, raporttini n:o 6 kuutena 

kappaleena: 

Saksan kasvava taloudellinen vaikutus 
----------------------------------------
Puolan Schlesiassa. • • . . . . . . . . . . . siv. 1 -2. 

Vastaanottakaa, Herra, M i n i s t eri, S1-

vUmaän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoaaiaimainishri .A.. V. HACIZELL, 

H • 1 a i n k i . 
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V 1 R S .. 0 .VA .,SA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 6. 

Varsova ssa 18 p:nä helmi kuuta 193.~. 

A sia: S~.~.~an ka •. vava taloudellinen 

.!.IL~. ~llt 1.ls Pll:<?1.~ . S.C)hJ.tt.s~.".s.!la. ..... .. _ 

Sodan jälkeisinä aikoina ei saksalaisen pääoman vaiku- . 

tus ollut erikoisen suuri siinä osassa Sohlesiaa, j oka oli jou

tunut Puolalle.Viille vuosien aikana on tissä kohden ollut huo. 
-

.. ttavissa muutosta. Saksalaiset pankit ovat tuntuvassa määräs-

sä osallistune.t sikäläisesaä raakaa\eolli.uudeala tapahtunei

siin laajennuksiin ja investioihin. Suuret rautateollisuuslai

tokset • niinkuin Katto1li tsin lkUenpaellaohaft fiir Bergbau 

und liseDhiittenbetrieb ja Vereinig\e Königl- und Laurahiitte ovat 
-

joutuneet riippuvaiauute.n sakaalaisen teollisuUBmagDaatin 

ILICl'in yhty.ästä, joka jo ennen on kontrolloinut Bismarokhiit-

t.ä. ILJCK on amerikkalaisen päiollan avulla .uodostanut suuren 

yhtymän, jonka vaikutus lohl.aiaaaa tätä nykyä on erittäin suuri. 

lreivit HIIIIL von DOIIIRSIARI .yivät jouduttuaan rahallisiin 

vaikeukaiin suuri .. an osan laajoista alueiataan ja teollisuus

laitokaiataan saksalais.lle Ballestre. - lriedläDder yhty.älle. 
-

Vii .... inittu yhtyaä, joka kontrolloi Jriedenshiitt.ä ja Budan 

rautatahtaita. on sitte .. in joutunut luoranais •• n riippuvaiauu

t ••• Saksan hallitukaeata. 

Iykyiin on asianlaita sellain.n, .ttä .elkein koko Puolaan 

1iit.tYA 8ohl •• ian ra.ka.t.ollisuaa on riippuvain.n aaksalaises-

Jakelu [kirjaimin seuraavien oh;eiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallin en;a lisäksi .......... . 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituJcsiin, mutta J: 
.'r. .• !~.ll.;M~ ... 1~ .... li.!I.~ .•. l. .. l.~.!Ql~ ... g~.~.~~~~~~ .... ~~ • . ~~.-
.. 3.irJ .••. t.öiU .......................... .............................. ............. __ ... .... ...... ............................................... . 
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ta pääomasta. Puolal ai set valittavat, että tästä on m.m. ollut 

s eurauksena. että suuret tilaukset usein anrataan Sak.an teol

l isuu.laitoksille , ja ainoastaan vähempiarvQiset 

taille. Tähän on er ittäinkin vaikuttanut se riippuvaisuus, jo

hon Saksan panki t viime aikoina ovat jo~tuneet Saksan valtioval
l asta. 

Se , mitä edellä on sanottu rautateollisuudesta, koske. 

myöskin osaksi kivihiilikaivoksia. Viime aikoina on saksalaisen 

päioman vaikutus näihinkin nähden tuntuvasti kasvanut. 

TUnnetun puolalaisen valtiollisen toimihenkilön KORJAI

TIn lehti '? 0 1 0 n i a: kirjoittaa, että Puolan halft~skin 
tietää, miten riippuvainen Sohlesiall teollisuus nykyään on Ber

linistä. Brittäinkin rautateollisuuden kohtalo ratkaistaan koko

naan sieltä käsin. Saksalaiset ovat saavuttaneet päämääränsä 

antam~lla .dullioia ehtoja Sohlesian teollisuudelle. Viime ai

koina ovat saksalaiset pankit esi ••• yöntäneet 3-vuotisen mora

torion Sohlesian teollisuudelle. Sitäpaitsi on tämä teollisuu8 

saanut luottoa 20 .iljoonaa Saksan markkåa, mistä Iliok-yhtymä 

on saanut 10 miljoonaa, Ballestre. 6, ja Pless-yhtyaä loput. 

"P 0 1 0 n i a" valittaa, ettei ole ryhdytty toimenpiteisiin 
~ ~ 

s.n johdosta, että saksalaisen pääoman vaikutus Sohlesiassa 

yhä laajenee. Tule. kuitenkin varmaan vielä aika; lausuu lehti, 

jolloin Saksa tule. jättämään laskun sijoittamistaan pääomista. 

Iukaan ei voi uskoa, että s. ainoastaan toi.isi puhtaasti ih
misystävällisistä syistä. 
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Varsova. 23 p:nä helmik . 1933. 

Herra inisteri 

Minulla on täten kunnia lähettää Teille. 

Herra M i n i s t eri. raporttini n:o 7 vii

tenä kappaleena: 

~~pa~~~ __ ~~ __ ~ii~~ __ ~~: 
linen konflikti. siv. 1 -2. 

VastaanoUakaa. Herra M i n i s t eri • sy

vimmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZELL, 

He lsinki. 
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.. Y .A .. R S 0 V A ..... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7 • ~ {~ Q _ 05 

V • .1: .. & .. 0 . • ... & ...... sso 23 . p,nä helmi .kuuto 1<;(13 .• ~'?,3 
~ ~{3 

Asia: J ap.anin ....... j.a ...... .K.iinan ....... y.äli~ 

nen .konflikti. ................................................ .. 

Japanin ja Kiinan välisen konfliktin aik~na on 

Puolan yleinen mielipide 

puolelle. Viitataan Kiinan 

yhä enemmän asettunut Japanin 

valtakunnassa j o kauan val-

linneeseen anarkiseen tilanteeseen, mistä johtuu,että Ja

pani yhä enemmän esiintyy kaukaisessa idässä järjestyk

sen ylläpitäjänä. Varsinaisena syynä Japania kohtaan tun

nettuun myötämielisyyteen on kuitenkin luonnollisesti se, 

että toivotaan Japanin yhdessä Mandshu- valtion kanssa 

tulevaisuudessa yhä enemmän pakottavan Venäjää kiinnittä

mään huomionsa kaukaiseen itään. 

Olen huomannut muidenkin kuin puolalaisten usein 

olevan suosiollisia Japanille. Niin esim. Tanskan täkäläi

nen edustaja,ministeri HOST, entinen meriupseeri ja Det 

Forenede Dampskibsselskab'in johtaja, joka myöskin ' on ol

lut Tanskan ministerinä Tokiossa, on kokonaan Japanin 

puolella. Olen usein kuullut hänen lausuvan, että muodol

linen ja moraalinen oikeus kysymyksessäolevassa tapaukses

sa ovat ristiriidassa keskenään. Japanilla on ' hänen mie-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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.................. ~ .... ~ .... !. ... ~ ... J.J~· ..... t .. ~ .. JL.~ .... ~ ................................................................... .............. .. 
• " •• • •• • • • • ••••• • ••••••• • ••••• _ •••••••••••• • ••• H •••••••• •••• • •••• • ••••• •••••••••••• • •••••• • ••••••• • •••••• • •••••• •• ••••••••••••••••• • • • •••• ••• •••••••••••• 

1) T .. v .. llin~n. ll~. 
2) rllvlIllinen j. Ii.usi ..... .. .... ... . ............ . .......... ... _ ....... ~ .. .................. .............. ~ ...... - ...................... . 
J) Ei tiedoituksiin. 
4) Ei tHdoitulcsiin. mutta ...................... ......... ................... .. ............... _ ..................................... .................... II • . 
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lestään moraalinen oikeus puolellaan. Kiina ei kykene 

täyttämään niitä t ehtäviä, joiden täyttäminen kuuluu j o

kaisen valtion velvollisuuksiin. 

Jo konfliktin alussa oli minulla parikin kertaa 

tilaisuus kosketella asiaa ZALESKI'in kanssa, joka ei sa

lannut minnlta, että Puola tulisi riitaa Kansainliiton 

Neuvostossa käs i teltäessä pysymään mahdollisimman pidätty

vänä. Kun J apanin Kansainliitossa oleva edustaja KATSOOKI 

marraskuun alussa matkusti Varsovan kautta Gen~veen, py

sähtyi hän kahdeksi päiväksi tänne. Varsovassa ollessaan 

oli hänellä neuvotteluja Puolan ulkoasiainministeriössä.Oli

siko MATSUOKI'lle tällöin annettu nimenomaisia lupauksia, 

on seikka, jota ulkopuolisten luonnollisesti on mahdoton 

tietää. Kahdollistahan on, että keskustelut rajoittuivat 

ainoastaan ajatustenvaihtoon, jonka kuluessa hänellä oli 

tilaisuus esittä~ hallituksensa kantaa. 

Näinä päivinä on ~apanin sotilasattasea HATA jät

tänyt toimensa Varsovassa.Häntä kohtaan on puolalaisten 

taholta osotettu hyvin suurta huomaavaisuutta. Kun esim. 

Ranskan sotilasattasea on saanut lähteä aivan kaikessa 

hiljaisuudessa ilman että kukaan on asiaan kiinnittänyt 

erikoia a huomiota, on 

ten huomionosoitusten 

sään useita lahjoja 

HATA joutunut aivan demonstratiivis

esineeksi. Hän sai myöskin lähties

puolalaisilta upseereilta,PILSUDSKI'in 
omakätisellä omistuksella varustetun kuvan y. m. 

luroopan on epäilemättä vielä monet kerrat olta

va Aasian äärettömillä lakeuksilla käytävien veristen tais

telujen todistajana. Kysymyksessä oleva konflikti on kuvaa

va esimerkki siitä,miten suuri erehdys oli luulla, että 

olot koko maailaasaa olivat niin vakaantuneat, että 

imaobilisaaraaainen ja garantaaraaminen Kansainliiton 

olisi mahdolliata.Paitai sitä osottaa konflikti elävästi, 

miten suuraati v.v.19l4-1918 aota on järkyttänyt luroopan suur

valtojan arTovalta& ylaensä. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: .. f:' ........................ ............. .. .. . 
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Varsova. 23 p:nä helmik. 1933. 

Y I VlLhe. '~3 
!l. C'(-/ f} , 33 

I 

Herra inisteri. 

Minulla on täten kunnia lähettää Teille. 

Herra M i n i s t eri. raporttini n:o 8 vii

tenä kappaleena: 

Japani ja Venäjä. . . . . . . . . . . . . . siv. 1. 

Vastaanottakaa. Herra M i n i s t eri • sy

vimän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A.V. HACKZELL. 

H e 1 s i n k i . 



.. 

Salainen. 

. .1 A R ... S O .... i. ... A ................ SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 8. '.. J I 'i ~. '0,] 

V • r . ~.: .. o .... ' ~ ...... .... .... a .2~ ... pm, h.l.mi .... kuuta 19 . .33· 1 '1.. ,.13 

Asia: J ap.a.nL ..... j.a ...... .YanäJä ...•................... 

Keskustellessani tänään Knglannin suurlähettilään, 

Sir William IRSKINR'in kanssa, mainitsi tämä luottamuksel

lisesti,että englantilaisten tietojen mukaan japanilaiset 

odottavat sotaa myöskin Venä jän kanssa.Japanin käsityksen 

mukaan on sodan syntyminen ainoastaan ajan kysymys. 

Neuvosto-Venäjä tuskin uskaltanee antautua 

Japanin kanssa muut~ kuin siinä tapauksessa, että sota 

kävisi Japanille onnettomasti. 

Lisään samalla, ett~ äskettäin Suomeen tullessa

ni matkustin Berlinistä Tukholmaan yhdessä Bofors'in teh

taan ulkomaalla olevan edustajan kanssa. Tämä kertoi mi

nulle, että Venäjä ostaa tätä nykyä kaikkialla niin 

suunnattomia määriä sotatarpeita, että on vaikea olla 

komatta, että se valmistautuu sotaan. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan): 

... ........... .......... .. . ................. ... . ........................ .. ..... . ........................... _ ..................................... . 

..................... ... So.tilaa.iranom.-i .. ill • .• ·.·····.·· ....... -... ...... ................. -. .. .-.-.... -_ ............ . 
.. , ................ ........................................................... ................................................................................... . 

1) T.v.UiMn. /le. 
2) T.v.llinen j. IIsÄlcBi •... '" ._ .....•...•..•........•••.... , .. ..•.. ....••..... - ••....••• .•••..••... .•.•...•....• - .•.•••..•..•.•...•. - .... 

J) Ei tledoiluhiin. Ue. 
4) Ei tIedoitublin, mutt •.......................... ..•............... _ .............. .... ...................... ....................•.........•..... - .. 
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• ASIA·: ........................................ .................................... . 
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Varsova,25 p;nä helmik. 1933. 

~ Jf)6C. 
2Jft :J.. ,33 

J 

C:fJ 

Herra M i n i s t eri 

Minulla on täten kunnia lähettää 

Herra M i n i s t e r i , raporttini n; 0 9 

vii tenä kappaleena. 

Hirtenbergin ase jutun 

ra tkaisu. • . . . . . . siv.1- 2. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t eri • 

syvil11Dän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZBLL, 

H e 1 8 i n k i • 
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Salain en . 

. V A Ii S Q .... V .. 1 .. .SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o ~ . . (J 
IV ( ~{g ju . 

. V • x ....• ... o .Y .. a,,. 25 . pmä helmi .. kuuta 19 .3a.~~ .33 

Asia: Hix.t.8llb&.rg.in ....... as.e. ~ll.tun ..... .... . 

. J. .~.tJ~ .~J.~~. ~ ...................................... .. .... _ ............ " 

Kun olen raportissani N:o 5 kosketellut otsikos-

sa olevaa aSiaa, joka osaltaan on johtanut Pienen Kn

tenten uudestaanmuodostamiseen , tahdon mainita seuraavas- 

ta. 

Ranskan ja Englannin hallitusten tarkoituksena 

ei ollut julaista Itävallalle jättämäänsä ankarasäY"yis

tä aide memoirea / kysymys ei ollut varsinaisesta noo

tieta, niinkuin lehdissä väärin on mainittu /, sia lie

nee joutunut julkisuuteen sen kautta, että Tshekkoslova

kian ulkoasiainministeriön pääsihteeri KROFTA selosti sen ~ 

sisu töä edustajakamarin ulkoasiainvaliokunnassa Prahassa .• 

Tehtyjen vaatimusten luonne ja jätetyn kirjoituksen sä

vy herättivät, niinkuin tunnettu, suurta suuttumusta Itä

vallassa. Itävalta ei katso olevansa velvollinen valvo

maan liittolaisten ja Unkarin solmiman Trianonin rau

hansopimuksen määräysten noudattamista, eikä se ole kos

kaan sitoutunut estämään Unk~ria asestautumaBta. Itäval

lan alueen kautta lähetetään paljon aseita m.m. Tshekko-

Jakelu (a lempana olevien ohjeiden mukaan) : 

......................... ~ ... ~ ... ! .... ! ... ! .. J ... J ... ~ ... ~ .... ~ .... ~ ............................................................. _ .............. . 

1) T~v~Uinen . 

2) T~va/linen i~ liillsi .. ... .... .. ..... ...... . .. ....... .... ........... _ .............. ......................................... Ue. 
J) Ei tiedoituksiin. 
4) Ei liedoituksiin. mutt • ..... .........................................................................•................. ..... ........•. ... .......... Ue. 
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slovakiasta Jugoslaviaan ja Rumaniaan. Siinäkään tapaukses

aa, että asee t todistettavasti olisivat olleet ai otut 

UnkarilIe, ei Itävalta olisi katsonut olevansa velvolli

nen estämään niiden lähetystä Italiasta Unkariin. 

Itävallan täkäläinen ministeri HOF'INGIR on kerto

nut minulle, että yleisen mielipiteen painostus 

suureksi, että Itävallan kansleri kutsui luokseen Ranskan 

ja Bnglannin lähettiläät sekä ilmoitti näille hallituk

sensa vielä samana iltana tulevan antamaan pyydetyn 

tauksen ja h y 1 k ä ä m ä ä n kai k k ies i 

v a a tim u k s et. Bnglannin ministeri pyysi 

hallitusta odottamaan kunnes hän oli ehtinyt asettua yh

teyteen Lontoon kanssa. Vastauksessaan .nglannin hallitus 

ilmoitti pitävänsä riittävänä Italian Lontoossa olevan 

suurlähettilään antamia selityksiä, joten ei sen 

enää ollut tarpeelli;t., että Itävalta vastas t mitään. 

Inglannin täkäläinen suurlähettiläs IRSKIII on mi

nulle kertonut, että~~ syynä siihen, että Bnglanti kannatti 

Ranekan esitystä, oli se, että se tahtoi estää asian 

sittelyä Kansainliitossa, JOBsa P i e n i • n t e n t e 

oli tahtonut ottaa esille kysymyksen. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYHMÄ: ... f: ................................................. . 
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129-47. 

Herra M i n i s t eri 

Minulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t eri , raporttini n:o 10 vii
tenä kappaleena: 

Saksan Moskovan 
----------------
sotilasasiamies. ........ . aiv.l. -------------

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

vimmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A.V. HACKZILL, 

H e 1 s i n k i . 
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.. LA R S ... O ... V .. Å . . .......... SSA OLEVA UHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 10. 

v , :C ." . .. 9 ... . J~ . ssa 27 p:nä helmi 

II 

.. kuut. 19 .3.~ .• 'Y3 ,'33 

Salainen . 

IJ6 C. 

r- (!fä 
Asia: S ak.e ... u ...... .M.o.sk.O':f.aD.. .......................... ... .. 

s.otilas.asi.ami.8s_ ................................................ . 

Olen raportissani viime tammikuun 14 päiväl

tä n:o 3 kosketellut otsikossa mainittua asiaa. 

Latvian ministeri GROSVALD on kertonut mi

nulle, että Latvian Berliinissä oleva lähettiläs on 

san ulkoasiainministeriössä puhunut asiasta. Hänelle on 

vakuutettu, ettei Saksan aikomuksena ole valtuuttaa Mos

kovan sotilasasiamiestään Rigaan. Sitävastoin tulee mai

nittu sotilasasiamies nimitettäväksi K a u n a k s e e n, 

jos s a t ä hän v a 1 t u utu k s e e n joo n 

i 1 moi t e t t u s u o s t u t t a van. GROSVALD sa

noi, ettei Latvian hal litus missään tapauksessa antaisi 

8uostumustaan yhteisen 80tilasasiamiehen nimittämiseen 

Moskovaan ja Rigaan • 

.. 

Jakelu (alempana. olevien ohjeiden mukaan): 

................. ~~.!.~!.!J~., ... t ._ .................................................. ..... ....... ....................... ........... ... ......... ........ .. . 

1) T .... Uinm. 
2) T .... Uinm j. li.iJcsi ............ ............ ... ... ........... .... ... ........... .. ............... ............................ ............ ..... Ue. 
J) Ei tilldoitulcsiin. 
4) Ei tiedoitulcliln. mutb ............................................................ .................................. ............................ .. /le. 
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Y~don t/e $'mdt~ Varsova, 27 p:nä helmik. 1933. 

N:o 130-48. 

Herra M i n i s t eri , 

l'Å- 19b 
~ I~~ ry~ . 

~- ) C\n 

inulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t eri, raporttini n:o 11 vii

tenä kappaleena: 

Puolan politiikka Baltian 

maissa vilkas tuu. siv.1-3. 

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

vimmän kunnioitukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri A.V. HACKZELL, 
HeI s i n k i . 
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alainen. 

V A .R S 0 V .. A ..... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 11. 

V a r S ovassa 27 p:nä hellli- kuuta 19 . ~. p< (~6 Q. (~S 
~ !~ , ro3 

Asia : Pu.olan .. 'politiikka B~l Uan 

JIlai~ sa .vil.ka~hu. .• 

Ylläolevalla ots i kolla varustetussa tiedoituksessa on Suo

men Tallinnassa oleva lähetys t ö kosketellut Puolan läheatymisyri

tyksiä Baltian maihin. 

Puolan ulkopolitiikan aktiivisuus on erittäinkin ollut huo

mattavissa sen jälkeen kun välit Bukarestiin kylmenivät Rumanian 

kieltäytyessä solmi~as ta nonagressiosopimusta Venäjän kanssa. Niin

kuin Helsingissä käydes~ni mainitsin, on tämä ollut erittäinkin 

huomat tavi ssa Puolan ja Latvian väl isissä suhteissa , jotka ovat 

pitkän aikaa ol l eet jotenkin viileitä.- Ol ihan Varsovassa puol i 

toista vuotta si tten ki ivaita mielenosotuksiakin Latvian lähetys

t on edustalla erinäisten toimenpiteitten jonaosta, joinin latvia

lai se t vi ranomai set olivat ryntyneet puolaLaista vanemmi stoa vas

t aan . viime tammikuussa ku tsui Puolan presidentti Latvian haLli

tuksen ja eduskunnan jasenia metsästämaänJnn kanssaan .biaJ:owiezan 

metsiin. 

Mitä Puolan taloudelliseen lähentymiseen viroon ja Lat

vi aan tulee, on mielestäni varottava antamasta liian suurta mer

kitystä Varsovassa olevien lå.hentymisyhdistysten aiotteelle. 'J:ul1i

unioonin aikaansaaminen Puolan ja kysymyksessä olevien maiden vä

lillä ei mitenkään voi olla mahdollinen. Latvia ei siihen .is-

J akelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden "lukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ......... .. 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta J: 
.• ' •••.••.•. •• .••• .••.••••••••••.. . • ••• ••••.• .••••••••.•••••••• . ••••• •• • •• •• ••.•••••••••••••••••.••••••. •• • , •••••• 1 ••••••••••..••••••..••••••••• •.. 

. .... ..... .. _ ........... Tayalli.DG ..................................................................... . 
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sään tapauksessa suos tuisi. Sama lienee Viron laita. 

Mitä Baltian klausulin sovelluttamiseen tulee, kohtaa sitA 

kin suuret vaikeudet. Sehän edellyttää, että asianomaisten mai

den olisi saatava kaikkien niiden maiden suostumus, joiden kans

sa niillä on kauppasopimuksia. Latvian . ~ettiläs, ministeri GBOS

VALD on kertonut minulle, että nykyään harkitaan kysymystä mi

hin tavaroihin Latvian ja Puolan välisissä sUhteissa voitaisiin 

sovelluttaa tällaista" klausulia. Olen kuitenkin huomannut, että 

GBOSVALD samoinkuin Viron edustaja PUSTA'kin SUhtautuvat asiaan 

eräänlaisella epäilyksellä. Puolan kauppavaihto Viron ja Latvian 

kanssa muodostaa verrattain pienen osan sen kokonaiskauppavaihdos

ta , jote~ sen olisi ehkä helpompi saada muut valtiot hyväksy

maän kysymyksessä olevan klausulin. Erittäin epävarmaa sitävastoin 

on, onnistuisiko Latvian ja Viron saada muiden valtioiden suos

tumus Baltian klausuliin Puolan eduksi. 

ikä on Puolan hallituksen kanta nyt esitettyihin talou

dellisiin lähentymisyrityksiin nähden? Onko se todellakin itse va

kuutettu siitä, että suunnitelmat voidaan toteuttaa, vaan onko 

et kysymys ainoastaan asian esillä pitämisestä poliittisista syistä? 

Onhan hieman outoa, että aIotteen asiassa tekevät Varsovassa ole-

vat puolalais-latvialainen ja puolalais-virolainen yhdistys, eikä 

Puolan hallitus. Siinä tapauksessa, ettei ole kysymys asianomais

ten yhdistysten puheenjohtajien, senaattorien KAMIENIECKI'n ja 

EVEBT'in omasta alotteesta, vaan että alotteen takana todellakin 

on Puolan hallitus, on varmaa, että se on valinnut tämän muo

don, koska se itsekään ei ole vakuutettu siitä. että suunnitel

mia voidaan toteuttaa. Siitä huolimatta, etten uskonut, että Puo

lan taholta oli mainittu mitään Baltian klausulista niissä neu

votteluissa. joita Puolalla on ollut Itävallan kanssa. olen kui

tenkin luottamuksellisesti tiedustellut asiaa Itävallan aini.teril

ta. TImi vakuutti. ettei hlnen tietääkseen koskaan ole pienia-
\ 
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mälläkään tavalla viitattu tällaisen klausulin ottamiseen sopimuk-

seen . 

Samalla kuin meidän puoleltamme luonnollisesti on syytä 

seurata asian kehitystä, pidän kuitenkin toistaiseksi epävarmana, 

johtaako Baltian klausuliakaan koskeva suunnitelma mihinkään po

sitiiviseen tulokseen. Tulliuniooniin nähden ei sitävastoin ole 

epäilystäkään siitä, ettei siitä tule mitään. 

Minusta on joskus tuntunut niinkuin Puolan Latviassa ja 

Virossa osottama aktiivisuus osaksi johtuisi Englanninkin kasva

vasta vaikutuksesta Suomessa samoinkuin muissakin pohj oismaissa· • 

On itsestään selvää, ettei Puolassa olla tyytyväisiä nykyiseen 

kehitykseen, joka taloudellisellakin alalla on omiaan tuottamaan 

hait taa sen eduille. Poliittisesti ollaan Englantiin tyytymättö

miä, koska katsotaan sen yleisen mielipiteen kannattavan Saksan 

rauhansopimusten tarkistusta koskevia vaatimuksia. 
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N:o 159-63 . 

Herra M i n i s t eri 

Minulla on täten kunnia lähettää 

Herra M i n i s t eri, raporttini n : o 12 

viitenä kappaleena: 

Pieni Entente ja Puola siv,1-2. 

Vastaanottakaa, Herra M i n i s t e r i,sy

vimmän kunnioi tukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri A.V . HACKZE11, 

H E 1 S 1 N K 1 • 
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V A. . .R .. ,s OY J. ... SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 12. 

VaIsova ssa 6 p:nä maali skuuta 1933 .• 

Asia : Pi ~Xli 1ll. t.en te ja Pu..O 1a. 

alainen. 

- '/e" /. jW l~) : '.: ; 
\ I"'~'_-' -. :; OJ. .-!lll .' -_. 

h( , Ii; l , ~ . .;.3\ -w I = .. , 
• -'\- " ,.' A:':- I, \f ... r.v V 

~\eD 

Jotenkin suurella varmuudella voidaan väittää 

m. m. Rnglannin suurlähettiläs tuntuu pitävän sitä var-

mana että Puolalle on tehty esitys liittyä Pieneen 

Rntenteen. Puolan vastaus on kuitenkin ollut kieltävä. 

Tiedustelu lienee tapahtunut Tshekkoslovakian taholta.Mah

dollista on, ettei kyselyä ole tehty suoraan GIRSA'n 

kautta, vaan jotain välikättä käyttäen. Olen myöskin kuul

lut eanottavan, että m. m. eräs BEIIS'i ä lähellä oleva 

tshekkiläinen sanomalehtimies olisi tämän kehotuksesta käy

nyt Varsovassa puhumassa asiasta. GIRSA, jonka kanssa asi

aa koskettelin, san ,että Puola katsoo itsellään olevan 

erikoisia etuJ ~ ölvottavana, minkä vuoksi se ei halua 

liittyä Pieneen Intenteen.GIRSA sanoi tämän tavalla,josta 

sain käsityksen, että Puolan mieltä oli asiassa tiedus

teltu. Kuvaavaa Puolan ja Rumanian nykyisille viileille 

suhteille on, ettei Rumania ole tiedustellut asiaa, mikä 

molempien maiden väliseen liittoon nähden epäilemättä oli

si ollQt luonnollisinta. 

Puolan kanta on itse asiassa täysin luonnollinen 

ja hyvin käsitettävissä.Sen kielteiseen sUhtautumiseen vai

kuttavat seuraavat kaksi syytä. Insinnäkin ovat sen vä-

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ......... 
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lit hyvät sekä Italiaan että Unkariin. Sillä ei ole sen

vuokai mi tään syytä huonontaa niitä Ui ttymällä yhtymään, 

joka, olkoonpa vaan 

sijassa edellyttää 

puolustustarkoi tuksessa, kuitenkin ensi 

sodan mahdollisuutta näiden kahden maan 

kanssa. Toinen syy, mikä tekisi Puolalle vaikeaksi liittyä 

tähän liittoon , on, että liiton varsinaisena, joskaan ei 

nimellisenä, johtajana on Tshekkoslovakian ulkoministeri.Puo

la pitää itseään suurval t ana eikä suostuisi BINBS'in 

toon. 
Unkarin täkäläinen lähettiläs MATUSKA kertoi minul-

le käyneensä B~CK'in luona puhumassa 

tällöin vakuuttanut, ettei Puola tule 

lIntenteen. 

asiasta. B~CK oli 

liittymään Pieneen 

Puolalainen sanomalehdistö on yleensä suhtautunut 

suosiollisesti Pienen ~ntenten uudestaan muodostamiseen. 

Syynä tähän on, että liitto on antirevisionistinen. Puo

lan ja Saksan kireitten suhteitten vuoksi pannaan tääl

lä tyydytyksellä merkille kaikki, mikä on omiaan vahvis

tamaan antirevisionistista rintamaa. 
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Herra M i n i s t e ri , 

inulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t eri. raporttini n:o 13 viite

nä kappaleena: 

Pieni Entente. . . . . . . . . . . . . . siv. 1 - 4. 

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

vimmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A.V. HACKZELL, 

H eI s i n k i . 
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Salainen . 

V A R .S O. V A .- SA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 13. 

Vars.ova ssa 6 p:nä maaliS kuuta 1933. 

Asia: Pieni Entente. 

Sen jälkeen kuin Tshekkoslovakian. Rumanian ja Jugo

slavian solmiman sopimuksen teksti on julkaistu ja BENES 

hassa pitämässään puheessa selostanut sitä. on mahdollista 

itselleen kuva sen sisällöstä ja sen synnyttämistä oikeuksista 

ja velvollisuuksista. 

BENES' in mukaan ovat uuden sopimuksen aiheuttane'et seu

raavat kolme syytä. 1/ Euroopassa nykyään vall it seva polii tt inen 

sekasorto. Locarnon politiikka. jonka päämääränä oli Euroopan rau

hoittaminen. on tullut keskeytetyksi m.m. Saksassa tapahtuneen ke

hityksen kautta samoinkuin sen vuoksi. ettei Italia ole tätä po

litiikkaa kannattanut. Hirtenbergin aseet olivat kaikesta päättä

en aijotut käytettäviksi Jugoslaviaa vastaan. 2/ On syytä luul

l a. ettei aseistariisumiskonferenssi johda mihinkään todel,liseen 

tulokseen. Konferenssi on muodostunut poliittiseksi kokoukseksi. 

jossa valtiot, suuret niinkuin pienetkin, teknillistä laatua ole

vien sotilaallisten. probleemien varjolla koettavat säilyttää po

liittisen asemansa. 3/ Pienen Ententen valtioiden suhteet suur

valtOihin. Liittoon ku~luvat valtiot eivät halua olla minkään 

suurTallan leikkikaluna. vaan että Balkani on jätettävä Balka

nin kansoille. Väite. että Ranska olisi luonut Pienen Ententen, 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lisäksi ........ .. 
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on väärä. Se on ainoastaan ensimäisenä ymmärtänyt Uiton pää

määrät j a osottanut antavansa niille arvoa. 

n katso olevan syytä lähemmin kosketalla BENES 'in 

mainitsemia syitä. Olen ainoastaan tässä lyhyesti luetellut ne. 

Tehdyn uuden sopimuksen tarkoituk ~ ena on ilmoitettu 

olevan muodostaa kansainvälisesti yhtenäinen organisatio. Sopimuk

sessa edellytetyt tätä tarkoittavat toimenpiteet ovat l uonteel

taan sekä poliittisia että taloudellisia. l / 

Liittoon kuuluvien kolmen maan ulkoasiainministerit muo

dostavat neuvoston, j oka johtaa niiden yhteistä ulkopolitiikkaa • 

Neuvosto kokoontuu vähintäin kolme kertaa vuodessa. Päät ökset teh 

dään yksimielisesti. Neuvoston suostumus vaaditaan vastaisuudessa 

jokaiseen jonkun valtion solmimaan poliittiseen sopimukseen tai 

toimenpiteeseen. joka muuttaa sen poliittista asemaa kolmanteen 

valtioon nähden, samoinkuin taloudelliseen sopimukseen, joka ai

heuttaa tärkeitä poliittisia seuraamuksia. Nykyään voimassa ole

vat poliittiset sopimukset yhtenäistytetään mikäli mahdollista. 

Si täpaitsi perustetaan taloudellinen neuvosto valtioi den taloudel

listen etujen yhtenäistyttämiseksi. Taloudellinen neuvosto toimii 

edellämai nitun poliittisen neuvoston apuna, joka viimemainittu voi 

asettaa myöskin komiteoja tutkimaan ja valmistamaan määrättyjä 

symyksiä. Samoin perustetaan yhteinen sihteeristö . 

valtion pääkaupungissa. jonka ulkoasiainministeri kulloinkin on 

voston puheenjohtajana. Lopuksi uudistetaan sopimuksessa rajoitta

mattomaksi ajaksi valtioiden väliset liittosopimukset sekä väli

tysmenettelyä ja sovintotuomioistuimia koskevat sopimukset. 

Tulevaisuus osottanee miten suuri merkitys nyt tehdyl-
lä sopimuksella on, 

taa. Mielestäni on 
ja miten syvälle käypiä muutoksia 

varottava liioittelemasta tapahtuman merkitys-

tä. ·Poliittisissa kysymyksissä ovat Pienen Ententen valtiot 

1/ Sopiaaksen tek.ti lähetetty MinisteriOlle kirjeen ohella 2 päi
vältä kuluvaa aaaliakuuta n:o 151. 
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hänkin asti koettaneet noudatt~ yht eistä politiikkaa ja väIt

täneet solm:masta sopimuksia, jotka vaarantaisivat niiden kes

kinäis iä suhteita. Taloudellisten etujen yhtenäistyttäminen on 

jotain, mikä ei riipu sopimuksessa lausutui sta toivomuksista, 

vaan aivan muista teki jöistä. Pienen Ententen maiden taloudel

liset edut ja olot ovat niin erilaisia, ettei niiden yhte

näistyt täminen tunnu mahdolliselta. Luultavaa on, että yhtenä 

syynä uuden sopimuksen solmimiseen on ollut sekin, 

dottu nykyisen sekasortoisen tilanteen aikana painostaa Pienen 

tenten merki tystä. 

Kuvaavana seikkana mainitsen kysymyksen 

rin uus i sopimus on laajentanut Pienen Ententen valtioiden vel

vollisuutta avustaa toisiaan asevoimin muitakin valtioita kuin 

Unkaria vastaan. Sopimuksen tekstissä ei ole olemassa mitään, 

joka viittaisi laajennettuihin velvollisuuksiin. Päinvastoin on 

sopimuksessa, 

tettu entiset 

kuu ttaa: ''Mais 

niinkuin jo edellä mainittiin, ainoastaan uudis

liittosopimukset . Puheessaan BENES kuitenkin va

j' aff irme tout aussi rasolument que ee Paete 

a eta signe dans l'intention expresse de defendre notre po

sition eommune et tous nos droits avee toute notre energie 

et toute notre foree, de garantir pleinement nos inter3ts 

muns pour l'avenir, de rendre intangible notre territoire et 

de mettre tout en oeuvre, partout et en toutes eirconstan

ces, pour le respect des e~ements internationau% eonforme

ment au droit international .•••• n. Kun tämän johdosta eräs 

ed uskunnan j äseni stä 

todellakin sitoutunut 

kielsi BENiS tämän. 

tiedusteli häneltä oliko Tshekkoslovakia 

suurempiin sotilaallisiin velvollisuuksiin, 

Tshekkoslovakian velvollisuudet eivät olleet 

sopimuksen kautta laajentuneet, vaan olivat Pienen Ententen val

tiot ainoastaan edeltäpäin sitoutuneet antamaan toisilleen Kan

sainliiton paktin edellyttlalä apua. Täkäläiset diplomaatit tun

tuvat myöskin olevan siIli .kannalla, 
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jentanut liittosopimuksi in sisältyviä sotilaallisia velvoituksia. 

Pi enenkään Ententen edustajat eivät ole tahtoneet sitä väittää. 

Sopimuksen varsinainen uusi poliittinen merkitys on en

nen kaikkea siinä , että se e s t ä ä valtioita solmimasta so

pimuks ia , j otka voisivat vaarantaa niiden välistä liittosuhdet

ta. Rumania esim. ei vo i solmia Italian kanssa sopimusta, jos

sa se edeltäpäin s i t 0 utu i s i olemaan puolueeton 

kolmannen valtion välisen sodan aikana. BENES sanookin puhees

saan, että sopimus tekee tyhjäksi kaikki yritykset erottaa jo

tainPienen Ententen valtiota muista. 
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Y1P~On de dT~nde Var sova , 11 p:nä maalis • 1933. 

N: 1 5-70 . 

Herra M i n i s t eri , 

inulla on täten kunnia lähettää Teille , 

Herra 1Il i n i s t eri, rap or ttini n:o 14 vii

tenä kappaleena: 

" ", esterplatten konflikti . . . . . . . . siv. 1 - 4 . 

~ ------------------------

I 

J 

Vastaanot takaa, Herra 11 i n i s t eri , sy

vimmän kunni oitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZELL, 

H elsinki. 
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V A. R S 0 V A. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 14. 

VarsoTa a 11 p:nä maaliskuuta 1933. 

Asia : Weeterplatten konflikti.. 

Danzigin kaupungin edus talla on Danzigin vapaa

kaupungille kuuluva niemeke, n.s. Westerplatte. Puolan j a 

Danzigin välillä 22 p:nä heinäkuuta 1921 t ehdyn sopimuk

sen mukaan on Puola oikeutettu pitämään siellä sotatar

vevarastoa samoin kuin tämän suojelemista j a vartioimis

ta varten miehistöä, jonka suuruuden Kansainliiton edusta

ja määrää yhdessä Puolan hallituksen kansaa.Joulukuun 19 

p: nä 1925 on sovittu, että niemellä saa olla 66 miestä, 

20 ali upseeria ja 2 upseeria. 

Tiistaina t. k. 7 päivänä voitiin Varsovan leh-

dissä lukea, että Puolan halli t us edellisenä päivänä oli 

lis ännyt varusväkeä Westerplattessa niin että sen luku

määrä nousi 200 . Syynä tähän toimenpiteeseen ilmoitti hal

litus olevan, että sen tietoon oli tullut, että Danzi gis

sa olevat levottomat ainekset olisivat suunnitelleet Wes

terplattessa olevien sotatarpeiden valtaamis ta . 

Niinkuin saattoi arvata, herätt · toimenpide suur

ta kuohuntaa Danzigisaa. Senaatti kääntyi kirjelmällä Kan

sainliiton edustajan ROSTING'in puoleen ja tiedusteli täl

tä oliko hän antanut suostumuksensa toimenpiteeseen. ROS-

Jakelu (kirjaimin seuraavic;n ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallin en ja lisäksi ..... .... . 
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TIRG vas tas i, että toiaenpi teeseen oli 

nen antamaanaa lupaa. Senaatti lähetti 

vänä uuden kir j elmän , j ossa se pyysi 

r yhdytty ilman hä

vielä samana päi

ROSTING'ia ryhtymään 

toimenpiteisiin, jotta entinen asiaintila palautettaisi i n. 

"Die del! Vertrage", sanotaan kirjelmässä," und den sonsti..: 

gen Bestimmungen widersprechende erhebliche Verstärkung der 

achmannschaf ten auf der Westerplatte ohne Genehmigung des 

Rohen Kommi ssar s stellt eine Randlung dar, die di~ öffent

liche Sicherheit Danzigs und die guten Beziehungen zwi

sohen Danzig und Polen ernstlich gefährdet, da das Vorgehen 

der polnischen Regierung als sohwerste Provokation von der 

Bevölkerung aufgefasst werden muss und die Gefahr von 

Zwischenfällen mit sich bringt". Senaatti j ulkaisi sitäpait-

si Danzigin väestölle 

"Die polnische 

osotetun kehotuksen, j ossa lausutaan: 

Regierung hat einen schweren Rechts-

bruch gegen die Freie Stadt Danzig unternommen und ohne 

Genehmigung des Rohen Kommissars un~ unter Verletzung der 

bestehenden Verträge auf der Westerplatte eine Truppenab

teilung mit schweren laffen gelandet. Sowohl der Senat wie 

der Rohe Kommissar haben sofort alle erforderlichen Schrit

te unternommen, um diesem schweren Rechtsbru~h entgegenzu

treten. lir erwarten von der Besonnenheit der Danziger Be

völkerung, dass sie, wie bisher in ähnlichen Fallen, unbe

dingte Ruhe und Ordnung in dieser ernsten 1age bewahrt 

und Ausschreitungen vermeidet, die lediglich geeignet wären, 

der gerechten Sache Danzigs Abbruoh zu tun". 

Saatuaan Senaatin kirjelmän kääntyi ROSTING heti 

Puolan Danzigissa olevan edustajan puoleen kirjelmällä pyy

täen Puolaa poistamaan tuomansa liaävarusväen.ROSTIIG'in 

kirjeen jyrkkä sävy on omiaan herättämään huoaiota.D a n 

z i g eri e u e s t e R a 0 h rio h t enon julkaissut 

kirjeen kokonaisuudessaan. Ilmoitettuaan, että hän on vastan

nut Danzigin senaatille, ettei hän ole antanut suostumus

taan ky.,.yk •••• ä olevaan toimenpiteese.n, lausuu ROSTIIG 
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olevansa v e 1 v 011 i n e n pyy t ä m ä ä n, e t t ä 

P u ola r y h t Y Y t 0 i m e n p i t e i s i i n, j 0 t 

t a s o p i m u k s e n v a 8 t a i s e s t i tuo t u 

m i e h i s t Ö v i i P Y m ä t t ä P 0 i s t e t a a n .Ie8-

terplattesta. Kun ei Puola ole noudattanut tätä kehotusta, 

on ROSTI NG tehnyt asiasta ilmoituksen Gen~veen, jonne sekä 

hän itse että senaatin esimies ZIIHM ovat matkuataneet.Pa

risikin on ollut tietämätön asiasta ja on Puolan hallitus 

toiminut täysin omin päin. Ainakin Inglannin suurlähettiläs 

mainitsi minulle ilmoittaneensa BICI'ille. että hän pitää 

tekoa harki tsemattomana. Onko Ranakakin huomauttanut asiasta 

4t täällä on seikka, jota en varmaan tiedä. BICK on yleensä 

osottanut itsenäisyyttään Ranskaa kohtaan, eikä yhteistoimin

ta ole enää niin läheistä kuin ZALlSKI'in aikana. 

Puolalaiset ovat itsekin käsittäneet, että asia on 

herättänyt suurempaa huomiota kuin täällä nähtävästi odo

tettiin. Ulkoasiainministeri BlCK'in eilinen lähtö Gen~veen 

on siitä paraimpana todistuksena. Olen kuullut lausuttavan 

sellaisenkin arvelun , että puoll\laisten toimenpide on käsi

tettävä vastaukseksi HITLBR'in äskettäiseen lentoon Danzig'in 

käytävän yli hänen mennessään Königsbergiin. Tämä lento näyt

tää herättäneen täällä tyytymättömyyttä. 

Mikäli olen voinut havaita, katsotaan diplomaatti

kunnassa yleensä, että Puolan hallituksen ei olisi ollut 

ryhdyttävä toimenpiteeseen, joka on sopimuksen vastainen.Tääl

lä suhtaudutaan samoin hieman epäillen tietoihin, että hit

leriläisten enemmän kuin mahdollisesti kommunistienkaan tar-
koitus olisi ollut vallata 

peet. Joka tapauksessa olisi 

aeta Kansainliiton edustajan 

puolalaisille kuuluvat sotatar

Puolan ollut neuvoteltava asi

kanssa. Kaksisataa miestä enem-
män 

ta 
kuin satakaan eivät sitäpaitsi voi suojella 

jos saksalaisten tarkoituksena todellakin oliai 
sotat&rpei

ollut val-
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la ta ne, vaan tarvitaan si ihen paljon suurempaa miehistöä. 

Onko Westerplattessa sata vai kaksisataa puolalais

ta poliisia tai sotilasta, on tietysti itsessään yhdente

kevää. Tämän tapauksen herättämä suuri huomio johtuu ennen 

kaikkea siitä. että se on odottamatta salaman tavoin va

laissut nykyään vallitsevaa tilannetta. Se on osottanut mi

ten Ruropan rauha on hiuskarvan varassa. lihän tarvita 

muuta kuin että Danzig'in poliisivoima/~ saksalaiset/ itse 
~, 

ryhtyy karkoittamaan les terplatteen tuodut puolalaiset,niin 

sota voi olla ilmi liekissä. Nyt ei Saksa vielä tunne it

seään kyllin vahvaksi eikä halua aseellista konfliktia. 

"Danzigilaisten ja saksalaisten on tällä kertaa säilytet

tävä kylmiiverisyytensä". kirjoittaa eräs saksalainen lehti, 

"Vasta parin vuoden päästä voidaan tällaiseen toimenpitee
seen vastata tOis~lla tavoin~ 
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Varsova, 18 p:nä maalisk. 1933. 

N: 0 198/75 . 

Herra M i n i s t eri 

r(' ) , . (' 

Minulla on t ät en kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t e r i . r apor ttini n:o 15 vii

tenä kappal eena : 

Westerplatten konflikti II ... siv.1-2. ---------------------------
Vastaanottakaa , Herra M i n i s t eri. 

syvimmän kunnioit ukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri A.V. HACKZRLL. 

H e 1 8 i n k i . 
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V A R S o. V. A SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 15. 

Var sova ssa 18 p:nämaali s kuuta 193.3. 

A~ : Westerplatten konflikti 11. 

Niinkuin saattoi arvata, ei Puolassa olla eri

koiaen tyytyväisiä siitä ratkaisusta, minkä otsikossa ole

va kysymys sai Gendvessä. Hallituspuolueen lehdissä on to

sin koetettu peittää harmin tunteita sillä, että on pai

nostettu sitä, että Danzigin satamapoliisia koskevassa asi

assa on toistaiseksi palautettu entinen asiaintila. Danzi

gin satamapoliisi on tähän asti ollut v. 1925 voimaan

pannun järjsstyksen perustalla n.s. Hafenrat'in alainen,jo

hon kuuluu myöskin puolalaisia. Helmikuun 20 päivänä ilmoit

ti Danzig'in senaatti antavansa' järjestyksenpidon satamas

sa kaupungin tavalliselle poliisille. Gendvessä on nyt so

vittu, että vuoden 1925 määräy~set ovat edelleen voimassa 

kunnes satamapoliisia koskevassa asiåssa saadaan aikaan 

lopullinen ratkaisu. 

Kansallisdemokraattien pää-äänenkannattaja "Gazeta 

larsza •• ka" tekee t. k. 17 päivän numerossaan ankaran 

hyökkäyksen ulkoasiainministeri BBCI'iä vastaan. Lehden mie

lestä oli Puolan ulkopolitiikalla ZALBSKI'in aikana enem

män menestystä kuin nykyään. Viime vuoden lokakuussa annet

tiin määräys, että Dansig'in rautatiekassassa otettaisiin 

vastaan vain puolalaista raAaa. Seuraavaasa Kansainliiton 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 
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neuvoston istunnossa ilmoitti BICK, että hallitus pe

ruuttaa määräyksen8ä~ Nyt on sama .8i* jälleen uudis

tunut. On vaikea käsittää mitä yhteytta satamapoliisia 

koskevi lla määräyksillä on kysymyksessä olevan asian 

kanssa. Olisi ollut parempi jos ei jälleen täten olisi 

annettu Saksalle aihet ta iloita saamastaan voitosta.Ul

koasiainministeriön asia on harkita, mikä on mahdollis

ta j a mihinkä toimenpiteeseen voidaan ryhtyä.Lehti viit

taa ranskalaisen II Jounal "in lausuntoon t.k. 15 päiväl-

tä, jossa 

joukkonsa 

raportin 

moittivat 

dosta. 

todetaan, että Puola oli pakoitettu poistamaan 

Rnglannin ulkoasiainministerin laatiman ankaran 

vuoksi. Sekä Saksan et tä Danz-ig' in edustaja il

riemuiten tyydytyksensä asian ratkaisun joh-

" Gazeta larzawska" lausuu omasta puolestaan 

arvelunaan , että asian ratkaisuun on vaikuttanut sekin 

että eivät - ainoastaan Rnglanti ja Italia vaan myöskin 

Ranska koettavat voittaa Saksan kannatusta aseidensupis

tusta koskevalle kompromissiehdotukselle, joten ne halu

avat poistaa päiväjärjestyksestä kaiken, mikä voi vai

keuttaa yksimielisyyden aikaansaamista. 

, 

~~~~~ 

P. S. 

San jälkeen kun edellä oleva on kirjoitettu, 

olen saanut kuulla, että on tarkoitus linnoittaa Gdy

niaa. Kahdollistahan on, että oli tarkoitus ryhtyä joi

hinkin linnoitustöihin myöskin 'eeterplattessa, joeta voi

daan erittäin hyvin hallita Danzig'ia. 
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· 2~nde&~~ Varsova, 18 p:nä maalisk . 1933. 

N:o 199- 76 . 

Herra in isteri, 

Minulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herr~ M i n i s t eri, raporttini n:o 16 kuu

tena kappaleena: 

Puolan kauppasopimus-

neuvottelut. • •••• siv. 1 - 4. 

Vastaano t takaa, Herra M i n i s t eri, sy

vUmmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZELL, 

H elsinki. 

--
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Niinkuin saattoi arTata. ei Puolan ole helppo solmia 

kauppasopimuksia julkai semansa uuden tullitariffin pohjalla. Uudes

sa tullitariffissa. jonka pitäisi astua voimaan lokakuun 1 päi

Yinä, on niin suuresti korotettu nykyäänkin jo korkeita tulli-
-

määriä, että se oikeastaan t.kee kaiken tuonnin Puolaan mahdot-
-

tomaksi. Näyttää melkein siltä niinkuin kaikki teollisW1denhaarat 

olisivat itse saaneet mielinmäärin säätää sellaisia suojatulleja 

itselleen kuin haluavat. 

Tähän asti on käyty neuvotteluja Itävallan ja Italian 

kanssa. Jo kuusi viikkoa sitten odotettiin, että 1 t ä vaI -
. -

1 a n kanssa käydyt neuvottelut saataisiin päätökseen, mutta tois-

4t taiseksi ei ole vielä päästy niin pitkille, että sopiaua voi-
-

taisiin allekirjoittaa. Itävaltalaisten arvelun mukaan ei neuvot-
-

teluja saada päätetyiksi edes toukokuun alkuun. Neuvottelujen ku-

luessa on toistaiseksi erikoista huomiota kiinnitetty seuraaviin 

kolmeen kohtaan. 

1/ 1 i v i h i i 1 e n vie n t i P u ola 8 taI -

t ä vaI t ' a ~ n. tarkoi tu on .yGntll Puolal l e mälrltty % kok;" 

naistuonnista Itlva1t&an • . liklli ei hinnasta sovita, jltetiID .e 

puolueettoaan vllityslautakunDaa ratkaiatavakai. 

Jakelu I kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) T av,!llinen ja 'gä/csi ......... . 

J) Ei ulkomalledustuksen tiedoitulcsiin. 4) Ei ulJcomaaedustuksen tiedoitulcsiin. mutta J: 
Tavallinen ja lisäksi erik.een _initlliUe ....... ........................ -.. ' ..... .. - .. .............. ... -.................. _ ............... ...... ................................ -...... ..... . .. .. 

kuku.järj •• töill... .. . .................................... ......................................... ................................ . 
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2/ P r e f e r e n s s i t u 1 1 i t. Niiden tavarain ko

konaisarvo. joil le on suunniteltu preferenssitu1leja Itävallan e

Auksi. on 30 miljoonaa zlotya. Tavarain joukosaa on •••• eri

laisia kutamotavaroita a v ä r jää m ä t ö n t ä P a per i a 

8 0 0 0 t 0 n n i a. Paperin tulliksi on J&äirätty 35 IIlot,a 100 

kilolta. NyKyinen tull i on 52 Ilotya ja uudessa tu1litariffis

sa suunniteltu 160 / !/ zl otya 100 kilol ta. Mikäli olen kuullut. 

on luet telo saatu valmiiksi 1aadituksi ja jätetään se ennen pi 

kää Kansain1iitolle Geneveen. koska niiden valtioiden suostumus. 

j oilla on kauppasopimuksi a Puolan kansaa. on vä1ttimätön • 

3/ S i a t. Puolan kauppaneuvotte1uisaa Saksan. Tshek-
/" 

koslovakian j a Itävallan kanssa on kysymys puolalaisten sikoj.n 

viennistä aina ollut erittäin tärkeä. Siat ovat, niinkuin tun

nettu. yhtenä syynä siihen, minkä TUoksi Saksa ei koskaan ola 

ratifioinut Puo1a.n kanssa v. 1930 tehtyä sopimusta. Nyt käy

dyissä neuvotteluissa on sovittu, .ttä Puola saa viikottain vie

dä määrätyn lukumäärän sikoja Itävaltaan. J08 vuoden kuuden en

simi.isen kuukauden aikana ei viedä täyttä määrää . on viikot

taiata lukumäärää 10ppuTUode1ta korotettava niin että edellytet

ty määrä sikoja saadaan vi.dyksi Puolasta. Sitäpaitsi on Puola 

esittänyt eräitä to ivomuksi a rautatierahtien suhteen. Puolalaiset 

väittävät nimittäin, että ha ovat rautatierahtian suhteen huo

nommassa asamassa kuin esim. Jugoslavia. josta myöskin tuodaan 

sikoja Itävaltaan. 

Vitä 1 t ali anja P u ola n neuvott,luihin tule •• 

olen Italiaa suurllhety.t01tä kuullut. ,tti niissä on ilmenQ1t 

tuntuvia erimielisyyksiä. j otan toistaiaekB.i on epävarmaa milloin 

pUstlln tulokseen. Italia vaatii IImen kaikkea. että h e d e 1-

m i e n t u 1 1 i t ale n n eta a n. Euroopuaa ei 

tUn aaata, jossa hedelaien tullit olisivat niin suunnattaaat 

kuin Puola... Eaiaerkiksi _initlaltoOD. että appelsiinien tulli 
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on 206:40 z~otya 100 kilolt~. Uuden tulli tari f fin mukaan se 

sisi 300 ! 380 z~otyyn . Varsovassa maksetaan nykyääqkin vähi t

täiskaupassa appel siinista 60 groshya ! 1 zloty. On luonnollis

ta, että hedelmien vi enti Puolaan tällaisten olosuhteiden valli

tessa on erittäin vaikeaa. lToistaiseksi eivät puolalaiset kui. 

tenkaan ole ollee t halukkaita ot tamaan huomioon italialaisten to 

vomuksi a. Edelleen vaatii Italia , e t t e i G d Y n i a n s a 

maa o l e suo s i t t a v a muiden satamien kustannuksell 

t imaksujen y.m. suhteen. Italialle olisi edullisinta käyttää 

Triestiä ja lähettää s i eltä tavarat rautateitse Puolaan. Puola

l a i set koettavat kui tenkin Gdynian eduksi estää tavarain 

tätä tietä. Kolmas italialaisten vaatimus koskee Puolan 

sen aina vähän väliä julkaisemia ase t u k s i a, joi s s a 

a nn eta a n t a v a r a i n t u 1 1 a a m i s t a k 0 s k 8 -

via u u s i a m ä ä r ä y k s i ä. Välistä on täten korotettu 

tulleja, välistä lisäilty muita tul lat taessa kannet tavia maksuja 

y.m. Ulkomaalaisten liikemiesten on täten erittäin vaikea olla 

pysyväisessä suhteessa puolalaisen ostajan kanssa, koska on ai

van mahdotonta t ehdä sopimuksia \ i tkäksi aikaa. Omasta kokemuk~ 
sestamme tiedämme tämän olleen erittäin haitallista Suomenkin 

viennin kannalta, ja OTat suomalaiset viejät monesti valittaneet 

tätä. Nyt käymissään neuvotteluissa on Italia sen vuoksi nati

nut takeita siitä, että tullitariffi, jonka pohjalla uusi sopi

mus on solmittu, pysyy vOUaassa pitemmän aikaa, ja ettei sitä 

alinomaa muut ella. Tähänkään vaatimukseen eivät puolalaiset ole 

olleet halukkaita suostumaan. Italian kysymyksessä oleva vaatimus 

on sellainen, että siihen on epäilemättä .yytä muidenkin kiin. 

nittäi huomiota. Kaikkialla ja jokaisessa valtiossa v.oi sattua, 

että tulleja muuteIlaan. Täällä on kuitenkin tässä menty niin 

pitkälle, että melkein aina parin viikon päästä on annettu 

ku ~si tulleja koskeva asetus. 
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P u ola n ja T s h e k k 0 s 1 0 v a k i a n välillä on 

toistaiseksi ollut valmis tavia keskusteluja, mutta varsinaisiin 

kauppasopimusneuvotteluihin ryhdyttinee vasta toukokuussa. 

Ruotsissa ja Norjassa harkitaan myOskin kysymystä Puolan 

kanssa käytävistä neuvotteluista. Sekä Ruotsin että Norjan täkä

läiset lähettiläät ovat äsket äin käyneet kotimaassaan 

massa asiasta. Päähuomio on näissä maissa, samoinkuin Suomessa-
~ 

kino tätä nykyä kiintynyt Englannin kanssa käytäviin neuvottelui-
hin. 
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Herra M i n i s t e ri • 

Minulla on täten kunnia lähettää Te ille. 

Herra M i n i s t e ri. raporttini n :o 17 vii-
'. 

tenä kappaleena: 

Puolan suhtautuminen viime-

aikais iin tapah tumiin. • •• • siv.1-4. 

Vas taanottakaa. Herra i n i s t er i • sy-

vimmän kunnioi tukseni vakuu tus . 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZELL. 

H eI s i n k i . 
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RAPORTTI n:o 17 « 

F) (u( 3 

Asia : .f>1J..Qta.tl suhtautumin~~ viil!l.e-

aikaisEn. tapahtumiin .. 

Viimeaikaiset tapahtumat ovat luonnollises ti her

mostuttaneet puolalaista yleistä mielipidettä. HITLKR ei ole 

koskaan sal annut, että hänen päämääränsä on eräiden Puolal

l e menetetty j en alueiden takaisin saaminen. Tarkistuskysymys 

on joutunut päiväj ärjestykseen. MAC DONALD'in j a MUSSOLIN ' i n 

neuvottelut Roomassa ovat yhä enemmän lisänneet puolalais

ten levottomuutta." On j o aika luoda suurvalto j en kaikkival

tias direktoriaatti " , kirjoittaa G a z eta de l P 0 P 0 -

1 0, "ia tehdä lo ppu alaikäisten kanso j en liiallisista etu

oikeuksista~' 

Levottomuutta on o~lut huomattavissa tällä ker

taa myöskin hallituspuolueen lehdl ssä. Niin kirjoittaa esim . 

G a z eta P ol s k a "Rooman tarkistamisklubi" nimisellä 

otsikolla varustetussa kirjoituksessa, että tähän asti on 

ollut olemassa ainoastaan kaksi menettelytapaa rauhansopi -

musten tarkistamisek'si: kysymyksessä olevien maiden oma suos

tumus tai sota. Nyttemmin näytään luulevan, että on sitä

paitsi olemassa kolmaskin mahdollisuus, muutamien toisten 

valtioiden päätös, jota seuraa tehokas poliit inen painos

tue. "Itsesäilytysvaisto ja sotilaskunnia", kirjoittaa lehti, 

"eivät anna niin helposti pelottaa itseään, ja tykkien jys-

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

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

T a Y alI i n en. 

68- 11 
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kiessä ei tarkistusklubista ole paljoakaan jäljellä. Mobi

lisation myrsky ottaa s enkin pyörteeseensä ia sen herro

i en jasenten on palattava takaisin niille asemille, i otka 

historia, maanti ede ja tietoisu omista eduista kullekin 

osot taa" . Vastustuspuolueen lehti, kansallisdemokraattinen G a

z eta W a r s z a w s k a kehottaa hallitusta heti alus

ta pitäen vastustamaan MUSSOLIN'in ja MAC DON ALD'in ehdo

tuksia. Nämä ehdotukset ovat kahdellakin tavoin epäedulli

sia Puolalle.Ensi näkin sisältyy niihin revisioni-vaatimus 

ja toiseksi ovat ne omiaan tekemään Puolasta toisen luo

kan valtion. Puola on kaikista itäisen Keski-~uropan val

tioista se, j olla on enimmän menetettävänä.Sen on sen 

vuoksi asetuttava niiden val hoiden esite-

tyt tarkistusvaat imuks et koskevat . K u r j e r W a r z a w s

k i kehottaa "Sotavalmiuden välttämättömyys" nimisess ä ar

tikkelissa hallitusta ry~tymään toimenpiteisiin, iotta Puo

la olisi valmis kaiken varalta. 

Pari päivää sitten on eduskunta hall ituksen esi

t yksestä hyväksynyt lakiehdotuksen, joka antaa p r e s i -

den t i 1 1 e 0 i k e u den a n t a a la k e j aja 

ase t u k s i a a i 'k a n a , j 0 1 loi n e i e d u s -

kun t a . ole k 0 011 a , mikäli nämä eivät muuta val 

tiosääntöä. Itsestään selvää on, että tähän ovat myöskin 

olleet vaikuttamassa ulkopoliittiset syyt . 

Ranskan kannasta nä tään toistaiseksi oltavan 

epävarmoja. K u r j e "r P ol s k i 'n mielest ä Ranska te-

kisi 

lä 

itsemurhan, jos 

siihen pyyhkisi 

se 

se 

yhtyisi ooman paktiin. Liittymäl-

kynän vedolla kaikki liittonsa.Kat-

;-

kera kokemus ei näytä opettaneen Ranskalle mitään, ei ai

nakaan niille, jotka nykyään ovat asioiden johdossa. Yhty-

mällä tähän sopimukseen menettäisi Ranska 

mansa luropassa . Suuren sodan päättyaisen 

j ohtavan 

jälkeen 

ase -

ei olisi 

ollut sellaiata Lontoon ja Rooman voiton ja Parisin . . .. . 1/ 
pion hetkeä kuin tämä. 

11 Nyttemmin on lehdissä ollut puolalaista mielipidettä rauhoi 
tavi~ietoja,joiden mukaan Ranska ei suostu sille tehtyyn ehdo
tukseen. 
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HI TLER' in val taan pääsemisen jälkeen ' on Puolassa 

yhä selvemmin ol lut huomattavissa pyrkimystä päästä hy

viin väleihin Venäj än kanss a . Niinkuin jo vuosi a sitten 

olen t iedoituks i ssani huomauttanut, on t äällä pidetty Sak

sasta käsi n uhkaavaa vaaraa tuntuvasti suurempana kuin si

tä vaaraa, mikä voi uhata Venäj än taholta. Se suuri mer

kitys, mikä täällä annettiin nonagressiosopimukselle, joh

tui s ekin halusta turvat a itära jaa puolalais- s aksalaisen 

sodan varalta . Ny ttemmi n on yhä selvempänä huomattavissa 

halu lähentyä Venäjää. Lehdet kertovat ilmeisellä mieli

hyvällä venäläist en val tiomiesten l ausunnoita, joissa nämä 

arvostel eva t Kansainl i i ttoa tai Europan j ohtavi a suurval 

to ja. Äskettäin on Puolan enimmän levinny~ - j os kaan ei 

merki t yksellisin - lehti" lIu s t r 0 w a n yK u r j e r 

C 0 d z i e n n y II si säl tänyt kirjoituksen, j ossa puhutaan 

kai kki en s laavilaisten val tioiden lii t on välttämättömyydes

tä. Roomassa suunniteltua latinalai s- germaanilaista valtio-

lii ttymää vastaan. Tällai set suunni telma t ovat luonnollises-

; -

ti tuulentupi a. Niinkuin saksalainen D e u t s c h e R u n d-

s c h a u i n P ol e n 

si a kansoja yhdistävällä 

ollut verrattain vähän 

huomauttaa on kaikkia slaavilai-

panslavi s tisella aj atuksella aina 

tosias iallista poliittista merkitys-

tä. Joka tapauksessa on kirjoitus mielenkiintoinen, sill ä 

se osottaa tällä hetkellä vallitsevaa mentaliteettia . 

kuin krakaulaisen lehden ar tik-Suurempi merkitys 

keli l Ie. on sitävastoin annettava sille puheelle, j onka 

puheen j oht a j a ,ruh-S e j m' in ulkoasiainvaliokunnan tunnettu 

tinaa Janusz RADZIWItt äskettäin piti. Puheessaan painosti 

hän Venäjän kanssa solmitun nonagressiosopimuksen tärkeyt

tä ja kestävyyttä, mikä sO?imus hänen mieles tään oli so

pusoinnussa kummankin valtion etujen kanss a . SO?imusta oli 

arvosteltava yleismaailmallisten tapausten t austaa vastaan. 

HITLER 'in valtaanpäisemistä Saksassa piti hän ainoastaan 

siellä vallitsevan rappeutumisen ja sekasorron ilmauksena. 

Hän lausui myöskin ilonsa siitä, että Ranska oli .palaa-
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massa venäläiseen keisariajan poli tUkkaansa, jolloin rans

kalaiset demokraatit ja sosiali stit riemuiten ottivat vas

taan Venä jän laivaston sii tä riippumatta , millaiset Venä-
1/ 

j än sisäiset olot olivat. Täten on ulkopolitiikka jou-

tunut selvemmille vesi lle. Puhe on herättänyt suurta huo

miota maan rajojen ulkopuol ellakin, sillä RADZIWILL ' i n sa

notaan lausuneen puheessaan sen, mi tä ulkoasiainministeri 

BECK samassa tilaisuudessa pi tämässään puheessa ei viral

lisen asemansa vuoksi katsonut voivansa sanoa . 

.. 

11 RADZIIILt ei kuitenkaan malttanut olla antamatta täs
eä yhte7.dessä pientä pistoeta HERRIOT'in Ranskalle/sillä 
hän lisäsi tOivovansa, että uutta periaatetta myösKin ru
vettaisiin sovelluttamaan PILSUDSKI'ln Puolaan. 
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VARSOVA SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMÄ N:o 232- 89 . 

Varsova SSA 28 P:NÄ maalis KUUTA 19 ,~~.~ .. 

VIITTAUS : D, U . ~ 19 ........ 

AS IA : Li säys V ~rsovan LähEl,.t:y"~,~.~.Q ... pi!!il 
likön raporttiin n:o 17: Puolan 

suhtautuminen viimeaikaisiin ta

pahtumiin. 

Irq (J. 
Salainen. 

d ~ ~3 

jy' 33 

Ulkoasi ainministeriö 
LLE 

Lähetystö kunnioittaen pyytää Ministeriöä byväntahtoi

sesti liittämään otsikossa mainittuun ministeri IDMAN lN raport

tiin n:o 17 kuluvan kuun 27 päivältä ohellisen lisäyksen. 

Toimekseen saaneena: 

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

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

~. ~ . T aI, ~ .t .. ~ e ~ .... ~ ......... _ ............................. _ ....... .. 
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Salainen. 

V A B S 0 V A SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

.?o I~ Q, 
'33 ) 

RAPORTTI n:o 17. 

Varso • • ..,. 28 p,"ä maalis kuuta 1933. f · 
L isä Y s • 1)' CCS --... - - - . 

Asia : Puolan suhtautuminen vUme-

ai.1~ai.siin tap~1~i~Jh ............ . 

Mainitulla otsikolla lähetetystä raportista on erehdyk

sestä jäänyt pois eräät kohdat • 

Siv. 2, ensimäisen kappaleen jälkeen ".... olisi val

mis kaiken varal ta'.' seuraava kappa1e~ 

Puolan äskettäin Bomaan nimitetty suurlähettiläs, kreivi 

George POTOeKI on demonstratiivisesti jättänyt eronhakemuksensa. 

Kerrotaan tämän tapahtuneen PU,SUDSKln määräyksestä. Tarkoitus on 

aijotun suurlähettilään sijasta lähettää Romun toistaiseksi ai

noastaan asiainhoitaja. 

Siv. 4, sanojen "selveDlllil1e vesille" jälkeen lauseet: 

RADZIWIU sanoi myöskin olevansa sitä mieltä, että puolalaisissa 

kouluissa olisi ruvettava opettamaan venäjänkieltä, mikä olisi e

ri ttiin edullista Puolan ja Venäjän välisten suhtai tten kannalta. 

Puolalaiset insinöörit ja kemistit voisivat sitäpaitsi täten tu

levaisuudessa jälleen saada paikkoja Venljällä. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen . 2) Tavallinen ja lis.'ilcsi . 

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta .... J: 
................ ... ............ ......... ......... ...... ... . .......... ~ ............ ..... ~ .................................... -.................... ' ............ -, .... . 

T .. ~ . • . a ~ .. 1 .J .. ~ ~ . ...... ~ ...................................... . 
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S~don~~~~ Varsova, 7 p:nä huhtik,.. 1933. 

N: o 256- 102. 

,:/ '/lJU JJ -- -
J;j~-'?t I 

u 

Herra inisteri, 

' inulla on täten kunnia lähettää Teill e, 

Herra ~ i n i s t eri, raporttini n:o 18 vii

tenä kappaleena: 

LINDHAG Tin ehdotus siv. 1-4. 

Vas taanottakaa, Herra in iste ri 

syvimmän kunnioitukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri A.V. HACIZELL, 

H e 1 s i n k i . 
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Salainen. 
v: 1. I.l S 0 V ... ! SSA OLEVA IABlrYsrö. 

.r 
RAPORTTI 0:0 18. 

... '2, '; Ii 5d. _ __ .0----

Varsova ssa .7.... p:nä huhU .. . kuuta 19 3.~ .~ ~ !1~ -Jj ~ 

Herra LINDHAG on Ruotsin valtiopäivillä esittänyt, että 

Ruotsin hallitus ottai si &1otteen sopimukseksi " •••• angående Ö1'8r

enskommelse mellan de baltiska smärre staterna, öster och väster 

om Baltiska havet , om ett samförstånd lententel mellan dessa mak

ter fö r f rämjande av gemensam självförsörjning och 

färd." II Tarkoitusta varten olisi kutsuttava kokoon konferenssi. 

Suunnittelemansa taloudellisen yhteistoiminnan tärkeimpänä 

tehtävänä on LINDHAGENin mielestä "att genom en sammanslutning 

mellan de smärre baltiska staterna skapa ett större område med 

• drägligt tillstånd inom den nationalekonomiska ökenpolitiken." To

distuksena kysymyksessä olevien valtioiden kaupallisen yhteistoi

minn~n mahdollisuudesta pitää hän VarsoTassa pari TuOtta sitten 

perustettua kauppakamaria, jonka tuli käsittää kaikki nämä maat 

II Ruotsin täkäläinen lähettiläs, ministeri HENNINGS sattui ole
maan Tukholmassa silloin kun LINDHAGEN teki ehdotuksensa. Hän ei 
kuitenkaan tietänyt siitä tänne tullessaan mitään. Tukholman lehdet 
eiTät olleet kiinnittäneet huoaiota ehdotukseen, eikä hän ol
lut siitä muutenkaan kuullut. "LINDHAGEN", sanoi HENNINGS minul
le, "kirj oi t taa TUOSit tain noin 300-400 s in.a toinen toi staan omi -
tuisempia esit~kail. Kerran hän ehdotti m.lI. liittoa Ruotsin ja Kii
nan Tilillä. TanhoilIa l)äiTillään on hiD mennyt aiTan sekaisin". 
Kun puolalaiset kyselivlt HENNINGSiltä ehdotuksesta, hankki hän sen 
itselleen Ruotsisla. 

Jak elu [k irjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen . .:) Tavallinen ja lisäksi ........ . 

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

.......... .................................................. ....... ~!.~U.~~.~.! ........... .................. ~ .... .. ................. . 
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/Liettuaa tietysti lukuunottamatta/ . Kauppakamarin puolalaiset pe

rustajat olivat aivan yhtä epäkäytännöllisiä kuin LINDHAGENkin. 

Ainoana syynä, minkä vuoks i muut val tiot -- yhtä lukuunottamat

ta -- liittyivät kauppakamariin, oli, ettei tahdottu loukata sen 

perustajia. Poikkeuksen tekee Suomi. Suomalainen liikemieskunta on 

ehdottomasti kieltäytynyt olemasta osallisena siinä, koska se pi

tää vaarallisena kuulua samaan kauppakamariin yhdessä kilpailija

maittensa kanssa. /Vaaraa on mielestäni tässä. tapauksessa liioi-

teltu. Kysymyksessä oleva kauppakamari on liian viaton ja merki

tykse t ön laitos, jotta se Toi si ke t ään vahingoittaa/. Jos kau

pallista yhteistoimintaa suunniteltaessa ei laisinkaan tarvitse vä

li ttää olevista oloista, maantieteellisestä asemasta, eri valtiois

sa noudatetusta kauppapolitiikasta, vallitsevista käsi tyksistä y.m., 

on LINDHAGEN in ehdotus tietysti sinänsä erinomainen. 

sittäessään yhteistä toimintaa sivistyksellisellä alalla on 

LI DHAG ehkä lähtenyt siitä ajatuksesta, että kysymyksessä ole

vat val tiot tavallaan kuuluvat Ruotsin ja Skandinavian kulttuuri

piiriin. Tällöin on mahdollisesti unohdettu, että Puolan väkiluku 

• on suurempi kuin muiden kysymyk sessä olevien maiden väkiluvut yh

teensä. Yhtä hyvin voidaan sanoa, että Ruotsi kuuluu Puolan kult

tuuripiiriin kuin Puola Ruotsin. Puolan sivistykselliset suhteet 

moniin muihin maihin OTat paljon läheisemmät. Tämä ei tietysti 

estä lujittamasta sivistyksellisiä suhteita Itämeren maihinkin. 

On selvää. ettei Ruotsi ryhdy kutsumaan koolle konferens

sia LINDRAGENin ehdotuksien käsittelyä varten. 

En luule. että Puolassa on Ruotsin lähettilästä ja 

lukuunottamatta kuin pari ulkoasiainministeriön herraa, jotka tie

tävat mitä LINDHAGENin ehdotus itse asiassa sisältää. Puolalais

ten lehtien tiedot "tunnetun ruotsalaisen Tal tiopiivämiehen" ehdo

tukse.ta "Baltian mai ta käsit tAvlsta ent8ntesta" OTa t olleet 

van yliaalkailia. Monet ovat .enwuokli luulleetkin. että on ky-
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symys näiden maiden välisestä liitos ta. Kun tämä voi olla 

vaikeut t amaan Saksan yr ityksiä Danzigin takaisinsaamiseksi, on eh

dotus yleensä otettu tyydytyksellä vastaan. Koskettelin asiaa ker

ran sivumennen ul koasiainminister i BECKin kanssa, joka sanoi ol-

1eensa "agreablement surpr is" ehdotuksen johdosta. Hän 

Puola ja Ruotsi eivät esi inny kilpaili j oina Baltian maissa / Viro 

ja Latvia/, vaan on kummankin tarkoituksena näiden mai den aseman 

vahvistaminen. Puola on mielellään valmis yhteistyöhön eri 

tt muiden Itämer en maiden kanssa . Hänen lausuntonsa yht e istoiminnan 

toivottavai suudes ta vastaa epäil emättä täkäläi stä yleistä mielipi

dettä. 
Niin suotavaa kuin onkin, että Itämeren maiden väliset 

t eet luj it tuvat , olisi erehdys pitää kovin läheisen "ententen" 

kaansaamista mahdollisena muiden Itämere~ maiden j a Puolan välil-

1ä. 
Koko Puolan olemassaolo Itämeren valtiona on nykyään 

pan diplomatian harkinnan alai sena. Asemansa ä ilyttäminen on 

tt lan politi ikan tärkein t ehtävä tällä hetkellä. Tästä seuraa, 

Puola myöskin on pakoitettu olemaan lähimmässä yhteistyössä nii

den valtioiden kanssa, joista voidaan odottaa, että ne ovat val

miit puolustamaan sen asemaa Itämeren valtiona. / LINDHAGEN sanoo 

itsekin, ettei ole kysymys mistään sotilaallisesta liitosta/ . Puo

lan tärkeimmät liitot ovat nämä. Saksan ja Puolan välinen vasta

koh ta määrää Puolan ulkopoli tiikan suunnan. LINDHAGENhan kyllä itse 

asettuu Puolan kannalle Danzigia koskevassa riidassa, mutta hänen 

kantansa ei laisinkaan vastaa Ruotsin ja Skandinavian 

lipidettä. Danzigin kysymyksessä ovat niiden sympati t 

san kuin Puolan puolella. Puola ei voi senvuoksi odottaa nyt eh

dotetun ententen usellmailta jäsenil~ä kuin k 0 r k e i n t a an 

puolueettomuutta silloin kun juuri on kysymys sen olemisesta ltä

~ valtiona. Olisihan tällainen "Itämeren enhnte" hyvin omi-
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tuinen. Puola on täten pakoitettu ylläpitämään 1äheisempii suh

teita moniin muihin maihin. esim. Ranskaan ja Pieneen Kntenteen. 

kuin Itämeren naapureihinsa. 

Tämä ei tietysti estä . Puolaa olemasta yhteistoiminnassa vii 

memainittujenkin kanssa niillä aloilla kuin se on mahdollista. 

Europan politiikan suonentykinti tuntuu Varso.assa ehkä 

män kuin missään muualla. Puolan maantieteellisesta asemasta ja 

useista muista syistä johtuu. että se aina tulee olemaan aktii-

tt visena tekijänä Kuropan suurpolitiikassa. kun sitävastoin kaikki 

muut nyt kysymyksessä olevat valtiot ovat ainoastaan katselijoi

ta tai ainakin toivovat pysyvänsä sellaisina suurpolitiikan pyör

teen ulkopuolella. 
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.2~On ~ ~dtn~ Varsova, 10 p:nä huhtik. 1933 . 

N: 0 261/).06 . 

3.3 

Herra i n i s t eri 

inulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t e r i , raporttini n:o 19 kuu

tena kappa~eena; 

Suomalais-puolalai set kauppa-

sopimusneuvottelut ••••••.•.•.........•• siv.1-3 . 

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

vimmän kunnioitukaeni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACIZBLL. 

H e 1 B i n k i • 
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V RSOVA SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 19. ~ 

Varsova ssa 10 p:nä huh ti kuuta 19 33. 

Asia: Suomalais .. puolalaise t 

ka,up paso pimusne.u.vo. t tel ut.. .. 

alainen. 

Niinkuin olen Ministeriölle ilmoittanut. on 

Puolan kauppaministeriön departementin- päällikkö SOIOLOISlI 

keskustellessaan kanssani otsikkoasiasta, lausunut toivomuk

sen, että ensi tulevan toukokuun kuluessa jättäisimme Puo

lalle ehdotuksen niistä muutoksista, joita haluaisimme · uu

teen tullitariffiin. Varsinaiset neuvottelut voivat tapah

tua vasta syksyllä, mutta Puolalle olisi edullista, jos se 

neuvotellessaan muiden valtioiden kanssa tuntisi meidänkin 

toivomuksemme. ~äten olisi mahdollista ottaa ne jo silloin 

huomioon.~oivomuksemme ovat epäilemättä ainakin osaksi sa

moja, joita eräät muutkin valtiot tulevat esittämään. 

Mitä Ruotsiin tulee, voidaan jotenkin suurel

la varmuudella edellyttää, että se tulee vaatimaan tuntu

via alennuksia esim. separaattorien ja kumipäällyskenkien 

suunniteltuihin tulleihin. Nämä tavarat kuuluvat Ruotsin tär

keimpiin vientitavaroihin Puolaan. Suomen vienti on Ruotsin 

vientiin nähden aivan vähäpätöinen. Vertailun vuoksi mainit

takoon. että Ruotsista tuotiin Puolaan viiae vuonna sspa

raattorsita 96.000 zlotyn ja kumipäillyskenkiä 189,000 zlo

tyn arvosta. Suomesta tapahtuneen viennin arvo oli tuntu. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta J: 
-- ... , ......... - .................. .............. ....................... _ ................................................ -

!avalU.e. 
töille. 

ja .rik .... .. a&.iDi. tuilla ... .u .. ku.j.ä.r.j .••. ~ 
. ........ -... .... -.. _- -_..... . ...... " ... . 
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vasti pienempi. Separaattoreita tuotiin ainoastaan 25,000 

markan ja k~ipäälly enkiä 250,000 markan- arvosta. 

Xun solmit t avat sopimuks.t p.rustuvat suosituim

muu periaatteeseen, tulevat Ruotsin saamat edut its.stään 

myöskin Suomen hyväksi ja päinvastoin. 

Ennen Suomeen lähtöäni kävi Tshekkoslovakian tä

käläinen kauppa-asiamies LOM luonani ja ehdotti . yhteis-
-

tä toimintaa eri paperilajeja koskevissa tulleissa sit.n, 

.ttä Suomi .sittäisi .räitä vaatimuksia, !shekkoslovakia 

toisia. Mainitsin Helsingissä oll.ssani asiasta, ja tunnut

tiin siellä suhtauduttavan suop.asti tehtyyn ehdotuks •• n. 

Seuraavasta taulukosta käy ilmi mitä määriä .ri paperi-

tt laj.ja viime vuoden kuluessa on tuotu kummastakin maas

ta Puolaan.- Tshekkoslovakian täkäläiseltä lähetystöltä saa

dun ilmoituksen mukaan .i tilastotietoja viime vuoden pa

p.rintuonnista Puolaan ole saatavissa, joten otan tähän 

vastaavat tiedot vuodelta 1931. 

• 

Tshekkoslovakiasta 1931 Suomesta 1932. 
Sanomalehtipaperia •...••• 56,400 kg 680,900 kg. 
Paperia, joka Sis~tää pa-
perivanua yli 30 : 

~ ~atn:2:~~.~.~~~~~ .• 59,800 • 
~ iatn:2~::~.~.~:~~~. 26,900 II 

, 
~ 

Pergament1ipap.ria ..••••• l87.~ • 23,270 • 
~ -

Pergamentt .tkasv.valm./. 186,200 • 120,670 II 

- ~ - ~ 

läär.paperia ............ 732,000 " 398,000 • -Paino-ja kirjoituspaperia 88.500 II 39,150 II 

- ~ -Pahvia 465,800 • 41,000 • •••••••••••••••••• 

!shekkoslovakian ehdotuksen mukaan koettaisi Suomi 

saada alennetuikai saaoaalehti-, käire- ja kasvispergaaentti-
~ -

paperin suuaaitellut tullit. !ahekkoslovakia puolestaan koet-

taisi saada .aidan lajiea tullit vibaaaetyiksi. 

Olisi ehkä syytä .. ett.. yAteiatoiaiataan Ruotaia-
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kln kanssa. Joka tapauksessa on .eidäB ehdotuksiamae teh--
täe8sä ja ennan kaikkea itse neuvotteluissa kiinnitettä-

vä huomiota siihen, että esittämäama vaati.ukset .onesti 

lankeavat yhteen ni iden vaatimusten kanssa, joita muutkin 

tulevat esittämään. 
Suomesta enempää kuin Ruoisistakaan täk-ä

tullien vuoksi nykyäänkään voida tuoda 
Kun ei 

läiaten korkeiden 
kalosseja, vaan ainoastaan päällyskankiä Puolaan, olisi mie

lestäni slytä sopia Ruotsin kanssa siitä, että koettai

siame yhdessä saada kalossien tullit alemaiksi • 

\ 
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Varsova, 19 p:nä huhtikuuta 1933. 

N:o 286 - 115 • 

Herra . i n i s t eri , 

Herra 

inulla on täten kunnia lähettää Teille, 

i n i s t eri, raporttini n:o 20 vii-

tenä kappaleena: 

Nelivaltiopakti ja Puola •• . . . . . . . siv. 1-5. 

Vastaanot takaa , Herra i n i s t eri , sy-

vimmän lrunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACIZELL. 
He lsinki. 
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alainen. 

v • R S. 0 V_ __ __ SSA OLEVA LAHETYSTö. 

V(l.rsova ssa 19 p:nä huhU kuuta 19 33 • ~fr ·~1~f. 
RAPORTTI 0:0 ro. 

C:t'3 

Asia : Nelivaltiopakti j a Puol a. 

Niinkuin tunnettu, koskiYat MUSSOLINin ja MaoDONALDin neu

vottelut -- mikäli rauhansopimusten tarkistuksesta oli kysymys -

menettelyä , miten tällaiseen tarkistukseen sopivimnUn otettaisiin 

alote. Vaikkakaan ei Roman neuvotteluissa ensi sijassa keskus

teltu itse tehtävistä alueellisista muutoksista, on vaikea uskoa. 

et tä olisi kokonaan voitu olla koskettelemat ta tätäkään kysymys

tä. 

Puola ja Pieni ntente ovat myöskin käsittäneet, et tä 

tarkoituksena on ehdottaa niitä koskevia muutoksia, ja ovat' ryh

tyneet erittäin ankaraan vastatoimintaan. Ei ole vaik~a arvata, 

että MaoOONA1D ja MUSSOLINI ovat tarkoittaneet m.m. Danzigin käy

tävää ja Unkarin eduksi tapahtuvia rajamuutoksia. Englantilaises

sa sanomalehdistössä on niin paljon kirjoitettu ensiomainitusta 

kysymyksestä, ettei ole ajateltavissa, että sitä olisi sivuutet

~. Mitä Unkariin tulee, on MUSSOLINI niin selvästi ja usein 

lausunut ajatuksensa rauhansoptmusten sitä kohtaan osottamasta ko

vuudesta, että voidaan otaksua tätäkin kysymystä kosketellun. 

Asian erlno.aisean arkaluontoi.uateen nlhdan -- koko suun

nitelma voisi eplonnistua joa .en ybityi.kohdat tulisivat tun-

Jalcelu [lcirja;min seuraavien ohjeiden mulc.a.m .- 1) Tav.Uinen. 2) Tavallinen ja lisilc.si _. __ . 

J) Ei ullcoma.rtdustulcsen tiedoitulcsiin. 4) Ei ullcomaatdu&tulcsen titdoitubiin. mutt. -- J.-

! & __ Y .& ___ Ll. __ i ___ D. __ • . _ .• ___ ... ______ . ___ . __ ... _______ . ___________ __ ... ________ .. __ 
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netuiksi liian aikaisin - on yhtä Tarmaa. ettei näistä luotta

muksellisista keskusteluista ole annet tu yksityiskohtaisia tieto

ja muuta ku in aiTan harTo ille henkilöille. Luultavaa sitäpaitsi 

on. etteiTät acDONALD ja MUSSOLINI ole asiaa kOTin yksity is

kohtai sesti käsitelleetkään. Hipeiden sanomalehtien kirjeenvaihta

jien t iedoittwmat uutiset perus tuvat si is enemmän olettamuksiin 

kuin tosi tietoihin . 
uutamille täkäläisille lähetys töille Hamasta saapune iden 

y k s i t Y i s t e n tietojen mukaan olisi ollut kysymys siitä. 

että koetettaisiin lähentää Puolaa ja Liettuaa toisiinsa. mikä 

tekisi mahdolliseksi puolalaisille käyttää Memeliäkin. /Siis HY-
Sin komi tean Tanha suunnitelma uudessa muodossa/ . Tällöin oli

si ote t tu huomioon Liettuassa Saksan viimeisten tapahtumain jäl

keen havaittavissa oleTa mielialan muutos Puolaa kohtaan . /Omasta 

puolestani en luule. että siihen toistaiseksi voidaan paljonkaan 

perustaa/ . Onpa jo kerrottu. että Italian Kaunaksen lähetystö 

olisi saanut tehtäväkseen työskennellä Liettuan lähentämiseksi Puo-

an. Tähän asti on se Ranskan vuoksi ennellUD.inkin koettanu t ty 

kennellä päinvas taiseen suuntaan. Eräiden toisten tietojen mukaan 

olisi suunniteltu kansainväliseksi tehtyä rautatielinjaa. joka yh

distäisi Danzigin Saksaan tai Gdynian Puolaan. /Ratkaisu. sa

moinkuin pari TUot ta si tten ranskalaisessa "R'epublique"-lehdessä 

tehty ehdotus Saksan ja Puolan yhteisesti hallitsemasta condomi

niwnista. ei luultuasti tyydyttäisi kumpaakaan, Saksaa enemJJän ku 

Puolaakaan/. 

Olen maininnut näistä kahdesta suunnitelmasta, koska 

tä on puhuttu täkäläisessä diplamaattikunnassa. Niinkuin jo edellä 

sanoin. pitäi.in niitä aaa.ta puolestani enemainkin eräänlaisina 0-

tak.aaina kuin Taraoihin lähtei.iin perustuTina tietoina. 

Puolan diploaatian .ubtautumi.es8a Tii.eaikaisiin tapahtu

.iin on ollut huoaatta1isa& epltietoi.uutta .iitl, aitä 

01111 tehtiri.. 'l'Iatl Oll johtUlUlt. etta Oll I'JIld1U7 erllaatui,UIl 
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äkkinäisiin, osaksi vähemaln harkittuihinkin toimenpiteisiin. 

platten tapahtumat ovat tunnetut. ainitsin jo edellisessä raporti~ 

sani kreivi POTOCKln demonstratiivisesta erosta suurlähettiläs toi -

mesta. j ohon hän ei vielä ollut ehtinyt astuakaan. ron tuli ol

la yksityishenkilön /r . ei ole \ lomat ian palveluksessa/ vasta-

1auseena USSOLINln politiikkaa vastaan. l / 

Ulkoasiainministeri BECK on suunnitellut 

tenten pääkaupunkeihin. Sain kerran 24 tunnin kuluessa Ranskan 

suurlähetystöstä kolme eri ohjetta siitä oliko siellä järjeste 

tyillä päivällisillä kannet tava Polonia Bestitutan suurristin nau-

tt haa vai ei, mikä riippui siitä, olisiko BECK tilaisuudessa ot

tamaan niihin osaa vai ei. Toistaiseksi ei matkoista ole tullut 

mitään. 

Niinkuin jo ennen olen maininnut, on useilla eri 

la osoitettu lähenemisen halua Venäjää kohtaan. 

lskettäin on maailman sanomalehdistössä kierrellyt eräs 

H a v a s ' in sähkö sanoma , jossa kerrottiin 

l annin suurlähettilään BSKINEn viralliseen tiedusteluun siitä mi

ten Puolan hallitus suh tautuu nelivaltiopaktiin. ERSKINE kertoi mi-

tt nulle , ettei än ollut koskaan tehnyt tällaista tiedustelua ja oli 

hän sähkösanoman . nähtyään käynyt BECKin luona. BECK oli syyttä ~ 

nyt väärinkäsitystä. ERSKINE oli kerran erään toisen asian yhtey

dessä sivumennen kosketellut nelivaltiopaktiakin. 

Saksassa tapahtuneita juutalaisten ahdistamisia 

lai set käyttäneet hyväkseen. Eräs ulkomaalainen sanomalehtimies . jo

ka yleensä on selvilli sioista, on kertonut minulle, että puo

lalaiset viranomaiset ovat kehottaneet tikiläisiä juutalaisia lii

k •• iehii olaaaan ostaaatta saksalaisia tavaroita. Puolan hallitus 

on puoleltaan antanut Berlinisal 018van llh.ttiläinsi sonet kerrat 

panna vastalauseensa puolalaisia juutalaisia kohdanneiden väkivaI -

1/ P. oli juuri kaikessa rauha .. a s1önyt jllhJYIilaamiaisensa yhdeslä 
Italian luurIIh.ttiIäln taalaa, kun hIn lai ti.don tlatl it.elleeD 
vlh...an haulkalta kllnteeltl. Monet eplilevlt, ettl pIItatleen oli 
vai~ttanut I.kin, .ttl halutaan nt.itlll virkaan joku kokene .. pi 
henkllö . • . 
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lan töiden j ohdost... räs a n che s t e r G u a r ... i a n' lua 

ollut saksal .. isvastainen artikkeli lienee myöskin erään täkäläisen 

juutalaisen sanomalehtimiehen ki rjoit tama . 

Puolalainen yleisö on monella tavoin Qsottanut mieltään 

täällä olevia saksalaisia edustajia, sanomalehtiä ja kouluja koh

taan. Ikkunoi ta ja kilpiä on särj et ty, huoneen sisustuksia hä

vitetty ja rikottu. Erittäin vaikeanlaisia ovat Lodzin mielen

osotukset olleet, joissa use ita t uhansia henkilöitä käsittävä 

joukko otti niihin osaa. Saksan täkäläi stä lähetystöä suojelee 

poliisivartiosto , ja yleisöä on kielletty kulkemasta sillä puo

lella katua . jossa lähetyst ö si jaitsee. 

Sanomalehdissä arvostellaan yhä edelleenkin ankarasti teh 

tyä nelivaltiopaktiehdotusta. Ranskan annetaan yremärtää. että liit

tolaissuhde on loppunut jos se suostuu panemaan alttiiksi lii t

tolaistensa edut. Ranskan suurlähettiläs LAROCHE , jota ei kuk~n 

voine syyttää siitä. etteikö hän olisi puolalaisystävällinen. sa

noi minulle kerran. että !loli erehdys erottaa Aåytävää Saksasta 

ja antaa se Puolalle. sillä nyt on asia vaikeasti järjestettä

vissä". Luulen . että Ranskassa on paljon niitä. jotka ajattele

vat niinkuin LAROCHE • 

ainittakoon, että Turkin suurlähettiläs FERIT BEY 

vuosi sitten koettanut diplomaattikunnassa saada kannatusta aja

tukselle' että Danzigin käytävän ja ltä-Preussin itäisen osan vä

estöt vaihdettaisiin keskenään. · Täten saisi Puola puolalaisen Kö

nigsbergin ja Saks.. saksalaisen Danzigin käytävän. En ole kui

tenkaan huomannut. että kukaan olisi ollut valmis kannattamaan 

tällaista tässä Europan os .. ssa biemån outoa järjestelyä. 

Niin hermostuneesti tampoilevaa kuin Puolan viimeaikai

nen ulkopolitiikka onkin ollut, ilmenee siiwt kuitenkin tahto ka 

kin keinoin puolustaa maan asamaa Itlaeren valtiona. Niin eril

leen aeneviä kuin puol .. lai.ten poliitti.et aielipiteet ovatkin. 

ov .. t he yk.iaieli.il .. ikoauk •••• aan olla .uostwaatta rauå&Dlopi-
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muksen tarkistukseen, joka pakottaisi heidät luopumaan Danzigin 

käytävästä. "Keskustelut tästä kysymyksestä", kirjoittaa eräs ny

kyajan tunnetuiDlllista puolalaisista, ent . valtiovarainministeri 

TUSZEWSKI G a z eta Pol s kas s a, t'voint ainoastaan ta

pahtua tykki tulessa. Silloin me vastaamme. Jokaiselle. Kaikilla 

kanuunoi llatt • 

Tällaisissa kysymyksissä ovat usein tunneseikat määrää

vinä. inoastaan se, joka on asunut täällä, tietää miten suur

ta arvoa Puolassa pannaan sen omistamalle kaistaleelle Itämeren 

rannalla. Kun samalla tietää Saksan yhtä jyrkän tahdon palaut

taa entinen asiaintila, on vaikeata, kaikista rauhanpakteista huo

limatta. olla uskomatta aseelliseen ratkaisuun. Puolassa on epäi

lemättä niitä, jotka mieluiJllllin näkisivät, että sota syntyisi he

ti , koska sitä tällä hetkellä voitaisiin käydä edullisemmissa olo

suhteissa kuin myöhemmin. Saksalla ei kuitenkaan ole syytä nyt 

siihen ryhtyä. 
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Varsova, 16 p:nä toukok. 1933 . 

:0 374-147 . 

(l( { 'iltll /J ? -v 

Ulf () (~ . ,) , 

~ C( '~ 

Herra i n i s t eri • 

~ 
inu1la on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t e ri, raporttini n:o 21 vi i

tenä kappal eena: 

Sotahuhuja. • • • . . . . . . . . . siv. 1 - 2. 

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

vimmän kunnioitukseni vakuu us • 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZELL. 

He lsinki. 
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alainen . 

V R S 0 V A. SSA OLE LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 21. 

Varsova s a 16 p:nä touko kuuta /933 . 

A ia : otakuluja . 

Bukar estissa ollessani kysyi Belgian s ikäläinen lähetti-

1äs' vapaaherra GU ILLAUME minulta tiesinkö jotain siitä, että 

Puola haluaisi provosoida sodan Saksan kanssa, koska sille olisi 

edullis i nt a jos sota syntyisi nyt ennenkuin Saksa on saanut ar

meijansa ja var ustuksensa kuntoon. Kun ei Saksalla ole esim. ras

kasta tykistöä. olisi Puolan asema tällä hetkellä verrattain e

dullinen. GU ILLAUMEn ti etojen mukaan oli si Saksan hallitus anta

nut rajav iranomaisill een määräyksen välttää aseellisia yhteenotto

ja, koska aksan kannalta ei ole edullista jos sota nyt syn

tyis i. 

nen 

Ol en jo kerran aikai seuunin 

kosketellut tätä kysymystä,l/ 

eräässä raportissani sivumen-

Vastasin GUILLAUM Elle, että yksityisten puolalaisten kuu

lee joskus laueuvan ajatuksen, että olisi parasta ryhtyä preven

tiivisotaan ja vallata Danzig. /Olen jo monasti tiedoittanut sii

tä, että puolalaiset ovat tyytymättömiä nykyiseen asiaintilaan ja 

haluaisivat liittää Danz'gin lähanmin Puolaan/. Luultavaa on. et-

1/ Vrt. raport. n:o 20, 19/1V -33. 
1 

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

» Ei ulkomaae~ustuk om tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta 1: 

Llbetystöpälllik.Oille ja ..... . ot ilal1'.iranaaiailla ... _ ... 
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tä myöskin puolalaisissa upseeripiireissä on niitä. jotka ovat 

tällä kannalla. Eräät Varsovassa olevat sotilasasiamiehet näyttä

vät arvelevan, että puolalaisten tarkoitus kun he lähettivät so

taväkeä 'es terplatteen, oli aikaansaada konflikti Saksan kanssa. 

Omasta puolestani en kuitenkaan uskaltaisi väittää tätä. 

itä aksan sodanhaluttomuuteen tällä hetkellä tulee, tun

tuu se aivan luonnolliselta. aksan kannalta on tietysti edulli

sempaa , jos se saa luoduksi itselleen armeijan ja hankituksi 

kasta tykistöä y.m., mitä siltä vielä nykyään puuttuu. Alkaes

saan sodan Saksa luultavast i on myöskin valitsematta hetkeä, jol

loin V näjän huomi o on siinä määrin keskittynyt Kaukaisen Idän 

tapaUksiin kuin nykyään on laita. Tällä en tahdo sanoa, että pi

dän selviönä, että nämä maat välttämättä tulisivat taistelemaan 

yhdessä. Luultåvaa kuitenkin on, että Saksa laskisi 

dollisuuteen, että Venäjä ryhtyisi sota toimiin esim. 'Bessarabias

sa o Useat HITLERin toimenpiteet ovat sitäpaitsi herättäneet niin 

suurta paheksumista Saksan ulkopuolella, että aksa tulisi ole

maan jotenkin isoloi tuna jos sota nyt syntyisi. On vielä ole

massa muitakin syitä, jotka puhuvat sen puolesta, että Saksa 

too välttää sotaa. HITLERin ja kansa~lissosialistien 

on luoda Saksasta kansallissoslalistinen valtio. Se, joka 

tustunut HITLERin teokseen tietää. että tämä on tehtävä, 

syy vuosia . Tuntuu aivan mahdottomalta, että he epävarmain ulko

poliittisten saavutusten toivossa haluaisivat panna alttiiksi tä

mln päämäärän. 

Unkarin edustajat 

.yöskäln pidä uskottavana, 

pelitä. 

sekä Varsoyassa että Bukarestissa eivät 

että sotaa tällä hetkellä tarvitsisi 
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Varsovassa. 19 p;nä toukok.1933 • 

• :0 393-153. 

§ C/Ö 

/ 

Herra i n i s t eri • 

Herra 

inulla on täten kunnia lähettää Teille. 

i n i s t eri , raporttini n: o 22 vii-

tenä kappaleena: 

Pieni Entente ja Venäjä. • . . ... siv . 1 - 3. 
---------------------------

Vastaanottakaa. Herra M i n i s t e ri • sy

vimmän kunnioHukseni vakuutus • 

Herra Ulkoasiainminis teri A. V. HACKZELL. 
H eI s i n k i . 
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V R S 0 v SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 22 . 

Var ova ssa 19 p:nä t ouko kuuta /9 33 . 

.1 ia : Pieni ~ntente ja Venäjä. 

Niinkuin jo nelisen viikkoa 

tin . on kysymys sii ä. että Pieni 

alainen . 

:...') (~o- V1Lf 

1~, . )) . 

J- Lt 

sitten inisteri ölle 

ntante tunnusta isi 
• 

Venäjän. ikäli olen kuullut. työskentelee BE:!ES , joka 

3 

tiedoi-

euvosto-

jo aikai-

semminkin olisi halunnut t unnus taa Venäjän. tämän ajatuksen puo-

les ta. Puol n ulkoasiainministeriössä uskotaan , että hän ottaa 

es ille tämän kysymyksen Pienen Ententen Prahassa iakkoin pidet

tävässä konferenssissa. Niinkuin tunnettu, oli aikomus kutsua kon

f erenssi kooll e jo toukokuun keskivaiheilla, mutta on sen pitä

minen nyttemmin lykkääntynyt 30 p. tätä kuuta . 

J ugoslaviassa lienee nyt oltavan taipuvaisempia antamaan 

tunnustus kuin ennen. Venäläisten emigranttien vaikutus on siel

lä tuntuvasti vähentynyt. Jugoslavi ssa on e im. virkamiesten kes

kuudessa paljon venäläi iä, jotka koettavat estää tunnustuksen &0-

tamista. itäpaitsi pelätään 

minkä. harjoittaminen kävisi 

siellä myöskin kommunisti propagandaa, 

tuntuvas ti helpommaksi jos Belgradis-

sa olisi Tenäläinen lähetystö. On muistettava. että venäjänkieli . 
ja serbiankieli ovat niin läheisiä, että S8, joka osaa toista 

näistä kielistä. vaikeudetta ymmärtää toistakin. 

ikäli olen huomannut, ei Varsovassa kuitenkaan niin. pal-

.Iakew [kirjaimin euraavien ohjeiden. mukaan : 1) TavaUinen . 2) Tavallinen ja lisäksi 

.3) Ei ulkomaaedustuk en tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutt~ ] : 

! a v a 1 1 i D • D • 

. ...... \ . 



• 

• 

-2-

jon p lät' J~oslavian baluttomuutta ku in Ruaanian. Palatessani 

Bukarestista ovat sekä ulkoasiainministeri BECK että hänen apu-

1 isensa, kr eivi SZEMBEK t iedus tel1eet minulta minkä käsityksen 

olen saanut asiasta Bukar est i ssa . Koskettelin tätä kysymys tä TI

TULESOOn anssa keskustellessani, mut ta lausui hän ajatuksensa 

j otenkin häilyvästi. sia ei ollut kovin kiireinen. ikään vaa

ra ei tätä nykyä uhannut Venäjän taholta. Sain myöskin käsi

tyksen, että Rumania samalla joka tapauksessa haluaisi jonkin

laista "vastiketta". Venäjän olisi esim. suostuttava solmimaan 

nonagressiopakti ilman että siinä mainitaan mitään molempien val

tioiden väli sestä "erimielisyydestä". Rumaniassa oloni aikana vaih

tui ul koasiainministeriön pääsihteeri. Uusi pääsihteeri ARION on 

hyvin "bolshevikkivastainen", mikä osaksi johtunee siitäkin, että 

hänen äitinsä on venäläinen. Hän on tähän asti ollut poliitti

sen osaston päällikkönä. Keskustellessani hänen kanssaan olen huo

mannut , että ~än on aina ollut erittäin kylmä nonagressiopakti-

jatuksellekin_ Luulis in, että hän ennemminkin työskentelee Neu

TO to- re näjän tunnus tamista vastaan. 

yy siihen , minkä vuoksi Puola ja Tshekkoslovakia halu

aisivat. että Rumania ja Jugo slavia antaisivat tunnustuksen, on 

seuraava. Puo asea on yhä enemmän vakaantunut se käsitys. että 

sen on mahdoton olla riidassa sekä Saksan että Venäjän kanssa. 

Puolan politiikka on senvuoksi määrätietoisesti suuntautunut hy-
• vien välien ylläpitämiseen Venäjän kanssa. Tätä helpottaisi luon-

nollisesti suuresti se, jOs - Puolan liittolaisen Bumanian ja Ve

näjän 'suhteet olisi'nt . normaalit. Tshekkoslovakiassa on jo ennen 

sotaa suunnitaltu läheisten suhteitten YJllpitlmi$tä Venäjään. Tun-, 
nettu politikko ja slavofiili IRAKAB ja hänen ystävänsä olivat 

aina tottuneet pi tämäln Venl.jää !shekkoslovak~ itsenäisyyden lu-
" , 1 

jillp!-Da tukena. KODDIunistieD. valtUD. plbJ Vedjl111 pakot.ti tab.k-

kiläi •• ~ luop~ ·tlatl ajatuta!.ta toi.tal.ekai. IRANARia va1-

kdwelta jobtaeekin, ettei !.h.kkollovakia BB06iD. 

. .. . . 
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lQsta hQolimatta ole tQnnustanQt NeQvost o-Venäjää. Viimeaikaiset 

tapahtumat ovat nähtävästi vaikuttaneet. että Tshekkoslovakiassa. 

halQtaan iäheisempiä sQhtei ta Veräjään siellä vallitse.asta. SQQn

nasta hQolimatta. 

Lopuksi mainittakoon, että, niinkQin TlTULESCO minQlle 

aivan avoimesti hQomautti. Bumanialle on erittäin edullista. ettei

.ät Tshekkoslovakia ja Jugoslavia enää Pienen Ententen uudestaan 

muodostamisen jälkeen voi tunnustaa Neuvosto-Venäjää ilman Ruma

nian suostumus ta. 
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V rsova, 2 p:nä kesäk . 1933 . 

. . 
-- -_ ... 

erra i n i s teri. 

inulla on täten kunnia lähet tää Teil le, 

Herr M i n i s t eri, r portt ini n:o 23 viite

nä kappaleena.: 

Danzigin vaalit. s i v. 1 - 2. 

syvimmän 

Vas taanot takaa, .err L i n i s t e ri , 

kunnio itukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri V. "KZELL, 

H e 1 s i n k i . 

\\ 
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Salainen. 

v o V A SA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 23. 

Varsova ssa 2 p:nä ke ä. kuuta 19 33 

A ia: Danzietn vaal it • 

Danzigissa toimitetut " 1Ilsanpäivävaal it jVolkstagwahlenj 

ovat herättäneet huomiota kaikkialla, koska pelätään Danzigin ky

sJ~ksen kärjistymistä kansallissosialistien valtaan pääsemisen seu

rauksena. Vaalissa annetti in yht eensä 215.703 ääntä. 

syttiin 214,550. Puolalaisia äänestäjiä oli 6,738. Vaalin tulok-

et olivat seuraavat : 

28 p. toukok. 1933 16 p. marrask. 1930 
ääntä edusta- prosentti- ääntä edusta- prosent-

jaa luku jaa tihtku 

Kansallisosia1is-
i t. . . . . . . . 107.335 

osialidemokraa-
tit . . . . . 

Kommunistit ••• 

8,103 

14,766 

Keskusta • • •• 31,339 

aksalaiskansalli-
set • • • • • •• 13,595 

Talonomistajapuo-
lue . . . . . . . 

Nuorsaksalainen 
liike ••• 

Puolalaiset • • • 

979 

1,698 

6.738 

38 

13 

5 

10 

2 

50 ,03 

17,75 

6.88 

14-,61 

6,33 

0,4-1 

e,79 

3,20 

32,4-57 

49,965 

20 .194-

30,230 

25.938 

6,'108 

6,377 

Jak elu [kirjaimin seuraalrien ohj~den mukaan : 1) Tavilllill en. 2) Tavilllinen ja Ii äksi 

12 

19 

7 

11 

10 

3 

2 

J) Ei ullcomailedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomailedu tuksen tiedoituksi/JI. mutta ] : 

Ta" a 1 1 i 11. e 11 .. • 

16,32 

25,3 

10,29 

15,00 

13, 2 

3,74-

3,45 

3,2 



-2-

Kane 11:ssosi Ii i v t. saaneet 72 edusbj paikasta 38, 

·0 en e'llä ii5 on ehdoton eoe istö. Tähänas tinen hal litus puo

lue, aksal i6 joka HITLSRin valtaan pääsemiseen asti 

on h llir.nJ.t kansallissosialistien tukemana, on menettänyt 10 e

dust "ap ik ta 6 , joten sillä nykyisessä edustajistossa on aino -

a taan 4 edustajaa. Kansallissosialistit menivät vaaleihin tunnus-

1 usee1l "Danzig wird deutsoh'!, kun sitävastoin saksa ai k nsal

li ten tunnuslauseena oli "Danzig bleib t deutsch". 

laikki puolalaiset lehdet ovat sisältäneet artikkeleja, 

joissa on arvosteltu vaalien merki tystä. Yleinen käsi tys on, 

v lit merkitsevät vapaakaupungin ja Puolan välisen yhteyden 

a iallista heikentymistä. "Kansallissosialistien valtaan tulo", 

joit taa esim. G a z eta a r 5 z a • s k a, "tietää, että Dan-

zig on jälleen tullut preussiläiseksi maakuntakaupungiksi, 

kessa seuraa Berlinistä annettavia ohj ,ita". 

ksa sa on vaaleja eurattu yhtä suurella mielenkiin

nol la kuin Puol a. räs saksalainen lehti huomaut taa Danzigin 

vaalien tulokser olevan osoituksena kan allissosialistisen liikkeen 

• stä v takunna. 1 raj oj en ulkopuolelle. "D' nzigin jälkeen tu 

lee ItävaI n vuoro". 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

· r RYHMÄ. .......................... .~ ......................... . 

OSASTO: ........... ...... ~ /} . : .............. . 

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

..... ~~'!:.~.~ .. .. ~9.=L .. L~.~ ... L~ ... ~ ........... :: .~_ ... !...f .... .. _ .. 

~.,I!- . . ~ ................ _ ................... _ ........... _ ........ _ ..... _ ............ ........ ~ .. .. J.~ ......... ~ .................................................... . 

.21-)) . 
••••••• • ••••••••••••••••• ••• • • •••••••• _ ••• • • •••• •• • ••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••• • ••••• • ••••• •• •• ••• 4 •• • •• • • ••••••••••••• • •••• • •••••••••••• • • • •••• • • •• • •• • •• • •• ~ •• zt!? ............. . 

• 



• 

• 

Vars ova, 2 p: nä kesäk. 1933. 

~ ; o 441-172. 

y 

Herra 111 i n i s t. eri , 

, ': • 1, 
1 ... . 

':> 1' ISo 5a.t.. 3 .} 

64-3} / 
. • :"1. \ 

t.1 inulla on täten kunnia l ähet t ää Te ille , 

Herra i n i s t e ri, 

nä kappal eena; 

Pi eni Ent ente ja 

r aporttini n:o 24 viite-

neliva1 t i opakti. . . . . . . . . . . iv.1 -4. 

Vastaanott akaa, H r ra M i n i s t e ri , 

syvimmän kunnioi t uks eni vakuu tus • 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZELL. 

H e 1 s i n k i . 



Vars ova, 2 p: nä kesäk. 1933. 

N:o 441- 172. 
. ~ 7' .130 5a.i.. 3J 

64- :> I 
. ' ,,1.\ 

Her ra 11 i n i s t eri , 

l.linulla on tät en kunnia 1ähe tää Teille , 

Herra M i n i s t e r i, raporttini n :o 24 viite

nä kappal eena: 

Pieni Ent ente ja 

nel iva1 t i opakti. iv.l - 4. 

V s t a o ot t akaa, Herra M i n i s t e ri 

syvimmän kunnioi t uks em vaku tus. 

erra Ulkoasiainministeri A. . V. RA KZELL. 

H eI s i n k i . 
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Salainen. 

V R S 0 V A SSA OLEVA L~STö. r' , ..... " C' . , . . - _ ...... 1" I .,.. .. .. " - - - --- -- - --
RAPORTTI 0;0 24. • 3 7' II !() 5~ ·. ');,3 

Varsova ssa 2 p:nä kesä kuuta 19 33. 
h / -nl " 'J. - , ~ : . 

'" , e..11 •• 

A sia: Pien, i Ent e~t .e .. ja neli:-

vaI ti.o.~~L........ . ... .......... . 

Pienen Ententen Prahassa koolla olevassa konfe renssissa 

on luonnollisest i käs itelty yhtymään kuuluvien valtioiden suhtau

t umi sta nelivaltiopaktiin. Ranskan Pienelle Ententelle antamien va

kuutusten jälkeen on se katsonut voivansa luopua tähänastisesta 

vastustuksestaan. Konferenssissa on hyväksytty seuraavan s isältöi

nen julkilausuma: 

1/ elivaltiosopimuksen ensimmäinen luonnos, jonka henki 

oli kansainvälisen oikeuden periaatteiden ja Kansainlii ton liitto

kirjasta kaikill e muille kansoille johtuvien oikeuksien vastainen, 

on lopullisesti hylätty. Uusi, Pienen Ententen kolmelle ulkomi

nisterille tiedoitettu teksti on Ranskan hallituksen memorandumin 

mukainen 10 päi~ltä huhtiku~ta, joka memorandumi sisältää sen pe

riaatteen että nelivaltiopakti voi kohdistua vain kysymyksiin,jot

ka koskevat yksinomaan tämän sopimuksen allekirjoittajavaltioiden 

etuja. Täten tuli se vastaamaan niitä kahta pääväitettä, jotka 

esitettiin Pienen Ententen julistuksessa 25 päivältä maaliskuuta 

1933. 

2/ Pienen Ententen ulkoministerit ottavat tietoonsa mah

dollisen nelivaltiopaktin allekirjoittajavaltioiden, neljän länti-

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

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

.. . ... . .... __ .... T . ~ ... ! . a.1 1 i n e n. • 
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sen slurva 18-. vakuutukset. mitä 

joihin. Kansainliiton kompetenssin 

johon allekirj oi ttajavalt iot eivät 

tulee suunnitel lun toiminnan ra

täydelliseen loukkaamattomuuteen. 

seli tyksiensä mukaan tahdo kos-

kea. ja lopuksi Kansainliittosopimuksen 19 ar tiklan sovellut~i

se&n tarvittavaan yksimielisyyt een . 

3/ Muodollise t vakuudet kaikkia rauhansopimusten tarkis

tusta tarkoi ttavia yrityks iä vastaan annettiin Pienen Ententen 

valtioille Ranskan hallituksen toimesta entisten mo'o~npuolisten 

velvoitusten perusteella. 

Nämä vakuudet ovat sit ä laatua, ettei Pienen Ententen 

eduille enempää kuin sen ja Ranskan väliselle yhteisesti nouda

tettavalIe politiikallekaan voi syntyä mitään vaaraa sopimuksen 

allekirjoittami se sta. Huomioonottaen nämä vakuudet ei nelivalt io

paktista voi syntyä sopimusta, jonka tarkoituksena suorasti tai 

epäsuorasti olisi Pienen En tenten valtioi den rajoj en tarkistami 

nen . Näil lä ehdoilla Pienen Ententen valtioil la on riittävät 

kuudet siitä, et t ei nelivaltiopakti voi loukata niiden etuja, ja 

ne toivovat. et tä nelj än suurvallan omista kysymyksistään tekemät 

päätökset olisivat omiaan l ähentämään nii tä to i si insa. vahvista

maan niiden halua yhteistyöhön ja s i ten :uomaan jälleen rauhan 

Eurooppaan, erittäinkin Keski- urooppaan. 

itä itse alueellisen t arkistuksen tarpeellisuut een tulee, 

lausuu konferenssi siitä seuraavast i: 

IIPi enean Ent enteen kuuluvien valtioiden ulkoministerit 

ovat harkinneet rauhansopimus ten al ueellisten määräysten tarki sta

mista ja julistavat juhlallisesti ja pätevästi kolmen valt ion 

nan tarkoituksessa välttää kaikkia väärinkäsityksiä nykyään ja tu

levaisuudessa. 

1/ He toteavat näkökohtiensa yhtäpitäväisyyden. 

2/ He toteavat, etteivät he omalta kohdaltaan 

rajojensa tarkistuskysymystä. Sitä vähemmin voisivat he periaat ~ 
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teessa sallia, että jotakin valtiota vastaan harjoitettaisiin pai

nostusta t arkistuksen hyväksi, sillä valtioalueen kohtalo riippuu 

yksinomaan eri valtioiden valtiosäänt öjen määräys ten mukaises ti va 

tuunalais ista elimistä ja parlamenteista . 

3/ He toteavat, et tä t ar kistuskysymyksen esille vetämi

sellä vain myrkytetään valtioiden väliset suhtee t, samalla kun he

rätetään täyttymät tÖlniä toiveita ja sen kautta lisätään valtioi

den välisten normaali en suhteiden tiellä olevia esteitä. II 

Puolan kanta eroaa Pienen Ententen kannas t a siinä, 

se ole kat sonut voivansa luopua alkuperäi sestä kielteisestä suh

tautuml ses taan nelival tiopaktiin . Käyde ssäni eilen ulkoasiainminis

teriössä kr eivi SZEMBEKin puheilla uudisti hän minulle tämän .Puo

la perustelee mielipidet tään sillä , että nelivaltiopaktin muodos

taminen on ris tiriidassa Kansainlii ton periaatteiden kanssa . Kan

sainliitto edellyttää kaikk ien valtioiden yhteistyötä itse liitos

sa eikä sen ulkopuol el l a . Käsitykseni mukaan vaikuttavat Puolan 

kantaan tässä kysymyksessä pääasiallisesti seuraavat kaksi syytä . 

Puolan hallitus pelkää, että Ranska joutuu eristettyyn asemaan ja 

tul ee pakoitetuks i suostumaan muiden kolmen suurvallan sellaisi in

kin ehdotuksiin, jotka voivat olla epäedul lisia Ranskan j a sen 

lii ttola is t en eduille. Toinen syy Puolan kielteiseen suh tautwni -

seen on se , että se tunt ee itsensä syrjäytetyksi. Sen jälkeen 

kun suurvallat ovat nimi t täneet edustajikseen Varsovaan suurlähet

tiläitä mini sterien sijasta, on Puol a pitänyt itseään 

Pienen Ententen muuttunut suhtautuminen nelivaltiopakti in 

on herättänyt tyytymättömyyttä Varsovassa. Niin kirjoittaa esim. 

eilinen puolivirallinen G a z eta P ol s k a otsikolla "Joko

tai" varustetussa artikkelissaan, että Pienen Ententen julkilau

sumaa lukiessa tulee ajatelleeksi kertomusta juutalaisesta parit

tajasta, joka ehdotti eräälle miehelle aviokumppaniksi naista, jo 

la oli kolme aviotonta lasta ja perusteli sitä sillä, 
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oli saanut lapse t aivan pienessä kaupungissa. Lehden mieles tä on 

muitakin kuin sopimusten tarkistus ta koskevia seikkoja, jotka pu

huvat nelivaltiopaktia vas taan. Si täpaitsi on vaikea luottaa lu

pauksiin, jotka a~.na ovat lupauksia. Sodan jälkeiaet 15 vuotta 

ovat osottaneet, että on erittäin helppo antaa lupauksia, 

niiden pit~inen on vaikeampaa . Lehti lausuu pelkäävänsä että 

nelivaltiopaktin seuraukset tulevat olemaan vaarallisimmat niille, 

jotka jo paktia solmittaessa ovat osottaneet omaavansa 

vastustuskykyä. Vesi rikkoo sulun heikoimmasta kohdas ta • 

littaa, että Pienen Ententen ensimäinen pol iitti ne teko 

lut vapaaehtoinen nöyryytys. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

RYH MÄ: ................................... { .................... . 

OSASTO: ..... .... .... ............ f/ .J. .: ............ . 

• ASIA: ............................................. ................................. . 
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N: o 456/176. 

Herra i n i 8 t eri , 

inulla on täten kunnia lähettää Teille, 

Herra M i n i s t eri, raporttini n:o 25 vii

tenä kappaleena: 

Puola ja Neuvosto- Venäjä .....•. • •..•• siv .1-4. _________ ::!fo... ___________ _ 

Vastaanottakaa, Herra i n i s t eri, 8Y· 

vimmän kunnioitukseni vakuutus. 

Herra Ulkoasiainministeri A. V. HACKZiLL, 

. Helsinki. 
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Salainen. 
VABSOVJ. SSA OLEVA LAlIEnSrö. 

RAPORTTI 0 :0 25 . 3 

Varsova ssa . ~ p:nä keaä. .... kuufa 193.3 o. 

Asia: Pual..a ... j..a Neuvoato - Venäj .. ä. 

Olen j o eräissä edellisissä tiedoituksissani kos

ketell ut Puolan j a Venäj än välillä tapahtunutta ja tapah

tuva l ähenemistä. Selostan tässä erästä G a z eta 

s z a w s k a ' ssa äskettäin ollutta kirjoitusta. 

Lehti tekee ensin selkoa oskovan 1 s vie e -

t i j a ' n artikkelista, j oss~ lausutaan arvelu , et tei ole 

olut tarkoitus ra j oittaa nelival tio paktin vai kutusta aino

astaan Versailles'in so pimuksen tar kistukseen. Pakti oli ai-

nakin alkuperäisessä 

vastaan. Oli t arko itus 

muodossaan myöskin suunnattu Venäj ää 

luoda kapitalististen valtioiden rin-

tama. 1 s vi. a t i j a' n mukaan on tämä tarkoitus jossain 

määrin joutunut syrjään Ranskan vaikutuksesta, jonka suhtau

tuminen paktiin on negatiivinen. Siitä huolimatta ei Venä

jä lehden mielestä voi suhtautua täysin rauhallisesti 

jän suurvallan suunnittelemaan yhteistyöhön. 

G a z eta a r s z a w s k a huomauttaa , että 

Venäjän pelkoon vaikuttaa myöskin sen vaikea poliittinen 

asema. Japanilaia- kiinalaisen sodan päättyminen merkitsee 

kokonaan uuden tilanteen syntymistä Itä- Aasiassa . Japani -

lai8- kiinalainen ra~a johtaa ennen tai myöhemmin näiden 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi ......... . 
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valtioiden htei styöhön, minkä 

valtioiden vaikutuksen 

tarkoituksena on Amerikan ja 
uroopan 

II Aasia aasialaisille II saa yhä 

syrj äyttäminen. Tunnuslause 

enemmän tosiasiallisen oh-

j elman luonteen, jota toteutetaan johdonmukaisesti ja var

masti. Tämä kahden eri maailman välinen taistelu koskee 

ennen kaikkea Venäjää. Itä-Aasiassa syntyvät vaikeudet voi

vat aiheuttaa Neuvosto - Venäjän eurooppalaiselle politiikal

le vaarallisia seuraamuksia. 1 m ~ eri ali s t i s e t 

vaI t i 0 t, joilla on suuria taloudellisia huolia ja j oi

den menekki valtameren takaisiin maihin vähenee , k a t s 

1 eva t j 0 k a u a n a h n i n s i 1 m i n v e n ä 
1/ 

1 ä i s i ä a 1 u e i ta, jotka ovat suljetut maailman 

paIta . rinäisissä pol iittisissa ja taloudellisissa piireis

sä syntyy aika ajoin suunnitelmia, j oiden tarkoituksena on 

lopun tekeminen venäläisestä kommunismista. N ä m ä suu 

n i tel m a t vai k u t t a v a t suu r v a 1 tai n 

p ol i t i i k k aan. N e vaikuttavat myöskin Länsi- Euroo

pan käsitykseen Neuvosto- Venäjästä. N e u v 0 s t 0 - V e n ä

j ä n 0 n~ 0 t e t t a v a h u 0 m i 0 0 n m a h d 0 1 1 i -

suu a, e t t ä 1 t ä - A a s i a s s a u h k a a v a t 

r a t voi v a t u h a t a m y ö s k i n e u r 0 0 p p a -

1 a i sen pol i t i i k a n t aho 1 t a . V e n ä j ä n 

o n sen v u 0 k s i yhä e n e m m ä n koe t e t t a v 

1 ö Y t ä ä k e i n 0 j a y s t ä v ä 1 1 i sen y h t e 

työ nai k aan saa m i s e k s i 1 ä h i m p i e n 

1 ä n t i s t e n n a apu r i e n k a n s 8 a , j oi 1 1 a 

e i ole m itä ä n etu a s i itä, e t t ä V e n ä -

j ä s t ä t u 1 e eta 1 0 u d 811 i n 8 n s i i r t 0 

maa j a 1 ä n t i s t 8 n i m per i ali s t i s t e n 

suu r v a 1 t a i .n pol i i t t i n e n v a : k utu s -

pii r i. Vähitellen kehittyvässä uudessa eurooppalaisessa 

polii ttis8s8a systeemissä ilmenee yhä enemmän" Puolan ja 

pienien, sitä lähellä olevien valtioiden valtiollinen ja ta

loudellinen rooli". !ässä osassa Jurooppaa suurkapitalistinen 

11 Harvennukset ainun. 
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ja imperialistinen pol itiikka eivät muodosta valtioiden 

eläaän ja kehityksen pohjaa ,ja siellä taloudellisen pe

rustan j ärkytyksellä ei ola sa~oja seurauksia kuin muis

sa Euroopan valtioissa." Sen vuokai ll , sanoo lehti, II voi

vat meidän valtiomme ottaa vakavan puhevallan eurooppa

laisessa politiikassa, antaa sille uuden leiman j a vai 

kuttaa sem kohtaloon. Venäjän on ennen muita ymmärre ttä-

vä syntymässä olevat muutokset 

dyllisat opetukset. Mutta tämä 

ja vedettävä niistä hyö

edellyttää sen taholta täy-

dellis t ä sopeutumista uuteen rooliinsa lähimpien naapureit

tensa etuihin. Näiden edellytysten joukossa on m.m. luopu

minen kommunismi~ levittämisestä omien rajojen ulkopuolel

le samoinkuin olla missään kohdassa alistumatta Saksan 

ulkopolitiikkaan." 
En ryhdy tässä lähemmin tarkastelemaan selos ta-

maani kir j oitusta. ltä- Aasiassa syntynyt tilanne on epäi

lemättä edullinen Venäj än läntisille naapureille, koska Ve

näj ä yhä enemmän tulee pakoitetuksi kiinnittämään huomi

onsa itään päin. Artikkelissa koetetaan samalla kertaa se

kä kosiskella että pelotella. 
Jos puolalaiset pelottavat Venäjää Japanilla ja 

imperialiatisilla 

pelotella Puolaa 

ANTONOFF- OVSDNKO 

länsivalloilla, koettaa Venäjä puolesta n 

Saksalla. Venäjän täkäläinen lähettiläs 

järjesti äskettäin kutsut ulkoministeri 

BReI'in ja hänen rouvansa kunniaksi. Saksalaisista, j otka 

tähän asti ovat olleet ensimmäisinä vieraina, ei nyt 01-
1/ 

lut kutsuttu ainoatakaan. Diplomaateista oli kutsutt~Tur-

kin suurlähettiläs sekä Persian ja Tshekkoslovakian lä

hettiläät samoinkuin allekirjoittanut. Kuulin ANTONOFF- OV-

soitti minulle seuraavana .päi!änä 
Saksan lähettiläs ollut slella. lIItävallan lähettiläs 

ja tiedusteli, oliko 
I Siitä huolimatta, ettei Tshekkoslovakia ole. t~ustanut 

Venäj ää d e j u r e , seurusteleva t 8e~ ... 1'lrall1B'~ edus 
tajat ainakin ltä- Euroopan maisaa VenaJan edustaJien 
kanasa. 
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NlO'n ainakin kolme 

saksalaiset tahtovat 

meijansa 

kertaa .llan kuluessa sanovan, et

lähivuos ·na rauhassa saattaa ar

kuntoon, eivätkä Ben vuoksi nyt halua sota. 
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v . R S 0 V A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 
J ' 

KIR.JELMl Nto 473/ 183 . I 
V.~.rs.o.va, SSA 17 P:NÄ ke..e.ä KUUTA 19.3 .3 . __ 

VIITTAUS : 1) . U . M . . ......... . ./ 19 ........ . 

. ............ JI1J~ .. Q.a.~.i .ai.J.U!!i.~.iJj!.bx:.i.Q ........ . LLE 

ASIA : Varsovassa olevan Lähetystön * ... - ....... . .. / .... .. 

raportti n:o 26/ 1933 . 

l l ekirjoittanut lähettää täten kunnioittaen 

lissna Minister iölle viitenä kappaleena raport tinsa n:o 26: 

Baltilainen unioni . 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . '1) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta . } : 

T a v a 1 1 i n , ~ .. L .... 
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alainen . 

v RSOVa SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 27. 36 

Varsova ssa 16 p:nä kes ä kuuta 19 33. 

Asia : Bal tilboinen uni onL 

Niinkuin t unnettua , ei Puola edelleenkään ole 

muuttanut kielteistä kan taansa nelivaltiopaktiin nähden.Sii

tä huolimatta, että Ranskan t äkäläinenkin suurlähettiläs on 

antanut rauhoittavia selityksiä ja vakuutuksia, on Puolan 

virallisen samoinkuin yleisen mieli piteenkin kanta jyrkäs

ti tuomitseva. Puolan ja Ranskan väleissä on huomattavis

sa kiristymistä. Puolala i set näyttävät huonoa tuultansa lii 

aksiki~ ja lehdissä on j oskus kirjoituksia, jotka, j os ne 

olisivat tunnettuja Ranskassa, tekisivät ne epäilemättä erit

täin huonon vaikutuksen./ Olen huomannut, että esim. L e 

T e m p s välttää lainaamasta kirjoituksien täll isia koh-

ti~. Niin kirjoitt i 
\ 

k a äskettäin, että 

esim. puolivirallinen G a z eta 

Ranskan antamilla vakuutuksilla oli 100 

prosentin arvo ennenkuin se oli allekirjoittanut nelival

tiopaktin, mutta nyttemmin ei niillä ole enää kuin 25 pro

senttia entisestä arvostaan./I/.Ranskan suurlähetystön jäae-

net koettavat yleensä välttää osottamasta mieltään, mutta 

esill. Belgian lähettiläs vioomte DAVIGNON on minulle vali t-

tanut Puolan suhtautumista Ranskaan. 

Ministeri GIRSA on minulle lausunut ibmetyk-

sensä Puolan nykyisestä eristäytymispolitiikasta, joka m. m. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin, mutta . ] : 
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ilmenee suuttumuks ena Pi entä ntenteakin kohtaan sen asi-

aSBa ottaman t oisenlaisen kannan johdosta. 

Olen kuull ut kerrottavan, että eräissä 

olisi ollut kirjoituksia, j oissa on arvosteltu 

kantaa , mutta lehdet on takavarikoitu. 

lehdissä 

hallituksen 

Se, että Puola tuntee itsensä eristetyksi, on il -

meisesti vaikuttanut, että kysymys baltilaisesta v~ionista 

on aivan odottamatta pul pahtanut esille Varsovassa. Ruma

nian lähettiläs CADKRR sanoi minulle jo joku aika sitten . 

olevansa vakuutettu siitä, että Puola nyt j ollain tavoin 

haluaa osottaa 

tiikassaan. Viron 

suurempaa 

Parisista 

aktiivisuutta baltilaisessa poli

tänne siirtynyt lähettiläs POS-

TA on pari päivää si tten puolalais ten pyynnöst ä pitänyt 

esitelm~n t ästä aiheesta Varsovan upseeriklubissa. Koko dip

loma ttikunta oli saanut kutsun saapua kuulemaan esitel

mää' mutta GROSVALD'ia ja minua lukuunottamatta oli kut

sua noudattanut ainoastaan Italian suurlähettiläs ja Itä

vallan ministeri. Esitelmässään POSTA selosti kysymyk sen 

eri vaiheita. Suomen kielteisen kannan Varsovan sopimukseen 

nähden sanoi hän johtuneen sisäpoliittisista eikä ulkopo

liittisista syistä. PUSTA päätti esitelmänsä vakuuttamalla, 

että t a h t 0 b a 1 t i 1 a i sen 1 i i t 0 n 

t a m i s e e n y hä e del 1 e e n k i n 0 nol e m a s-

s a • 

isitelmä on herättänyt eräänlaista ihmettelyä 

diplomaattikunnassa, sillä lähettilääthän yleensä välttävät 

julkista puhumista arkaluontoisista asioista. Kun Puola si

täpaitsi nykyään koettaa ylläpitää mahdollisimman hyviä 

suhteita Venäjään, ei kysymyksen esilleottamista täysin kä

sitetä. Pääasiana näyttää olleen osottaa, että Baltian 

tiot haluavat mahdollisimman läheistä suhtautumista Puolaan. 

Ihmetystä oli omiaan herättämään, ettei kukaan 

ön korkeimmista virkamiehistä, ei edes itäisen osaston pää! 

likkö, saapunut kuule.aan esitelmää./ PUSTA odotti melkein 
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puoli tuntia jonkun heistä saapumista/. 

Latvian ministeri GROSVALD on luottamuksellises

ti kertonut minulle, että häntä on kehotettu julkaisemaan 

jossain VarB V81 lehdessä artikkeli baltilaisesta unionis

ta, j ohon hän ei kuitenkaan suostunut. GROSVALD lausui 

nulle hämmästyksensä PUSTA'n lausunnon johdosta, että 

baltilaisen liiton I Suomi, Puola, Viro, Latvia/, toteuttami

sean on olemassa , sillä GROSVALD'in käsityksen mukaan ei 

edes Virossa nykyään haluttaisi tällaista liittoa. Latvias

sa ei sitä missään tapauksessa solmittaisi. GROSVALD lisä

si, että hän itse on tähän asti valittanut , ettei Suomi 

ollut suostunut liittoon, mutta katsoo nyt , että Suomessa 

oli oltu tarkkanäköisempiä kuin muualla. Mitä Latvian kan-

taan tulee , huomasin 

siellä ollut Puolaa 

Se, ettei 

j o Ri gassa ollessa.ni, ettei enemmiåtö 

käsittävän liittoajatuksen paolella. 

kukaan Puolan ulkomiBisteriön ko~keim-

mista virkamiehistä sa punut kuulemaan PU STAN esitelmää, 

osottaa mielestäni parhaiten, ettei 

ta itse asiassa täälläkään nykyään 

tämän kysymyksen ajamis

pidetä mahdollisena ja 

tt positiivisen politiikan alaan kuuluvana, vaikkakin mielel

lään useistakin syistä nähtäisiin, että Virossa ja Latvi

assa samoinkuin luonnollis.sti myöskin Suomessa osotetaan 

harrastusta siihen. 
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V A R S o V A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

KIRJELMA N,o 4:95/19l. 

Varsova SSA 22. P:NA kesä. KUUTA 193.3 .... 

VIITTAUS: O. U.M. 19 ......... 

ASIA : Varsovass~ oleyEUl. 1.äJ+etl.~ .. t .Ö.p. ....... 

raportti n:o 27/1933. 

t- /~() 5a.L J 

:UÄ' -3 I 

(' ~ ' ~ 
LLE 

llekirjoittanut lähettää täten kunnioittaen 

chellisena MinisteriBlle viitenä kappaleena raporttinsa n :o 

27 ; "Sei taemän vallan pakti II • 

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

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

Tavallin.en .... 
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alainen. 

v R S 0 v SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0:0 27. 
3.3 

Varsova sa 22 p:nä kesä kuuta 1933. 

Asia: II Sei tsemän vallan pakti". 

Nelivaltiopaktista suurvaltain välillä neuvotelta

essa näkyi sekä puolalaisissa että eräissä ranskalaisissa

kin lehdissä tietoja siitä, että Puola suunnittelisi seit

semän vallan paktia vastakohdaksi suurvaltojen nelivaltio

paktille. Pai t si Puolaa itseään kuuluisivat paktiin Pienen 

~ntenten valtiot, Viro, Latvia ja Liettua /1/. L e T 

mainitsi tästä suunnitelmasta eräässä pääkirj oituksessaankin. 

kertomusten 

ma tuntui 

Puolan ulkoasiainministeri össä kiellettiin näiden 

todenperäisyys. Kun itsestänikin koko suunnitel

epäilyttävältä, en ole kiinnittänyt asiaan huo-

miota, enk ä ole edes siitä maininnut inisteriölle lähet

tämissäni tiedoituksissa . Kun Pieni Bntenta muutti kantan

sa nelivaltiopaktiin nähden ei s5täpaitsi ollut uskotta

vaa' että se ottaisi osaa mihinkään yhtymään, jonka muo

dostamista ei Parisissa pidetä suotavana. itä Viron, Lat

vian ja Liettuan osanottoon tällaiseen yhtymään 
\.. 

tuu se niin vähän luultavalta, että oli tarpeetonta ruve-

ta todistamaankaan sen mahdottomuutta. 

Syynä siihen, että katson olevan syytä asiasta 

mainita, on se, että tämä suunnitelma jälleen näyttää ru

venneen kummittelemaan. 

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

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

T a v a 1 1 .i n. e . n ...... 



• 

• 

Var ov 5a on tätä nykyä vierailulla sekä rumania

laieia aanomalehtimiehiä että jugoslaavilaiaia parlamentaa

rikoita. Vierailun aikana pidetyissä puhei ssa on 

keteltu rauhansopimusten tarkistusvaatimuksia. On juhlalli

sesti vakuutettu, että valtiot, joiden alueita uhataan, tu

levat viimeiseen asti puolustamaan niitä. Niin on 

goslavian parlamentin presidentti nimenomaan painostanut se 

seikan tärkeyttä, että Puola on Itämeren , II tämän iki van -

han slaavilaisen meren" I I/ rantavaltio. Seitsemän vallan 

paktia koske ville huhuille on sitäpaitsi epäilemättä an

tanut aihetta se, että puolalaiset lehdet yhä edelleen 

kirjoittavat nelivaltiopaktia vastaan, j a Ranskalle osote-

taan huonoa tuulta. Ministeri POSTA'n baltilaista unioni-
1/ 

a· koskeva esitelmäkin on sekotettu samaan asiaan, ja 

katsotaan senkin osottavan, että jotain on tekeillä. Niin 

huomautti Italian suurlähettiläs BASTINIANI minulle, että 

Puolan on vaikea liittyä Pieneen Ententeen , koska se 

ten menettäisi itsenäisen asemansa ja saisi usain alistu

a tämän yhtymän j ohtoon. J os sitävastoin Baltian maatkin 

kuuluisivat samaan yhtymään, olisi Puolan asema kokonaan 

toinen. Puola voisi tällöin näytellä ensimmäistä roolia. 

Tahtomatta kieltää viimemainitun syyn oikeutta 

ei kuitenkaan tunnu luultavalta, että Puola pitäisi nyt 

kysymyksessäolevan liiton aikaansaamista mahdollisena. Kysy

myksessä olevien maiden lähettiläät ovat myöskin kieltä

neet , että heidän mieltään olisi tiedusteltu. Niinkuin olen 

tiedoit t anut Ministeriölle, kertoi TlTULRSCO minulle uhan

neensa Ranskaa m. m. sillä, että Pieni Kntente lähenisi 
21 

Saksaa . Mahdollista on , että puolalaiset estääkseen Rans-

kaa yh t ymästä nelival t i opaktiin, ovat uhanneet uusien 

tioiden yht ymiselläkin I L e T e m p s'in kirjoitus j . Täs

t ä ei kuitenkaan vielä j ohdu , että asiaa tarvi t s isi ot

taa vakavalta kannalta, ja että täällä t odellakin suunni

teltaisiin Puolaa, Pientä ntentea ja Baltian mai ta koske

vaa valtioJhtymää. 
l/Vrt. r aportti n:o 26,16/6-33. 
2/ " RUIIlanian rap.n:o 3,115-33. 
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raportti n:o 28/33. 

Allekirjoittanut lähettää täten 

lisena Ministeriölle 1'iitenä kappaleena raporttinsa n:o 28: 

"Danzigin kansallisaoaialiatinen hallitus n •••••••• Si1'.l-3. 
---------------------------------------------

. 

( 

~_;t~~-

Jak elu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: J) Tavallin en. 2) Tavallin en ja lisäksi 

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

! • l' • 1 1 i A • . 1 e . · _ 
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JA. RSO" OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0;0 28. 

Varaova ssa 4 p:nä he inä kuuta 19 33. 

A sia : Danzigin kansallis8 oaialisti

nen halli tua • 

alainen . 

31 / %1 Ja. ( .)~ -
1/1- -i/I 
! 

~ (33 

Danzigisaa toimitetut kan.anpäivävaalit antoivat, 

niinkuin tunnettu, ene .. iltön kanaallislo.ialisteille.Uu.i hal

litu8 on kokoonpanoltaan seuraava: 

Senaatin Presidentti - Tohtori R!USCHlIIG,tilanomistaja. 

- Arthur GRlISIR, kauppias. 
- - . 

!dalbert BOICK, keakikoulunopettaja / valistusaaiat I 
RUTH, diploomi-insinööri I elinkeinot I 

. . 
Tohtori HOPPlIR! TH I raha- asiat I 
Profeaaori HOIPFHIR~I yleiaet työt ja julkiaet rakennuk-

HOHlJILDT, työviraaton johtaja / .olialiaaiat I 
- . 

Lääkintineuvoa, tohtori KLUCK / terveydenhoitoaaiat I 
Tohtori IIIRCIISKI-lIISIR / oikeuaaaiat _1 

. . 
luatantaja v. IIUCK I aalkuton I 
Prelaatti S!I!TZKI / aalkuton I 

~ . 

Olr •• aani ilkettäin Dansigiaaa kävin myöakin ta-

paaaa.aa aenaatin e.iaieatä RAUSCHlIIG'ia. RAUSCHlIIG tekee 

r.helli •• n ja avonaiaen vaikutuk.en, ja on .kiJtökeeltään 

rauhallinen ja vaatiaa'on. li.aan odottaaatonta oli kun hän 

heti enaikei k,S,i aiaalta aitä arv.len aiitä, että kaa-

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

3) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta 1 : 

Tavallill. •••.. 
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salli •• osiali.tit ovat s.aneet vallan Dan.igi •••. Vast •• in 

vältteleväati, että Suomen ja S.k.an .uhteet ov.t aina 

olleet hyviä, mikä myöskin epäilemättä on vaikuttanut .ii

hen, että Suomen ja Danzigin väliaet aai.t, mikäli .ellai 

aia on sattunut, on saatu sovu.sa ratkaistuik.i . Sanoin 

toivovani, että edelleenkin tulee näin ole.aan asianlaita. 

Kosketellessani hänen kanssaan Puolan ja . Danzi

gin välisiä riitakYSJmyksiä, sanoi hän pitävänsä vaikeim

manluontoisena Danzigin sataman käyttöä ko.kevaa konflik

tia. Gdynian kauppa kasvaa TUosi vuodelta, kun sitävastoin 

Dansigin vähenee. Tilastolliset tiedot osottavat itse 

assa oikeak.i täEän väitteen. Gdynian merikaupan kehitys 

on ollut niin valtava, että viime vuoden aikana Gdynian 

satamaan tulevan laivatonnision suuruus ylitti Danzigiin 
tulleen tonni.ton 81,400 tonnilla /t/. 

Sekä Puolan Danaigis.a oleva edustaja, ministeri 

PAPI että Kansainliiton korkea komaiaaaari ROSTIIG sanoi

vat minulle saaneensa RAUSCBJIIG'ista edullisen vaikutuks 

Kuvaavaa on, että PAPI sanoi u.kovansa, että yhteistoiminta 

RAUSCBJIIG'in kanssa tulee pare .. aksi kuin senaatin enti-

sen eaimiehen, saksalaiskansalliaen ZIIBK'in kans.a. 

lilen saapui RAUSCBJIIG tervehdy.käynnille Varso

vaan. !äaä on en.i k.rta kun Danaigin .ena.tin esimies 

on tehnyt tällaisen matkan. Vierailu onkin tehnyt Puolas

sa erittäin edullisen vaikutuksen. K.m. v. t. pääainisteri 

oli häntä va.ta •• a a.emalla, ja hänen asuntonsa edustalle 

oli asetettu kunniavartio. Paolivirallin,n G a •• t a P 0 

k. kirjoittaa .ili •••• ä piiartikk.li ••• an, että BAUSCBlIIG' 

in tulo Var.ov... 080ttaa, että v.p •• k.upungin uad.lla pr.~ 

.idantillä on .ikoauk •• n. luopa. won •• tin .ntiai.tä man.t
t.l,t.voiat. Paolaa ko.' .... 

fal.v.i.u.. o.o't.. ai •• i aiirln para.aan ,ht.i •• 
t,ön toi v .. , tal.v.t tot.atua .... Joka t.p.at..... oa ,._ 
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dettava. että kanaalliaeoeialiatien valtaantulo ei ole aina

kaan toiataiaekai mi t enkään kirietinrt Puolan ja Daasigin 

vilisiä euhteita. !ämä kärnti oeottaa aröekin. ettei Sakeal

la nrkJäiin ole aikomukaena rrhträ toiaenpi tai.iin valli t •• -

van aaiaintilan muuttamiseksi. 
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KIIWELMA N,o 52.3-202. 

Var~o1'a SSA • .... . P:N Ä heinä KUUTA 19 .~.~ ... 5-> ct{~ 
VIITTAUS: D . U . M . • •.•..•• / _.. 19 ........• 
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ASIA : VarSQ1'aSsa olev.an .. Läh.et'l.t.Ön 

raportti n:o 29/33. 

Allekirjoittanut lähettää täten kunnioittaen ohel

lisena Ministeriölle vii teni kappaleena raporttinsa n: 0 29: 

"Kansainlii ton edustaja ROSTIIG leaterplatte'n kY8yaykaea-
-------------------------------~--------------------------------tä " ................................................. siT.l- 2 . 

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

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

.................... ~ .......................... ........... ... -.. _ ..... _ .............. _....... ...... . .......................... '.-.. 

J,ähtt'ltöt ja 'oUluTirco •• i •• ·\.······· ............... _ ..... . 



VABSOVA SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 29. 

Varsova ssa 4 p:nä heinä kuuta 19 33. 

.I1sia: Kansainliiton edus taj a ROS

TIIG luterplatte 'n kl8.1Dl1.k.autä. 

alainen . 

,. _._--
J'l / 'i j 5a.t bj 

71-3J 

~ ~/1; .' 

kouissaari 

Danzigilsa ellessani 

ROSTIIG'ia, käintyi 

ja käydelsäni tapaamassa 

keskustelu myölkin suurta 

huomiota herättäneele.n lesterplatte'n kysJmykseen. 
ROSTIIG kertoi Puolan ministeri PAPI'n viisi 

kertaa saman päivin kuluessa käyneen hänen luonaan ja pyy

tins.n, että hän selittäisi antaneensa luvan poliilivoiman 

ja kuularuiskujen lähettämiseen lesterplatte'en. Neljännellä 

käynnillään oli PAPI uhannut sillä, että ROSTING menette

lynsä ka~tta hajottaa / taire sauter / koko Kansainliiton. 

.. ROSTIIG oli tähän vaatannut, että hän on vakuutettu siitä, 

että Kansainliiton neuvosto hyväksyy hänen menettelJnsä • 

• yöhään illalla tuli P!PI vielä kerran ja selitti olevan 

välttämätöntä, että ROSTIIG muuttaa kantanea, sillä PILSUDSlI 

ei aijo ayöntyä kutsumaan poliisivoimaa pois. Kun ei , ROS

TIIG ollut taipunut, lelitti PAPI, että ROSTIIG saa vasta

ta kaikiata aeuraukaiata. 
Paitai Puolan eduatajaa kävivät myöskin m. a. 

'-" 

kansalliaaoaialiatien edustajat ROS!IIG'in luona tiedustele-

aaaaa mihin toia.npiteisiin aijottiin ryhtyä sopiaukaenau

kaiaen aaiaintilan palauttamiseksi. Kun ROS!IIG sanoi I~-

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

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

Lihtt,.töt. ja .o.t.iluTiruolI&i.et. · ....................... . 
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lainliiton tulevan vaatimaan poliieivoiaan poilkutlumiata, 

kysyivät kanaalliaaoaialiatit kuka tule. ajamaan puolalai

set poia sieltä jos eivät he hyvällä lähde. ROS!IIG vas

tali , ettei tehtävää missään tapauksesaa jätetä Dansigin 

kanaallissosialisteille, ja P11Si näitä rauhallilesti odot

tamaan asian ke~it1stä. 

ROSTIIG lisäSi, että hän oli tullut Danzigiin 

n 80. en 100 prooentig vän till Polan n , mutta hänen kä-
-

~ sityks8nsä oli monessa suhteeasa muuttunut hänen Dansigia-

8a olonsa aikana. 
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VIITTAUS, O. U. M . . . .. .. . ./ ._.. 19 ... .... . . 
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ASIA : VarsOTaa8a 01 e.TaD. ... Lähe.tYl! tä..n. 

raportti n:o 30/ 1933. 

Allekirjoittanut lähettää täten kunnioittaen 

ohelliaena lIinisteriölle THtenä kappalee.a raporttinsa n:o 

30 : :_~~~~~ __ ~~!~~~~~:_~~ ................. eiY. 1-'. 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta 1 : 
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VARSOVA S A OLEV LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 30. 

Varsova ssa 10 p:nä, heinä kuuta 1933. 

Asia: Lontoon Li hinov- pakti. 

alainen . 

'tL~ /fI, ( Q 
I~(~ -3j 

!) ~(~ 

Alotteen niihin hyökkääjävaltion määräämistä tar

koittaviin pakteihin. joita äakettäin on solmittu Lonteossa. 

otti Venäjä. Jo maaliskuussa oli neuTotteluja Venäjän ja 

Turkin välillä sopimuksesta. jossa Venäjä ja sen naapurit 

sopiaivat hyökkääjän määräämisestä Litvinovin Genevesaä te

ke~in ehdotuksen pohjalla. Huhtikuun alkupuolella lienee 

näjä asettunut yhteyteen Puolan kanssa. Saaoihin aikoihin 

kosketteli Turkin suurlähettiläa kysymystä Var80vassa. 

Kaikki nyt mainitut kolae Taltiota, Venäjä. Turk

ki ja Puola kuuluvat neliT~ltiopaktin vastustajiin. Paitsi 

että Venäji luonnolliseati piti tärkeänä saada oaa Gene

Tessä tekemänsä ehdotu. mahdolliai .. an täydellisessä auodos-

8a hlTitsytlksi , oli epäil •• ätti sillekin aieluiata niyttää 

neliTaltiopaktin laatijoille, ettei täain paktin Taikutus 

ollut niin auuri kuin ainakin eräät sen solmijat mahdol

lisesti oliTat ajatell.et. Litvinov- paktin aika~aaaiata 

arToatelta.aaa oliai luullakaeni erehdys olla kiinnittämät

tä huoaiota tihin kaikkia kolaaa Taltiota yhdiatävåän I h-

teia.en pohja&D • 
• itä erikoisesti Puolaan tule •• oli ol •• a •• a usei-

Jakelu Ikirjaimin seuraavien ohieiden mukaan : 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta ] : 
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ta syitä, jotka TaikuttiTat. että se heti oli Talmis työs

kentelemään kysJmykae8sä oleTan paktin aikaansaamiseksi.Pai 

si että tällainen sGpimus oli omiaan edistämään Puolan 

ulkopolitiikan nykyisiä tarkoitusperiä lähentämillä aen ja 

Venäjän välisiä suhteita, oli ae omiaan lähentämään Venä

j ää ja Rumaniaakin. Huhtikuun lopulla tieduateliTat Puolan 

ulkomaalla olevat edustaj at Suomen, Rumanian ja Baltian 

maiden hallituksil ta miten aaiaan suhtauduttaiaiin. Kun Puo

la piti välttämättömänä. että Rumania ottaisi 

seen. odotettiin kunnes !ITnLlSCU ja LlfiIIOV 

tilaisuudsssa tapaamaan toisensa Lontoon konferensaissa.Kun 

ei Suomi kaikesta päättäen ottanut 08aa Lontoosaa käJtyi

hin neuvotteluihin, luulen, että on hYTitin, ett.... heti 

kiiruhtan.et antamaan all.kirjoitustamme paktiin, jonka syn

tymiseen ovat suureksi osakai Taikuttaneet seikat, joilla 

;1 ole, suoranaista yhteyttä oman ulkopolitiikkaaa. kana-

sa. 
Bukarestissa neliTaltiopaktin aiheuttama tJ1tymättö

m1Js Taikutti. että s ielläkin suhtauduttiin suopeasti 

nit.lmaan. joka olisi omiaan tUrYaamaan Rumanian ja Venä

jän rajarauhan. Voidaan katsoa, että nyt tehty sopimus yh~ 

deasä Kellog- paktin kanssa muodoa t nonagressiosopimuks.n 

näidenkin maid.n välillä, Bukarestissa. samoinkuin Praha.sa 

ja Belgradi.sakaan ai sitäpaitsi luonnollislati ollut mi

tiin Tastaan aolaia lih ... äs 300 ailjoonaa hlnkeä kiait

täTä aopimus il.an nlliTaltiopaktin oaaDottoa. Pieni In 

t. pitää myöakin itaeiin sUUrYaltana uude.taan muodoataai 

aansa jälkeea. 

Kräi.ai aak.alaiai •• a l,hdiasä ,.iintynyt luulo,. 

ti t"ai oliai kJeJa1. jostaia Raa.kaa politiikan 

ta Toito.ta, oa.ttaa aiaakia aikili a.iaatunt •• atto.u.tta, 

.ttei tie.i 01. ollut k,.,.,. .latlla raaakalai ••• ta 

t ... ta. Pike .. iakia Teida.. • .. oa, .tti •• , ... i kerta, 
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loin Ranakan liittolaiset oain päin solåiTat tällaisen 

sopimuksen. Se. että Ranskan tahol ta on kiiruhdettu il

moittamaan. että 8e tuntee tyytyväisyyttä pakiin aikaan

saamisesta. ei muuta asiaa. 
Saksas8a saJIoi nkuin Itali assa ja Unkariasa ei 

paktin solmiminen luonnollisesti ole herättänyt tY1tyväi

syyttä jo senkään vuoksi, että ne pitäTät itlelleen edul

lisena Venäjän ja Ruaani an Tilistä ristiriitaa. 

Mi t ä Puolaan tul ee . on tyytYTäisY1s ulkoasiain

.ministeriö ssä hYTin suuri . 'yt lolmit.. eopimuklen -katso

taan iia.i.eeti Joslain määrin korTaaTan Tiia. aikoina 

sattuneita ulkopoliittisia Taetoinkäyaisiä. Puolalainen ylei

sö ja sanomalehdistö jakaTat tämän käsityksen. G a z eta 

P o l s k a kirjoittaa. että nyt eoiaittu pakti on e8i

merkkinä siitä, että on mahdollista järjestää kanaainTäli

eiä suhteita jopa niiden ari_aasakin, turvallisuutta kos

keTalaa kohd&8aa jakamatta maita ensimmäisen ja toisen 

luokan Taltioihin. II Irikoiaesti ' on painostettaTa sitä.". 

sanotaan I u r j e r P 0 r an n 1'ssa, "että sillävälin 

kuin Lännen korkea poliittinen kulttuuri ja roomalainen 

juriidinen kulttuuri, korkein aaailmalaa, aikojen vaihtue.

sa ja ihailkunnan kiusattujen sielujen vastuatusvoiman lop

pueesa saattoiTat 1htyä nelivaltiopaktiin - joka on iape

rialisti,lten pyrkimyshn par ... in tai huono_in nauioi tu 

toiaintamuoto - tiillä Idäsaä oli kypeYDlt ja toteutettu 

hJTin tahdon, rehellisen yaairrykeen ja tUDAollisten aiko

musten toiainta, joka tue ihaiakannalle helpoituks.n •••.•• 

• Proselli·, lao.. G a • • ta' ari s a.... ....k a , II joka 

oa alkanut lillä. etti aainitut Taliiot OTat aiiritell •• t 

h1ökkiijän, ja joka, j.. tarTallil.aa •• piaua allekirjoite

tsaa, tal.. luare.ti ._ilt,.iia,.i l.o ... hdi ainoaltaan 

itä- .arooppalailt.. Talti.i4.n pelitlikaa .11ak1kJä Tasa 

t.ellstaa laaal'la, .Ui .. Tilitiaita.'i taata tunalli .... 

' . 
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ja rauha niiden periaatteiden .akaisesti, joid.n mukaan 

u., ••• · paktiin yhtyneet val t i ot organisoivat politiikkanaa. 

Tänään täytyy turvalliauus- ja r auhantakeiden olla paljoa 

konkre.titie.pia ja vai kuttavampi a kuin rev1sioniaUssn poli

tiikan mahtavan asiakirjan syntymisen aikaan. Itä- luroopan 

valtioiden toiminnalla on periaatte. l linen merkitys ei ai

noastaan niiden omille intresseille vaan .yöskin rauhaA va

kaannuttamiselle koko luroopass.~. 

Oso ituks~na Puolan ja Venäjän nykyisistä ystävälli

sistä suhteista mainittakoon. että venäläinen sanomalehti-

~ mi 8s RADII nykyään on ol~ut us.ita päiviä 'Varsovass. puo

livi ralli •• n G & s eta Pol s k a'n päätoimittajan vie

raana. RADIl'in kunniaksi pidetyillä kutsuilla on ollut läs

nä myöskin ulkoainisteriön korkei .. at virkamiehet. 

Saaoinkuin puolalais.t ovat eräät rumanialaisetkin 

s&nomalehdet nyt allekirjoitettua sopi.usta koskevissa kir

j oituksissaan viitann •• t siihen, että sopimuksen k~ki sa

malla suuntautuu nelivaltiopaktin allekirjoittajia vaataan. 

_ikili nelivaltiopaktinkin osanottajat liittyisivät 

et sopimukseen, pidettäisiin sitä - syyllä tai sl1ttä ' - neli

valtiopaktista saatuna voittoaa. ja olisi s. vielä o.iaan 

lisäämään tikiliisii mielihyväntunteita. 
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Kysyayksen ollessa Suomea Tietotoiaistoata haluaisin ennen 

kaikkea kiinnittiä huoaiota seikkaan. josta jo usein ennenkin 0-

len haaaauttanat. Mielestäni Suomen Tietotoimiston olisi oltava lä

he..&s.1 yhteydessä ulkaaaalai.ten tietotoimistojen kanssa j a 1 ä

h e t e t t i T i n i i l Ie tie t 0 ja. e r k i t t ä Tili. -

m i s t ä t a p a h t u .. i 8 ta. Nykyään on kokoD&&ll jätetty Suo

.eS8a olaTista ulkaaaalaisista kirjeenTaihtajista riippuTaksi .itä 

ti.toja aaaatamae llh.tetiln ulkaaaalle. Tällainen tiedoitt .. ~nen 

on erittlin puutt.ellista eikl ole omiaan edistlalän tunte.uata 

l18.ub .... 

Tällainen asiaintila kly 8uorasta&n 'Y&aralliseksi silloin 

kun meilli sattuu ta'Y&lU8Ul1de8ta poikkeaTia seikkoja. joista lä

h.tetllD senaatioaai8ia ti.toja ulkaaaalaisill. lehdille. Luulo. et

tä Sua. lla tlllOin on mahdolli8uu8 ulkaaaalla oleTien Tirallis

ten edastajiensa kautta estll tlllai8t.n tietojaD l.,llainen ja 
• 

da oikeUa tietoja juautwi. on jo niin II..D&IIti o8ottautumd 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoitu1csiin. 4) Ei ulJcomuedustuk en tiedoituksiin. mutta J: 
•• #0 •••••••••• • •••••••• ••• ••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ~ • • • • ' •••••••••••••••••••••••••••••••• -.. • ................... . 

... _ . ............ _ ......... _ ... __ .. _.~ .. ~ ... 'f. ... ~_l .. .l ... i ... I ... , ..... . !L... .... . .. ........ .... ........... . ... .... ..... . , 

..... ............................. _ .. _ ... _ ..................................... ........................................... - ..................................... ... ......... . 
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välrllksi, etti lua.liBi jo senkin. jolla on ainoastaan aban TI

hisen kI..ityltl liiti tansta. jolla lebtil toimitet8&ll. ukoTan. 

et tei nykyinen järjestys ole tYJdyttlTi. Konet kerrat on tlllll 

aita. puolalaisen slhkösana.atoiaiston Patin taholta haa.aut.ttu Ii 

tA, että Suomen Tietotoimiston olisi toimitettava oikeita. asial

lisia uutisia eikl jätettävä ulkomaalaisia lehtiä kokonaan riip

pavakai siitl. ~itä jotkut kirjeenvaihtajat Helsingistl tiedoitta

vat. Onhan luonnollistakin. että DId .onasti koettavat laatia 

uutisena& mahdolliltm.an "aiel.nkiintoisikai". Oaasta puolestani o

len vakuutettu siitä. .ttl Suomen Tietotoimisto ei voi tlJttäi 

vaikeina aikoina tätä tiedoitu.tehtävää. JOI siIli ei noraaalisi

na aikoina ole pysyriisiä.. säännöllisiä 

laisiin tietotolaistoihin. Olen kuullut. että Suomen Tietotoimis

to nykyisin llhettlisi uutisia Reuterin toimistolI.. Onhan hyvl. 

JOI asia on niin._ .mtta se ei ole riittivää. 

Siltä varalta, ettl joku luulisi. ettl Suomessa sattu

vat tapaukset yleenal Ibkötetiln Helsingistä ulkaaaalle. ja et

tä lii. ....tamma tapahtuva tiedoitaa olisi tl1dyttiTillä kan

naI la , on minun valitettavasti sanottava. etti tillainen luulo pe

rustuu Uetbittöayyteen. Otan tlbin pari esimerkkil. Suoai on ai

noa maa. joka suorittaa korkojenaa maksun Jaeriikalle.l / Ienraa-
-

li lannerheia niaitetiln 8otaaaraalkak.i. Suomalainen l8Dtlji, kap-

te.1li Br .. r luorittaa huouUaTall lennon. Bpiilen olisiko Ilitlän 

.... ta. joka laillinlaisi tiedottaa tlllaisiata tapahtUlllista ulka

... lailille tietotoimiltoille. Olot ulkoualla eroavat suuresti .;i

klllililtl oloilta. Saa.alaiaet lehd.t ovat niin laajaaillltaiaii. 

ja ... ehti. to1aitUaet tottueib. ja vabdita julbia .... ulko

aaalaililta lIA.t"tGiltl aaa.iaaa tietoja. ettl •• ill1 ehti vi .. 

11 oa ..aultista. ettl. 1l1ka.aUa kOlknat Ulltiset jOlltvat lea-
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Uin Yieraiden l ähetystöjen ri1ityuelll. Ulkoual1a le ei ole 

mahdollista. Ainoastaan ka ein tlrkebaisll tap8l1kaissa YOidaall 

saada tietoja ja oikaisuja lehtiin. joiden luhteellilelti Ylhli

nen kokokin estiä niiti ottsaasta Y&ltaan ulka.aalaisilta liha

tystOilti Ilamaanla "propagJnd .. ·teriaalia". Uutisten on tultaya 
- -

toista tieti. jotta ne julkaistailiin. Sekl ulkaaaalailet tieto-

ettl sanoulehtitowstot suhtalltuY&t aitlpait~i usein erunlai

sella epiluulolla Yirallisilta edustajilta saatuihin tiedoituksiin. 

koska nii tl pidetUn ItYäritettyinA" • 
- -

litl Suoaen Tietotoimiston ulkaaaalta Yilittlaiin tietoi-

hin tulee. on luonnollilesti suotaY&&. JOI ne OYat mahdollil~ 

m&D monipuolilia. IYIJaykaelal oleY&lsa tapauksessa /Sak.an kan

sallislol1&lis.1/ en tahtoi.i kohdistaa niin ankaria moitteita 

Su__ Tiet.towstoa Y&.taan kuin ministeri HOIBTI. Olen itse 

kauan searaDDRt kanaalli'loaialisain kehitYlti. Vuoli ait~en pa

latellani 10ll&11e Su_een lyhyelti Saklaan tek_ltini _tulta 

lausuin jo käsitykaenlni. etti oli otettaya huomioon uhdolli

IUUI että kanaalli,solialistit laayat Yallan Saksasaa. Etenkin 

alUlla olbat ulkOlll.alaiaet asiaa koskeY&t lausunnot ja kirjoi

taklet aiele.tlDi jotenkin Ylhlaialltöisiä. Se hiaaenny •• jota HIT

Lmin nlt&alltulo aiheutti - puhuttiinhan sodaatakin ikillnkuiJl 

kan8&lli'lolialistit oliliyat ottaneet Y&llan sodan alkaaista Yar

ten -- o.otti aiten TIhID Y&l.i.tuneita ulkoaaalla oltiin til

la1l"a aliaintilau. IUDkuin olan linisteriölle t1edoittand. 

uhotaan eli.. Puolalsa IlJlqUn -- lyy111 tai Inttl 1&& tu-
- . 

l."ailuua aa,ttäl -- ettl puolalailten "iran..ailten yhteiltoi-

alata kaDlalliaao.~iiltien kaaaaa Dansigilaa aaodoataa h.lp....k-. 
• 1 kain aakaalaiakan8all1aten kansaa. !1aI arToatelll en kok ..... 

pliDnatainen km a., .UI hitlerillishn nltunplllcl.atl .. 

1 .. ,~ ajat.ltiia ja klrjoit.ttlia. 

Drid 11iaa ,Uklai t ..... a.l"ihlll lyUl, jotka ai

.ftttin,t, .UI oltUa .o"_tt_ YIIaIa Talailtu.Ua latua 

Tlba.alkalallD t&pahta.ila. 
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uoaessa näyttlTit monet pitlTln Saksan kansallissosialis

mia suomalaisena LapuanliikkeeDi. ja antant kantansa jälkimäi

.e, täydellisesti milrltä suhtautamisensa edel1i.&an. 

Saksan kansal1i1sosialismin muodollisia edellytyksiä arTi

oitaes.a on ennen kaikkea otet tan huomioon sekin. ettl parla

mentarismin sOTelluttaminen oli osottautunut mahdottomaksi . Sak.åa 
. oli it.e asiassa pitkät ajat hallittu N 0 t T ero r d n u n g i

e n an1la . Siellä. missä ei kyetä muodost .... an hallitusta. joka , 
voi hallita eduskuntaan nojautuen. muodostuu helposti edellytyk

si! diktatuurille. Valtakwmusa. jossa mUjoonat kulkent työt

tÖllinä ja nälissään, naditaan Toimakasta hallitusta. joka Toi 

tehdl laaja11ekin kantaTia päätöksiä. 

Suomen sanomalehdistön kannanotto tulee luultaTasti ennen 

pitldil josaain lliärin IlWlttlJmaan. LuultaTaa on, että kansallia

, sosialistien soaialisen ohjell1811 toteuttaminen tulee meillä niin

kuin Iuulallakin riistimäin eil tä oikeiston myötätunnon ja take

miin T&se .. iston sille Tih~ katkeraksi. Sanoin äskettäin ,_ 
-riäl1e saksalaisel le dipl aaaat il le pelkiäTiini. ettl Saksassa Tie-
~ 

11 tlti tietä joudutaan eriiinlaiseen valtiososialismiin. TäaI aa-
• noi tohonD8&. ettei näin kädd, mutta ei uskaltaIUlt Tlittää. 

,ttl pelkoni oli aiheeton. 

\ Se toiYOIIU. jonka. minä ensi sijassa haluaisin lausua. 

oli~i, .ttl Sakaan ja Suaaen olot pidettäisiin kokonaan eril

lUD toisiltaan. Hyökklykset ja iT&kuTat meille monessa suhtees

la tlrkelD Taltakwman johtaTiata miehistä. joilla tälll hetkel

Ii luultaTuti on TlestGn en8llllistö takanaan. on _iaan katke

roit~an molempien .aidan Tllisil suhteita. TilIä en luonnol _ 

liseati tahdo lanoa. että oliai hyyItlyt~TI kaikk! kanaaIli. _ 

lolialiltie. toimenpite.t. mutta .eidAn on &rYo.t.ll.s .... e .. i~

t.ttaY&. .tt.i kaaaallilsosialisBd ole aiTan helposti ohba.n~ 

ilaiG. Taaa tul" l' pYl1Jll1D kauaa yom.sa Sak.al.. Iat ... 

( 
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nuoren polTen kanaallinen innost -- joka tOlin tteein oa .'D-
nyt liiallisuuksiinkin -- on te ijl, joka .,Oskin on ot.ttaTa 

huomioon. HITLlRil Toidaan syrjlyttll yhtä TIhIn kuin IUSSOLI

Nla tai PILBODBIla. Jos hän kukistuisi, olisiTat luultaT&ati 

kommunistit hänen seuraajiaan. HITLER on itse sanonut, ettl kan

sallissosialismi on JDahdollinen ainoastaan sielU, .isal laajal

le lninnyt, voimakas kanaanl! ike yleisen mhUpi teen tukeuna 

Tie sen Toittoon. Sellaiset hallitussYlteaait kuin ne, jotka o

vat vallalla eaia. Italiassa, Saksassa ja Puolassa -- Venljis

ti puhlDlattakaan - eivät ole mitUn TientitaTaraa, jota Toi

taisiin sOTelluttaa kaikkialla. 
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Asia : Venäjällä vallitseva nälän

hätä. 

V COf) 

Saksan täkäläinen lihet tiläs, mini shri MOLTKE kertoi 

4t minulle äskettäin. että Saksan Kievissi oleva konsuli oli pari 

päivää sitten ollut käymässä Varsovassa. Hän oli kert~nut. että 

hätä ja puute Ukrainassa on ennenkuulumaton ja -näkemätön. Kon

suli oli sanonut, et tä hän aamulla ulos mennessään aina näkee 

kaduilla nälkään kuolleita ihmisiä. Talonpojilta on vilja riis

tett,y j a viety muualle~ Nyttemmin on päätetty takavarikoita ka

lojakin. jotka jossain määrin ovat voineet korvata leivän puut

teen. 

Venäjältä suoraan kirjeessä saamani tiedot ovat myös-

tt kin pelottavia. On kaupunkeja. joissa ei voi saada esim. jau

hoja muualta kuin Torgsin'in puodeista. joista. niinkuin tunnet

tu. ei saa ostaa muuta kuin ulkoaaalaisella rahalla. 

Venäjän nykyiset vallanpitäjät e~vät salli edes mo

kavarojen lih.ttlaistä nälkään nälntyville al&ll&isi11een, joilta 

vähitellen on kaikki riistet t,. Ne. jotka elim. avustavat Venä

jllll olevia a.aisiaan. ovat pakoitetut ostam&an venäläistä ra

h&a siellä vallitievaan pakkokurssiin. 

RIia äskettlin lehdissl, että LITVIROVille olisi erill-

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuk en tiedoituksiin. mutta 1 : 
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tä taholta ajat eltu rauhanpalkintoa iskettiin solaitun Itl-pakt1n 

johdosta. Aikoihin on eletty. 

(0 
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Salainen. 
V A. R S .O. V ... A SSA OLEVA LAJlETYSrö. 

RAPORTIt n:o 33. 

Vareova ssa 4P p:nä el p . kuuta 19. 3.3. 

Lisäykseksi siihen, mitä ennen olen otsikossa 

olevasta asiasta ilmoittanut tiedoituksissa ja kirjeissä, 

voin lisätä , että seka ulkoasiainministeriössä että kaup

paministeriössä on minulle vakuutettu, että huhut siitä, 
~ 

ettei uusi tulli tariffi astuisi voimaan lokakuun 10 päi-

vänä, ovat kaikkea perää vailla. Tarkoitus on, että uutta 

tullitariffia tällöin ruvetaan sovelluttamaan. 

Toistaiseksi on saatu aikaan sopimus ainoastaan 

Belgian kanssa. Sopimukses ta ei ole tahdottu antaa lähem

pla tietoja, mutta olemme kuitenkin saaneet selville, että 

Puola on sitoutunut alentamaan m. m. lasi-ja krietallitava -

roiden ja erään 10istopaperin/Bristol/ tullia. Itävali,n kans

sa solmitusta sopimuksesta olen ennen tiedoittanut. Kesän 

aikana ei ole ollut neuvotteluja. Ranskan,Tshekkoelovakian 

samoinkuin Englannin kanssa ryhdytään neuvottelemaan syyå

kuussa. Skandinavian maat eivät ole toistaiseksi jättäneet 

mitään ehdotuksia, mutta on asia ollut käsittelyn alaisena 

asianomaisten maiden ulkoasiainministeriöissä. 

Niinkuin äskettäin Helsingissä ollessani .suulli

.esti mainitsin, olisi .ielestäni e n 8 i s i j a s s a 

1/ vrt. rap.n:o 16, 18/111-1933. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden muk.tan : 1) T.wallinen. 2) T.w.tllinen ja lisäksi 

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

..f .&. ... y. ........ l ... ~_i. .. ll ... I. ... A ........................... _....... ........... ............. ..... ................... ... . .. 

_n 
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tettava turvata paperi teollisuuden tuotteiden ja selluloo

san, kal ossien / Kun ei nykyisin voida tQoda kuin päällys

kenkiä, olisi kalossien tullia vaadittava alennettavaksi /, 

rihmarullien, tuoreen kalan ja juuston vienti Suomesta Puo

laan .Sitäpai tsi on otettava huomio on hevosenkenkänaulat,joi

den Puolaan tuonnissa Suomi on ensi sijalla. Kalojen vien

nin mahdollisuuksia on meillä monella taholla ilmeisesti 

liioiteltu . Viime vuosien kokemus osottaa, ettei kaloja it

se asiassa voida viedä niin suuria määriä kuin oli ole

tettu . Kalantuontikontingenttien saaminen on osottautunut 

kaikkein vaike immaksi. Mitä separaattoreihin tulee, on luul

tavaa, että Ruotsi tulee koettamaan saada uusien tullimää

rien alennuksia. Ni inkuin Ministeriölle helmikuussa jättä

mästäni aineistosta käy ilmi, on olemassa muitakin suoma-

1aisia tavaroita, joiden vientimahdollisuudet on syytä ot

taa huomioon. ainittakoon, että kuluvan vuoden aikana on 

Lähe tystö pyytänyt tuonti lupia insuliitille, kalasäi lykkeill e, 

kauhavalai sille puukoille ,eläville ja jäädytetyille kaloille, 

selluloosavanulle, se paraattoreille ja niiden osille, lukoil

le, nuhakapseleille , matriiseille, puupahville, kansliapaperille, 

tt värilliselle paperille, pergamiinipaperille, pergamiinille /kasv/ 

imupaperille, selluloosalle, käärepaperille, sanomalehtipaperil-

le, sveitsiläisjuustolle, f ajanssille, rihmarullille , sekä kei

notekoisen silkin valmistuksessa käytettävälle sulfiittisel

luloosalle. 

äydessäni äskettäin ulkoasiainministeri BBCK'in 

luona siirain keskustelun Puolan uuteen tullitariffiin,joa

ta jo ennenkin olen hänen kanssaan keskustellut. 

jälleen Buunnitelluista uusiata tullikoroituksista , jotka uh

kaavat tehdä lopun koko viennistämme Puolaan. BECI vakuut-

ti. että Puolan hallitus 

että kauppasuhteet voivat 

antaa mitä suurimman arvon ,sills. 

jatkua kuamaDkin maan välillä. 

Siinä tapauksea.a, ettei Suomen ja Puolan väliaiä neuvot' -
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teluja saataisi loppumaan juuri lokakuun 10 päiväksi , 

voitaisiin ajatella sellaista mahdollisuutta, että van

han tariffin VOimassaol oaikaa pitennettäisiin jonkun ver
ran . 

Ottaen huomio on, ettei Suomen vienti ole kuin 

yhdestoista osa Puolan viennistä Suomeen, alistan harkit

tavaksi, eikö olisi syytä a j atella sellaistakin mahdolli

suutta , että pyydettäisiin Puolalta sitoumus, että määrät

ty määrä erinäisiä tavaroita saadaan tuoda alennetulla 

tullimaksulla Suomesta Puolaan. Puola on nykyisenkin tul

litariffin aikana katsonut voivansa myöntää tällaisia alen

nuksia suosituimmuussopimuksen sitä estämättä. Niin on myön

netty esim. Suomelle sanomalehtipaperikontingentteja alenne

tulla tullimaksulla. Tällaista menettelytapaa sovelluttamal

la olisi mahdollisuus jossain määrin tasoittaa eduksemme 

nykyistä meille epäedullista kauppavaihtoa ilman että tä

ten Puolankaan teollisuus joutuisi erikoisemmin kärsimään. 
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V A. li S Q. 1' .. 1 SSA OLEVA LAllETYSrö. 

RAPORTTI n:o 34. 

Vara on. ssa 2Q . p:nä e .l .. q ..... kuuta 19 .. ~ .. ~ 

Asia: ... fq.Q.lAA .. 1.. V~.n~j~ ...... ?ili.-. 

set . ~ghte~.t. 

Salainen. 

Puolan ja Venäjän nlillä tapahtunut lähentyainElll, jota jo 

kauan on Toitu odottaa, on nyttemmin tosiseikka. Puolan asema 

kahden suurvallan Tälillä pakoittaa sen lähenemään toista näis

tä. Saksan pyrkimykset eräiden Puolalle menettämiensä alueiden 

takaisin saamiseksi ovat aiheuttaneet, että Puola on lähentynyt 

Venäjää, jonka taholta ei odoteta Taaraa. Paitsi, ettei Venäjä 

ole esittänyt mitään Taatimukaia Puolan alueisi in nähden, pa

koittaa Venäjän sisäinen tila sitä olaaaan ryhtymättä sotaisiin 

seikkailuihin, jotka helposti voisivat koitua turmiollisiksi sen 

hallitsevalIe luokalle. Neuvosto-Venäjän nOyrä alistuminen kaik

kiin Japanin taholta sitä kohdanneisiin loukkauksiin osottaa pa-

rai ten mi ten h 

sesti on. 

o nykyinen Venäjä itse asiassa ulkopoliitti-

Jos Puola olisi ollut valmis Taihtamaan Danzigin käytäTän 

itsenäiseen Ukrainaan, niinkuin Saksan kansallissosialistien ulko

poliittinea johtaja BOSEHBEBG on suunnitellut, oli~i .yhtei.toi

ainta Saksan kanssa ollut mahdollinen. Mitään virallista esitys

ta ei ele tehty Sakaan taholta. Tarkoi tukeeni on toisessa yh

teydesla selo.taa niitä syitl, jotka arvattaTasti OTat aäärIn-

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

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

..... ............ _ .............. _ .. _ .......... _.! ........ y. .. & .. l .. l _l .. A .. • ... • • 
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neet Puolan kannan. Jos Puola nyt olisi ryhtynyt ajaaaan it

senäisen Ukrainan asiaa, olisi se l~onnol1isesti tietänyt sotaa 

Venäjän kanssa. 

Itä-Aasian tapahtumat vaikuttavat .yöskin osaltaan siihen, 

että VenäjälIekin on edul lista lähentyä Puolaa, jonka taholta 

sitä voisi kohdata vaikeuksia. PILSUDSIIn sOpimlll ukrainalais

ten kanssa, j oka tarkoitti itsenäisen Ukrainan perustamista, ~i 

~iin kaukainen t apahtuma, että se olia i voinut mohtua. 

~an ystävyys, tai sanokaamme ennemmin puolueettomuus, ei ole 

mikään väheksyttävä tekijä ainakaan silloin kun Ukrainan väestö 

on saatettu epätoil'On partaalle. Saksan täkäläisen lähett iläin f"\ 

MOLTKEn lIinulle lausuman arvelm mukaan otettaisiin puolalaiset 

joukot nykyään avosylin vastaan Ukraina~sa. 

Venäjä on sitäpaitsi saanut Saksalta niin monia miljaar

deja Saksan markkoja, ettei se enää voi toivo.. saavansa en8Jl

mln. Venäjälle on nyt edullisempaa koettaa saada tarvitsemansa 

varat Parisia ta. 

Omasta puolestani olen aina kuulunut niihin, jotka eivät 

ole o~leet vakuutett~ja saksalais-venäläisen liiton soliditeetis

ta. Olen sanonut sen monet kerrat saksalaisille diplomaateille 

km nämä ovat keskustelleet .kanssani Venäjän kysJlllykaestä. 

Politiikkaa. ei tehdä ja sovelleta teoriojen mukaan. Sitä 

ei määrää se, mikä • a h d 0 1 1 i s e s t i kerran voi tapahtua. 

vaan politiikan aäärää se, aikä jollain määrätyllä ajanhetkellä 

on edullista. Se seikka, että HITLER on nykyään Saksan johdo.

sa, . on ainoa.taan kiirehtinyt sitä, aikä joka tapauksessa olisi 

tapahtmut enn_in tai II1Gh_in. S a k • anja V e n ä j ä n 

v ä 1 i n • D 1 i i t t 0 e i t a r j 0 a V e n I jäI 1 e t i

n Iin • i t I ~ n r. ali I i a • t u j a. 111 tä hyGtyl on Te

I1Ijl11. D7t aiitl, .UI Saksa e hkl joana aaaiIMsla voi ko

.ttaa aaevoiain laacta taka1lin DaJ:1sigb kl.JtlvlD, aikl • a h _ 



• 

• 

-3-

d 0 1 1 i s e 8 t i actais! Venäjälle tilaisuuden vallata eata. 

Viron ja Latvian, initaksemme ne maat. joiden itseniisyyden 

säilymistä monet ulkomaalaiset näyttävät pitäl'än epävarmana. Pie

n~in valtion kuin Venäjän on vaikeata -- Liettua on kui

tenkin osottanut sen ol evan mahdollista -- antaa tällaisten e

pävarmojen tul evaisuuden tapahtumien määrätä ulkopolitiikkaansa. 

Alueeltaan niin suunnattoman valtakunnan kuin Venäjä on aivan 

mahdotonta olla ottamatta huomioon nykyhetken realisia etuja. 

Onhan luonnollista. että Venäjälle nykyään on paljon edullisem

paa, jos siitä eronneet valt i ot. joiden toiminta nykyisinä Ve

näjälle vaikeina aikoina vois i tuottaa sille vaikeuksia joa ne 

ryhtyi sivät avustamaan Venäjäl lä ilmeneviä separatistisia pyrki

myksiä. ovat yhtei stoiminnassa sen kanssa. 

Venäjän ja Puolan välillä tapahtunut läheneminen, joka. 

niinkuin eräs täkäläinen suurlähettiläs kertoi minulle BEOlin hä

nelle lausuneen. e 0 i P s 0 vaikuttaa myöskin Baltian maiden ja 

Venäjän lähenemisen, on edullinen sekä Puolalle että Venäjälle. 

aksassa on tämä läheneminen luonnollisesti aiheuttanut tyy

tymättömyyttä ja levottomuutta. Venäjälle annetut miljaardit on 

turhaan uhrattu. e ulkopol iittinen etu, joka Saksalla on ol-

1ut siitä, että Venäjä on esiintYDlt aen liittolaisena. on me

netetty. Saksassa vallitsevan tyytymättömyyden laEituun on epäi

lamättä luettava levitetyt tiedot. että Puolan ja Venäjän vä

lillä olisi solmittu erikoinen salainen sopimuskin sen varalta. 

että nelivaltiopaktin 80lmijain taholta niitä uhattaisiin. Tar

koitus on ilaeiae.ti herättää epäluuloa Puol~ kohtaan. 

Tunnustan, että tieto tuntuu joka suhteessa erittäin hä

mArältl. Eihln kukaan ntlil'altiopaktin valtioidao ulkoministtr,i._ 

ta ole ,del tthD,t l'iittaukliakaan liiti, tttä olili tarkoita. " 

laada Veaijll lUoYUt~n jotain .ill, kuulul'aa aluetta. BOSII

BEBGln luanniteI.at Ukrainaan Dlhden OTat tarkoitetut koapenaa-



, 

tioksi Puolalle Danzigin käytävän menetyksestä, mutta täml kOll

pensatio olisi Puolan itsensä asevotmin hankittava. Ei edes BO

SENBEBG suunnittele, · että mikään nelivaltiopaktin valtioista hank

kisi sille nämä kompensatiot. 

Puolan ja Venäjän välinen suhde ei minun käsittääkseni 0-

le niin läheistä laatua, että ol isi syytä uskoa erikoisen sa

laisen sopimuksen olemassaoloon. Olen vakuutettu siitä, että jou

dutaan lähemmäksi totuutta jos katsotaan nyt tapahtuneen lähene

mOsen tarkoituksena olevan taata itselleen toisen p u 0 1 u e e t

tom u u s erinäisten tapahtumain varalta. En luulisi myöskään, 

että Venäjän ja Puolan välinen ystävyys olisi kehittynyt niin 

pitkälle, että edellytetty puolueettomuus olisi määritel~ eri

koisella sopimuksella. Luultavasti kumpikin, sekä Puola että Ve

näjä, sitäpaitsi on selvillä tämän puolueettomuudenkin relatiivi
suudesta. 

Kun Ministeriö on halunnut kuulla käsitykseni kysymyksessä 

olevasta asiasta, olen keskustellut siitä eräiden täkäläisten vir

katoverieni kanssa. Olen havainnut he idänkin kallistuvan samaan 

käsitykseen kuin minäkin. Viron lähettiläs POSTA perusteli käsi

tystään sillä, että hänen Puolan ulkoministeriössä esittämiinsä 

kysymykaeen oli vastattu kieltävästi. Siinäkään tapauksessa, että 

Puolan ja Venäjän välillä todellakin olisi solmittu saI a i _ 

n e n sopimus. ei muunlainen vastaus tuskin olisi ollut mahdol
linen. 

Puolan ja Venäjän välinen lähentyminen on puolalais-veDi_ 
-läisen lodan jälkeen Itä-Europan huomattavin tapaus. Aikomukseni 

on toisessa yhteydessä käsitellä niitä moninaisia seuraamuksia, . 
joita tilli lihent,ymiselll on Itä-Europan politiikkaan yleaD.l. 

Niinkuin Itl-paktin solmbainen OIOttaa, tulee tilli lihen~isel-
11 olaaan seurauksia. jotka kOskeyat erittäin ilhei •• sti II1Gs
kin Sucaea. 
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Miten sitä uo essa arvos tel taneenkin, on meidän kannalta.

me joka tapauksessa syytä olla tyytYTäisii aiitä, että Saksan 

ja Venäjän välinen läheinen suhde on katkennut • 

.. 
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V R ~ 0 V ," SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
Salainen. 

RAPORTTI n:o 35. 1((" {<?~ C 
Varsova ssa 1 p:nä 8"S kuuta 19, 3.~~ !( ,'33 

1) (! I;~ 

Asia: Ukrainan i tsen,äis.yys ja 

Puola. 

Puolalais-venäläinen lähen~inen koskee erittäin läheltä 

Ukrainan kysymystä. Galizian ukrainalaiset lehdet ovatkin sen

vuoksi tyytymättömyydellä todenneet Puolan ja Venäjän välien pa

rantumisen. koska ne pelkäävät sen vaikeuttavan Ukrainan itse

niiseksi tuloa. Ni inkuin tunnettu. on Puolan halli tus rahava

roilla avustanut ukrainalaisia pakolaisia. ja puolalaisessa ar

meijassa palvelee joukko ukrainalaisia upseereja • 

.. Puolaa on totuttu. eikä syyttä. pitämään ukrainalaisen it

senäisyysliikkeen luj impana tukena. 

On olemassa sekä ulkomaalaisia että myöskin puolalaisia 

piirejä. jotka aina ovat suhtautuneet kielteisesti Ukrainan i t 

senäisyyteen. Eräässä muutamia vuosia sitten lähettämässäni ra

portissa olen yksityiskohtaisesti selostanut keskusteluani ulko

asiainministeri BKNESin kanssa. l / BENES sanoi olevansa kahdest~
kin syystä vastaan Ukrainan itsenäisyyttä! Ens innäkin on Venä

jän vaikea tulla toimeen ilman Ukrainaa. ja on se siis pakoi-

1/ vert. Prahan raportti n:o 3. 2/11-28. 

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

J) Ei ulkomaaedusluksen tiedoituksiin. i) Ei ullcomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta 1: 
......... .. -...................................... - ... ........... -....... .............. _ .. ................... , .... .. ....... . 



-2-

tettu kaikin vou-in vastustamaan sitä. Toiseksi aiheuttaisi 1. I 

Puolalle suuria vaikeuksia. Puolan itäisissä kuvernementeissa asuu 

lukuisa ukrainalainen väestö . j oka epäilemättä koettaisi pyrkiä 

Ukrainan Yhteyteen. l / Sen sijasta. että Puo alla siis ~lisi hyö-
. 

tyä Ukrainan itsenäisyydestä. koituisi se sille itse asiassa va-

hingolliseksi. 
" Lisättäköön. että BENES keskustelun kuluessa avomielisesti 

tunnusti. että Tshekkoslovakiaan kuuluvan Karpaatti-Venäjän rutee-
, 

nilainen väestö tässä tapauksessa myöskin haluaisi liittyä Ukrai-

naan. Tässä yhteydessä voin mainita. että olen ukrainalaisten ta

holta kuullut. että unkarilaiset olisivat tehnait sopimuksen SKO

BOPiDSKln kanssa siitä. että tämä alue liitettäisiin Unkariin . 
siltä varalta. että hänen kannattajansa pääsisivät valtaan. ~åi-

tetäin · HOBTHYn suori ttavan kuukautista 30.000 peDgÖn apurahaakin 

korvaukseksi SKOROPADSKI11e. Kun olen kerran ennen yksityiskohtai-

sesti selostanut ukrainalaista liikettä ja tehnyt selvää ukraina-

laisista puolueista. en katso olevan ~tä tässä lähemmin koske

tella sitä.2/ Olisi epäilemättä erehdys luulla. että BENE~ olisi 

ainoa. jonka suhtautuminen Ukrainan itsenäisyyteen olisi kieltei-

nen. 

Myöskin puolalaisten joukossa on niitä. jotka vastustavat 

Jkrain&n itsenäisyyttä. Sen itsenäisyyden vastustajiin kuuluvat en

nen kaikkea PILSUDSKln kiivaat vastustajat. kansallisdamokraatit. 

Puolue vastaa puolalaista oikeistoa. Eräänlainen panslavistin8D vä

ritys .i ole sille aivan vieras. Kansallisdemokraatit -- DMOISlln 

puolue -- on aina halwmut hyviä suhteita . Venijään. S~ä ' k811 ~ 
." 

lallisdaouaattien kantaan on. että ne. samoinkuin BKNESkin. ar-
• v,levat. ett' Puolan itäiset alueet haluaisivat rota Puolasta ja 

1/ Viimeistn Puolassa v. 1931 toimi tetun vlenlaaltun jälkeen se
. 10ltin väeltaluhttita Puolan eri oli saa. Niin on e.~ St& -
niala.~iB vOjnoocUJmn" ••• & "'.5. 101ynian 83. 5 1& POltd&D 

I 85.5 7t ukraiD&l&iaia. 'en., raportti D:O 20. 10/6-32. 
2, 'trt. raportti n:o 45. 25/.s;.30. UkraiDan "'Iyay.. -

I 
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l' ittyä Ukrainaan. Kansallisdemokraati t ovat saaoin nkwrtettuja 

sii tä, että Ukrainasta tulisi Saksan liit tolainen. He ont siis 

erittäin suurella mielihyvälI! tervehtineet Puolan uutta orien
tatsionia. 

"Puolalais-venäläisten suhteiden paraneminen", kirjoittaa G a-.. -z eta W a r s z a w s k a , "ennus taa olojen kestävää vakaantu-
mista tässä osassa Eurooppaa. tehden merkityksettaaäksi niin hy-

vin saksalaiset suunnitelmat kuin ukrainalaisen itseniisyysliikkeen- ' 

kino jonka tärkein poliittinen perusta täten häviää. Tästä joh

tuu ukrainalaisen sanoJl&lehdistön tyytymättömyys ja ukrainalaisten 

emigranttien varoittavat äänet kansoille, joiden hallitukset ovat 

allekirjoittaneet sopimuksia Neuvosto-Venijän kanssa, että jos Ok _ 

raina sortuu taistelussa Venäjän kanssa. nämäkin yhdessä SEn kans

ea vaipuvat hautaan. Tämä mie11pide Ukrainan kysymfksen näyttele

mistä ousta Venäjän naapurikansojen elämässä ei enää vastaa to

dellisuutta •••• Uuden venäläisen ulka.eapolitiikan kanssa yhteydessä 

ovat ne muutokset. jotka ~n toiaeenpantu Ukrainan 818ä1sisaä. olois

sa. Kaikki osottaa. että MoskOYan hallitus on päättänyt liit tää 

Ukrainan tasavallan lähaain Venäjään. Sekä Ukrainassa toimeenpantu 1 

uusi hallinnollinat järjestys, joka rajoittaa Charkovin hallituksen 

toiaivaltaa, että taistelu n.8. ukrainalaisia kansallisia aineksia 

vastaan puhuvat yhdenmukaiatutt&misen puolesta. Ne osottavat, että 

neuvostoviranomaiset täysin käsittävät sen marki tykam, mikä ukrai

nalaisella kysymJk.elll ja ~ain&lla on Venljln poliittiselle ja 

taloudelli •• lle .llallla.... TIaI taistelu tulee keltlalin kauan. 

!arkoitukaemae ~i 01. koettaa arvata ailloin ja aiten se pilttJY. 

Job. tapauksula OJa 'ftl'IIa&. että .e llUodo.tuu Venäjä111 saoin. -
- . 

kain Puolasaakin s&kaalailt.. intriigien esin.etai. PuolalaialD po-

litilk&a on tarkoin aeurattaYa tapahtaaain kehit.Jatl Ukra~la. ja 

.. n ei pidl 1ID0htaa. ettl tilli kehU,uelll tulee olemaan lue

r&D&il1en Yaiku.tu. ui. Uliaten alueitta.. naha1le ja turval
Uluielle- • 
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Lisättäköön, että olen tavannut Puolassa sellaisiakin Ukrai-

nan itsenäisyyden kannat tajia , jot ol'si t olleet valmiita luo-
-YUtt&a&an ukrainalaiset alueet itsenäiselle Ukrainalie. Omasta puo-

lestani katsoisi n, että tämä olisi välttämätöntä. jos Puola ha

laaa uudes ta valtiost a liittolaisen. Vastaisessa 

rainan itsenäisyys varmasti vaarallinen Puolalle. 

Ukrainalaiset väittävät ainakin itse olevanaa erit täin hyvin 

selvillä saksalais ten kansallissosialistien mielipiteistä Ukrainan ky

symyksen suhteen. ikä,li minulle on luottamuksellisesti kerrottu. 

olisi kansal lissosialistien johtajien keskuudessa vallalla kaksi eri 

suuntaa. Toisen edustaja olisi ROSENBEID, toisen GORING. 

haluai si ylläpitää läheistä suhdetta itsenäisen Ukrainan 

välillä, kun sitävastoin GÖRING olisi valmis luopumaan tästä P -

1an e~ksi. Edellyt7ksenä Saksan avunannolie olisi Puolan luopumi

nen Danzigin käytävästä. Ot taen huomioon ukrainalaisten ja saksa-
• I 

laisten läheiset välit on luultavaa. ettei heidän tietonaa ole ko-

konaan tuulesta teDlll&ttua. Lisättäköön, että ukrainalais ten käsi

tyksen mukaan varakansleri v. PAPEN haluaa monarkistista Venäjää. 

johon Ukrainakin kuuluisi. 

Mitkä syyt ovat vaikuttaneet, 
1 

että Puola ainakin nykyään on 

suostunut oluaan "deslnteresseerattu" Ukrainan kysymyksestä? Onko 
... - . ' 

se käsitettävä siten. että PILSUDSKIkUlja hänen kannattajansa pitä-

vät Puolalle edullisempana joa Ukraina jäi Venäjän yhteyteen? Ot-
-taen huo.ioon Puolan vallanpitäjien tähänastisen harrastuksen tähän 

qspqkaeen epäi1iain sitä. Kun mielestäni oli mielenkiintoista 

kuulla mitä mielipid.ttl ukrainalaiset itse ovat asiasta. kutsuin 

.ilen luokseni aaaiaisella Ukrainan Varsovassa olavan ~inisterin". 

prof.saori SIIAL-S!OCIIn. SlUJr.S1'OCKI s&11oi. että Puolm nykyin_ 
- '. 

orientatsioni oli beille katkera i.Eu. Oaa.ta puolestaan toiVlihln 

kuiteakin. .ttä Puolaa DJ'kJinen politiikka johtui taktillilialta 

.,iltl. I,sJm1kaeeni antaY&tko raolalai.et ed.lle.akin ukraiDalai.il-

1e pakolahillt aplU'låo'a. Yaitui hla aJllntblaU. Okrainalaieia 



• 

-5-

upse.reja on samoin edelleen Puolan armeijassa. SMAL-STOCKI my~nsi 
- . 

lI1öakin. .ttebit ukrainalaiset nykyään mitenkään kykenisi ryhty-
~ 

. ä.n taishlwm Venäjää vastaan. Vliesto on täysin nälän ul1vutta-

• Vuoden kuluessa kuollee kaikkiaan 2 å 3 miljoonaa nälkään. 

Ei ole ihmeteltävä. etti hän iTallisesti puhui Ranskan demokra

tian johtajan HERRIO'r'n matkasta Ukrainaan. jossa tämän mielestä 

kaikki oli suuremmpista. 

iinkuin jo sanoin. en ainakaan toistaiseksi olisi taipu-

Tainan usko tiysikiännökseen Puolan hallituksen ajatus tavassa. 

Syyt. jotka aiheuttiTat, ettei Puola halunnut yhteistoimintaa Uk

rainan kysymyksessä Saksan kanssa. vaan piti edulUsempana lähen

tyä Venäjää. ovat luullakseni seuraavat. 

1/ Puola ei halu luovuttaa Danzigin käytävää 

Ukrainan itsenäisyydestä. 

2/ Ukrainan väestö ei itse nykyään kykene nousemaan kapi

naan. Tämä on mahdollista vasta silloin kun kapinaliike 

Venäjällä tulee yleiseksi. Neuvosto-hallituksen as~a on 

toistaiseksi luja. 

3/ Puola ei ole osallinen nelivaltiopaktissa, minkä Tuoksi 

se on halunnut näyttää neljälle suurvallalle. ettei sen 

vaikutus Euroopan olojen muodostumiseen ole merkitykse

t!5n. 



ULKOASIAINMINISTERIÖ 

~ RYHMÄ: {): . 

OSASTO: C . ./J: ................................ . 

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

• 
lJg,,, k""' .___.Jh!,."""" _~~fJe,~L~k . 

J .. n . rc(} 
•••••••••• •••••••••••••••• •••••••• •••• ••••• ••••• ••••• •••• •••••••••• ~ •••••••••••••• ~ •• .r ................ __ •• ••••• •• ~ •• ~ ••••••• •••• ••• _ • 

................................... _ .......................................................................................................... * ........ 'f-.. ~ .. 'J .. . 

• 



• 

• 

V A R S 0 V A SSA O LEVA LÄHETYSTÖ. 

K I RJELMÄ " :0 704-258 . 

Varaova SSA 8 P:NÄ ~ . Y y BKUUTA 19 ..... 33 . 

V IITTAUS : ... .. N 

P:NÄ KUUTA 19.. . ... P :TTY n:o ......... . 

VIITTAUS : O. U . M . 19 

ASIA: Varsovassa olevan 1ähe~ls~ön 

raport ti n :o 36/33. 

r' I 

lleki r j oittanut lähettää täten kunnioittaen 

ohel li ena Kiniateriölle viitenä kappaleena raport

tinaa n: 0 36: fl Puolan ja Danzigin välinen yhteis-
---------------------------------------toiminta" . . ........• . aiv. 1-4. 

..., .... 
J akelu [kirjaimin euraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

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

! • y .11 i n en. . ... ..... . ... ~ .... 

\ 

;tä 

It 
1/ 

'em-

01-



V A R S 0 V A SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n;o 36. 

Varsova a 8 p:nä syys kuuta 19 33. 

A ia : Puolan ja Danzigin vä

liJlen yht~is t .Q.i.~J~j;~.L ........ 

Salainen. 

. - ,1'\ 

Pal atessani kesäkuussa Danzigista tiedoitin, että 

näytti siltä niinkuin Puolan ja Danzigin väliset suhteet 

ta paranisivat uuden kansallissosialistisen senaatin aikana. 1/ 

Kn saattanut tällöin itsekään aavistaa, että muutos parem

paan päin tapahtuisi niin nopeasti kuin itse asiassa on 

l ut asianl aita. Presidentti RAUSCHNINGin tervehdyskäynt1ä 

rasi danzigilaisten sanomalehtimiesten vierailu. Tarvinnee 

kin huomauttaa, että tällaiset käynnit muodostavat täydel

lisen uutuuden Danzigin ja Puolan välisissä suhteissa. 

lien parantuminen ei kuitenkaan ole rajoittunut tähän, 

on edistystä huomattavissa realisemmallakin pohjalla. 

4t Käydessäni Danzigissa RAUSCHNINGin luona sanoi 

minulle panevansa pääpainon siihen, etti Puola käyttää 

zigin satamaa. Jo hänen Varsovassa käydessään käytiin asi -

asta alustavia neuvotteluja. Niyttää siltä niinkuin neuvot

telut nyt johtaisivat tulokseen. Täällä toivotaan, että voi

daan vieli ayyskuussa allekirjoittaa Puolan ja Danzigin vä

linen aopi.ue, joaea säädetään Gdynian ja Danzigin aatami 

käytöeti. Sopimus on suunniteltu olevaksi voi.assa vuoden 

l!vert. raportti n:o 28, ~7 -33. 

J akelu [kirjaimin seuraavien ohi~id~n mukaan: 1) TavaUinen. 2) Tavallinen ja lisäksi 

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. mutta 1 : 

! a T a 1 1 i n en. 
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ajan luettuna 1 päiväs tä lokakuuta 1933. Siinä lausutaan 

periaate, ettei kummallakaan kaupungilla tule olemaan eri

koista monopoolia j onkun tavaralajin vienni ssä, tuonni ssa ja 

transitossa. Gdynia tulisi kuitenkin pääasiallisesti edel

leenkin olemaan sokerin, munien, voin, juuston ja bekonin 

maasta vientisat amana, koska siellä o~at erittäin hyvin .va

rustetut jäähdytyslai tokset. Danzigia varten on säädetty eri

koinen kontingentti, mikä vastaa satamaliikettä vuonna 

Danzigin on saatava kontingentti kaikista tavaroista ja 

ka-ainå±sta , j oi ta Puolasta viedään 

nä tapauksessa, että taloudellinen 

nen maasta vienti ja sinne tuonti 

gin osuutta vähentää. Tarkoitus on 

tai sinne tuodaan. Sii

asema kiristyisi ja ylei

vähenisi, voidaan Danzi

asettaa puol alais-danzi

gilainen sekakomitea, jonka tehtävänä on päättää tähän 

luvista seikoista. Kerrotaan myöskin, että sopimuksessa on 

nimenomainen Puolan juutalaisiakin koskeva määräys, 

kaa näiden turvallisuuden ja toimintamahdollisuudet 

alueella. Tällainen määräys on välttämätön, koska 

joka ta

Danzigin 

juutalai-

Bet muodostavat huomattavan osan Puolan liikemiehistä. 

Keskustellessani ulkoministeri BBCKin kanssa, to 

teei hänkin parannuksen tspahtuneen Puolan ja Danzigin 

lisissä suhteissa. 

Itsestään selvää on, että se yhteisymmärryksen po

litiikka Puolan kanssa, joka kuuluu kansallissosialistisen 

senaatin ohjelmaan, on herättänyt tyytymättömyyttä ja ihmet

telyä eräässä osassa Danzigin väestöä. Tämä käy ilmi erit -

täin selvästi siitä kehotuksesta, jonka presidentti RAUSCH

NING on julkaissut pari päivää sitten Dsnzigissa ilmestr

vässä "V 0 r p 0 s t e n"issa. Lainaan tästä kieltämättä 

täin mielenkiintoisesta kirj oi tukseeta muutamia kohtia. · " •• 

widereprioht auf das sohärfste dem Sinn und Geist 

Bewegung, .ann ainselne Peraönliohkeiten ihre Politik fUr 

sioh •• ohen .oll.n .... Die Politik in Dansig .ird 
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nat ionalsozialiatiaohen Senat allein verantwortlioh gefUhrt ... 

1er sioh gegen aie 

die Parteidiszi plin . 

vermag auch nicht 

ster Uberlegung und 

richtet oder 

Diese Politik 

zu begeiatern. 

der Vernunft. 

sie missaohtet, verstösst 

ist nicht bequem. Sie 

Sie entspringt nuchtern

Niemand ist gezwungen, 

eine Pol itik des Ausglaichs mit unserm Nachbar mit 

Freude zu begrus sen. Jedem, auch den Männern der Regie

rung, wird es sch.er. Hoffnungen zuruckzuatellen und die 

1 Unsche einer iedervereinigung mit dem 

opfern. la ist verständlich, dass auch 

Männern einmal die Zunge nicht pariert. 

Mutterlande aufzu-
im ut stehenden 

Aber die Politik 
.. des Senats geschieht zum ohle Danzigs 

Zukunft unares Volkes und des Friedens. 

ter zu opfern. Niemand wird bestreiten , 

und 

Da 

dass 

im Sinne der 

gilt es, 

unser 10s 

• 

als Danziger sohwer ist und dass es noch weiter schwer 

sein muss. enn wir den eg des Friedens gehen und der 

Intaagung unserer WUnsche auf eine politische Revision, so 

wissan und bekennen wir, dass es eine höhere Ibene der 

Politik im europäischen Osten gibt. auf der territoriale 

Teilprobleme _l e die Zugehörigkeit Danzigs, eine 

mäasig untergeordnete Rolle spielen werden. Auf der biahe

rigen Ibene der politischen Auseinandersetzung mit Polen 

gab es zwischen Danzig, Deutschland und Polen keine ande-
re Möglichkeit, 

träge, der 

bietaerwerb 

von 
als die Forderung nach Revision der Ver

Polen die Gegenforderung nach _eiterem Ge-

gegenuberatand. Die nationalsozialistische Irie-
den.politik die auch in Danzig unter dem Zeichen einer 

neuen Zielsetsung ateht, sucht eine höhere Plattform zua 
Auagleioh dar biaher unlöabar arsohainenden Iragen 

den Völk~rD im europäiaohan OstaA. Hier eine politisohe 

.euordnung J on Dauer su aohaff.n, 1st der Sinn der au.

.enpoliti.o.en Be.ihunlln de. Dansiger S.nat •...• 

Brot fir j.~en Dansiger UDd die lebendice Volk.ge.ein-
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schaft der Gerechtigkeit und des sozialen Frieden8 zu 

fe ist nur möglich in harter Arbeit, in Di8ziplin und 

in einem Danzig, das aus8enpolitiach im Frieden steht". 

Täesä yhteydessä Toidaan mainita, että entisen 

naatin puheenjohtajan, ZIBHKin johdossa ollut eaksalaiskanaal-

linen 

lisesti 

lausuu 

mintaan 

puolue on näin"" päivinä hajaantunut. ZIIHM on 

ilmoittanut tästä RAUSCHNINGille, joka vaataukaessaan 

toivomuksen, että puolueen jäsenet yhtyvät yhteistoi

kansallissosialistisen puolueen kanssa. 

\ 
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Salainen. 
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RAPORTII 0:0 37. 

-J l/~ 
, 

Asia: . p'"9,9.;)'~l.~.i~.:-~aJtsaJ.,.ais~t suh-

het .. ... _ ..... . . ... _ ......... . 
r 

Niinkuin j o ennen olen huomauttanut, on Danzigin kan

sallissosialistinen hallitus alusta pitäen koettanut paran

taa Danzigin ja Puolan välejä. lI On ilman muuta selvää, 

että Danzigin politiikassa tapahtunut käännös on johtunut 

Berliinistä saaduista ohjeista. Niin omituiselta kuin t~ä 

ehkä ensi hetkellä tuntuukin, on se itse asiassa luon

nollinen seuraus kansallissosialistien Itä-Iuroopan politii-

kasta yleensä. Kansallissosialistinen Saksa haluaisi yhteis

toiaintaa Puolan kanssa Neuvosto-Venäjää vastaan. 

Puolassa on eräs ainakin toistaiseksi vähäpätöinen 

ryhmä, 

sistä 

joka haluaisi lähenemistä Saksaan. Iräs Puolan enti-

ulkoasiainministereistä, ruhtinas lustaohy SAPIBIU on 

pitänyt joku aika sitten ilnon vanhoillisten yhdistyksessä 

esitelmin, jossa hin on kosketellut tätä kysymystä. Sano

malehdistön kautta on esitelmä joutunut puolalaisen 11ei

sön tietoon. SAPllRA valittaa sitä, että puolalainen leh 

distö "kiihottaa Saksaa vastaan silloinkin kun Saksan ta-
-

holta tehdään lähentplisyri tyksiä". Puolan Olisi yri tettävä 
-

saada aikaan liitto, joka kilittäisi Ranskan, Saksan ja 

11 vert. raportti D:O , 28, 417-33 ja D:O 36, 8/9-33. 
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Puolan. tlJoskin on syytä olla jo sain lIäärin pidättYTäi

siä~ sanoo hän, "kysymyksen ollessa muutoksista Saksan orien 

tatsiossa Puolaan nähden, ei olla oikeutettuja vaikeutta

maan yhteisymmärryksen aikaansaamista, josta käsitykseni lIU

kaan riippuu Puolan turvallisuus ja luroopan pelastus". 

SAPIBHAn mieli pide ei luullak i ol e saaTuttanut 

natusta hänen oman ryhmänsä ulkopuolella. _ilnon vanhOilli

set, joiden äänenkannattaj ana on "S 1 0 .. 0", ovat 

sä erääBeen ylimystön osaan kuuluTia monarkisteja, 

kutus on aiTan vähäinen. Poliittiselta mielipiteeltään ovat 

he kylläkin PILSUDSKIn kannattajia. On t arpeetonta ruveta 

tässä esittämään kaikkien niiden lehtien lausuntoja, jotka 

ovat asettuneet vastustamaan hänen mielipiteitään. "Sovinto 

Saksan kanssa", kirjoittaa "G a z eta a r s z a w s k a" , 

"tietää asemamme menettämistä Itämeren rannikolla -
läntisten aluei ttemme kadottamista ll • Lehti on tässä lausu-
nut Puolassa yleises ti vallalla 

Danzigin uusi presidentti 

olevan käsityksen. 

RAUSCHNUlG on äskettäin 
zigin kansallissosialistien äänenkannattajassa 

kirjoituksessa lausunut, että on oltava v~lmiita uhraamaan 

toiTeet yhtymisestä emämaahan. Luovuttaessa tarkitusvaatimuk

sista tunnustetaan, että Itä-Iuroopan yleisen politiikan kan

nalta katsoen on suhteellisesti vähämerkityksellistä mihin 

I Danlig alu6ellisesti kuuluu. 11 RAUSCHNINGin kirjoitus 

erittäin suurta rohkeutta. Ii kukaan Danzigin entisistä pre

sidenteistä olisi uskaltanut sanoa lIitään tällaista. 

da .yöskäin ihm2811ä' jos eivät puolalaiset 
sia uakaaaan, a Sakaa olisi lopullisesti 

.aan DanligiD iJtäTää koskaTista toiTeistaan. 

ole tai PUTai

Talllis luopu

RAUSCHllIIGin 
artikkeli osottaa joka tapauksessa, että Saksa haluaa yh

teiatoi.intaa Puolan kansaa. !imin päämäärän saaTuttaaisekai 

1/ Tert. raportti n:o 36, 8/9-33. 
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on se ainakin nyt valmis olemaan ottamatta esille 

kysy ys tä. 

Saksalla on sitäpaitsi täysi syy koettaa rauhoittaa 

puolalaista mielipidettä, j otta ei Puola liiaksi lähenisi 

Venäjää. Puolalaiset ovat kauan .olleet yhdyssiteenä fenäjän 

j Saksan vilillä, joiden kummanki n etujen mukaista oli k 

ettaa estää puolalaisten its~näisyyspyrkimyksiä. Riippuu 

reksi osaksi Puolasta, tulevatko ukrainalaiset samanlaiseksi 

yhdyssiteeksi Venäjän ja Puolan välillä. Puolan päättäväi

nen lähentyminen Veuåjään on epäilemätt~ ollut odottamaton

ta Saksalle. Saksan Itä uroopan politiikka voi täten hel

posti kärsiä täyde l lisen vararikon. l / 

Saksan ottama kanta on myöskin parhaimpana todistuk

sena s ii tä, miten vaikea Danzigin käytävän jälleen lii ttä

minen Saksaan itse asiassa on. Tapaa joskus henkilöi tä, j ot

ka puhuvat tämän alueen liittämisestä Saksaan tavalla, j oka 

osottaa, ettei heillä ole aavistustakaan niistä vaikeuksis

ta, joita sen toteuttaminen tietää. Liittämistä ei voida 

toteuttaa millään muulla keinoin kuin s 0 dan kautta. Ei 

ole ole aSIa mitään, mikä osottaisi, että Saksalla olisi . 

menestyksen mahdollisuuksia uudessa maailmansodassa, jos se 

siihen nyt ryhtyisi. Luulo, etteivät Puolan liittolaiset 

avustaisi Puolaa tällaisess sodassa, perustuu erehdykseen. 
( 

ROSBNBKRGin suunnitelmat ovat myöskin todistuksena siitä, et-

tä Saksa itse on täysin tietoinen asiasta. Puolalaiset ei

vät ole perustaneet Gdyniaa vapaaehtoisesti. luopuakseen Itä-
I 

.eren rannikosta, vaan ovat valmiita vaikka ykBinäinkin puo-

lustamaan sitä. Kun kerran kysyin Danzigin entiseltä presi

dentiltä ZIlHKiltä haluaieiko Danzig yksinään tulla liite

tlkei Sakaaan, vasta.i hän kieltävästi; "Is .ära der !od 

UIllerer Stadt". Viestöauhteiltaan kuuluu Danzigin 

l/ Tiedän tapauksia, jolloin eräissä VareovAn viraetoieaa 
on tähiaaetieten ukralaalaieten virkailijoiden eijaan o
tettu puolalaieia .. 
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kyään Puolan valtakunnan puolalaisimpiin osiin. Siinä on 

puolalaisia noin 90 ~, kun sitävastoin Puolan keskisissä

kin maakunnissa on vieraskielisiä keskimäärin 17,1 %. 
On sitäpaitsi olemassa mui takin syitä, j otka vaikut

tavat, että Saksan kannalta on edullisempaa nyt olla 

tamatta esille Danzigin kysymystä. Saksan politiikan pää 

huomio on kiintynyt I tävaltaan. Paitsi asiallisia 

vat siihen ehkä osaksi vaikuttaa henkilökohtaisetkin syyt. 

RITLJR on itse itäval talainen, j ota luonnollisesti enemmin 

kiinnostaa hänen entistä kotimaataan koskeva probleema kuin 

Itä- Preussin a iat. 

Puolan virallisella taholla tunnustetaan myöskin mie

lihyvällä, että välit Saksaan ovat parantuneet. BBCK 

tämän minulle suor aan hänen kanssaan keskustellessani. Sak

sa ei ole vielä koskaan ollut niin taipuvainen ottamaan 

huomioon Puolan toivomuksia kuin nykyään. 

Puolan puoli virallisessa lehdessä, "G a z eta P 0 1-

s k a lt saa on j oku aika sitten ollut Itävallan Saksaan liito 

tämistä koskeva kirjoitus, joka ilmeisesti on inspiroitu. 

Lainaan tähän eräitä kohtia tästä suurta huomiota herättä

neestä artikkelista, jossa ilmeisellä ymmärtämyksellä suhtau· 

dutaan Saksan pyrkimyksiin. "Saksan pyr,kimyksen /Drang/ suun· 

ta on muuttunut ja tullut täysin loogilliseksi. Valtakun -

nan pyrkimys yhteyden aikaansaamiseksi Itävallan kanssa on 

luonnollinen, kokonaan riippumatta siitä pidetäänkö sen 

rauksia Tahingollisina Tai edullisina. Se on yhtä luonnol

linen kuin se, että rauta vetää magneettia puoleensa .... 

Todellisuus osottautuu TahTemaaksi kaikkia poliittisia laa

kelllia,' jotka pani'fat Aue.ärtige btin ealaBauvokset toi

nen tois8Daa jälkeen kirjoittelaau llieti'ntöjä "Drang naoh 

Oeten·in Tälttämättöayydeatä. Sakaan laajentuaiaen on ennen 

kaikkea tapahduttaTa ainne, ai8ei eliaä it8e oaottaa a.n 

oikaakei. .aliTaltiopai:tl 80laittiin ,iiaaialliaaatl 
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koitust yarten, että se panisi sulun sille, millä on 

eräänlainen logiikka puolellaan estämään kahden samaan kan

sallisuuteen kuuluyan kansan yhtymistä ja edistämään epä

oikeutettua ja l uonnotonta pyrkimystä itään päin .... Val

takunnan ja Itäyallan välinen taistelu on itse asias~a 

kansalaissotaa . . . . se on taistelua Saksan kansan 'Sielusta". 

Lehti huo.auttaa lopuksi, ettei sen tarkoituksena ole · ol

lut esittää Puolan kantaa tässä kysymJksessä, vaan aino

astaan analiaoida näitä ilmiöitä. ' Srrtä* ttei tarkoin tut

ki ta Saksan ja Itävallan välisen konfliktin luonnetta, voi 

johtua, että tehdään laajakantoisia virheitä. 

Vielä muutamia kuukausia sitten olisi tällainen ar

tikkeli Puolan hallituksen äänenkannattajassa ollut aivan 

mahdoton. Puolan kannalta katsoen on epäilemättä edullis

ta JOB Saksan huomio on kääntynyt etelään päin. 

Puolan ulkopoliittinen asema ei ole vielä koskaan 

koko sen itsenäisyyden aikana ollut niin edullinen kuin 

nykyään. Sen merkitys on viimeisien kuukausien aikana tun

tuvasti kasvanut. 
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Asia: :Puolalais-saksalaiset 

suhtee t 11. 

Viime rap rtissani mainitsin ruhtinas SAPI HAn il

nossa pi täm ' tä esitelmäs tä, jossa tämä kannatti ajatusta, 

että Puolan olisi lähennyttävä Saksaa. sitel ästä on mai -

nittu puolalsis' sa lehdis ä ilman S lBHAn suostumusta . 

Kun olen nyttemmin ollut tilaisuudessa tutustumaan esitel

mään, selostan sitä tässä hieman yksityiskohtaisemmin. 

S PI A huomautta aluksi siitä, että valtioiden 

on meidän päivinämme politiikassaan otettava huomioon ta

loud llisetkin kysymykset, joiden siis myöskin on nnetta

va ratkaista valtioiden orientatsiota mäirättäessä. luroo 

p n enekkim hdollisuudet muissa maanosissa ovat suuresti 

vähentyn et. uroopan valtioiden hyvinvoinnin ja menestymi

sen vuoksi on välttämätöntä hankkia sen tuotteille myyn

tip ikkoj. Nykyisen vaikean taloudellisen tilanteen olisi 

olt va kehotukssna 

sä kuin tähän sti 

uroopan valtioille suuremmaSsa määräs

koettamaan edistää keskinäistä eolida-

riteettitunto. uroopan edut ovat Puolankin etuja. Talou

dellis n, maantieteellisen ja historiallisen rakenteensa 

kautta kuuluu Puola urooppaan, j uroopan kohtalo on lo

pulta Puolankin kohtalo. Sen jälkeen kun Amerikan mantere 

Jakelu [k ir;aimin s uraa vien oh;eiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) TavaUinen;a Ii äksi 

J) Ei ulkomaaedusfuksen fiedoituksiin . :1) Ei ulkomaaedustuk en tiedoituksiin . mutta J: 

... _ .. _. ___ ... _._ .... 1 .. ~ .... ! ... , . X .1,..i n . en. 

~. II 
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on sulkeutunut urooppalaisilta siirtolaisilta, ei länsi-

uroopalla ja ~ lla ole tarpeellista kolonisatioaluetta. 

Vaikkakaan ei uol an teollisuus toistaiseksi ole samalla 

tasoll kuin suurten teolli suusmaiden, tarvitsee sekin "keuh

ko", kolonisatioaluetta, markkinapaikkoja tuotteilleen. Ve

näjä ja Siperia voisivat olla luroopan "takamaana", Puola 

ei kuulu urooppaan ainoastaan taloudellisessa, vaan yös

kin sivistyksellisessä ja eetillisessä suhteessa. tois taisek

si ei luroopalla ole mitään yhtenäistä politiikkaa, mutta 

puolalaisten samoinkuin kaikkien muidenkin oliai koetettava 

luoda tällainen yhteinen politiikka. uroopan on luotava ta

louapoli tUkkansa Idän av"'.la. Vastakkaisessa tapauksessa Itä 

toisenlaisine tuotantomuotoineen ja moraaleineen tulee teke

mään lopun taloudellisesti heikontuneesta ja voimattomasta 

uroopaata. P u ola n 0 n r t kai s t a v a, D h a 1 u -

a a k 0 s e 011 itä ä n p ä i n 1 a a j e n t u van 

u r 0 0 p an etu j 0 ukk 0 n a vai muu r i n a , 

j 0 kas u 0 j ele e Itä ä B u r 0 0 p a 1 t a S PIEHA 

sanoo, ettei hän haluaisi, että hänet ymmärrettäisiin si

ten, että hän pitää sotaa uroopan ja bolshevikkien välil

lä välttämättömänä. Jos urooppa koettaisi tehdä politiik

kansa solidaariaeksi ja yhtenäisoksi, voitaisiin päinvastoin 

välttää sota. Sodan sijasta syntyisi taloudellinen ja aatteel 

linen taistelu, jonka täyty päättyä siten, että eurooppa-

1 inen j aasi lainen Venäjä joutuvat uroopan taloudelli

sean vaikutuspiiriin. SAPI HJn mielestä ei voi olla epäi-

1ystäkään siitä, että Puolan tulisi olla Euroopan etuj ouk

kona Puolan ulkopolitiikan olisi koetettava valmistaa ja 

luoda itselleen tällainen tehtävä ja työskennellä Buroopan 

solidariteetin aikaansaamiseksi. Sen ei aenvuoksi ayöskään 

olisi kieltäydyttävä lihenemäetä Saksaa, joka nykyään koet

ta lihentyä Puolaa. On ,ritettävÄ eovintoa Sakaan kanssa 



• 

• 

ja täten koetettava l uoda 

entente, joka voie tulla 

suhteiden rungoksi. 'l'ämän 

voisivat ryhmittyi. Täten 

tUr'ull i su U8 että Euroopan 
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ranskalais-saksalais-puolalainen 

Euroopan valtioiden rauhallisten 

rungon ympärille muutkin valtiot 

tulisivat taatuikei sekä Puolan 

pelastus. 

Puolassa ilmestyväsSä"D e u t s che R u n d 

sa on myöskin äskettäin johtavassa kirjoituksessa kosketel 

Puolan orientatsionia. Lehti puolustaa luonnollisesti puola-

' lais-saksalaista lähenemistä. Kirjoituksessa muistutetaan 

tä, miten puolalaiset 250 vuotta sitten kuni~ aansa SOBI -

SKln johdolla vapauttaessaan Wienin pelas tivat länsimaisen 

sivistyksen. Ranskan kuningas LUDVIG XIV oli Euroopan si-

1'istyksen vihollisten, turkkilaisten puolella ja koetti es

tää ~lalaisia avustamasta lieniä. Nykyinen aika muistut

taa lehden mieles ä suuresti silloisia aikoja. Niinkuin sil-

10in, uhka nytki Itä Länttä. Ranska on nyt niinkuin 

loinkin liittoutunut länsimaisen sivistyksen vihollisiin. Ruh-

tinas SAPIEHA on huomiota herättäneessä esitelmässåän myös-

kin halunnut kiinnittää huomiota idästä päin Eurooppaa 

kaaTaan vaaraan. rtikkelinsa lopettaa lehti seuraavin sa -
noin ' "Polen aber hat das bendland retten helfen. ird 
Polan heute den Lookrufen Frankreichs wei terhin folgen, oder 
wird ee in der entaeheidenden Stunde dee Ab~ndlandee die 
gleiehe Gr össe von 1683 zeigen und eine ri .htige endung 
nehmen? ue dem Herzen luropas steigt die Rettung 
östliche Gefahr unseree 

bliek der gröesten Not. 

Jahrhunderts , 

ird Polen 

sie 

ihre 

kommt im ugen -

Bedeutung erken -
n8n? Die Naehfahren des polniaehen Volkes werden hoffent

lioh in abermals 250 Jahren die Mögli ehkei t finden, den 

ei tbliek ihres Volkes Ton 1933 gebiihrend zu lfiirdigen". 

1ieättäköön, että Ranska on viime aikoina monella 

tavalla koettanut osottaa huomaavaisuutta Puolaa kohta~ ja 
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täten 1 uhduttaa neliTaltiopaktin solmimisella aiheutettua 

katkeruutta. Ulko 8i ainminiet~ri BBCIin osaksi hänen äeket

joh -

P 

täin Pariisis8 käydessään tulleiden kunnianosotusten 

dosta kirjoittaa hallitusta lähellä oleva UI u r j e r 

r ann 7", että nämä kunnianosotukset ovat käsitettävä e

räänlaiseksi anteeksipyynnöksi 1I1 sen johdosta, mitä on 

pahtunut. 
Ii tarvinne lisätä, että Puolassa tunnetaan erit-

täin suurta tyyd7tystä sen johdosta, että nelivaltiopaktin 

allekirjoittaj valtiot nyt antavat tunnustuksensa Puolan po

liittiaell merkitykselle uroopan ' olojen muodostumisessa. 

c 
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f 

I/t; 
, 

I 

Siihen nähden, että Puola on suurin Venäjän valta

kunnan alueella muodostuneista itsenäisistä valtioista 

sen väkiluku on lähemmäs 33 miljoonaa ja siis lähemmäs 

neljä kertaa niin suuri kuin kaikkien muiden yhteensä 

on luonnolliata, että sen ja Venäjän lähentyminen ei ole 

ilman vaikutusta muidenkin valtioiden ulkopoliit' :seen ase-

maan. 
Kun Latvian Varsovassa oleva lähettiläs, ministeri 

GROSVALD palasi lomaltaan, 

oli saanut hallitukseltaan 

tuli hän tapaamaan minua. Hän 

tehtävän koettaa luottamukselli-

sesti ottaa selvää olisiko perää niissä huhuissa, joita 

oli joutunut Latvian hallituksen tietoon Puolan ja Venä-

j än välisistä Bal tian maita koskevista alaisista aopimuk-

sista. Näiden huhujen mukaan olisi sovittu m. m. Puolan ja 

Venäjän vaikutuspiiristä näissä maissa y.m. GROSVALD 

minua lausumaan käsitykseni asiasta. Kun ministeri 

pyysi 

POST 

on kertonut minulle käyneensä kysymässä Puolan ulkoasiain-

ministeriössä oliko totta, että Venäjä ja Puola olivat 

solmineet salaisen sopimuksen, on mahdollista, että tämä-

kin käynti ainakin osaksi johtui samantapaisista huhuista 

}akdu [kIrjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : J) Tavallinen. :!) Tavallinen ja lisäksi 

1) Ei ulkomaaedustuksen liedoituk iin. 4) Ei ulkomaaedu luk en liedoituksiin, mutta J: 

... ...... " ... """" .. "T. .. ~" ~ ... _!1._.J_._!.,,A n 8 n , 
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kuin ne. joista 

Ole jo eIlIlan 

Puolan ja ~enijän 

ta, joten en katso 

VALD kertoi minulle. 

toieessa yhteydessä lausunut ajatukseni 

välillä 80lmituis ta salaisista sopimuksis-
1/ 

olevan syytä tässä enä- palata asiaan. 

un aeetun epäileville kannalle näiden valtioiden väliaeen 

kirjalliseen liittoonkin nähden, on mielestäni vielä vähem-

män sl tä olettaa, 

koskevia sopimuksia. 

että olisi 

Pidän , 
tehty 

t ·· mai ta kohtaan tåyain 

si täpai tai 

vilpi ttömänä. 

jotain Baltian maita 

Puolan harrastusta näi

Saatoin siis hyvällä 

omalla tUIlIlolla va uuttaa GROSVALDille, että k]~lmykse6sä o

levat huhut vakaumukseni mukaan olivat vääriä. 

Latvial!lsa, ja ennen kaikkea Virossa, on tähän asti 

totuttu pitämää.n niiden i henäi syyden tukena Venäjän hyök -

käy tan varalta Puolan johdolla muodostettavaa li ittoa. On 

eiia aivan luonnollista, että siellä ainakin aluksi tunnet

tiin eräänlaista levottomuutta Puolan ja Venäjän välisen lä

hentymisen johdosta. Politi ikka on muodostunut toisenlaiseksi 

kuin oli ajateltu. POST han vielä niin myöhään kuin viime 

kesäkuussa, jolloin kaikki jo ymmärsivät mitä oli tapahtu

massa, piti Varsovassa esitelmän baltilaisesta liitosta, jon

ka toteuttaminen hänen vakuutuksenaa mukaan yhä edelleen oli 

Puolan ja muiden Venäjän läntisten naapurien aikomuk ena. 

/ uomikin oli ainoastaan sisäpoliittisista syistä kieltäyty

nyt osallistumasta aiihenl. 2/ 

Kun eräs täkäläinen suurlähettiläs kertoi minulle 

B C in sanoneen hänelle, että Latvia ja Viro e 0 i P s 0 

noudatt vat Puolan ulkopolitiikkaa Venäjään nähden, oli B CK 

kyllä oikeassa, vaikka en välittänyt . sitä aivan suoraan sa-· 

noa ke tojalleni. Latvia ja Viro ovat poliittisesti ~ikei 

heikkoja, että niiden on, haluavatko ne vai eivät, eeur t

tava Puola. Puolan ja Venäjän kulkiessa eri teitä on nii

den ulkopoliittinen toimintavapaus suurempi kuin silloin kun 

Puola ja Venäjä ovat yhteistoiminnassa keskenään. n luule 

. l/ vert. raportti 
21 _11_ _"-

11: 0 
_ 11 _ 

34, 
26, 

26/8-33. 
16/6-33. 
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öskäan. että i så mai ssa itse asiassa olisi olemassa 

Ta teomie 1a ytta noudattaa politiikkaa, joka lupaa niille 

hYTåt välit Venäjän kanssa. Hn ajattele tällöin yksinoma n 

eI ai ai herro ja kuin Suomen sosiaalidemokraattisen halli -

t ukaen j a minun vanhaa ' taishlutoveria ll , Latvian entistä 

ulkomini s t eriä ClwL N5 'eå, j oka nykyään toimii maansa edus

tajana Pari isissa , j a j onka tiedän j oku aika sitten Varso

vassa käydessåän ilmi ihaatuks issaan puhuneen nyt alo i t et s

t u ss t a or ientatsio ta Venä jään paln . II vien valien yllä

pitämi nen Baltian maiden ja Venäjän Tälillä on lopulta mui

denkin ulkopolitiikan päämääränä. 

niitä toistaiseksi on niitä Puolassa on 

kuitenkin verra t tain 

läheisten uhteiden 

myöskin 

vähän 

johdosta 

jotka tunteva t levottomuutta 

Neuvosto-Ven -- j aän, koska ne voi- -

vat edistää bolshevismin leviämistä ulkonaisesti viattomien 

uoto jen kaut t a. Ulkopoliittisella orientats iolla on jo nyt 

ollut eräitä seurauksia. Puolalaisissa elokuvain teattereis

sa esitetään usein venäläisiä tendenssimäisiä f i l mejä. Leh

tiä on kehotettu olemaan puhumatta Venäjälle epäedullisista 

aiheista, niinkuin nälänhädästä Ukrainassa 1.m. /iris ulko

ma lainen sanomalehtimies on minulle sen vahvistanut/. 

Poliittinen läheneminen voi tulla vaarallisemmaksikin 

VirolIe ja LatvialIe kuin Puolalle, koska näiden on ehkä 

vaikeampi vastustaa Venäjältä käsin harjoitettua painostusta. 

i liene ketään, joka ei myöntäisi, että Neuvosto-Venajä 

toivoo voivansa propagandatarkoituksessakin käyttää hyväkseen 

en ja sen naapurimaiden välisissä 

teissa tapahtunutta muutosta. Viron 

ulkopoliittisissa suh

ja Latvian tähän - a ti 

o ottama valppaus antaa kuitenkin perusteltua aihetta uskoa, 

että n~ pitävät varansa IHaIlisilta lähentymisyri tyks-il tä. 

Tähän asti on aina vii tetty, ettei -kommunis Ula ole 

itään 1eviämism hdollisuuksia turkkilaisten keskuudessa, joten 

eivät Turkin ja lauTosto-Venäjän läheiset välit ole miasään 

uhte s a vaarallisia enainmainitulle maalle. Lehdispä 0118i-
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den uuti te on urkin hall itus nyt pyy tänyt 

ta 8aad 'lisatä 8otavoi aanaa, ko ka bolshsvikkipropaganda 

ma 8sa arveluttan.8ti li -. tynyt. 'ikali ei tässä ainoas 

t n ole kysy s tekosyy ta, 

nayttaä siia ilta niinkuin 

lyneet tälta vaaralta. 

jolla ano u ta on pe rusteltu, 

eiv·t turkkilaiaetkaan 

Puolalaiset ovat nähtävästi huomanneet Baltian maissa 

va litsevan levottomu den ja ovat ryhtyneet hälventämään si 

ta. Joku aika sitten piti sotilaspiiri en lehden Pol s k • 

Z 0 r 0 j n a n päätoimittaja T ilmeisesti 

sitelmän aiheesta l1?uola ja Itämeren maatII. 

inapiroidun e

ei telmää kuu-
~ 

1 maan kutsuttiin m.m. Suomen, Viron j a Latvian lähetystöt. 

un aavistin mikä o50ttautuikin oikeaksi etteivat ul-

kominieteriön korkeammat virkamiehet menisi kuulemaan 

ta esitel~ää, pidin riittävänä, että lähetystösihteeri IRNS! 

dustiSuo en lähetystöä tässä tilaisuudessa. POSTA ja GROS

VALD oliv t kumpikin kuulemassa sitä. eitelmässään VlRT 
vaku tti Puolan arrastusta Itämeren maihin. Kun Puolan o

m t rannikot ovat vähäiset, voidaan hänen mielestään a ja

tella sellaista i n ahdolliscutta, että Puola. Suomi ja Bal-

tian at kerran tulevaisuudessa muodostavat Jl,glantia' j a 

8 n dv inioita muistuttavan kokonaieuuden. Jos Tallinna ja 

.ii a joutuisivat venäläisten käsiin, uhkaisi se Puolankin 

its näisyyttä häviöllä y.m. 

L tvian esikuntapäällikön apulainen. kenraali RAR A
NIS on ~ ettäin ollut läsnä Pu.lassa pidetyillä manööve

reillä ja joutunut monien huo aavaieuuksien esineeksi. 

rvelen, että Baltian maissa onkin nykyään rauhoitut

tu salaisien sopimusten , suhteen. 

~uomen 

välinen 

aitai useista muista yistä, 

m antiete.lliseatä ,asemasta, 

lihan •• tnen ei siinä määrin 

johtuu annen 

että Puolan ja 

vaikut Suomen 

kaikkea 

Venäjän 

ulkopo-

litiikkaan kuin Viron j Latvian. Ilman vaikutusta ei s. 
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t s tapaukse s ole. Nyt tapahtunut käänne on 

vaik tt aan r uhoittavaa ti Itä- uroopan oloihin yleensä, 

yöskin epåilemätta tuntuu Suomen ja Venäjän välisissä 

teis a. 

uolan ~a Venäjän lähentymin n voi kuitenkin k 

d 11akin tava a vaikuttaa epäedullisesti ulkopolitiikkaamme. 

On m dollist etta Puola ja Venäjä ryhtyvät alotteisiin, 

~oihin Suo en on vaike kieltää osallistumistaan, . 
1å ei oli i halua yhtyä niihin. Toise~sakin suhteessa voi 

t·· tå läh.enty iS8stä olla epäedullisia seurauksia. 

on Venäjän politiikassamme hoidettavana sellaisia arkaluon

toisia asioita kuin Itä-Karjalan ja Inkerin kysymykset. Ko

k m~s oeottaa, että n aina aika ajottain aiheuttavat konf

liktej a . Puolan ja Venäjän välinen lähenemi~en ei ole 

aan edist ·· ään Suomen 

po ti sattua, että me 

della kuin tähän asti 

1 itse näyttää, ettei 

kaan ra j oill elävien 

etujen 

ehkä 

ukaista ratkaisu Voi 

voi samalla 

luottaa Puolan kannatuk een. 

hel -

varmuu-

illä ole harra tusta sen omilla

kansallisuuksien pyrkimyksiin, ei ole 

luult va, että sillä 011 i suurta halua ruveta tukemaan 

muuall ka n a uvia. Tämä seikka on luonnollisesti meillä 0 -

tett v huomioon. 

Pllolan ja Ven·· j än ollessa yh t ei stoiminnassa 

011 'Suo n merkit s Puolalle vähäisempi. Sitävastoin on ·Puo-

1 n mer itys Suomelle suurempi nyt kuin silloin kun Puola 

ja Venäj"· kulkevat eri t ei tä. Huonot välit sekä Puolan et

tä Venäj än kanssa ai heuttaisivat Suomen epäedullisen er is-

tyneiayyden . 

Suomessa ollessani h~omasin monen pi tävän nykyi s tä 

Puolan ja Venäj än 

man.vänä ilmi önä, 

kannal t. Luulen, 

orientatsiota 

j ota ei siis 

ettei tällöin 

aivan ti l apäi s enä, ohitse 

tarvits e ottaa vakavalta 

ole täysin ~yvennytty nii-

hin syihin , jot k ovat aiheuttaneet sen. Niin kaua~ kuin 

olan j aIsan välinen Danzigin käytävästä -johtuva etu-
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en vast ohta on ma s, on S8 aina omiaan 

olaa enä ·åan. On sitäpaitsi olemasaa toinenkin syy, jo-

on 81 uI omaalla aina kiinnitetä tarpeeksi huomiota. On 

tus in ole a8sa suurempaa kansallista vastakohtaa ja sii-

tä jo tuvaa vastenmielisyyttä kuin se, joka vallitsee 

el vi l aisien j gerreaanien välillä. Tämä itse veressä ole-

v vaetenmielislYs vai t t aina v:eroittavasti Puolan ja 

Saksan välisiin suhtei iin. lLuuloni mukaan tulee sillä myö 

kin olemaan merkityksensä Venäjän ja Saksan suhteissa!. Ve

nijåan päin esiintYl slaavilaisuus kaikista erilaisuuk-

i ta huolimatt yhdiatavänä aiteeni. Tähän tulee 

ai, että Puolan kanasa niin läheisissä väleisaä 

nen tenten valloista kaksi, T ekkoslovakia j Jugosl via, 

OTat al vilalai maita, jotk ain ov t tottuneet 

Venäjää sla vilaisten kansojen luonnollisena 

näjälle on nlkyinen puolal is-ranskal inen orientatsio mones-

sa uhte ss edullinen. ~ 
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j,n 'aet ohta on 0 ma sa. on s aina omiaan lähent .. 

01 nä·aan. On aitäpai i olemassa toinenkin sYY. 
on ei ulka aalla ain kiinnitetä tarpeeksi huomiota. 

ja

On 

tuskin olemaaaa suurempaa kansalli ta vastakohtaa 

tä jontuT& va tenmialisyyttä -- kuin se, joka 

sla ,ilai ien ja germaanien Tilillä. Tämä itse 

ja sii-

valLii teee 

veressä 018-

'a ,aatenmie1isl1s ,aik tta ain v"eroittavaati Puolan j 

S kaan Tälisiin suhtei iin. lLuu10ni mukaan tulee 

kin olemaan merkityksensä Venäjän ja Saksan suhteissa!. Ve

näjäan päin esiintyy alaavila"suus kaikista erilaisuuk-

i ta huolimatt yhdistavänä siteenä. Tähän tulee 

si, että Puolan kan sa niin läheisissä väleissä olevan Pia 

n n tenten valloista kaksi, T ekkoslovakia ja Jugoslavia, 

OTat sla vi1aisia maita, jotka aina ov t tottuneet 

Venäjä" sla T11 isbn kansojen luonnollisena 

n" j älle on nykyinen puolal ia-ranskalainen 

8a uhteesB edullinen. ~ 
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A ia : Puolalais-saksalaieot suh

teet. III. 

Salainen. 

ntisen ulkoasiainministerin, ruhtinas SAPIBHAn esi

telmä, josea tämä lausui käsityksenään, ettei Puolassa 

asetuttava torjuTalle kannalle Saksan taholt tehtyihin lä

hentymisyrityksi in nähden, näyttää her·ttäneen suurempaa mie-

len,iintoa 

kuin SAPI 

t leville 

kuin miltä alussa näytti. Tuntuu siltä, niin

olisi antanut rohkeutta muillekin samoin ajat

lausua ajatuksensa asiasta. 

S 1 0 • 0, 

ei pääartikkelissaan 

joka julkaisi S PI An esi telmän, 

Puolassa ryhtynyt arvostelemaan 

että Puolan ja Saksan 

ja ehtona on, että 

vallal 

la oleva käsitystä, 

toiminnan edellytyksenä 

välise 

Puola luopuu 

sem et an Itämeren rannikolla. Lenden mielestä on väärin 

Puolalle alentavaakin, että puol alaiset lehdet alinomaa tois-

tavat tätä väitettä. HITL . tee on toukokuun 2 

Puolan lähettilääll ljer" niss " paino~tanut, että 

päivinä 

Saksan hal 

lituksen t rkoituksena on . genau 1n den Rahmen der exi-

etierenden Traktate eu handeln" sek" lausunut toivomuks n, 

että olemmat maat intohiaottomaeti käeitteliaivät yhteisiä 

etujaan. On eri ttäin kömpelö~' ja tahdi tonta kun tähän puo-

1 laisslta taholta vastataan, ettei Saks tarkoita 

Jaktlu [ktrjaimin seuraavien ohjeidm mukaan : J} Tavallinm. 2) Ta~'allinm ja lisik i . 

J) Ei ulkomaa drutuksm tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaetJu tuk en tiMoitak iin. mutta 1: 

... __ ... _ .... _.'f. a ... ~ ... a .1 l .. i. n en. 

" - It 
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että yhteisymmärrys Saksan ja Puolan välillä on mahdollis

ta ainoastaan siinä t apauksessa, että Danzigin käytävä yh

dis tetään Saksaan. Väli stä puolalai sten itsetunto on liian

kin s uuri. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa väheksyvät 

puolalaiset sitävastoin lehden mielestä maansa merki tystä. 

Saksassa on luonnollisesti ryhmiä, j oiden mielestä Pomerel

lien !Danzigin käytävä! takaisin saaminen on välttämätön 

päämäärä. Luonno lisesti haluaisivat· kaikki saksalaiset ot 

taa tämän alueen j os he kykenisi vät siihen. On kui ten~in 

välttämätöntä ottaa huomioon nykyinen realinen tilanne. Sak

san politiikalla on tärkeämpiäkin päämäär i ä kuin t ämä . Leh

den mielestä ei ole lainkaan mahdotonta, että Saksa tule-

vaisuudessakin tulee pakoi tetuksi koettamaan saada 

teisymmärrystä Puolan kanssa s t a t u s q u o 'n pe rustalla. 

Paitsi Slowoa on myöskin C z a s , joka 

taa oikealla olevia piirej ä, asettunut kannattamaan lähene-
mistä Saksaan. Leh ti huomauttaa, ettei Saksaan lähenemisen 

edellytyksenä mitenkään ole se, että ruvettaisiin ajamaan 

ranskalaisvastaista pol itiikkaa . Ranskankin rauhanpol itiikkaa 

ainoastaan edistetään sillä, että koetetaan parantaa Puolan 

ja Saksan välisiä suhte ita. Saksaan lähentymisen ei myös

kä~ tarvitse edellyttää välien rikkomista Venäjänkään kans

sa. 

Vielä huomattavampi kuin edelliset kirjoitukset on 

eräs artikkeli, jonka on julkaissut S 1 0 w 0 s s a erås 

hallituspuolueeseen kuuluva tunnettu eejmin jäsen, kreivi 

Adam R 0 M E R. ROMER valittaa ensinnäkin, että viha Sak

saa kohtaan on monella taholla muuttunut melkein uskonnok

si, jonka dogmeja vastaan ei saa väitellä uhalla 

ten joutuu erotetu~si kunnon kansalaisten piiristä. 

ha perustuu itse asiassa Saksan voiman ylenmääräiseen yli

arvioimiseen. Saksaa kohdanneet suuret vaikeude tkaan. sen 

joonat työttömät, sen köyhtrnyt keskiluokka y.m. eivät 
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voineet pidättää puolalaista lehdistöä jatkuvasti hälyyttä

mästä tavalla, jolla ei ole mi tään yhteis tä järkevän ~o

liti ikan kanssa. Rakkaus ja viha ovat aivan tarpeettomia 

li sämomentteja valtioiden välisten suhteiden hoitamisess . 

Puola on kerran joutunut t urmi oon venäläis-saksalaisen lii

ton k'autta. Tämän liiton purkau tuminen on paremman tule

vaisuuden paras oroskooppi. Taistelun kommunismia vastaan 

täytyy olla Puolan valtion päätehtävän. Tämä tehtävä ei 

saa joutua syrjään sen kautta, että suhteet Venäjään ovat 

parantuneet. Puolan velvol lisuus on olla katoo l isen kris

tinuskon etuvartiona idässä, mikä edellyttää solidariteet

tia kristillisen maailman, ennen kaikkea Buroopan kanssa. 

Luopuessaan Rapallo-politiikasta on HITLER suunnattomasti 

vahvistanut Puolan asemaa Ruroopassa ja koko maailmassa. 

Nykyinen poliittinen tilanne on Puolalle muutenkin edulli

nen. ROMERin mielestä ei ole mitään epäilystä siitä, ettei 

1 tävallan itsenäisyyttä voida ylläpitää. II msohluss" tapah

tuu joka tapauksessa aikaisemmin tai myöhemmin, alussa 

tavasti ainoastaan siinä muodossa, että Itävaltakin saa kan

sallissosialistisen hallituksensa. Kun tämä tapahtuu, lop

puu myöskin väl ttämättömyyden pakosta italialais-saksalainen 

kuher telu. Italia tulee silloin pakoite tuksi lähentymään R~ 

kaa, ja Saksa joutuu vielä eristetymmäksi kuin se on täl

lä he tkellä. Aika työskentelee Puolan eduksi, ja jokainen 

vuosi vähentää välimatkaa Puolan jaon edellä olleen ja uu

desti syntyneen valtakunnan välillä. Saksakin tulee 

pako itetuksi alistumaan siihen tosiseikkaan, etteivät puola

laiset ole mikään "ala-arvoinen rotu", jonka alueelle 

daan muodostaa siirtokuntia saksalaista liikaväestöä varten. 

HITLER sitäpaitsi iisekin viittaa kaukaisempaa itää kohti. 

Kun HITLiR haluaa Puol~u kanssa sovintoa, eivät puolalai

set saa antaa kenenkään uskoa, etteivät he liiallisen epä

luuloisuuden vuoksi halua rauhaa Saksan kansaa. 
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Suomen kannal ta olisi tie tysti ranskalais-saksalais

puolala i sen yht ymän muodostuminen erittäin suotava . Yhteis

toiminta näiden kolmen vallan välillä takaisi Ruroo pan rau

han parer.min kuin kai kk i nonagre s siosopimukset ja Locarnot 

yht eensä. Toi sta i s eksi koht aa kuitenkin tällaisen yhtymän 

aikaansaamista erittäin suuret vaikeudet. Nämä vai keudet ei

vät ole haettavisea ainoast aan puolalais-saksalaisten suh 

teiden alal t a. 

Miten suure l la j ohdonmukaisuudella Puolan hal l itus 

nykyään koettaa ylläpitää hyviä s uhteita Idän valtioihin, 

käy i l mi seuraavastakin. l skettäin on rakovassa suurella 

komeudel la vietetty 250-vuotista muietojuhlaa sen johdosta, 

että puolalaiset silloin kuninkaansa SOBIRSKI n johdolla pe 

lastivat turkkilaisten joukkojen piirit tämän ienin. Tämä 

juhla, joka ehkä olisi voinut olla loukkaava turkkilai

sille, muodostui i se as iassa taitavan jär j estelyn kautta 

kunnianosoitukseksi hei lle . Niin oli esim. Turkin 

ainoa ulkomaalainen dipl omaa t ti, joka oli kutsu t tu ? 1 D

SKln upseeriaamiaisille. Aamiaisen kuluessa puolalainen juh

lapuhuja ylisteli turkkilaisten suurta urhoollisuutta ja pai

nos ti 1urkin ja Puolan välillä nykyään vallitsevia hyviä 

suhtei ta. Varsovassa viime sodan invaliideille 

lien johdosta j är j estetyillä kutsuilla oli Turkin 

myöskin läsnä istuen PILSUDSKln oikealla sivulla. 

i mestyvä D e u t s c h e R u n d s c h a u kirjoittaökin tä

män johdosta hieman katkerasti: "ie zielsicher Polen vor

geht, wie j ede Gelegenheit geechickt genutzt wird, zeigt 

das kleine M e i e t e r s tue k i n K r a k a u, wo die 

Sobieski-Feier sioh in eine hochpolitiaohe hrung des ehe-

maligen 

schieht 

s t e n 

Feindes, der Tftrkei, umgewandelt hat. Alles ge

unter der Parole: der e u r 0 p ä i s che 0 
V 

g e g e n e s t e u r 0 p a". 

V harvennukset lehden. 
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Vaikkakaan siis eivät edellämainitsemani artikkelit 

kuvasta vallalla olevia käsityksiä, on kuitenkin todettava, 

että Puolan ja Saksan välit ovat viime aikoina parantu

neet. Kuvaavana esimerkkinä siitä on, että nykyään uudel

leen suunnitellaan kauppasopimusneuvottelu jen alkamista mo

lempie maiden välillä. 

x x 

x 

Kun entiset neuvottelut raukesivat siihen, ette 

Saksa katsonut voivansa tyydyttää Puolan vaatimuksia maata

loustarpeiden Saksaan viennissä, ollaan ehkä nyttemmin 

miita tekemään suurempia myönnytyksiä Puolalle. Voisiko 

malais-sakaalaisen sopimuksen irtisanominen osaksi johtua ha

lusta omata vapaammat kädet puolalais-sakealaisissakin 

votteluisea? Niinkuin tunnettu, viedään Puolasta 

ei sianlihaa myöskin voita ja munia . 
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Niinkuin tunnettu, kävi Rumanian ulkoas iainministe

ri Tl TULiSCU viime viikolla Varsovassa. Käynnin ulkonaisena 

aiheena oli LITVI NOVin itäpaktin ratifioimisasiakir jain vaih

to. Tämä syy ei yksin ai heuttanut matkaa, vaan on matka 

ainoastaan yhtenä renkaana hänen Varsovasta Ankaraan ulot

tuvassa vierailujensa sarjassa. 

TITULMSCU ei ole itsekään halunnut rajoittaa 

tinsä merkitystä pelkkään kohteliaisuusvierailuun. "Meidän 

lii ttomme" , sanoi hän täkäläisille sanomalehtimiehille , "on 

oltava positiivisen, luovan ulkopolitiikkamme inspiroinnin 

lähteenä, j onka päämääränä on taata 1 tä-Euroopan rauha. l u-

roopassa nykyään vallitseva levottomuus asettaa enemmän kuin 

koskaan meille velvollisuuden turvata rauhaa tässä osassa 

Eurooppaa omin neuvoinn • 

Puoli virallisessa Bukarestin lehdessä on tämä aja

tus lausuttu vielä selvemmin. "Ii ole tarvis sanoa", kir

j oittaa lehti, "että Venäj ä on 1 tä-Kuroopan rauhan organi

sation erittäin tärkeä tekijä. Viime vuoden kuluessa 

lalais-venäläisissä suhteissa tapahtunut muutos on 

pan koko poliittisen kehityksen edellytys ja lähtökohta. T 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan : 1) Tavallinen. 2) Tavallinen ja lisäksi .......... . 
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mä muutos ei voi kui tenkaan johtaoa kaikkiin seuraamuksiin 

niin kauan kuin ei ole olemassa normaaleja suhteita Ru

manian ja Venäjän välillä. Ei ainoastaan Puolan, . vaan kaik

kien muidenkin Itä-~uroopan valtioiden etujen mukaista on, 

että syntyy diplomaattisia suhteita oskovan ja Bukarestin 

välillä, että suuret ja pitkää aikaa varten suunnitellut 

edut saavat voiton keinotekoisesti suurennetuista konflik-

teista". 

Kun ei TITULESCU ollut Varsovassa kuin vuorokau

den ajan, ei minulla ollut tilaisuutta varsinaiseen keskus 

teluun hänen kanssaan. Puolan Bukarestissa oleva lähettiläs 

ARCI SZKW SKI kertoi minul1 3, että Rumanian hallitus 

omasta puolestaan valmis tunnustamaan Neuvosto-Venäjän, mutta 

riippuu asian lopul inen ratkaisu TlTULlSCUsta. Jos 

CU haluaisi, voisi hän milloin hyvänsä antaa tämän 

tuksen. ARCISZBWSKI arveli, että TITULHSCU luultavast.i 

luaa vielä saada jonkinlaisia lisätakeita Bessarabian 

teen. Mitä Belgradiin ja Prahaan tulee, ovat ne ARCISZRW

SKln mukaan valmiita antamaan d e j u r e tunnustuksen. Pie 

nen intenten valtioiden läheinen suhde edellyttää, että tun-

• nustus tapahtuu samanaikaisesti. 

TlTULESCUn Varsovassa ollessa oli Rumaniaan lähe-

tystöön järjestetty erittäin "suurpoliittinen" lounas. Pait

si puolalaisia sekä Ranskan jaPienen Ententen . lähettilä.i tä otti 

siihen osaa V e n ä j ä n, T u r k i n, B u 1 g ari anja 

K r e i k a n edustajat. Lehtien mukaan oli TlTULiSCUlla 

jälkeen puolitoista tuntia kestänyt neuvottelu Venäjän -mi _ 

nisterin ANTONOPP-OVSIINKOn kanssa. 

Keskustelu kesti niin kauan. että sanomalehtimies

ten vastaanotto lykkääntli melkein puoli tuntia. "Rumania", 

sanoi TlTULBSCU. sanomalehtimiehille, "haluaisi tehdä kaiken, 

mikä on sen vallassa. jotta sen suhteet Neuvosto-Venäjään 

tulisivat todella sldämellisiksi. Ne neuvottelut. joita _1-
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nulla on ollu t täällä, ovat vakuuttaneet minut siitä, et

tä tämä toivo on molemminpuolinen" . 

TlTUL SCUlla ole te t aan kuitenkin olevan laa jakantoi

ssmpiakin suunnitelmia. Hänen tarko ituksenaan lienee koettaa 

saada aikaan jonkinlainen ustanmeren j a Balkani n 

keva nonagressi opakti. Diplomaattisten suhteiden alkaminen Ve

näjän ja Rumanian väli l lä kr uunaiei luultavasti tämän sopi

muksen päätt ämisen. 

I tsestään selvää on kuitenkin, ettei Tl TULESCUn 

suunnittelemaa paktia yritetä aikaansaada ainoastaan tämän 

päämäärän saavuttamiseksi. Tarkoitus 

yhdes sä LI TVI NOVin itäpaktin kanssa 

ne l ivaltiopaktille j a olisi samalla 

on luoda yhtymä, j oka 

muodostaisi vas t apai non 

turvana kai kkia mahdol-

lisia tarkistusvaatimukaia vastaan. TITUL SCUn matka t Sofi

aan, Ateenaan, Ankaraan j a Belgradiin tapaht uvat t ar koituk

sessa valmistaa maaperää hänen suunnittelemalleen sopi muk

selle. Tällä hetkellä lienee mahdoton varmuudella sanoa tu

leeko hän onnistumaan yrityksissään vai ei. Ilman vastave

toja ei se kuitenkaan tapahdu . Niinkuin Unkarin lähettiläs 

M TUSKA luottamukse l lisesti kertoi minulle, lähtee ulkominis 

• teri K N A ennen pitkää matkalle Sofiaan ja nkaraan. 
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RAPORTTI n:o 42. 
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Asia : Saksan läht0 Gen~vestä. 

Puolan sanomalehdistö on luonnollisesti sisältä

nyt j oukon kirj oituksia sen johdosta, että Saksa on jät

t änyt aseistar iisumiskonferenssin ja ilmoittanut eroavansa 

Kanaainliitos ta. 

Keskustellessani ulkoasiainministeri BECKin kanssa 

otaikkoasiasta, sanoi hän, ettei hän koskaan ole 

koisen innostunut aseidensupistamiskonferenssista, eikä myös

kään uskonut, että se johtaisi erikoisiin tuloksiin. Mah

dollista on , että konferenssia jatketaan Genevessä, mutta 

hän ei aijo enää lähteä sinne. 

Saksan toimintatavan väitetään johtuvan halusta 

saada täysi toimintavapaus ja sen menettelyn sanotaan ole

van rajojen tarki stuksen "esteenotto ll IK u r j e r P oI

s k i/. Saksan väitetään ryhtyvän sodanvalmistuksiin II 1 

s t r 0 w a nyK u r j e r C 0 d ,z i e n n y/. On myöskin 

siintynyt väite, että Saksan ja Japanin välillä on ol-

1ut neuvotteluja asiasta, ja Saksan menettelyn sanotaan 

sottavan pyrkimystä yhdenmukaiatuttaa toimintatapansa 

kanssa. Aktioni kohdistuu ensi sijassa Venäjää III 

IP 0 1 s k a Z b r 0 j nai. 

Jakelu [kirjaimin seuraavien ohjeiden mukaan: 1) Tavallin en. 2) Tavallinen ja lisäksi 
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Yhteis tä useiden lehtien lausunnoille on se 

huonosti salattu t yytyväisyys, mitä Saksan lähtö asevarus 

tustan supistamiskonferenssista on herättäny t. Niin brjo i t

taa esim. kansallisdemokraattien pää- äänenkannatta j a G a z e

t a a r s z a w s k a, että ilma on tämän kautta suures

ti selvennyt ja puhdis tunut. Pelättävä ainoastaan on, että 

"väli ttäj ät ll rupe avat koettamaan saada Saksan jatkamaan neu-

votteluja ja ehkä vieläpä jäämään Kansainliittoonkin lupaa-

malla sille uusia etuja Ne, jo tka ovat uskoneet GenEJ -
veen ja 10carnoon, vuodattavat kyynelvirtoja, mutta lehden 

mielestä ei ole tapahtunut mitään kauheata. 

Yksity isi ssä keskusteluissa tunnustetaan vielä avO

naisemmin, ettei se, mitä on tapahtunut, itse asiassa ole 

erikoisen valitettavaa. Puolassa on koko aseistariisumiskon

ferenssin ajan pelät t y, että Ranska mahdollisesti suostuisi · 

armeijansa. tuntuviin supistuksiin. Radikaalisten ainesten val-' 

lassa olo si ellä on vielä erikoisesti ollut omiaan herät

tämään levottomuutta. 

Puolalaiset eivät ole suinkaan ainoat, jotka kat-

• selevat asioita tä:tä kannalta. Keskustelin eräänä päivänä 

Ranskan täkäläisen sotilasasiamiehen, kenraali d'ARBONNiAUn 

kanssa. D'ARBONNEAUn lausunnoista kävi selvästi ilmi, että' 

hän hän oli tyytyväinen. Hän sanoi olleen valitettavan e

rehdyksen, että Versailles'n rauhansopimuksessa oli tullut 

luvatuksi, että muutkin vallat noudattaisivat Saksan eai

merkkiä. 

Keskustelumme kuluessa tulin tahtomattani ajatel 

leekai ennen aseistariisumiskonferenssin alkua Pariisiin ko-

koon kutsuttua kansainvälistä kokousta, jonka tarkoituksena 

oli valmistaa maaperää mainitulle konferenssille. Kokous pi- t 

dettiin tai oikeammin sanoen aijottiin pitää Trooa-

deron salissa. Siihen osaaottaneet puolalaiset edustajat, 

herrat 11DI1C11 ja ZDZ11CHOIS1I kertoivat minulle, että oli 

ai.an mahdotonta pitää mitään puheita tai edes saada jJm -
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vihellyksien ja melun vuoksi. Kokouksesta 

tullut mi+.ään. Tahtomatta liioitella tämän 

tapuksen merkitystä , osottaa se kin puolestaan miten vähän 

sympati~ja aserii sumisajatuksella on eräällä taholla Hans -

kassa. ainitsen tässä täs tä kokouksesta, kuska se pidet

tiin aikana, jolloin HITLER ei ollut asioiden johdossa 

Saksassa. 

Väärinkäsityks en välttämiseksi tahdon heti lisätä, 

ettei monessa muussakaan maassa aina olla erikoisen innos

tuneita aseiden supistamisajatuksesta . 

Näin ollen eivät Saksaa vastaan tehdyt hyökkäyk

set aina tunnu aivan vakuuttavilta. Tuntuu usein siltä 

niinkuin Saksan Genevestä lähdön herättämä tyyt yväisyys 

si kätketty hyökkäyksiin sitä vas taan. 

Saksan kieltäytyminen ottamasta osaa aseidenaupis

tamiskonferenssiin on j ohdonmukainen seuraus sen tasa-arvoi

suuskysymyksessä ai kaisemmin ottamasta kannasta. Jo SCHLIH

CHERin hallituksen aikana ilmoitti NiURATH, ettei hän lä

hetä ketään eaUdv~v aseistariisumiskonferenssiin ennenkuin 

tt Saksan tasa-a: oisuus on hYVäksytty.l~ Bräissä englantilai

sissa samoinkuin ranskalaisissakin lehdissä olleet lausun 

not oBottavat, että ent. liittolaismaissakin ollaan tietoi

sia siitä, ettei Saksalle v. 1932 annettua lupausta ole 

täytetty. 

HITLERin valtaanpäädyn Saksassa sanotaan vaikutta

neen siihen, ettei annettuja lupauksia ole pidetty. 

puolestani 

lut kovin 

tunnustan kuuluneeni niihin, joilla ei ole 

suurta luottamusta 

mis8ata ilmankaan HITLERiä. 
-

tämän 

Vaikeudet 

asian 

eivät 

päätökseen joutu

ole kohdanneet 

ainoastaan Saksan taholta. Int. liittolaistenkin mielipiteet 

ovat monessa kysymyksessä hyvin eriäviä. 

1/ vert. raporttini' n:o 24, 7/9-32. 
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Jos liitt ola i smaat luulivat, ettei Saksa toden 

teolla vaatisi, että tasa-arvoisuusp3riaatetta sovelletaan, 

olivat ne tehneet its~nsä syypäiksi samaan erehdykseen 

kuin si l loin kun ne maailmans odan jälkeen sanelivat Tur

ki l le rauhansopimuksensa. Niinkuin tunnettu, oltiin myöhem

min pakoitettuj a tarkistamaan tämä sopimus, koska Turkki ei 

välittänyt noudattaa annettuja määräyksiä. ~uroopan maiden 

valtiomiehet ovat antaneet kansoilleen liian paljon lupauk

sia, jotta nyt voitaisiin olla muodossa tai toisessa 

min tai myöhemmin jatkamatta katkenneita neuvotteluja Sak

sankaan kanssa. 

Saksan ulkopolitiikan kannalta katsoen en sen

vuoksi myöskään luule, että Saksa on mitään menettänyt 

tämällä aseistariisumiskonferenssin. 

Toisin on sen eron laita Kansainliitosta. 

varmaankin herättänyt 

laisissakin piireissä, 

misasiassa noudatettu 

hämmästystä ja paheksumista 

joi sa katsotaan, ettei 

"vauhti" ole vastannut tehtyjä sitou-
-

muksia. Saksalaiset itse ovat minulle selittäneet Saksan e-

et ron Kansainliitosta johtuneen siitä, että se viime 

erittäinkin vähemmistökysymyksen käsittelyn aikana, on 

nut itsensä eristetyksi . Sen hallituksesta on käytetty louk 

kaavaa kieltä. Saksan juutalaiskysymys, niin on minulle 

nottu, on paisutettu niin "luonnottoman suureksi, että 

rinnalla joutuvat varjoon Venäjänkin miljoonat kärsivät ja 

Be miljoona saksalais~a, jotka sodan jälkeen syystä tai 

toisesta olivat pakoitettuja lähtemään Puolasta, mutta 

den kohtalo ei ole erikoisemmin liikuttanut GenElveä." 

hemmiatökysymystä käsiteltäessä oli ajateltu 

ta oli eron aihetta yksinomaan tämän asian 

liian vähäpätöisenä. 

eroamista, 

vuoksi 
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Niinkuin såhkösanomassani viimekuluneen lokakuun 30 

päi vältä n:o 

mis alkamaan 

lä arvellaan, 

lut saadaan 

keen voidaan 

63 ilmoi tin, on Puolan kauppaministeriö val

kauppasopimusneuvottelut 

että Tsekkoslovakian 

joulukuun alussa. Tääl

kanssa käydyt neuvot te-

loppumaan marraskuun loppupuolella, minkä jäl

alkaa neuvottelut Suomen kanssa. 

Ministeriöl tä saamissani. ohjeissa on mainit tu, että 

on koetettava saada kauppasopimukseen seuraavan siaältöinen 

määräys: "Puola ei aseta Suomen tavaroille minkäänlafsia 
~ 

tuontirajoituksia, tuontiluvat ja valuuttasäännöstely lukuun-

otettuna, niin kauan kuin tuonti Suomesta Puolaan on 

den lähimmän edellisen kuukauden aikana ollut pi~nempi 

vienti Puolasta Suomeen." On aivan luonnollista, että 
~ 

dän on kauppasopimusta valmistaessa koetettava saada takeita 

siitä. ettei vientiämme vaikeuteta mainitunlaisilla 

8illa. Katson kuitenkin olevan syytä tehdä eräitä huomau

tuksia nyt ehdotetun määräyksen johdosta. 

On jotenkin varmaa,' ettei Puola katso voivansa 

hen suostua. Tällaisen määräyksen ottaminen sopimukseen 

ei antaa muillekin valtioille aihetta vaatia aamantatapais-
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ta määräystä, mikä t ekisi tyhjäksi voimaansaatetun kontingent 

tisysteemin. Kun Puolan vienti Suomeen on ainoastaan hiu

kan enemmin kuin 1 % sen kokonaisviennistä, ei meillä 
. 

mahdollisuutta harjoittaa sellaista painostusta Puolaan. 

ka olisi välttämätöntä suunnitellun määräyksen saamiseen 

pimuksa en. Puolan vienti asim. Ruotsiin oli viime vuoden 

kuluessa noin viisi kertaa suurempi kuin sen vienti Suo

meen. Suomi on tähän asti yleensä saanut haluamansa 

tingentit. 

Tuoretta kalaa varten pyytämämme kontingentit ovat 

oikeastaan ainoat, joita ei ole myönnetty pyytämiämme mää-

.. riä. Kokemus on kuitenkin osottanut. ettei Suomesta ole voi

tu tuoda niin suuria määriä kuin on otaksuttu. Tänä vuon

na ei esim. ole lähimainkaan käytetty saatujakaan kontin

gentte ja. 

• 

Suomen vienti Puolaan ei ole vähentynyt kontingent

tisysteemin aikana, vaan on päinvastoin lisääntynytkin. Puo

lan vientiin verrattuna ei se viimeisten 10 vuoden aikana 

ole ollut kymmenettäkäin osaa Puolan viennistä Suomeen. Vien

timme pienuus johtuu siitä. että vientitavaramme suureksi o

saksi ovat samoja kuin Puolankin. Puolan verrattomasti suu-

rlmpi vienti Suomeen johtuu 

varainsa joukoåsa sellaisia 

siitä. että sillä on vientita-
. 

tavaroita kuin sokeri, 

kivihiili. jota Suomeen tuodaan muualta. 

että Puolan vienti Suomeen aina tulee 

suurempi kuin Suomen vienti Puolaan. 

Luultava siis on. 
-

olemaan tuntuvasti 

Jos haiutaan kysymyksessä olevan laatuista yleistä 

kontingenttisitoumusta, on mielestäni senvuoksi välttämätön-
. -

tä, että sille edls annetaan sellainen sisällys, etteivät 
. -

ainakaan kaikki auut valtiot halua sitä kauppasopimukseenaa. 

Voitaisiin ehdottaa, I t t I i P U ola a s I t a vai-
~ 

k e U kai & vie n n i 1 1 e a • e, j 0 1 1 e i vi. n t i 

vii a • i s t e n kuu den kuu k a u d • n & i k a n a 

1 1 i t i n e 1 j i t t i 0 a & aPu ola n vii n n i • 
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t ä Suo m e e n . Suomen kannalta on aivan riittävä, jos 

saadaån tällainenkin määräys sopimukseen, sillä vientimme 

Puolaan ei missään tapauksessa nouse neljänteenkään osaan 

Puolan viennistä Suomeen. Puolan on sitävastoin vaikeampi 

olla suostumatta määräykseen, jos sille annetaan ehdottama

ni muoto. Se ei tällöin ainakaan voi vedota siihen, että 

kaikki muutkin ~aluaisivat tällaista määräystä sopimuksiinsa. 

Siihen nähden , ettei Puola tietääkseni koskaan kon

tingentte ]a koskevissa sopimuksissa ole suostunut nyt kysy

myksessä olevan laatuisiin yleisiin kontingenttisi toumuksiin, 

on epävarmaa, tuleeko se nytkään siihen suostumaan. Ruotsin 

tt kanssa tehdyssä erikoisessa kontingenttisopimuksessa, josta ei 

ole annettu lähempiä tietoja, lienee myöskin säädetty kon

tingenttimäärät eri tavaralajeihin nähden Nyt kysymyksessä 

oleva yleinen kontingenttisitoumus antaisi Suomelle itse asi

assa mahdollisuuden viedä Puolaan esim. rajattoman määrän 

tuoretta kalaa, edellyttäen että tulleihin saadaan riittäväta

lennukset. Tähän ei Puola kuitenkaan suostune. 

• 
Näin ollen on mielestäni välttämätöntä, että kai

ken varalta pidetään silmällä sellaistakin mahdollisuutta, 

tä meidän 0 n t e h t ä v ä P u ola n k a n s s a k a u 

p a s 0 p imu k s e s tae r i 1 1 ä ä nol eva y k s 

t Y i s k 0 h tai n e n k 0 n t i n g e n t t iso P imu s, 

jossa on sanottu kuinka suuria määriä eri tavaroita voi

daan tuoda Suom~sta Puolaan määrätyn ajan, esim. kuuden kuu

kauden kuluessa. Tällainenkin muutos nykyään 

järjestykseen tietäisi jo suurta edistystä, koska 

visi mahdolliseksi tehdä pitempiaikaisia kontrahteja suoma-

laisten myyjien 

Kun ei 

taisia · tietoja 

ja puolalaisten ostajien välillä. 

Lähetystöllä luonnollisesti ole yksityiskoh-. . 
kaikista niistä eri tavaramääristä, joita suo-

malaiset viejät 

voivallA viedä 

ovat myyneet Puolaan ja voivat edellyttää 

.inne puolen TUoden aikana, olisi suotava, 

jos Suomessa lnei tilaasa koetettaisiin hankkia tällainln 

lasto~ It.lstäin •• lvää 0Jl, .tt.i •• voi eikä .1. tarvit -
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sekaan olla täys in tarkka. Meillähän on vientimme pienuuteen 

katsoen mahdollisuus vaatia itselleDlJle verrattain suuria kon

tingentte ja. 

kyä olevan 

kanssa, ja 

näkökohtiin. 

Olen keskustellut asiasta myöskin täällä tätä ny 

Suomen Paperikonttorin johtajan, eversti LINDHin 

on hän ilmoittanut yhtyvänsä edellä esittämiini 
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:n 

I 

l l ekir j oittanut lähettää täten kunnioittaen 

UE 1: A 4. 

ohe llisena inisteriölle kuutena kappaleena raport 

tinaa n:o 44; "Puolalais-aaksalaiaet suhteet IV". 

/6i v. 1 - 4/. 

/P2~~"-"" 
~--' 

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

VARSOV SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 44. 

Varsova 
. /~.~ ~o. 

ssa 10 p:nä marras kuuta 19 33. ---' 

Asia : Puolalais- saksalaiset suh-

te et IV • 

Saksan valtakunnan kansleri on äskettäin pitämäs-

sään puheessa lausunut: II Und so wie man wirtschaft-

lich sinnlos handelte, handelte man auch politisch sinn-
los. 

land 

Nur ein einziges 

wird der Korridor 

Beispiel: 

gelegt. 

Zwischen 

Rs hätte 

Polen und 

sich damala eine 

andere Lösung finden lassen. ~s gibt in Europa Deutsche, 

es gibt in Ruropa Polen. Die beiden werden sich daran 

gewöhnen massan, nebeneinander und miteipander zu leben 

und auszukommen. l eder können die Polen das deutsche Volk 

aus der europäischen Landkarta wegdenken, noch sind wir 

unverständig genug, um etwa die Polen wegdenken zu wol

len. Wir wissen, beide sind da, sie mussen miteinander 

leben. Warum legt man ihnen dann einen Zankapfel in ihr 

Leben hinein? Alles vermochten die Mächte damals. larum 

mussten sie das tun? Nur um den Hass EU verewigenl" 

Puolan ulkoasiainministeri oli noin viikkoa ennen 

tämän puheen pitämistä keskustellut pitkälti erään saksa

laisen kansallissosialistisen sanomalehtimiehen kanssa. Kes -

kustelu oli täysin luottamuksellinen, eikä aijottu julais

tavaksi. Olen ollut tilaisuudessa lukemaan saksalaisen 

Jak elu (kirjaimin seuraavien oh;eiden mukaan : 1) Tavallin en. 2) Tavallinen;a lisäksi 

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

T a v alI i n en. 
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timan selostuksen siitä. BICK lausui m.m., että on valtioi

ta, jo tka ovat hyötyneet siitä, että välit Sakaan ja Puo

lan välillä ovat huonot ja sanoi olevan toivottavaa, että 

nämä välit paranisivat. BBCK on tällä arvattavasti tarkoit

tanut Ranskaa . Ainakin ovat saksalaiset sen siten ymmärtä

neet. Paitsi että Saksan kansallissosialistinen politiikka 
yleensä 

teita, 

osaltaan 

on koet tanut parantaa Saksan ja - ?uolan välisiä suh

ei ole mahdotonta, että ~ainitsemani keskustelukin ~n 

voinut vaikuttaa HITLERin lausuntoon. Joka tapauk-

tt sessa on hän siitä tietänyt. 

tt 

B e rI i n e r T a g e b l a t t on 4 p. mar

raakuuta julaissut Varsovan kirjeenvaihtajansa, tohtori Ru

dolf HERRNSTADTin kirjoittaman, kehuvaan muotoon laaditun 

kirjoituksen BECKistä. Lainaan tähän eräitä kohtia siitä; 

"Dieser leiseste Aussenminister besitzt, mehr als mancher 
~ 

laute, muropae Ohr .... Indem er eine stattliche Reihe aus-

eenpolitischer Erfolge schweigend einkaasierte, wuchs sein 

Ruf doppelt .... In Deutschland wird häufig gefragt: 

de~tschfreundlich oder nicht? Die Fragestellung geht fehl. 

Seine Politik ist so voraussetzungslos und ohne jede ge

fUhlsmäseige Belastung wie die der Sowjetrueeen, und es 

scheint, dase er si ch gerade darum mit ihnen gut versteht •.. 

Seine Leitlinie lautet; von niemandem abhängig sein, aber al 

le benutzen zum Zwecke der Aufrechterhaltung und Stär-

kung des polnischen Besitzstandes. Zu diesem Zweck band 

Polen von Frankreich los, um sodann Frankreich an Polen 
-

binden, zu diesem Zweck schuf er die Bntente mit 

zu dieaem Zweok liquidierte er alle politisohen KeinungB-
~ 

vereohiedeDheiten mit der Kleinen Bntente, zu dieaem Zweok 

intereaaiert er aich zurzei t fiir Li t -auen, zu diese. Zweok 

wäre er die nötigen Verziohte deutsohereeits vorausge-

.etat jederaeit bereit. mit Deutsohland jeden Vertrag au 

.ohli •• aen, der Polen nioht yerptlioh\.t. Das kling\ briak. 
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Darum muss hinzugefugt werden, dass es nioht ubertrieben 

i s t. Es ist das Ergebnis einer Betrachtung der Beckschen 

Poli tik mi t Beckschen Augen.... I r vollzog den Friedens

und Freundschaf tsschluss mit der Sowjetunion, als hätte er 

nie gegen sie gekämpft. Indem er ihn ohne Frankreichs 

fe und zeitweise gegen seinen lillen vollzog, begann er, 

Polen aus der französiachen Befehlssphäre herauszuschälen. 

Er tat das, um Polen und Frankreich ala kongeniale Partner 

nebeneinanderzustellen, nicht etwa, um auf Frankreicha Bun-

tt desgenosaenschaft zu verzichten. lann die Franzosen heute in 

arschau höflich anklopfen, bevor sie eintreten, und wenn 

aie ftir entnommene Leistungen politische und wirtschaft-

liche - bar bezahlen, ao entspricht das genau dem Ziel, 

daa BECK sich ateckte. Kr richtete den achiefen Turm der 

polnischen ussenpolitik in dem Moment gerade, in dem aich 

zeigte, dass er nicht mehr achief zu stenen brauchte. Na

ttirlich gewährt die neue Grundstellung neue und bessere 

Mögliohkeiten. Mit Polena neuer Selbständigkeit ist seine 

Badeutung in Osteuropa ohne Zweifel gewachsen. Mit der ge-

wachsenen Bedeutung wucha sein l ert ala Macht, an die man 

sich anlehnt, und ala Macnt, die sich aelber anlehnt. Mit 

steigendem iert aber wachsen die Preise, die Polen for -

ftir 

BBCK 

dern darf - sei es ftir seine 

seinen Verzicht auf Feindschaft. 

Freundschaft, sei es 

Der kluge Reohner 
weiss das, und er wtirde ich niemals verzeihen, es nicht 

bis nur Heige auszunutzen. Daher muss man seiner Person 

mit zwei impfindungen entgegentreten: 

vor ihm und mit grosser Achtung ftir 

.er Aufmerksamkeit, "voraussetzungalos 

miasige Belastung". 
, 

mit grosser Achtung 

ihn, und lIi t gros

und ohne jede gefiihls 

Syynä siihen, että olen näin pitkälti lainannut 

BERRJSTAD!in kirjoitusta, on •• , etten luule Tielä koskaan 

kenenkään näin hYTin luonnehtineen BlCli. politiikkaa . 

• 
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Italian ambassadöör i BASTIANINI kertoi minulle 

ri päivää sitten, että on liikkeellä - huhuja, e t t ä 

s i k Y s Y m Y s n 0 n a g r e s s i 0 s 0 P imu k s e B t a 

S a k B a n j aPu ola n v ä 1 i 1 1 ä. AIotteen olis i ot

tanut Saksa, joka ilmeisesti jo kauan on koettanut saada 

aikaan yhteistoimintaa Puolan kanssa . Tällainen s opimus ei 

ole mahdollinen muuta kuin siinä tapauksessa, että Saksa 

luopuu alueellisista vaatimuksistaan. BASTIANINI ei näyttä 

nyt pitävän aivan mahdot tomana, että åSkin v~isi tapaht ua. 

tt inun on vaikea sanoa asiasta mitään varmaa. Ni inkuin olen 

tt 

inisteriölle ilmoittanut, on Danzigin senaatin pres identti 

RAUSCHNING eräässä ilmei sest i Berliinistä käsin inspiroidus

sa kirjoituksessa lausunut, että Itä-Euroopan yleisen poli

tiikan kannalta on yhdentekevää kenelle Danzig kuuluu, ja 

että on oltava valmii t uhraamaan toivee t liittymisestä emä

maahan. ll Täs tä on tietysti kuitenkin vielä askel varsinai

sen n 0 n a g r e s s i 0 - sopimuksen solmimiseen Saksan ja 

Puol an välillä. 

Tästä yhteydessä lienee ehkä syytä viitata tä-

täläisessä puoli virallisessa G a z eta P ol s kas s a 

leeseen kirjoitukseen, jossa ilmeisellä ymmärtämyksellä suh

tauduttiin II Anschlussiin" , jota ku tsut i in Saksan poli tiikan 
-

loogilliseksi pyrkimykseksi, kun sitävas toin itäänpäin suun-

tautuva "Drangll lehden mielestä oli keinotekoinen. 

Nykyään on eräiden saksalaisten lehtien tuon

ti Puolaan kielletty. Samoin ei Saksakaan salli kaikkien 

puolalaisten lehtien tuontia sinne. lreivi Adam ROMER , jon

ka S 1 0 • 0 S s a julkaisemasta saksalaisystävällises+.ä kir

joituksesta olen Ministeriölle tiedoittanut,4/ on kertonut mi

nulle, että on kysymys nsanomalehti-clearing"ista molempien mai-
- -

den välillä, ja ottä on luultavaa, että kiellot enn n pitkää kumo-

taan. 

11 Vert. raportti n:o 37, 16111-33. 
21 -"- -"- .~o 40, l2II -33. 
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Salainen. 
V .. Å ... R .S ... O .. V ... SSA OLEVA LAllETYSrö. 

RAPORTTI n:o 45 . 

Va rsova ssa ~.2 p:nä ma.rr.a.~uuta 19.3..3. 

Asia: P.u..o.l.an:7"_ ... Saks.an. npn.agr.e.s.sio-

j ulkilaus UJII.a . . ............... .............................. . 

Ennen l omalle lähtöäni mainitsin Ministeriölle 

lähettämässäni r apor tissa siitä, että 

ja nonagressiosopi muksen solmimisesta 
1/ 

l illä. Nyttemmin ovatkin molempien 

oli liikkeel l ä huhu

Saksan j a Puolan vä

maiden hallitukset an-

taneet ilmoituksen siitä, etteivät ne aijo 

tuen r at kaista keskinäisiä ~iitoja n. Puolan 

aseisiin turvau

ulkoasiainmi -

l ausunut, että 

valtakunnan-

nisteri on 

hän antaa 

lehdille antamassaan 

suuren arvon sille 

selityksessä 

kannalle, jonka 

kansleri on omaksunut puolal ais- saksalaisiss a suhteissa . 

11 Brikoisen merkityksen annan sille, että molempien 

kansoille, jotka päivittäin joutuva t ankar asti ponnistelemaan 

t alous pulan seurausten kanssa, on selitetty, että molempien 

maitten hallitukset valppa~sti j a tarmokkaasti pyrki vät 

j aamaan nli tä kaikilta mahdollisilta hyökkäyksiltä". 
tf..;;-

Puol al aisten lehtien auhtautumisessa nyt t apahtu-

neeseen nonagressio- julkilausumaan on huom att vissa kolme 

eri vivahdusta. 

Hallituspuolueiden lehdet antavat sille suuren 

merkityksen ja pitävät sitä todistuksena molempien maiden 

välien paranemisesta. Puolivirallinen G a Z 8 t a P 0 

1/ Raportti n:o 44/33 10 p:ltä marraskuuta 1933 . 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta ... .}: 
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huomauttaa, että tapauksen merkity~ on ennen kaikkea sii

nä, että val ti ot , j o~den välis iä suhteita tähän asti on 

totuttu pitämään uroopan II arimpana kohtana 11 antavat juh

lalli sen vakuu tuksen, etteivät ne aijo aikaansaada mitään 

konfliktej · . Locarnon sopi mus synnytti tämän velvoituksen 

saksalais- r ans kalaisissa suhteissa. Nyt annettu julkilausu

ma aikaansaa saman saksalais- puolal aisissa suhteissa . Täten 

on Locarnon suurin puute tullut poistetuksi. Tapauksen 

kitys ~uroopan r auhall e on kieltämätön. 

Vastustuspuolue iden lehdet ovat tuntuvasti pidät

t yväisempiä . Sosi ali demokraattien pää-äänenkannatta j a Rob 0 

n i k ki rjoittaa otsakkeella " Puolalais- saksalainen lähenty

minen" varustetussa artikkelissa , ettei HITLHR'in kanssa teh

dyillä sopimuksilla ole arvoa, sillä HITLER pitää sopimuk

sia ainoastaan Ilpaperipalasina", joiden tarkoitus on kään 

tää huomio hänen varsinaisista suunnitelmistaan. Puolal is -

saksal ainen lähentyminen tietää senvuoksi ainoastaan "yhteis

tä syöksymistä samaan kuiluun". Kansallisdemokraattien pää

mielestä 

olisi syy-

äänenkannattajan G a z et a W a r s z a w s k a'n 

ei ole t apahtunut mitään erikoista , j onka vuoksi 

tä iloita. Saksan politiikka suunt e.utuu nykyään ensisijassa 

eristäminen . Ranskaa vastaan. Sen tarkoituksena on Ranskan 

Puolalaiset erehtyvät antaessaan suuren merkityksen Saksan 

julkilausumalle. Saksa lähti aseistariisumiskonferenssistakin 

ainoastaan erottaakseen Ranskan liittolaisistaan ja pakot

taakseen sen neuvottelemaan aseistariisumisesta suurvalt,ain 

konferenssissa. 

joka jo 

Kaikkein 

kauvan on 

tyytyväisin on 

työskennellyt 

luonnollisesti S 1 0 • 0, 

Puolan ja Saksan lähentä-

miseksi. Lehti on tapauksen johdosta julkaissut pääkirjoi

tuksen "Vasallista liittolaiseksi", jossa se lausuu ajatuk

sen, että Puola nyt vaata esiintyy tälsiarvoisena Ran~kan 

rinnalla. Puola ei enää anna johtaa itseään Pariisista kä-
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sin, Vaan ajaa määrätiet oisest i omaa politiikkaansa . . inoas

taan sen kautta, ett ä Puolan j a Saksan välit olivat 

not , j a Ranska t i esi Puol alla olevan 40 divisionaa soti

lai t a, s a ttoi BRI AND es iintyä Saksaan nähden suurena 

han ystävänä . Puolan ja Saksan läheneminen tulee kääntä

mään Ranskan ulkopol itiikan vasemmalta oikealle. Puola on 

l akannut olemasta Rans kan vas allina, mutta se ei lakkaa 

ol emasta sen liit t ola isena . muroopan r auha riippuu ennen 

kaikkea Ranskan, Saksan ja Puolan välisestä rauhasta • 

Olisi varmaankin _ erehdys hel t ää · merki t ystä Berli

ni~ julki lausumalta . Se on epäilemättä ainakin yhtä arvo

kas kuin Moskovan kanssa solmitut nonagressiosopimukset,ja 

muodost aa näin ollen r auhan t akeiden huomattavan lisän. 

Omasta puolestani olisin t aipuvainen arvelemaan, että yhte

nä syynä julkilausuman antamiseen on ollut Saksan halli

tuksen pyrkimys par antaa asemaansa aseidensupistamisneuvot

teluissa. Viittaamalla annettuun selity seen voi Saksa 

remmall a syyllä vaati a tåsa~arvoperiaatteen sovelluttamista . 
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Olen jo pari vuotta sitten viitannut Puolan ja 

anskan suhteiss a t apah t uvaan viilentymiseen.Tämä sai al

kunsa s iitä, että puol alaiset huomasivat, että usealla ta

holl a Ranskassa pidettiin Danzigin käytävää ranskalais-puO

lalaisen liiton r asi tuksena. Ranskala iset antoivat ymmär tää, 

ett ä käyt ävän liittäminen Puolaan oli valitettava erehd s. 

inun ei t arvitse mennä pitkäl le todistuksien haus s . Mi-

ten yleinen t äm ä käsitys on, käy 

niinkin suuri Puolan yst ävä kuin 

par aiten ilmi s iitä ,että 

Rans kan Varsovassa oleva 

s uur lähe tti läs LAROCHB itse on minulle s~n onut sen olleen 

erehdyksen. Puolalaise t saivat edell een huomat a , että ranska

l aisissa radikaalisissa le . dsä ~itettiin suunnitelmia Dan

zigin kysymyksen r atkaisemiseksikin t avalla , joka loukkasi 

Puolan etuja. Nämä lehdet - myönnett äköön se kernaasti

vät kuulu luetuimpiin Ranskassa. Bi ke~ tänyt kuitenkaan 

van ennenkuin artikkelien kirjoittajist a tuli Ranskan hal

lituksen jäseniä. Puolalaiset saivat nähdä yksinpä Ranskan 

ulkoasiainministeriön alivaltiosihtee~inäkin miehen, joka ennen 

oli j u 1 k i 8 e s t i lausunut tällaisi a mielipiteitä. Puo

lalaisten on luonnollisesti ollut vaikea antaa kovin suurta 

lIarki tystä seli tyksille, "ettei vät nämä henkilöt enää olleet 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin. 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . mutta ] : 
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sillä kannall a'. Seurauks ena oli, ettei Puolassa enää ai

nakaan kai killa tahoilla ~äy~in luotettu ransk alaisiin. 

Ranskalaiset eivät aina myö skään kyl lin ottaneet 

huomi oon li ittolaisensa mielipiteitä ja etu ja . Puolan en

tinen ulkoministeri Z LESKI ol i varma Ranskan yst ävä, j oka 

vältti näy tt ämäs t ä t yytymättömyyt t änsä. Voin s anoa , että hän 

ulkoministerinä ollessaan a inoastaan kerran antoi minun 

huomat miten s ' väs ti loukatuksi hän tunsi itsensä . Tämä 

t apahtui nonagressio pak tista venäläisten kanssa neuvotelta

ess . aanskalaiset olivat ensiksikin uolalta k s ymättä an

t aneet ymmärtää Moskovassa, että Puola tulisi yhdessä Rans

kan kanss a solmimaan t ämän so pimuksen. Rans kan pyynnöstä 

Puola - asettui yhtey teen Suomen, Baltianmaiden ja Rumani an 

kanssa. Niinkuin muistettanee sai Suomi ensimmäisenä val

miiksi so pi muksensa. Kun Ranskan mielenkiinto asi aan sit-

temmin vähentyi, antoi se, mitään 

ymmärtää Bukarestissa, ettei se 

Todist aj ia ei tässäkään tarvitse 

puolalaisille sanomatta , 

enää välittänyt asi asta . 

hakea etäältä, vaan voin 

vedot a suora n Ranskan omaan Bukare sti ssa olleeseen lähet

tilääseen ja Rumanian ulkoministeriin • 

Tähän tuli lisäksi muitakin seikkoj a . Puola ei 

nut haluamaansa l ainaa Ranskasta. Ulkomaalla, myö skin Suomes

sa, ollaan usein t aipuvaisi a luulema n, että Ranska muka 

suorittaisi joitain vuotuisia apumaksuja Puolalle,joita 

man ei Puola tulisi toimeen. Todellisuudessa ei Puola 

ole tähän päivään saakka saanut åo pari vuotta sitten 

Kattowfcen, ja Gdynian välisen rautatien rakentamista varten 

luvatun lainan toista osaa. 

Voidaan sanoa, että BiCK'in ulkoministeriksi nimit

täminen teki lopun Ranskan siihenastisesta vaikutuksesta 

Varsoyassa • • i kestänyt myöskään kauvan ennenkuin Ranskan 

täkäläiselle sotilaslähetystölle ilmoitettiin, ettei 

näolo Puolassa enää ollut tarp~ellinen. 

Ranskan liittyminen nel~tiopaktiin loukkasi sen 

kaikkia liittolaisia syyemmin kuin Ranska kaikesta päät-
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t äen itse ymw si . On t ar~eetont a ruveta tässä selosta 

maan syi t ä, jo t ka aiheuttivat paktin syntymisen. Paktin 

Ranskalle tuott amat edut eivät ainakaan toistaiseksi lie

ne kovin suuri a . Sen Ranskalle aikaansaama vahinko on var

maankin tuntuvampi. Sen paktiin liittyminen järky tti sen 

l iittolaisten entistä luottamusta siihen,ja mikä Ranskan 

asemaSsa ol evalle maal le on yhtä tärkeä, s e m e n e t -

tie n t i sen a u k tor i tee t t i n saI i i t 

toI a i s t e n s a k e s kuu des s a. Viittaan tässä 

Pienen Ententen virallisen edustajan TITULESCU'n Parisis-

sa tekemiin uhkauksiin 

myöskin lähentyä Saksaa 

siitä, että 

ja suostua 

Pieni ~ntente voisi 
1/ 

IIAnsohluss'iin" . Täl-

laista kieltä ei ollut tähän saakka käytetty. Ranskan an

tamien kir jallisten selit~sten johdosta ilmoitti tosin 

ni Entente, ettei sillä ole mitään Ranskan liittymistä 

vastaan, mutta olisi erehdys luulla, että nämä maat olisi

vat tyytyväisiä. Mitä Puolaan tulee, ei se koskaan, kaikis

ta Ranskan selityksistä huolimatta , ole antanut anteeksi 

Ranskan osanottoa nelivaltiopaktiin. 

B CK'in osaksi joku aika sitten Farisissa 

kunnianosoitusten j ohdosta kirjoitti eräs täkäläinen lehti, 

että ne olivat käsitettävät anteeksi pyyuuöksi. Mikään puo

lalainen lehti ei sitävastoin vielä ole sanonut, että 

Ranskalle olisi annettu anteeksi. Ranskan Varsovassa 

edustajat saavat sen myös tuntea. Presidentti MOSCICKI,joka 

ei tähän asti milloinkaan ole käynyt kutsuilla ulkomaa-

1aisessa lähetystössä, oli äskettäin uuden puolisonsa kans

sa Turkin suurlähetystössä, jonne m. m. koko diplomaattikun

ta 01 · kutsuttu •• tt~ tässä ~li politiikkaakin mukana, käy 

ilmi jo 8iitäkin~ ett~ivä~ Turkin suurlähettiläs ja hänen 

puolisonsa edes olleet Puolassa kun kutsukortit lähetet

tiin, vaan saapuivat he itse Varsovaan pari päivää ennen .. .,... , . - . 
kutSUja. Lisättäkö~n. että he ovat vasta olleet täällä vuo-

1/ Bukarestiss& olevan Lähetystön rap.lo 3, 4/V-33. 
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den ajan. anskan ambassad:rissa, joka on monet vuodet 

ollut doyennena ja jonka suurenmoisen vieraanvarainen 

koti aina on ollut seuraelämän keskipisteena, matkusti 

kutsujen edellisenä päivänä Pariisiin, mitä tuskin kukaan 

voi ihmetellä. 

Pidän hyvin luultavana, ettei ranskalaisella ylei

söllä - viral lisi a piire jä lukuunottam tta - ole ollut pal

j oakaan ti etoa oloj en kehit yksestä. Olen kerran eräässä 

raportissani huomauttanutkin siitä, että esim. ranskalai -

sissa lehdissä vältetään l ainaamasta puolivirallisiakin 

puolalaisia l ausuntoja, milloin ne sisäl t ävä t jotain epä

edullist a . Selvää on, ettei tämä suinkaan tiedä lii tto -

laissuhteen lakkaamist a , mutta suuren r anskalaisihailun 

aika on loppunut. 

B e r 1 i n e r T a g e b 1 a t t'in kirjeenvaihta

jalla on aivan oikein kun hän sanoo, että BECK 'ille on 

he rttaisen yhdentekevää, kenen kanssa hän on liitossa. 

Kirjoittaja jatkaa edelleen: II enn die Franzosen heute 

in Warschau höflich anklopfen, bevor sie eintreten, und 

enn sie fär entnommene Leistungen - politische und 

schaftliche - bar zahlen, so entspricht das genau dem 

Ziel das BBCK sioh shokte " . J n edes uskaltaisi mennä 

sanomaan kenen kanssa B:8CK, Saksanko vai anskan kanssa 

mieluummin liittoutuisi, ed~llyttäen tietysti, että olosuh

teet sallisivat täysin vapaan ratkaisun. Bn luule myös

kään, että on olemassa ketään ranskalaista diplomaatti a , 

joka enää pitäisi mahdollisena vuoden 1932 edellämainit

tuja tapauk~ia. N~ä ajat ovat olleet ja menneet. 

Juuri senvuoksi, että Ranskan ja Puolan välinen 

liitto tarjoaa realisia etuja ei ainOastaan Puolalle, 

vaan m1ölkin Ranskalle, on BBCK'illä mahdollisuus toi.ia 

itsenäisesti. Puolan päättäväinen lähentyminen Venäjään,jo

ta saaanaikaisesti seuraai Pisnen Intenten ja Venäjäa 

välien paraneainen, vaikutti, että Ranskakin katsoi etu 

• 
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jensa mukaiaa ei seu.r at a esimerkkiä. apaus osoitti, että 

ratkai un ei aina ,&l\ll:i.l.cat t a tarvit e h;\8," ha Pariisis

sa. Sanotaan, että kosto voi joskus ystävienkin kesken ol

la suloinen. Omasta puolestani en ole milloinkaan nähnyt 

Puolan ulkoministeriä niin loistavana j a Ranskan suurlä-

hettilästä samanaikaises ti niin nolon näköisenä kuin her-

rasväki B CK 'in samana iltana järj estämissä suurissa tans-

aiaisissa, jolloin tie to saapui Varsovaan Itäpaktin solmi-

mis9sta Lontoossa . 

Se , mikä kesällä tapahtui Venäjään nähden, uudis -

4t tui syksyllä Saksan suhteen. Tällöinkin oli Puol a se, jo

ka otti aIotte en. L e T e m p s on eräässä pääkir j oituk

sessaan väittänyt, että Puolan ja Saksan nonagressioneuvot

• 

telut tapahtuivat Ranskan tieten. Väite on ilmeisesti 

päässä aijottu ranskalaista yleisöä j a sanomalehtiä 

joille nonagres siojulkilausuma tuli täydellisenä - ja 

monelle - epämiellyttävänä yllätyksenä. Väite ei pidä paik

kaansa. Ranskan Varsovassa oleva suurlähettiläs lienee päin-

vastoin pari 

lähettämässään 

päivää ennen 

s ähkösanomaesa 
1/ 

koskevat huhut. Saksan ja 

julkilausuman antamista 

peruuttanutkin kaikki asiaa 

Puolan hallitukset olivat 

omaan päättäneet olla antamatta tietoja neuvotteluistaan. 

BECK oli senvuoksi myöskin vastannut kieltävästi GIRSA11R" 

joka B N S'in pyynnöstä halusi tietää, miten asia oli. Nyt

temmin on Ranskakin katsonut olevan edullisinta asettua 

suoranaisiin suhteisiin Sakeaan. 

Silloin kun Pienen Bntenten ja Venäjän väliset 

SUhteet muodostuvat säännöllisiksi, on mahdollista, että 

kutusvalta yhtymässä Ranska - Pieni ~ntente - Puola yhä 

män siirtyy itäänpäin. Ainakaan ei tässä suhteessa ole ole

massa mitään epäilystä BIOK'in ulkopolitiikan päämäärästä. 

Varsovassa on lähettiläitä, jotka asettavat Puolan araeijan 

melkein Ranskan armeijan rinnalle, joskin tietysti Ranskan 

11 FRABOOIS- POIO.T oli Berlinistä tiedoittanut pitävänsä mah
dslliaena, että ~otain oli tekeillä Sakaan ja Puolan vilillä.Hel
sinkiin lihettimaai raportin kautta tie.i Suo.en ulkoasiainainia-
teriö .iia itae asiaasa enemmin kuin LAROCBI. . 
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varat ja mahdollisuude t muut en ovat suuremmat. Ranskan vaih

tuvien parlamentaaris ten hallitusten ulkopol itiikan les im.vas

takohta TARDIIU -BRIANDI voi tulla vai ke aksi pi t ää puoliaan 

sellaisia miehiä vastaan kuin CK , TITULESCO ja BKNiS. 

HERRIOT, j oka Ranskan hallituksen lU9t t amusmi ehenä kävi 

näjällä, teki itsensä lapsellisten , bolsohevike j a t arpeetto

man mairittelevien puheiden kautta naur unal aiseksi, mikä ei 

ole myöskään ollut omi aan koro ttamaan Ranskan arvoa 
II 

uropassa. On mUistettava, että Puol an ja Pienen ntenten 

välillä on tapahtunut huomat tava l ähentyminen. B~NRS' kin 

• kettelee tätä ulkoas i ainvaliokunnan kokoukses sa Prahassa 

meksi pitämässään suur essa puheesaa ,1t .•.• nous noua rappro

ohons de la Pol ogne et lui exprimons toute . notre sym

pathie quand nous la voyons suivre aveo fermet~ sa po

litique national e , en aff i rmant qu 'elle n'aooeptera rien 

dans l a politique europ~enne qui port~t atteinte ~ ses 

• 
dyn, 

hin 

i nUr6t ou qui f llt d60i dft sans son ooncours fl • hkä ereh

mutta minun korvissani tuntuu, niinkuin näi hin sanoi

myö s kin liittyisi kätketty tunnustus Puolalle siitä,et
t ei 

kin 

ka 

se ole hyväksynyt Ranskan menettelyä. B!NES 

kaikista edellä mainitsemistani ulkoministereistä 

on Rans kalle uskollisin. 

Puolan j a Ranskan välisillä' suhteilla ei ole mer

kitystä ainoastaan näille maille, vaan ne muodostavat taus

tan Puolan suhteille sekä Venäjään että Saksaan. Niiden 

tarkka seuraaminen on senvuoksi ensiluokkaisen tärkeä myös

kin Suomen ulkopolitiikan kannalta. 

1/ Italian suurlähetystössä o~ minulle kerrottu, että venäläiset 
o~i~at pukeneet tshekan agentteja hienoiksi herroikai j a naisik
SltJotka oli~at samasaa vaunu •• a kuin HlRRIOT.lämä söivät erino
malaia ruokia ja joivat ranskalaisia viinejä.aniautuivat keskua
~el~un hänen kansaaan: ja lliativät oloja Ukrainaala • .-aIO! oli 
JO J~assa ollessaan monet kerrat vakuuttanut. et IiB8k .... aoli 
vat olot paljon vaikeammat kuin kaikesta päättäen Okrai .... al 


