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Berlinissä, 21 .p;nä tcmkoltuuta ~933 • 
• OMES LÄJiETY YÖ 

F I NLA.VDS BES KlC K lli l NG 

;. 

H e r ra V i n i s t eri • 

Kunnioittavimmin täten lähetän Teille, Herra 

Ministeri{ raporttini D:O l (Wien) aiheelta: 

It.Tallen oloista • 

Vaataanottakaa. Herra Ministeri, täydellisen 

kunnioitukseni vakuutus. 

• Herra UlkDaaiain-jDiateri 

A. H • c k z • 1 1 • 
B,l,hk'. 
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Salainen . 
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.. 

- .SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 1 • 

Be~~.j. "(I.j ..... ss.ii 21 p:nä touko kuuta 19 33. 

Asia: Itävallan oloista. 

Hitlerin valtaantulon johdosta SaksaS88 on 

Itävalta joutunut vaikeaan lekl ulko- ,ttl lisäpo

liittiseen asemaan. lanaallissolialiatinan liike on 

nopeasti kaaT .... s., varsinkin kun Saksa lähettää 8gi

teattoreit. ylioppilaista ainiahreihin asti. Nykyinen 

Dollfussin hallitus on jyrkästi kansalliIsosialisteja 

vastaan, mtta kysymyksen alaista on jaksaako hallitus 

.jan pi tkUn torjua tbln -kevltTirr8J1-. DoUfuSll 

leli tti poli tiikb.na • . allekirjoittaneelle seuraavasti. 

Brttning Saksalla koetti vastultaa . natsien 

valtaanpälsyl nojautull.al.la valemmstoon, III1tta li11l 

aenettelylll hän juuri ajoi valitsijat natsien lei

riin, niin että ne lopulta tulivat ylivoimaisiksi. 

Jos hän nojautuisi Itävallassa sosialidemokraatteihin. 

niin olili Seur.UI varmasti lama. sillä kristillia

sosialiset valitsijat v.rsinkin aaaseudulla siirtyisi

vlt kansallisaolialistiaeen puolueeseen. Sen vuoksi 

hän nojautan oikeistoon. He~ehriin. jonka joht.jaa 
Starhembergil sanoi luotettavaksi aieheksi ja etta 

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

J) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin . 4) Ei ulkomaaedustuksen tiedoituksiin , mutta .......... J : 
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Starhemberg on ehdottoaasti itsenäisen ItlTallan kan-

nalla samoin kuin nykyinen halli tuak~ kyllä totta, 

et tä Starheaberg on ItäTallsn Saksaan liittämistä Tas

t aan, _ t ta hän on lasoisti, lmten hän riimeksi pitämäs

sään paheessa sanoo ja silloin on hyvin epäilyksen 

alaista, onnistuuko Dollfu8sille pirun karkoi ttaminen belse

bubilla. A;DakjD sosialidemokraatit sitä suuresti epäi

levät. Joka tapauksessa harjoittaa Doll~s8 tilli het

kellä Toiaakaat. natsiTaetaista politiikkaa. Se tuli 

eteIlldn näkyviin, kun Sakaasta tuli ItäTaltaan natsw

Dist.reitä. Heidän astuessaan alas lentokoneesta ilmoitti 

polii.ipäällikkö hallituksen puolesta, ettl he eiTät ole 

terntull,ita, eiTätkä he S88 julkisessa kokoukses.. esiin

tyi. Oikeuami.nishri lrank puhui kui tenki.n Grasiasa 

natsien kokouksea.a ja hauilmi pahalti ItäTallan halli
tuksen. 1I1it Saksan ja Itävallan hallitusten Tälilll 

OTat senvuoksi tällä hetkellä mahdollisimman huonot. Syy 

on kni tenkin yksinomaan Saksan puolella, .illä onhan 

ezmenkuulUIISttoll8ll häikäilemätöntä UhettU ministerinsä 

polii ttiselle propagandamatkalle naapurimaahan, lmn tbIilD 

hallitus niaenoaaan ilmoittaa, että käynti ei .Ulä het

kellä ole toivottaTa. 

ItlTallan hallituksen jyrkän natsiTastaisan poli

tiikan yl1yttäjinl ovat Italia, Ranska ja - paaTi. Ilmi 

kaikki pelkllTät kansallissosialistien Taltaan pääsyä Itä

Tallassa, koska SID seurauksena olisi Saksaan Ui ttyaiaen. 

1 talia ei halua Sakeaa rajanaaparikslln eikl Saksan kil

pailua Balbnjl 1a, Ranska Taatustaa Suur-Saksan luomista, 

koska aabalaisia lII1utenk:in on ~ miljoonaa liiba. m
ten m.elllDCe. UIloi ja puri taaa ei tahdo katoolista 

ItlTalt.. J.bdiatettlvlksi prote.tanttiseen Preus.i~ 
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FrNNl CRE GESANDTSCHAFT 

WIE 

"er I:i •• i nistel'i • 

'culla on tät n kunn_a 

raportti : 0 1. jo ka nimikkeenä on 

ienin lähetystön 

Valtakirjan j ;''t tämin n liitto reside tille . 

Vastaanottaka~ erra nisteri, erinomaisen kunnioi-

tukseni vakuutus . 

Herra Ulkoasiainministeri 

A. Hackzel l, 

Helsinki 

/ . , 
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Saavuttuani ieniin perj antaina ~ lokakuun 27 päivänä , 

oli minulla jo maanantaina tilaisuus på~stä liittokansleri Doll

fussin puheille , joka samalla toimii myöskin ulkoasia inministerinä . 

Olin jännityksellä odottanut t Ei.tä t apaamista , koska mielestäni 

DollfusB on El' :!.'Oopan nykyisistä poliittis ista "huipuista" mielen

kHntoisimpia . 

eskustelUDå ollfussin kanssa ei ollut pitkä , se kesti 

noin 20 minuuttia . Ehdin kuitenkin saada hänest ä j o jonlrunlaisen 

käsityksen . Jo pintapuolinenkin t arkastaminen selittää helposti, 

minkä tähden Dollfuss juuri I t ··vallan Itäosis sa nauttii nEn suurta 

kannatusta , jota vastoin häaan kannat uksensa varsinaisissa alppi-

.. maissa on verrattain pieni . Dollfuss on tosin talonpoikaista sukua; 

hänen isäns ä oli pienviljelij ä . Isän kodista ova t varmaan kotoisin 

hänen syvästi uskonnollin en mielialansa ja vakava elämänkatsomuk-

sen.. utta muuten h än on t äysi verinen wieniläinen. Wienil ä i nen 

siro j a kohtelia.s puhetapa on hänelle tunnusomaista. Hän l askee 

mielellään leikkia, puhuu lievän iroonise sti vastustajistaan , 

mutta välttää kaikkea todella loukkaavaa puhe t apaa . Hänen puheensa 

on selvä ä ja XakuuttaJma, mutta hän ei käytä mit ään sellaista 

raakasta tykistöä, joka on niin kuvaavata preussi läiselle . 

JAKELUOHJE: tavallinen 

ua 2: .'-

Jak.luohjemall'Ja: 

Tavallln.n. 
Tavallin.n ja Ii . ahi ..................... mlnl.t.rillll •• 
EI ulkomaaedustuklen tledoitukllin. 
Ei ulkomaaeduatuhen. mut1a ulkoaalalnmlnlat.rllln tiedol. 

tukann. 
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Ke kustei umme alkoi luo .nollisesti sillä , että sain tehdä selkoa 

valtiollises ta ja erittäinkin taloudellisesta asemasta Suomessa. 

Kuul tuaan kuinka edullinen Suomen kauppatase on , vaikkakin tuonnin 

säånnöstelyä ei ole ja vaikka ulkomaisen valuutankin osto on va-
voinut 

paa , ei liittokansleri .. cnu t sitä kyll in ihmetellä. J onkun 

ajan kulut t ua sain puheen siirtymään Itäval lan oloihin. Hyvin 

avomi elisesti liittokansleri puhui ja minä panin merltille , ettei 

hän saksal!:d.si.stakaan k " ttänyt 10ukkaavaiM puhetapaa. Hänen ajatuk

sensa ydin 011 lyhyesti , ettei kenenkään pit~isi ihmetellä , että 

Itävalta e i halua l uopua itsenäisyydestään . Hyvin avomielisesti 

hän myöskin puhui Itävallan sisäpolitiikasta, jopa siitäkin , mist"" 

joht uu , että h"" on joutunut hal lit semaan ilman parlamenttia . 

"En halua ratkaista" , jokseenkin niin sattuivat hänen sa;).8Bsa , 

"onko se taistelu , joka nykyään jokseenkin kaikissa maissa k"" dään 

parlam,e....ntteja vastaan , oikeutettu vai ei , tot ean vaan , että 

sellainen taistelu on olemassa ja ett ä parlamentit useimmissa 

mai s sa ovat paljon enettäneet arvonannostaan . Oli sentähden 

vallan luonnollist a , ~tt " kun I tävallan parlamentti melkeinpä 

itse teki itsensä työkyvyttömä.ksi ( ja tällöin Dollfuss kertoi 

tunnetun tapahtuman , ml ten Itävallan parlamenti n puhemiehistön 

eron kautta lii t tokansleri sai muodoll" s en syyn estää parlamentin 

kokoontumisen ) , niin .. 1 i c .... olihan val lan l uonnollista , ett ä 

käyti n t ät "" tilaisuutta hyväkseni " _ 

Keskusteluni Dollf'us sin kanssa t apahtui muutami a päiviä s en-

j "" keen kun oli tullut t unnetuksi , mikä suuremmoinen lD::O: menestys 

halli tukse otimaise l la lainal l a oli ollut j a liitt okansleri 

viitt asi itse siihen huomautta.aD leikillisesti ilmeise s ti Saksaa 

tarkOittaen , että on pal jon helpompi saada valitsi j oita osoitta

maan luott8.l!lUks r..sa ääne s t y slipuilla kuin saada sääst "· jiä ant SlIlaan 

osta taskustaan rahaa hallitukselle . 
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Kesku,stelun lopussa Dollfuss vali~i , et1ien j ä si ieniin asumaan , 

:nutta sanoi sen bJVin ytlIll' rtävänsä , kun heilFkään ei ole varaa nlä

pitää pysyväistä l'ilietystö" Helsingissä . 

Tiistaina lokakuun 31 äivänä ~ulla oli tilaisuus j ättää valtakir

jani liittopresident' l e o Tilaisuudessa noudatettiin luonnolisesti 

Va ' int neita ::luotoja . L' itto~=esidentille pitamijni puhe oli s euraavas 

Herr Bun espräsident , 

Ich habe die Ji.'b.re Ew . Exzellenz das Be laubigunssc@du'eiben , mit 

telst dessen der Präsident der Republik Finnland mich als ausser-

• ordentilichen Gesandten und bevollmächtigten . inister bei Ew. 

• 

Exzellenz akkreditiert , zu uberreichen. 

it grässter Freude trete ich dieses mir anvertraute ehrenvolle 

t an . Von Alters her haben wir in Finnland die hohe österreich

ische Kultur schätzen gelernt und v:ir erkennen dankbar , dass die 

junf'e Kultur innlands manche wertvolle Einflusse von Osterreich 

erhalten ~At . Auch die politischen Beziehun en der beiden Länder 

aind ~er t und freundschaftlich g~esen . 

Doch eute , wo alle Völker der Brde unter der ftirchterlichen 

ökonomischen Krise leiden , liegt die ufgabe eines Diplornaten 

nicht ~ur auf kulturellem und politischem Gebiete . Es wird immer 

mehr .aa mahr Aufgabe der staatsmänner die wirtschaftlic -n 

Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern. Uoije sch ~ eriger 

die ökonomische La e wird, um so ei f ri er muss es vers cht erden , 

trotz aller Schwierigkei teD" die wirtschaftlichen Beziehun en 

z ischen den Ländern zu et .. ken. Denn die einzige Rettung der 

notleidenden Völker kann doch nur in der sich gegeneeiti g ergänzenden 

wirtschaftlichen l ätigkeit der Völker gefunden werden. 

Ich erl~ube mir li:w. Eaellenz zu versichern, dasa ich alle maine 

Kräfte einsetzen werde, um di. behi ta best.henden freundschaft

lichen Beziehungen zwischen i1nnland und Osterreich auf den kul

tur nen, politischen und wirtecåaftlichen Gebieten noch engar und 
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inniger zu estalten . 

Ich w e die Hoffnung auszusprechen , dass ich in diesem 

Bestreben ~ die wertvolle ~nterstlitzung Ew. Exzellenz und der 

Bundesre ierung lt.echnen darf, da ich 1n dieser UnterstUtzung die 

bedeutsamste VorauBsetzung f""~ die erfeIgre;" .. ~ 

u abe ersehe . 

lung meiner 

In der 0 fnun , dass die von mir geäusse~t_n Gedanken die 

Billi -~n Ew. Exzellenz finden ;erden , bitte ich mich der wert

vollen Ge' 0 enheit • ... Exzelle z empfehlen zu diirfen . " 

PuCeeseeni reside t ti vastasi seuraavalla puheella : 

err Gesandter l 

't Vergn gen nehme i ch a s Ihren Händen das Schreiben ent egen, 

~t welchem Seine Exzellenz der Herr Präsident der Republik Finnland 

Sie als ausseror1entlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 

i Osterreich beglaubigt . 

l1erzlichst danke ich Ihnen , Herr Gesandter , fiir die 01110, die 

Sie soebe En mich IIn richt n die Gtite hatten und die vom Geiste 

• war~ r Sympathie ftir sterreich und desse aIte Kultur erflimlt sind . 

Di F ststell der gut n un freundschaftlichen Beziehungen 

zwisc~vn Osterr ic und Finnland haben mich um se mehr efreut , 

al s auch wir stets das rösste Gewicht auf en Ausbau und die 

uneere aus ezeichn t en Beziehungen zur Republik 

Finnland g.l~ haben . 

't R cht hab en Bie , Herr Gesandter, die grosse Bedeutung her

vor- hOben , di h uzutage d n wirte haftlichen Beziehungen 

z?ischen den uropäischsn Staaten zukommt. Auch ich glaube, dass 

ioe !nt ns vierung der Wirtschaftsb.ziehungen und des gegenseitigen 

arenaustausch B von rösster Bedeutun ist , um daa "ohl unsere-r 

beiden ölker zu fördern und auf diesem • e dazu beizutragen , di. 
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rosse ökononisc~e -:ise, an· ~ er di lt l ei1et , z lindern. 

c bi~t 3i , ~ rr G ) =, versic1.ert zu sein , dass auch die 

Blln ~sr ..... i ~r- ,., . '3J.les setze -nrd , un im engsten Einver~ hmen 

~t ~. Exzel :vnz dieses ho~e Ziel zu err iche und Ihr Bestreb-

~..:e nach bisten Kr" ten unterst"tz ;viro. 

1 d~ ich der Ho fn AusdruCAr ebe , dass Ihre ssion sowohl 

oli tische , kul t;'lrelle und wirlschaf'tl ' che Gebi t von 

vollste~ Erfol gekrönt 5ei4 ~r , mächte ich auch personlich 

d ... :l.lfricht· _n unsche ClC _ v rl ihen , dass Sie sich unter 

, S ohlfUhlen ",":: 

n die. e~ Sir~e hel s a. ich ~ • Exz 11 nz auf das herzlichste 

in ster 'ch willkonoen ." 

j <lkean oli ~inulla tilais us keskustella noi 15 minuuttia 

preside t· ja l iittoka sl rin kanssa . Ke ·ustel u oli vallan ylimal 

kaista . Pr sidentti t ·e ~ust.li tupäässä oloja ~~omessa . 

Se"..l.raavana c.i i v; ' .. al..roi kLr tokul.:uni liilietystöpäälliköid n 

luona . Kun täkäläis~ protokollan mukaan on etuk 'teen tiedustel tava, 

milloin as ianomain n l äh.ttiläs voi ottaa vastaan ja kun ien1ssä 

on edustett~a n ljätt "" • tä l äh_tystö" , niin tuo ki rlokulku ve i 

pal 'on aikaa. TOiselta puol n oli varsin miele~intoista kuulla , 

miten eri valtioi en dustajat ~7·~3 eli at valtiollista tilannetta 

Itäva lassa ja 1:'0 ;?S _ P Y e&n5 ·· . Tästä läh n seuraavassa 

ranortis 


